INFORMÁCIE A POKYNY PRE OBČANA
žiadajúceho o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy
V súlade so zákonom je jednou z podmienok prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy úspešné
absolvovanie prijímacieho konania:
I. s t u p e ň p r i j í m a c i e h o k o n a n i a - Regrutačná skupina (RSk)
-

podanie žiadosti o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy (1. návšteva RSk)

O prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy možno požiadať personálny úrad písomne alebo
podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Ak
občan podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je
potrebné doručiť personálnemu úradu žiadosť aj písomne, najneskôr do piatich dní odo dňa podania
žiadosti elektronickými prostriedkami.
(Podanie žiadosti aj osobne na regrutačnej skupine v období zverejnenom v prijímacom konaní na
internetových stránkach www.vojak.mil.sk, www.personal.mil.sk v stanovených termínoch).
Občan je po podaní žiadosti vyslaný k posudkovému lekárovi regrutačnej skupiny, ktorému predloží
výpis zo zdravotnej dokumentácie. Lekár ho poučí o podmienkach splnenia zdravotnej spôsobilosti pre
účely prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy a posúdi zdravotnú spôsobilosť na základe výpisu zo
zdravotnej dokumentácie, lekárskej prehliadky a vyšetrenia na prítomnosť metabolitov omamných alebo
psychotropných látok v organizme.
Na základe výsledkov lekárskych vyšetrení posudkový lekár posúdi zdravotný stav občana - (1. resp.
2. návšteva RSk):
- zdravotne nespôsobilý občan je z prijímacieho konania vyradený,
- zdravotne spôsobilý občan pokračuje v prijímacom konaní a
osobne predloží všetky požadované doklady na posúdenie splnenia podmienok na prijatie do dobrovoľnej
vojenskej prípravy - (2. návšteva RSk ):

osobný dotazník (vyplnený presne podľa vzorového tlačiva),

životopis (napísaný podľa vzorového tlačiva a vlastnoručne podpísaný občanom),

výpis z registra trestov,

doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo
oprávnenia alebo ich osvedčené kópie (originály alebo osvedčené kópie),

rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť
nevznikla,

čestné vyhlásenie (vytlačí RSk), že:
o sa považuje za spoľahlivého podľa § 7 ods. 1 písm. f),
o ovláda štátny jazyk,
o má štátne občianstvo podľa § 7 ods. 1 písm. d),
o voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
o bol oboznámený s podmienkami výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
O r i g i n á l y (po vyhotovení kópií) b u d ú v r á t e n é s p ä ť o b č a n o v i !!!
Po predložení požadovaných dokladov pokračuje zdravotne spôsobilý občan do druhej časti
prijímacieho konania na oddelení výberu personálu Personálneho úradu OS SR v Liptovskom Mikuláši.

II. s t u p e ň p r i j í m a c i e h o k o n a n i a - oddelenie výberu personálu
v Liptovskom Mikuláši - (OdVP)
Na vykonanie druhého stupňa prijímacieho konania v Liptovskom Mikuláši na oddelení výberu
personálu bude občan pozvaný formou písomnej pozvánky, ktorá mu bude zaslaná.
(Cestovné výdavky do Liptovského Mikuláša si hradí občan sám).
Na oddelení výberu personálu občan absolvuje:
1. previerku psychickej spôsobilosti :
- vykonáva psychológ psychodiagnostickým vyšetrením so zameraním na posúdenie:
- všeobecných rozumových schopností,
- kognitívnych predpokladov občana sa zameraním na posúdenie kvality pozornosti a
psychomotorického tempa,
- psychickej odolnosti občana voči záťaži - je zamerané na posúdenie výkonovej kapacity
a schopnosti využívať rozumovú kapacitu v situáciách psychickej záťaže.
2._pohovor s psychológom, personálne pohovory a poradenstvo s personálnym poradcom
Občanom, ktorí budú po zasadnutí komisie navrhnutí na prijatie do dobrovoľnej vojenskej
prípravy, regrutačná skupina vykoná vyšetrenie na prítomnosť metabolitov omamných alebo
psychotropných látok v organizme a poučenie pred samotným nástupom do dobrovoľnej vojenskej
prípravy (termín určí RSk ).
Prijímacie konanie sa skončí oznámením personálneho úradu občanovi o jeho prijatí
alebo neprijatí do dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo späťvzatím žiadosti o prijatie do
dobrovoľnej vojenskej prípravy. Výsledok prijímacieho konania personálny úrad písomne oznámi
občanovi do 21 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok pre prijatie do dobrovoľnej vojenskej
prípravy.

Poznámka:
Občan musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti podľa § 7 ods. 1 písm. e) a f) a ods. 5 a 6.
zákona. Ak ju nespĺňa, je z prijímacieho konania vyradený.
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin, ak odsúdenie za takýto trestný čin nebolo zahladené, alebo ak sa na neho nehľadí,
akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť v prijímacom konaní sa preukazuje výpisom z
registra trestov nie starším ako tri mesiace.

Regrutačné skupiny:
Úradné hodiny:
Pondelok až štvrtok:
od 07:15 h do 12:20 h a od 12:50 h do 15:00 h
Piatok:
Od 07:15 h do 12:15 h
BRATISLAVA

TRNAVA

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Bratislava
Špitálska 22, 832 47 Bratislava

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Trnava
Jána Bottu 4, 917 01 Trnava

0960 317 755

0960 395 700, 0960 395 712, 0960 395 713

e-mail: rsk.ba@mil.sk

e-mail: rsk.tt@mil.sk

TRENČÍN

ŽILINA

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Trenčín
Posádkový klub, Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Žilina
Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina

0960 333 880, 0960 333 881, 0960 333 882

0960 442 801, 0960 442 802, 0960 442 803

e-mail: rsk.tn@mil.sk

e-mail: rsk.za@mil.sk

BANSKÁ BYSTRICA

NITRA

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Banská Bystrica
Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa:
PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Nitra
Novozámocká 1, 949 01 Nitra

0960 412 147 , 0960 412 777, 0960 412 779

0960 372 400, 0960 372 401, 0960 372 403
e-mail: rsk.nr@mil.sk

e-mail: rsk.bb@mil.sk

Podmienky prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy (sú uvedené zákone 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon“).

PREŠOV

KOŠICE

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Prešov
Mukačevská 22, 080 01 Prešov

Personálny úrad OS SR
Regrutačná skupina Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice

0960 524 988, 0960 524 996, 0960 524 999
e-mail: rsk.po@mil.sk

0960 515 777, 0960 515 522, 0960 515 524
e-mail: rsk.ke@mil.sk

Do dobrovoľnej vojenskej prípravy možno prijať občana, ak:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

požiadal o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
mu vznikla branná povinnosť1) alebo brannú povinnosť dobrovoľne prevzal,2)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo
štátu, ktorý je:
1. členským štátom Európskej únie alebo
2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je
Slovenská republika,
je bezúhonný,
je spoľahlivý,
ovláda štátny jazyk,
dosiahol najmenej stredné odborné vzdelanie,
ku dňu prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej
služby podľa osobitného predpisu,3)
je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý,
nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,4)
úspešne absolvoval prijímacie konanie.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s kompletnými požadovanými dokladmi treba predložiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého
bydliska najneskôr do dátumu určeného v aktuálnom prijímacom konaní.
1)
2)
3)
4)

§ 5 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
§ 6 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
§ 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
§ 206 Trestného poriadku

