
  

 

  Personálny úrad OS SR 

       Liptovský Mikuláš                                                           

 

Výberové konanie 
 

 

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej sluţbe 

profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Sluţobným predpisom č. 112/2015 

o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení a zloţení výberovej komisie a o vyhodnotení 

výsledkov výberového konania vyhlasuje 26. septembra 2017 výberové konanie na obsadenie 

voľných funkcií v štátnej sluţbe profesionálnych vojakov  takto:  

Názov výberového konania: Výberové konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej sluţbe   

                                                 profesionálnych vojakov  

 

Číslo výberového konania:  1DS/2018 

Druh štátnej sluţby: dočasná alebo stála štátna sluţba podľa § 27  a § 29 zákona č. 281/2015 Z.z. 

 

Predpokladaný nástup:  február a marec 2018 

 

Názov funkcie: Funkcie sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového konania 

1DS/2018 a prehľade ďalších poţiadaviek“ 

 

 

Podmienky prijatia do štátnej sluţby : 

 

Do štátnej sluţby  moţno prijať občana, ktorý   

a) poţiadal o prijatie do štátnej sluţby, 

b) ku dňu prijatia do štátnej sluţby dosiahol najmenej 18 rokov veku,  

c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

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

štátne občianstvo štátu, ktorý je 

1. štátom Európskej únie alebo 

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

členom je Slovenská republika, 

e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

f) je bezúhonný, 

g) je spoľahlivý, 

h) ovláda štátny jazyk, 

i) ku dňu prijatia do štátnej sluţby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej 

sluţby podľa osobitného predpisu, 

j) je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný, 

k) ku dňu prijatia do štátnej sluţby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo 

zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej sluţby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon 

činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13, 

l) nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, 

m) súhlasí s výkonom štátnej sluţby podľa potrieb sluţobného úradu, 

n) úspešne absolvoval výberové konanie. 

 



  

 

Do dočasnej štátnej sluţby bez vykonania prípravnej štátnej sluţby môţe byť prijatý občan  

(§ 27 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z.z.), ak : 

 

- spĺňa hore uvedené podmienky, 

- vykonával štátnu sluţbu v sluţobnom pomere menej ako 17 rokov, 

- spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej sluţby, 

- mu moţno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50, 

- do uplynutia maximálnej doby štátnej sluţby mu chýba najmenej jeden rok, 

- v roku prijatia do štátnej sluţby dosiahne vek najviac 45 rokov. 

 

Do stálej štátnej sluţby môţe sluţobný úrad prijať občana, (§ 29 ods. 7 zákona č. 

281/2015) ak 

 

- spĺňa hore uvedené podmienky, 

- vykonával štátnu sluţbu v sluţobnom pomere najmenej 17 rokov, 

- spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej sluţby, 

- mu moţno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50, 

- do dovŕšenia vekovej hranice ustanovenej pre priznanú vojenskú hodnosť chýbajú najmenej 

tri roky. 

 

Ďalšie poţiadavky na funkciu: sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového 

konania 1DS/2018 a prehľade ďalších poţiadaviek“ 

 

Podmienka vzdelania na výkon štátnej sluţby na vojenskú hodnosť: 

 

- vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik: najmenej stredné odborné vzdelanie, 

- čatár, rotný, rotmajster: najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie, 

- nadporučík, kapitán: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 

 

 

Zoznam poţadovaných dokladov : 

 

V rámci výberového konania občan predloţí: 

- vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8, písm. 

a) a b), a kde z funkcií, ktoré sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového 

konania 1DS/2018 a prehľade ďalších poţiadaviek“ občan uvedie záujem o funkciu, do 

ktorej má záujem byť ustanovený,  

- ţivotopis, 

- občiansky preukaz, 

- doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo 

oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,    

- potvrdenie o povinnej vojenskej sluţbe, ak ju absolvoval, 

- čestné vyhlásenie, ţe  

1. sa povaţuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g), 

2. ovláda štátny jazyk, 

3. má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d), 

4. nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej sluţbe obmedzené alebo 

zakázané podľa § 12 a 13 alebo, ţe ku dňu prijatia do štátnej sluţby vykonávanie  

činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší, alebo 

pozastaví, 



  

5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie, 

6. súhlasí s výkonom štátnej sluţby podľa potrieb sluţobného úradu, 

7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej sluţby, 

- osvedčenú kópiu rodného listu, 

- výkaz doby trvania sluţobného pomeru, ak sluţobný pomer trval 

- potvrdenie o štátnej sluţbe, 

- súhlas s priznaním niţšej vojenskej hodnosti, pokiaľ občan ţiada o ustanovenie do funkcie 

ktoré sú uvedené v „Zozname funkcií zaradených do výberového konania 1DS/2018 

a prehľade ďalších poţiadaviek“ a na túto  funkciu je plánovaná niţšia hodnosť, neţ akú 

dosiahol  a ak v § 50 zákona č. 281/2015 Z.z. nie je ustanovené inak.  

 

Termín a miesto na podanie ţiadosti: 

Ţiadosť (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným 

elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine podľa miesta trvalého bydliska 

najneskôr do 18. októbra 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,  

Ţilinský 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 výberového konania:  
O termíne výberového konania budú záujemcovia informovaní prostredníctvom pozvánky, 

ktorú dostanú z Personálneho úradu OS SR. 

 

Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci uvedených regrutačných skupín. Dôleţité 

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

webových stránkach  www.personal.mil.sk a www.vojak.mil.sk. 

 

 

 

 

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


  

Zoznam funkcií zaradených do výberového konania 1DS/2018 a prehľad ďalších poţiadaviek 

 

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

1 
Zástupca generálneho vikára/ miesto 

výkonu štátnej sluţby Bratislava 
podplukovník S18 985 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v 

študijnom odbore katolícka teológia , 

kňazská vysviacka, písomné stanovisko 

príslušnej cirkevnej autority  

  

2 
Vedúci starší dôstojník-špecialista/ miesto 

výkonu štátnej sluţby Trenčín  
major P10 968 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - 

Akadémia policajného zboru SR v 

špecializácii „vyšetrovanie“, min. 12 

ročná prax v policajnom zbore,  min 5 

ročná prax ako vedúci pracovník resp. 

veliteľsko - riadiace pracovné pozície,  

vodičské oprávnenie skupiny B, aktívna 

znalosť v anglickom jazyku (min. mierne 

pokročilý) 

  

3 
Vedúci starší dôstojník-špecialista/ miesto 

výkonu štátnej sluţby Bratislava 
major L10 175     

4 
náčelník oddelenia / miesto výkonu štátnej 

sluţby Nováky 
kapitán G30 242     

5 
náčelník obväziska / miesto výkonu štátnej 

sluţby Zemianske Kostoľany 
kapitán H10 800 

odborná spôsobilosť v zdravotníckom 

povolaní lekár, ktorú získal 

nadobudnutím vysokoškolského  

vzdelania 2. stupňa v doktorskom 

študijnom  odbore všeobecne lekárstvo  

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

6 
vedúci starší dôstojník / miesto výkonu 

štátnej sluţby Trenčín 
kapitán L10 187     

7 
veliteľ batérie/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
kapitán G20 223     

8 
veliteľ batérie / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
kapitán G20 204     

9 
veliteľ roty/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Sereď 
kapitán G30 500     

10 
veliteľ roty/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Sereď 
kapitán G30 500     

11 náčelník obväziska  kapitán H10 800 

odborná spôsobilosť v zdravotníckom 

povolaní lekár, ktorú získal 

nadobudnutím vysokoškolského  

vzdelania 2. stupňa v doktorskom 

študijnom  odbore všeobecne lekárstvo  

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

12 
vedúci starší dôstojník / miesto výkonu 

štátnej sluţby Trenčín 
kapitán P10 968 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa -  

Akadémia policajného zboru SR, 

špecializácia občianske právo, 

kriminológia, min. 7 ročná prax 

v policajnom zbore,  min.  5 ročná prax 

ako vyšetrovateľ,   praktické skúsenosti v 

oblasti všeobecnej kriminalistiky, 

ekonomickej kriminalistiky, vyšetrovateľ 

PZ, vodičské oprávnenie skupiny B, 

aktívna znalosť v anglickom jazyku (min. 

mierne pokročilý), 

  

13 
vyšetrovateľ / miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
kapitán P10 968 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - 

Akadémia policajného zboru alebo VA 

Liptovský Mikuláš, min. 7 ročná prax 

v policajnom zbore alebo vojenskej 

polícii vo funkcii vyšetrovateľ, vodičské 

oprávnenie skupiny B, aktívna znalosť v 

anglickom jazyku (min. mierne 

pokročilý) 

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

14 
vedúci starší dôstojník / miesto výkonu 

štátnej sluţby Nitra 
kapitán P10 967 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v 

oblasti práva v odbore správne právo a 

trestné právo, min. 5 ročná prax v 

policajnom zbore, aktívna znalosť 

anglického jazyka (min. mierne 

pokročilý), vodičské oprávnenie skupiny 

B, 

  

15 
vedúci starší dôstojník/ miesto výkonu 

štátnej sluţby Topoľčany 
kapitán P10 967 

min. 5 ročná prax v policajnom zbore, 

aktívna znalosť anglického jazyka (min. 

mierne pokročilý), vodičské oprávnenie 

skupiny B, min. 10 ročná prax 

v policajnom zbore, min. 7 ročná prax v 

odbore špeciálnej ochrany, vodičské 

oprávnenie skupiny B, aktívna znalosť 

anglického resp. nemeckého jazyka, 

  

16 
náčelník skupiny/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Bratislava 
kapitán P10 966 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - 

Akadémia policajného zboru SR, min. 10 

ročná prax v rámci MV SR, vodičské 

oprávnenie skupiny B, osvedčenie k 

dokumentácii dopravných priestupkov 

meračmi rýchlosti,  špecializované 

policajné vzdelanie so zameraním na 

„Dopravnú políciu“ 

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

17 
náčelník oddelenia / miesto výkonu štátnej 

sluţby Nováky 
kapitán G30 242     

18 
veliteľ batérie/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
kapitán A10 300     

19 
vedúci starší dôstojník/ miesto výkonu 

štátnej sluţby Nitra 
kapitán G30 500     

20 
veliteľ roty/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Nitra 
kapitán L10 187     

21 
Vedúci starší dôstojník/miesto výkonu 

štátnej sluţby Trenčín  
kapitán G30 232 

odbornosť v oblasti EOD (ţenista so 

skúsenosťami s prácou s muníciou a 

trhavinami prípadne LOG – Zbrane a 

munícia), anglický jazyk - STG úroveň 

SLP 2+ 

  

22 
Vedúci starší dôstojník/ miesto výkonu 

štátnej sluţby Trenčín  
kapitán G30 232 

odbornosť v oblasti EOD (znalosti z 

oblasti munície a trhavín), anglický jazyk 

- STG úroveň SLP 2 

  

23 
Vedúci starší dôstojník/ miesto výkonu 

štátnej sluţby Trenčín  
kapitán G30 232 

odbornosť v oblasti EOD (znalosti z 

oblasti munície a trhavín), anglický jazyk 

- STG úroveň SLP 2 

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

24 
Vedúci starší dôstojník/ miesto výkonu 

štátnej sluţby Trenčín  
kapitán G30 242 anglický jazyk - STG úroveň SLP 2   

25 
náčelník skupiny / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
nadporučík I10 104     

26 
starší dôstojník / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
nadporučík L10 233     

27 
starší dôstojník / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
nadporučík L10 740     

28 
starší dôstojník / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
nadporučík L10 187     

29 
náčelník skupiny /  miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
nadporučík C10 600 

VŠ II.st v študijnom odbore 

elektrotechnika, elektronika, 

automatizácia, telekomunikácie, 

mechatronika, vojenské spojovacie a 

informačné systémy, informatické vedy, 

informačné a komunikačné technológie  

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

30 
náčelník systému /   miesto výkonu štátnej 

sluţby Prešov / 
nadporučík A30 412 

VŠ II.st v študijnom odbore 

elektrotechnika, elektronika, 

automatizácia, telekomunikácie, 

mechatronika, vojenské spojovacie a 

informačné systémy, informatické vedy, 

informačné a komunikačné technológie  

  

31 
náčelník skupiny / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
nadporučík L10 292     

32 
náčelník skupiny / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
nadporučík C10 600 

VŠ II.st v študijnom odbore 

elektrotechnika, elektronika, 

automatizácia, telekomunikácie, 

mechatronika, vojenské spojovacie a 

informačné systémy, informatické vedy, 

informačné a komunikačné technológie  

  

33 
náčelník skupiny / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
nadporučík L10 148     

34 
náčelník skupiny / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
nadporučík G20 204     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

35 
zástupca veliteľa batérie /  miesto výkonu 

štátnej sluţby Roţňava 
nadporučík L10 187     

36 
zástupca veliteľa batérie /  miesto výkonu 

štátnej sluţby Roţňava 
nadporučík G20 223     

37 
zástupca veliteľa batérie /  miesto výkonu 

štátnej sluţby Roţňava 
nadporučík G20 204     

38 
starší dôstojník / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
nadporučík G20 223     

39 
starší dôstojník /  miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
nadporučík L10 266     

40 
starší dôstojník /  miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
nadporučík L10 233     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

41 
starší dôstojník /  miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
nadporučík L10 187     

42 
náčelník skupiny / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
nadporučík L10 292     

43 
starší dôstojník / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
nadporučík L10 233     

44 
náčelník skupiny /  miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
nadporučík L10 292     

45 
starší dôstojník / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
nadporučík L10 740     

46 
starší dôstojník / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
nadporučík L10 760     

47 
zástupca veliteľa roty / miesto výkonu 

štátnej sluţby Sereď 
nadporučík G30 500     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

48 
zástupca veliteľa roty / miesto výkonu 

štátnej sluţby Sereď 
nadporučík G30 500     

49 
zástupca veliteľa roty / miesto výkonu 

štátnej sluţby Sereď 
nadporučík G30 500     

50 
zástupca veliteľa roty /  miesto výkonu 

štátnej sluţby Martin 
nadporučík G30 500     

51 
starší lekár / miesto výkonu štátnej sluţby 

Roţňava 
nadporučík H10 800 

odborná spôsobilosť v zdravotníckom 

povolaní lekár, ktorú získal 

nadobudnutím vysokoškolského  

vzdelania 2. stupňa v doktorskom 

študijnom  odbore všeobecne lekárstvo  

  

52 
starší dôstojník/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
nadporučík L10 148     

53 
dôstojník/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Levice 
poručík G30 500     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

54 
dôstojník/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Levice 
poručík L10 140     

55 
dôstojník/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Levice 
poručík I10 104     

56 
dôstojník/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Levice 
poručík G40 570     

57 
dôstojník/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Levice 
poručík L10 710     

58 
dôstojník/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Levice 
poručík C10 600 

VŠ II.st v študijnom odbore 

elektrotechnika, elektronika, 

automatizácia, telekomunikácie, 

mechatronika, vojenské spojovacie a 

informačné systémy, informatické vedy, 

informačné a komunikačné technológie  

  

59 
technik roty /   miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
rotmajster L10 148     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

60 
veliaci poddôstojník / miesto výkonu 

štátnej sluţby Nitra 
rotmajster U10 103     

61 
vedúci starší inšpektor - psovod /  miesto 

výkonu štátnej sluţby Vlkanová-Hronsek 
rotmajster P10 965 

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo 

úplné stredné odborné vzdelanie, SOŠ PZ 

výhodou; min. 10 ročná prax v zloţkách 

Vojenskej polície  alebo PZ SR, vodičské 

oprávnenie min. skupiny B 

  

62 
Starší pomocník/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Trenčín  
rotmajster G30 232 

odbornosť v oblasti EOD (znalosti z 

oblasti munície a trhavín), anglický jazyk 

- STG úroveň SLP 2 

  

63 
mladší inštruktor / miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
rotný G10 101     

64 
mladší inštruktor / miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
rotný G10 101     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

65 
technik / miesto výkonu štátnej sluţby 

Liptovský Mikuláš  
rotný I10 680 

najmenej úplné stredné odborné 

vzdelanie v štud. odbore v skupine 

študijných odborov  elektrotechnika, 

alebo v študijných odboroch 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo technik 

informačných a telekomunikačných 

technológií 

  

66 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Trebišov  
rotný C10 607 

najmenej úplné stredné odborné 

vzdelanie v štud. odbore v skupine 

študijných odborov  elektrotechnika, 

alebo v študijných odboroch 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo technik 

informačných a telekomunikačných 

technológií 

  

67 
veliteľ tanku / miesto výkonu štátnej 

sluţby Trebišov  
rotný G10 131     

68 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Trebišov  
rotný G20 204     

69 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Michalovce 
rotný G20 204     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

70 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Michalovce 
rotný G20 204     

71 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
rotný G10 108     

72 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
rotný G20 214     

73 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
rotný I10 104     

74 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
rotný I10 104     

75 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 204     

76 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 204     

77 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 204     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

78 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 204     

79 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 204     

80 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 204     

81 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 204     

82 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 223     

83 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G10 108     

84 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 223     

85 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 223     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

86 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava 
rotný G20 223     

87 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
rotný G10 108     

88 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
rotný G10 108     

89 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
rotný G20 216     

90 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
rotný G10 108     

91 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
rotný G10 108     

92 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
rotný G20 214     

93 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 214     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

94 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 214     

95 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 214     

96 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 214     

97 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 216     

98 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 204     

99 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 216     

100 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 216     

101 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 214     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

102 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G20 214     

103 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný L10 705     

104 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný L10 705     

105 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný C10 601 

najmenej úplné stredné odborné 

vzdelanie v štud. odbore v skupine 

študijných odborov  elektrotechnika, 

alebo v študijných odboroch 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo technik 

informačných a telekomunikačných 

technológií 

  

106 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 505     

107 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 505     

108 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 512     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

109 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 512     

110 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 512     

111 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 517     

112 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 501     

113 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 501     

114 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 501     

115 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 501     

116 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 501     

117 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 501     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

118 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 509     

119 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 501     

120 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Sereď 
rotný G30 501     

121 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava                                                  
rotný C10 600 

najmenej úplné stredné odborné 

vzdelanie v štud. odbore v skupine 

študijných odborov  elektrotechnika, 

alebo v študijných odboroch 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo technik 

informačných a telekomunikačných 

technológií 

  

122 
veliteľ druţstva / miesto výkonu štátnej 

sluţby Roţňava                                                  
rotný C10 600 

najmenej úplné stredné odborné 

vzdelanie v štud. odbore v skupine 

študijných odborov  elektrotechnika, 

alebo v študijných odboroch 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo technik 

informačných a telekomunikačných 

technológií 

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

123 
analytik / miesto výkonu štátnej sluţby 

Roţňava     
rotný G40 570     

124 
analytik / miesto výkonu štátnej sluţby 

Roţňava     
rotný G40 570 Vodičské oprávnenie skupiny „B“ a „C“   

125 
veliteľ tímu / miesto výkonu štátnej sluţby 

Roţňava     
rotný G40 571     

126 
veliteľ tímu / miesto výkonu štátnej sluţby 

Roţňava     
rotný G40 571     

127 
starší inšpektor / miesto výkonu štátnej 

sluţby Topoľčany 
rotný P10 969     

128 
veliteľ druţstva/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
rotný L10 705 vodičské oprávnenie skupiny  "C"   

129 
náčelník systému/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
rotný A10 302 

najmenej úplné stredné odborné 

vzdelanie v štud. odbore v skupine 

študijných odborov  elektrotechnika, 

alebo v študijných odboroch 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo technik 

informačných a telekomunikačných 

technológií 

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

130 
Pomocník/miesto výkonu štátnej sluţby 

Trenčín  
rotný G30 232 

odbornosť v oblasti EOD (znalosti z 

oblasti munície a trhavín), anglický jazyk 

- STG úroveň SLP 2 

  

131 
veliteľ druţstva/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G10 108     

132 
technik/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Martin 
rotný L10 140     

133 
veliteľ druţstva/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
rotný G10 108     

134 
hudobník - sólista/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Sliač 
čatár S17 960 Klarinet   

135 
Mladší technik/ miesto výkonu štátnej 

sluţby Martin 
čatár L10 148     

136 
zástupca veliteľa druţstva/  miesto výkonu 

štátnej sluţby Martin 
čatár G20 216     

137 
strelec - špecialista (operátor)/ miesto 

výkonu štátnej sluţby Martin 
desiatnik G10 108     

138 
vodič špeciálneho vozidla - špecialista/  

miesto výkonu štátnej sluţby Nitra  
desiatnik G10 132 vodičské oprávnenie skupiny "C"   



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

139 
starší vodič / miesto výkonu štátnej sluţby 

Martin 
slobodník L10 172 vodičské oprávnenie skupiny  "C"   

140 
starší elektromechanik / miesto výkonu 

štátnej sluţby Martin 
slobodník C10 601 

najmenej stredné odborné vzdelanie v 

štud. odbore alebo v učebnom odbore v 

skupine študijných odborov  alebo v 

skupine učebných odborov 

elektrotechnika, v študijnom odbore 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo v študijnom 

odbore technik informačných a 

telekomunikačných technológií 

  

141 
starší elektromechanik / miesto výkonu 

štátnej sluţby Martin 
slobodník C10 601 

najmenej stredné odborné vzdelanie v 

štud. odbore alebo v učebnom odbore v 

skupine študijných odborov  alebo v 

skupine učebných odborov 

elektrotechnika, v študijnom odbore 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo v študijnom 

odbore technik informačných a 

telekomunikačných technológií 

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

142 
starší elektromechanik/  miesto výkonu 

štátnej sluţby Martin 
slobodník C10 601 

najmenej stredné odborné vzdelanie v 

štud. odbore alebo v učebnom odbore v 

skupine študijných odborov  alebo v 

skupine učebných odborov 

elektrotechnika, v študijnom odbore 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo v študijnom 

odbore technik informačných a 

telekomunikačných technológií 

  

143 
starší mechanik / miesto výkonu štátnej 

sluţby Prešov  
slobodník A30 417 

najmenej stredné odborné vzdelanie v 

štud. odbore alebo v učebnom odbore v 

skupine študijných odborov  alebo v 

skupine učebných odborov 

elektrotechnika, v študijnom odbore 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo v študijnom 

odbore technik informačných a 

telekomunikačných technológií, vodičské 

oprávnenie skupiny "B" a "C" 

  



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

144 
starší mechanik /vodič/ miesto výkonu 

štátnej sluţby Prešov  
slobodník A30 412 

najmenej stredné odborné vzdelanie v 

štud. odbore alebo v učebnom odbore v 

skupine študijných odborov  alebo v 

skupine učebných odborov 

elektrotechnika, v študijnom odbore 

elektrotechnika v doprave a 

telekomunikáciách alebo v študijnom 

odbore technik informačných a 

telekomunikačných technológií, vodičské 

oprávnenie skupiny "B" a "C" 

  

145 
starší ostreľovač /  miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
slobodník G10 108     

146 
starší ţenista / miesto výkonu štátnej 

sluţby Nitra 
slobodník G30 512 vodičské oprávnenie skupiny  "C"   

147 
starší vodič / miesto výkonu štátnej sluţby 

Nitra 
slobodník L10 173 vodičské oprávnenie skupiny  "C" a "E"   

148 
starší vodič / miesto výkonu štátnej sluţby 

Nitra 
slobodník L10 173 vodičské oprávnenie skupiny  "C" a "E"   

149 
starší ostreľovač /  miesto výkonu štátnej 

sluţby Levice 
slobodník G10 108     



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

150 
starší strojník /vodič/ miesto výkonu 

štátnej sluţby Roţňava 
slobodník L10 140 

Stredná odborná škola - mechanik 

opravár - stroje a zariadenia (alebo 

ekvivalent), vodičské oprávnenie skupiny  

"B" a "C" 

  

151 
starší strojník /vodič/ miesto výkonu 

štátnej sluţby Roţňava 
slobodník L10 140 

Stredná odborná škola - mechanik 

opravár - stroje a zariadenia (alebo 

ekvivalent), vodičské oprávnenie skupiny  

"B" a "C" 

  

152 
starší vodič/ miesto výkonu štátnej sluţby 

Roţňava 
slobodník L10 173 vodičské oprávnenie skupiny  "C" a "E"   

153 
starší vodič/miesto výkonu štátnej sluţby 

Martin 
slobodník   G10 166 vodičské oprávnenie skupiny   "E"   

154 
vodič /miesto výkonu štátnej sluţby 

Trebišov  
vojak 2. stupňa L10 172 vodičské oprávnenie skupiny  "C"   

155 
vodič /miesto výkonu štátnej sluţby 

Trebišov  
vojak 2. stupňa L10 172 vodičské oprávnenie skupiny  "C"   



  

P.č. Názov funkcie 
Plánovaná 

hodnosť 
Vojenská 

odbornosť 

Špeciali- 

zácia 

Špecifické poţiadavky - ďalšie 

poţiadavky 
Poznámka 

156 
zberač ranených / miesto výkonu štátnej 

sluţby Trebišov  
vojak 2. stupňa H10 867     

 


