
PODDÔSTOJNÍCKA AKADÉMIA 

Poddôstojnícka akadémia je najvyššou vzdelávacou inštitúciou hodnostného zboru 
mužstva a poddôstojníkov v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá 
zabezpečuje získavanie osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon funkcií 
a odborných predpokladov na povýšenie do jednotlivých poddôstojníckych hodností v súlade 
so Zákonom o štátnej službe profesionálnych vojakov. 

Cieľom Poddôstojníckej akadémie je pripravovať poddôstojníkov na jednotlivých 
stupňoch velenia a riadenia ľudí. Pripravovať a skvalitňovať výcvikovú dokumentáciu a 
služobné pomôcky pre potreby OS SR. Výchovným pôsobením na poddôstojnícky zbor 
dosiahnuť vysokú profesionalitu výcviku a požadovaný profil vodcu na príslušnom stupni. 

Výcvik v poddôstojníckej akadémii je vykonávaný v dvoch jednotkách: 

I. KARIÉRNE KURZY 

Jednotka Kariérnych kurzov zabezpečuje prípravu hodnostného zboru mužstva 
a poddôstojníkov na získanie odborných predpokladov na jednotlivé poddôstojnícke hodnosti. 
Výcvik je realizovaný v nasledujúcich kurzoch. 

Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5 

Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnik, 
ktorý bol vybraný na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Výcvik je zameraný 
na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností na vedenie a riadenie vojenských 
jednotiek na stupni skupiny a to najme v pozíciách najnižších veliteľov týchto jednotiek. 

Zdokonaľovací poddôstojnícky kurz OR-6 

Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti čatár, ktorý 
bol vybraný na povýšenie do hodnosti rotný. Výcvik je zameraný na získanie teoretických 
vedomostí a praktických zručností na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni 
družstva a to najme v pozíciách veliteľov družstiev. 

Vyšší poddôstojnícky kurz OR-7 

Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotný, ktorý 
bol vybraný na povýšenie do hodnosti rotmajster. Výcvik je zameraný na získanie 
teoretických vedomostí a praktických zručností na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na 
stupni čata a to najme v pozíciách veliacich poddôstojníkov čiat. 

Kurz pre nadrotmajstrov OR-8  

Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotmajster, 
ktorý bol vybraný na povýšenie do hodnosti nadrotmajster. Výcvik je zameraný na získanie 
teoretických vedomostí a praktických zručností na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na 
stupni rota (batéria) a to najme v pozíciách veliacich poddôstojníkov rôt (batérií). 

Kurz pre štábnych nadrotmajstrov OR-9 

Je najvyšším poddôstojníckym kurzom v podmienkach výcviku a vzdelávania poddôstojníkov 
v OS SR. Cieľom kurzu je: pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti 
nadrotmajster, ktorý bol vybraný na povýšenie do najvyššej poddôstojníckej hodnosti štábny 



nadrotmajster. Výcvik je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických 
zručností potrebných na výkon funkcie veliaci poddôstojník na taktickom, operačnom a 
strategickom stupni. 

II. FUNK ČNÉ A ODBORNÉ KURZY 

Jednotka Funkčných a odborných kurzov zabezpečuje prípravu hodnostného zboru 
mužstva a poddôstojníkov na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon 
funkcií. Výcvik je realizovaný v nasledujúcich kurzoch. 

Štábny poddôstojnícky kurz 

Kurz je určený pre profesionálnych vojakov v hodnostiach desiatnik až nadrotmajster, ktorého 
cieľom je pripraviť poddôstojníkov bez ohľadu na ich odbornosť pre výkon funkcií na 
veliteľstvách a štáboch od stupňa prápor. Kurz je zameraný na získanie teoretických 
vedomostí a praktických zručností v rôznych oblastiach a pozíciách, ktoré poddôstojníci na 
veliteľstvách a štáboch vykonávajú. 

Kurz pre inštruktorov  

Kurz je určený pre profesionálnych poddôstojníkov v hodnostiach čatár až nadrotmajster, 
ktorého cieľom je pripraviť poddôstojníkov bez ohľadu na ich odbornosť pre výkon funkcií 
inštruktorov a poddôstojníkov riadiacich výcvik. Kurz je zameraný na získanie teoretických 
vedomostí a praktických zručností najmä v oblasti metodiky vedenia výcviku. 

Kurz pre výkonných poddôstojníkov 

Kurz je určený pre profesionálnych poddôstojníkov v hodnostiach rotný a rotmajster, ktorého 
cieľom je pripraviť poddôstojníkov bez ohľadu na ich odbornosť pre výkon funkcií 
výkonných poddôstojníkov jednotiek. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí 
a praktických zručností najmä v oblasti vedenia dokumentácie a starostlivosti o materiál 
jednotky. 

Kurz pre technikov rôt  

Kurz je určený pre profesionálnych poddôstojníkov v hodnostiach čatár až rotmajster, ktorého 
cieľom je pripraviť poddôstojníkov bez ohľadu na ich odbornosť pre výkon funkcií technikov 
jednotiek. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností 
najmä v oblasti vedenia prevádzkovej dokumentácie, plánovania, realizácie, vyhodnocovania 
prevádzky techniky a vykonávanie jej údržby, ošetrovania a opráv. 

Ďalší odborný výcvik OR-6 a 7 

Kurz je určený pre profesionálnych poddôstojníkov v hodnostiach čatár až rotmajster, ktorého 
cieľom je pripraviť poddôstojníkov v jednotlivých vojenských odbornostiach pre výkon ich 
budúcich funkcií v. Ďalší odborný výcvik je druhou fázou kariérnych kurzov OR-6 a OR-7 
Výcvik v poddôstojníckej akadémii je vykonávaný v týchto vojenských odbornostiach.  

- Mechanizovaná a tanková  
- Logistická 
- Ženijná 
- Delostrelecká 
- RCHBO 


