
 

  Personálny úrad OS SR 

       Liptovský Mikuláš                                                                

 

 

Prijímacie konanie 

 
Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 8 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej  

vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ č. 378/2015 Z.z.) 

vyhlasuje  2. mája  2017 prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.  

Názov prijímacieho  konania: Prijímacie konanie do dobrovoľnej vojenskej prípravy – DVP/2017 

Názov funkcie:  vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy  

Nástupný termín:  2. augusta  2017 

                                      

Podmienky prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy : 

 

Do dobrovoľnej vojenskej prípravy  možno prijať občana, ak 

a) poţiadal o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, 

b) mu vznikla branná povinnosť alebo brannú povinnosť dobrovoľne prevzal (§5 a §6 zákona  

č. 570/2005 Z.z.), 

c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

d) má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky 

a štátnej občianstvo štátu, ktorý je 

1. členským štátom Európskej únie alebo 

2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej 

členom je Slovenská republika, 

e) je bezúhonný, 

f) je spoľahlivý, 

g) ovláda štátny jazyk, 

h) dosiahol najmenej stredné odborné vzdelanie, 

i) ku dňu prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel 

výkon mimoriadnej sluţby podľa osobitného predpisu, 

j) je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý, 

k) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,  

l) úspešne absolvoval prijímacie konanie.  

 

       Do dobrovoľnej vojenskej prípravy nemožno prijať občana, ktorý 

a) vykonáva štátnu sluţbu v sluţobnom pomere, 

b) je zaradený do záloh ozbrojených síl, okrem občana, ktorý bol na základe posúdenia jeho 

spôsobilosti vykonať vojenskú sluţbu odvedený, ale vojenskú sluţbu nevykonal a branná 

povinnosť mu trvá. 

 

Zoznam požadovaných dokladov : 

 

V prijímacom konaní občan predloží 

a) vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 7 ods. 7 písm. a) 

a výpis zo zdravotnej dokumentácie, 

b) ţivotopis, 

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

d)    občiansky preukaz, 



e)    doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo    

       oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,      

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

g)    čestné vyhlásenie, ţe  

1. sa povaţuje za spoľahlivého podľa § 7 ods. 1 písm. f), 

2. ovláda štátny jazyk, 

3. má štátne občianstvo podľa § 7 ods. 1 písm. d), 

4. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie, 

5. bol oboznámený s podmienkami výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy. 

 

 

Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným 

elektronickým podpisom) je potrebné doručiť Personálnemu úradu prostredníctvom regrutačnej 

skupiny podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 9. júna 2017. Ak občan podá ţiadosť 

elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné 

doručiť ţiadosť aj písomne najneskôr do 5 dní odo dňa podania ţiadosti 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 Ţiline, Rajecká cesta 18, 010 01 Ţilina  

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  

 

 

Termín prijímacieho konania:  
O termíne prijímacieho konania – posúdenia psychickej spôsobilosti,  budú záujemcovia 

informovaní prostredníctvom pozvánky, ktorá im bude zaslaná  Personálnym úradom OS SR.  

 

 

Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. Dôleţité 

informácie týkajúce sa prijímacieho konania a kontakty na regrutačné skupiny sú uverejnené na 

webovej stránke www.vojak.mil.sk. 

http://www.vojak.mil.sk/

