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78
SLUŽOBNÝ PREDPIS
MINISTRA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. decembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa
služobný predpis 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
Čl. I
Služobný predpis 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, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmena b) až e).
2. V čl. 1 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Vojak v zálohe na účely preukázania bezúhonnosti poskytne personálnemu úradu pri
predkladaní žiadosti o zaradenie aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 14
ods. 6 zákona).
(5) Personálny úrad údaje podľa odseku 4 bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie
výpisu z registra trestov.“.
Doterajšie odseky 4 až 17 sa označujú ako odseky 6 až 19.
3. V čl. 1 ods. 7 prvá veta znie: „Personálny úrad po doručení žiadosti o zaradenie overí
úplnosť priloženej dokumentácie a po doručení výpisu z registra trestov vyhodnotí splnenie podmienok na zaradenie podľa § 14 ods. 1 písm. a), b), d) až i) zákona.“.
4. V čl. 1 ods. 15 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 14“.
5. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

Čiastka 77

Strana 3

„Príloha č. 1
k služobnému predpisu č. 24/2018

VZOR
OSOBNÝ DOTAZNÍK VOJAKA V ZÁLOHE
2. Priezvisko
2a. Rodné priezvisko

1. Meno

3. Titul 3a. Vedecká hodnosť

4. Dátum narodenia 4a. Rodné číslo

5. Trvalý pobyt:
ulica

5a. Prechodný pobyt:
ulica

popisné číslo

popisné číslo

orientačné číslo

orientačné číslo

PSČ, miesto, okres
6. Kvalifikačné predpoklady
Získané vzdelanie
Stupeň vzdelania (stredné
Učebný odbor/
vzdelanie, vysokoškolské
študijný odbor
vzdelanie)

PSČ, miesto, okres
Druh školy
Názov školy

Sídlo

7. Vodičské oprávnenie (zakrúžkujte platné oprávnenie a uveďte platnosť oprávnenia)
A1

A

B1

B

C1

C

D1

D

BE

C1E

CE

D1E

DE

AM

T

od
do
8. Iné získané oprávnenia (napr. osvedčenia, preukazy):

9. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov:
9a. Štátne občianstvo:
9b. Miesto narodenia:
9c. Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
9e. Údaje o rodičoch:
Otec

meno:

priezvisko:

rodné priezvisko:

Matka

meno:

priezvisko:

rodné priezvisko:

10. Záujem o vojenský útvar (údaj má informatívny charakter):
Telefónne číslo
...............................................................................
dátum a miesto vyplnenia dotazníka

E-mail
......................................................................
podpis.“.
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Čl. II
Tento služobný predpis nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Peter G A J D O Š , v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky
Č. SEKRO-46-87/2018-OdVOSaOP
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