
OZNÁMENIE MINISTERSTVA OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

O ZARADENÍ VOJAKOV V ZÁLOHE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH V ROKU 2018 

 

Podľa čl. 1 ods. 1 služobného predpisu ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2018 

o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení 

úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej 

má byť vojak v zálohe zaradený v nadväznosti na § 14 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povin-

nosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

č. 570/2005 Z. z.“) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky uverejňuje 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ZARAĎOVANIA 

VOJAKOV V ZÁLOHE DO AKTÍVNYCH ZÁLOH 
 

Názov funkcie, plánovaná vojenská hodnosť, do ktorej má byť vojak v zálohe zara-

dený, kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený 

a odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený, ak sa vyža-

dujú, sú uvedené v prílohe tohto oznámenia. 

 

Podmienky zaradenia: 
Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak 

a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej 

má byť zaradený, 

b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo vo-

jenskú hodnosť v tom istom hodnostnom zbore najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne 

vyššiu než aká je plánovaná na výkon tejto funkcie, 

c) spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú, 

d) je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý, 

e) je bezúhonný, 

f) je spoľahlivý, 

g) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

h) je občanom, 

i) nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 

č. 570/2005 Z. z., 

j) uzatvoril dohodu o zaradení do aktívnych záloh. 

 

Názov vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v zálohe pripravovaný: 
1. ženijný prápor Sereď, 

2. prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava, 

3. 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov, 

4. Vojenská polícia. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
Vojak v zálohe predkladá žiadosť o zaradenie do aktívnych záloh, ktorej vzor je samo-

statnou prílohou k tomuto oznámeniu. 

K žiadosti vojak v zálohe prikladá: 

a) výpis zo zdravotnej dokumentácie (vzor je samostatnou prílohou k tomuto oznámeniu), 

b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

c) osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, 

d) osvedčenú kópiu dokladu o získaných oprávneniach, osvedčeniach, 

e) čestné vyhlásenie o spoľahlivosti (vzor je samostatnou prílohou k tomuto oznámeniu), 

f) vyplnený osobný dotazník (vzor je samostatnou prílohou k tomuto oznámeniu). 

Tlačivá je možné stiahnuť aj tu: https://www.regrutacia.sk/70-sk/aktivne-zalohy/. 

https://www.regrutacia.sk/70-sk/aktivne-zalohy/


 

Pri funkciách, kde sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny „C“ alebo „CE“ dolo-

žiť aj doklad o zdravotnej spôsobilosti, alebo vyšetrenie perimetra a platný doklad o psy-

chickej spôsobilosti vodiča v prípade, ak nie sú zapísané vo vodičskom preukaze (alebo už 

skončila platnosť týchto dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobi-

losti). 
 

Predpokladaný dátum zaradenia do aktívnych záloh: od 1. januára 2019 

 

Termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do aktívnych záloh: 

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným 

elektronickým podpisom) je potrebné doručiť Personálnemu úradu ozbrojených síl Slovenskej re-

publiky prostredníctvom regrutačnej skupiny podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 

31. augusta 2018. Ak vojak v zálohe podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú 

zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť žiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní 

odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami. 

 

Bratislavský kraj: Regrutačná skupina v Bratislave, Špitálska 22, 832 47, Bratislava 

Trnavský kraj: Regrutačná skupina v Trnave, J. Bottu 4, 917 01 Trnava 

Nitriansky kraj: Regrutačná skupina v Nitre, Novozámocká 1, 949 01 Nitra 

Trenčiansky kraj: Regrutačná skupina v Trenčíne, Posádkový klub, Hviezdoslavova 16, 

911 27 Trenčín 

Žilinský kraj: Regrutačná skupina v Žiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina 

Banskobystrický kraj: Regrutačná skupina v Banskej Bystrici, ČSA 7, 974 02 Banská Bystrica 

Korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač 

Prešovský kraj: Regrutačná skupina v Prešove, Mukačevská 22, 080 01 Prešov 

Košický kraj: Regrutačná skupina v Košiciach, Komenského 39/A, 040 01 Košice 

 

 

Výsledok zaradenia do aktívnych záloh: 
Personálny úrad ozbrojených síl Slovenskej republiky písomne oznamuje vojakovi v zá-

lohe nesplnenie podmienok na zaradenie do aktívnych záloh podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), d) až 

i) zákona č. 570/2005 Z. z. 

Veliteľ príslušného vojenského útvaru alebo riaditeľ Vojenskej polície Trenčín písomne 

oznamuje vojakovi v zálohe nesplnenie podmienky na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona 

č. 570/2005 Z. z. alebo, že nebol vybratý na zaradenie do aktívnych záloh vo vojenskom útvare. 

Veliteľ príslušného vojenského útvaru alebo riaditeľ Vojenskej polície Trenčín po vyhod-

notení splnenia podmienky podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 570/2005 Z. z. s vybranými vo-

jakmi v zálohe uzatvára dohodu o zaradení do aktívnych záloh; pred uzatvorením dohody o zara-

dení do aktívnych záloh si od vybraných vojakov v zálohe vyžiada údaje podľa § 14b ods. 2 písm. 

d) a e) zákona č. 570/2005 Z. z: 

a) kontaktné údaje a identifikačné údaje zamestnávateľa a číslo jeho účtu v banke alebo pobočke 

zahraničnej banky, ak ide o vojaka v aktívnej zálohe, ktorému patrí náhrada mzdy, 

b) číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky vojaka v aktívnej zálohe a jeho daňové 

identifikačné číslo, ak ide o vojaka v aktívnej zálohe, ktorému patrí náhradu príjmov z podni-

kania podľa § 14c ods. 2. 

 

Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. In-

formácie týkajúce sa kontaktov na regrutačné skupiny sú uverejnené na webovej stránke 

https://www.regrutacia.sk/50-sk/regrutacne-skupiny/.

https://www.regrutacia.sk/50-sk/regrutacne-skupiny/


 

 

Funkcie, plánovaná vojenská hodnosť, vojenská odbornosť, kvalifikačné predpoklady 

a odborné požiadavky na zaradenie do aktívnych záloh  
 

 

Tabuľka č. 1 – ženijný prápor Sereď: 

 

Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

1. veliteľ čaty poručík 
odborník manažmentu útvaru 

a jednotky ženijnej podpory 

vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa 
 

2. 
veliaci 

poddôstojník 
nadrotmajster 

veliaci poddôstojník (odborník 

manažmentu vojenského výcviku 

a odbornej prípravy pre hodnostný 

zbor mužstva a hodnostný zbor 

poddôstojníkov) 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

3. 
veliaci 

poddôstojník 
rotmajster 

veliaci poddôstojník (odborník 

manažmentu vojenského výcviku 

a odbornej prípravy pre hodnostný 

zbor mužstva a hodnostný zbor 

poddôstojníkov) 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

4. veliteľ družstva rotný 

odborník na velenie a obsluhu 

súpravy výstavby 

pontónového mosta 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

5. veliteľ družstva rotný 
odborník na velenie 

a obsluhu motorového člna 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 



Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

6. veliteľ družstva rotný 

odborník na velenie a obsluhu 

pásového obojživelného vozidla 

a samohybného 

plávajúceho prostriedku 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

7. veliteľ družstva rotný 

odborník na velenie a obsluhu 

kolesového a pásového dozéra 

a nakladača 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

8. 
zástupca 

veliteľa družstva 
čatár 

odborník na velenie 

a obsluhu motorového člna 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

9. 
zástupca veliteľa 

družstva /vodič/ 
čatár 

odborník na velenie a obsluhu 

pásového obojživelného vozidla 

a samohybného 

plávajúceho prostriedku 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

preukaz obsluhy 

ženijnej techniky 

PTS-10 (pásový 

obojživelný transportér), 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

10. 
strojník 

– špecialista 
desiatnik 

odborník na velenie 

a obsluhu motorového člna 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

preukaz obsluhy 

ženijnej techniky 

MO634 (vlečný a tlačný 

motorový čln) 

11. 
strojník 

– špecialista 
desiatnik 

odborník na velenie a obsluhu 

kolesového a pásového dozéra 

a nakladača 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

preukaz obsluhy 

ženijnej techniky 

KN-251 (nakladací 

a vykladací stroj 

kolesový), 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 



Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

12. 

vodič 

špeciálneho 

vozidla 

– špecialista 

desiatnik vodič špeciálneho pásového vozidla 
najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

preukaz obsluhy 

špeciálneho pásového 

vozidla, 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

13. 
vodič 

– špecialista 
desiatnik 

vodič nákladného automobilu 

s prívesom alebo návesom 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny CE 

14. 
starší spojár 

/vodič/ 
slobodník odborník na linkové spojenia 

najmenej stredné odborné 

elektrotechnické vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

15. starší radista slobodník odborník na rádiové spojenia 
najmenej stredné odborné 

elektrotechnické vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny CE 

16. starší vodič slobodník 
vodič nákladného automobilu 

s prívesom alebo návesom 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny CE 

17. starší ženista slobodník 
odborník na velenie 

a obsluhu motorového člna 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

preukaz obsluhy 

ženijnej techniky 

MO634 (vlečný a tlačný 

motorový čln) 

18. starší ženista slobodník 

odborník na velenie a obsluhu 

pásového obojživelného vozidla 

a samohybného 

plávajúceho prostriedku 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

preukaz obsluhy 

ženijnej techniky 

PTS-10 (pásový 

obojživelný transportér), 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

19. vodič vojak 
vodič nákladného automobilu 

s prívesom alebo návesom 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny CE 



Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

20. strojník vojak 
odborník na velenie 

a obsluhu motorového člna 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

preukaz obsluhy 

ženijnej techniky 

MO634 (vlečný a tlačný 

motorový čln) 

21. ženista vojak 

odborník na velenie a obsluhu 

súpravy výstavby 

pontónového mosta 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

22. ženista vojak 

odborník na velenie a obsluhu 

pásového obojživelného vozidla 

a samohybného 

plávajúceho prostriedku 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 2 – prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Rožňava: 

 

Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

1. veliteľ čaty poručík 

odborník manažmentu útvaru 

a jednotky radiačnej, chemickej 

a biologickej ochrany 

vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa 
 

2. 
veliaci 

poddôstojník 
rotmajster 

veliaci poddôstojník (odborník 

manažmentu vojenského výcviku 

a odbornej prípravy pre hodnostný 

zbor mužstva a hodnostný zbor 

poddôstojníkov) 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

3. veliteľ družstva rotný 
odborník na 

hygienickú očistu osôb 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

4. veliteľ družstva rotný 
odborník na velenie a obsluhu 

techniky na dekontamináciu 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

5. veliteľ družstva rotný 
odborník na radiačný, chemický 

a biologický prieskum 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

kurz ADP 
(advanced data processing 

– pokročilé spracovanie 

dát) 

6. mladší zdravotník čatár 
odborník v odbore zdravotník, 

zdravotnícky asistent 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

odborná spôsobilosť 

v zdravotníckom 

povolaní sestra alebo 

zdravotnícky záchranár 

7. 
starší operátor 

– špecialista 
čatár 

odborník na radiačný, chemický 

a biologický prieskum 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

kurz ADP 
(advanced data processing 

– pokročilé spracovanie 

dát) 



Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

8. 
zástupca 

veliteľa družstva 
čatár 

odborník na 

hygienickú očistu osôb 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

9. 
operátor 

špecialista 
desiatnik 

odborník na velenie a obsluhu 

techniky na dekontamináciu 

úplné stredné všeobecné 

vzdelanie alebo úplné stredné 

odborné vzdelanie 

 

10. 
operátor 

špecialista /vodič/ 
desiatnik 

odborník na radiačný, chemický 

a biologický prieskum 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

kurz ADP 
(advanced data processing 

– pokročilé spracovanie 

dát), 

vodičské oprávnenie 

skupiny B 

11. 
operátor 

špecialista /vodič/ 
desiatnik 

odborník na 

hygienickú očistu osôb 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny B 

12. 
operátor 

špecialista /vodič/ 
desiatnik 

odborník na velenie a obsluhu 

techniky na dekontamináciu 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny B 

13. vodič špecialista desiatnik vodič nákladného automobilu 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny B 

14. starší odmorovač slobodník 
odborník na 

hygienickú očistu osôb 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

15. 
starší odmorovač 

/vodič/ 
slobodník 

odborník na 

hygienickú očistu osôb 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny B 



Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

16. 
starší odmorovač 

/vodič/ 
slobodník 

odborník na velenie a obsluhu 

techniky na dekontamináciu 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny B 

17. 
starší prieskumník 

/vodič/ 
slobodník 

odborník na radiačný, chemický 

a biologický prieskum 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

kurz ADP 
(advanced data processing 

– pokročilé spracovanie 

dát), 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

18. 
starší strojník 

/vodič/ 
slobodník 

odborník na prevádzku 

podvozkov bojovej, dopravnej 

a manipulačnej techniky 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

19. starší vodič slobodník vodič nákladného automobilu 
najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské 

oprávnenie skupiny CE 

20. starší vodič slobodník 
vodič nákladného automobilu 

s prívesom alebo návesom 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské 

oprávnenie skupiny CE 

21. odmorovač vojak 
odborník na 

hygienickú očistu osôb 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

kurz ADP 
(advanced data processing 

– pokročilé spracovanie 

dát) 

22. odmorovač vojak 
odborník na velenie a obsluhu 

techniky na dekontamináciu 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

23. odmorovač /vodič/ vojak 
odborník na velenie a obsluhu 

techniky na dekontamináciu 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny B 

24. vodič vojak vodič osobného automobilu 
najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny B 

25. vodič vojak vodič nákladného automobilu 
najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 



Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

26. vodič vojak 
vodič nákladného automobilu 

s prívesom alebo návesom 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny CE 

27. vodič /skladník/ vojak 
vodič nákladného automobilu 

s prívesom alebo návesom 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny CE 

28. vodič /strojník/ vojak 
vodič nákladného automobilu 

s prívesom alebo návesom 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 3 – 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov: 

 

Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

1. guľometník vojak 
odborník na streľbu 

mechanizovaného družstva 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

2. obsluha vojak odborník na obsluhu mínometu 
najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

3. 
ostreľovač 

– špecialista 
desiatnik 

odborník na streľbu 

mechanizovaného družstva 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

4. starší mierič slobodník odborník na obsluhu mínometu 
najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

5. starší operátor slobodník 

odborník na obsluhu 

prenosného protitankového 

raketového kompletu 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

6. 
starší 

ostreľovač 
slobodník 

odborník na streľbu 

mechanizovaného družstva 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

7. starší radista slobodník odborník na rádiové spojenia 
najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 

8. 
starší skladník 

/vodič/ 
slobodník 

odborník na zásobovanie 

materiálom technického 

zabezpečenia 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

9. 

starší vodič 

špeciálneho 

vozidla 

slobodník vodič pásového bojového vozidla 
najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

10. strelec vojak 
odborník na streľbu 

mechanizovaného družstva 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 
 



Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

11. 

strelec 

– špecialista 

/operátor/ 

desiatnik 

odborník na obsluhu zbrane 

a zbraňového systému bojového 

motorizovaného vozidla 

mechanizovaného družstva 

najmenej stredné 

odborné vzdelanie 

odborný 

výcvik jednotlivca 

12. technik roty rotmajster 
odborník na opravu výzbroje 

a techniky 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

13. 
veliaci 

poddôstojník 
rotmajster 

veliaci poddôstojník (odborník 

manažmentu vojenského výcviku 

a odbornej prípravy pre 

hodnostný zbor mužstva 

a hodnostný zbor poddôstojníkov) 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

14. 
veliaci 

poddôstojník 
nadrotmajster 

veliaci poddôstojník (odborník 

manažmentu vojenského výcviku 

a odbornej prípravy pre 

hodnostný zbor mužstva 

a hodnostný zbor poddôstojníkov) 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

15. veliteľ čaty poručík 
odborník manažmentu 

mechanizovanej jednotky 

vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa 
 

16. veliteľ čaty poručík 

odborník na velenie a obsluhu 

prenosného protitankového 

raketového kompletu 

vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa 
 

17. 
veliteľ 

družstva 
rotný 

odborník na velenie, streľbu, 

obsluhu zbrane 

a zbraňového systému bojového 

motorizovaného vozidla 

mechanizovaného družstva 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 



Por. 

č. 
Názov funkcie 

Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

18. 
veliteľ 

družstva 
rotný 

odborník na velenie a obsluhu 

prenosného protitankového 

raketového kompletu 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

ďalší odborný výcvik 

v príslušnej vojenskej 

odbornosti 

19. 
veliteľ 

družstva 
rotný 

odborník na velenie 

a obsluhu mínometu 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

ďalší odborný výcvik 

v príslušnej vojenskej 

odbornosti 

20. 
veliteľ 

mínometu 
rotný 

odborník na velenie 

a obsluhu mínometu 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

ďalší odborný výcvik 

v príslušnej vojenskej 

odbornosti 

21. veliteľ roty kapitán 
odborník manažmentu 

mechanizovanej jednotky 

vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa 
 

22. vodič vojak vodič nákladného automobilu stredné odborné vzdelanie 
vodičské oprávnenie 

skupiny C 

23. 

vodič 

špeciálneho 

vozidla 

– špecialista 

desiatnik vodič pásového bojového vozidla stredné odborné vzdelanie 
vodičské oprávnenie 

skupiny C 

24. 

výkonný 

poddôstojník 

/vodič/ 

rotmajster 
odborník jednotky a zariadenia 

všeobecnej logistiky 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

vodičské oprávnenie 

skupiny C 

25. 

zástupca 

veliteľa 

družstva 

čatár 

odborník na velenie, streľbu, 

obsluhu zbrane 

a zbraňového systému 

bojového motorizovaného vozidla 

mechanizovaného družstva 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

26. 
zástupca 

veliteľa roty 
nadporučík 

odborník manažmentu 

mechanizovanej jednotky 

vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa 
 



 

 

Tabuľka č. 4 – Vojenská polícia 
 

Por. č. Názov funkcie 
Plánovaná 

vojenská hodnosť 
Špecializácia 

Kvalifikačné predpoklady 

(zákon č. 570/2005 § 14 ods. 2) 
Odborné požiadavky 

1. 
vedúci 

starší dôstojník 
kapitán 

odborník Vojenskej polície na 

vojenskú dopravnú a poriadkovú 

políciu, ochranu osôb a objektov 

vysokoškolské vzdelanie 

II. stupňa 
 

2. 
vedúci 

starší inšpektor 
rotmajster 

odborník Vojenskej polície na 

vojenskú dopravnú a poriadkovú 

políciu, ochranu osôb a objektov 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

3. 

vedúci 

starší inšpektor 

– špecialista 

nadrotmajster 

odborník Vojenskej polície na 

vojenskú dopravnú a poriadkovú 

políciu, ochranu osôb a objektov 

najmenej úplné stredné 

všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie 

 

 


