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21
NARIADENIE
MINISTRA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. apríla 2016
z 21. decembra 2016
z 26. júla 2018

o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách vojakov v zálohe,
registrovaných občanov povolaných na výkon mimoriadnej služby
a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy
v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 96/2016
v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 50/2018
Čl. 1
Základné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje vojenské odbornosti a ich špecializácie
a) vojakov v zálohe, 1)
b) registrovaných občanov, 2) povolaných na výkon mimoriadnej služby, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení (ďalej len „odvedený registrovaný občan“),
c) vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy. 3)
Čl. 2
Vojenské odbornosti a ich špecializácie
(1) Vojenskú odbornosť tvoria špecializácie, ktoré spájajú spoločné znaky vedomostí,
kvalifikácie, návykov a spôsobilostí požadované na výkon príslušnej vojenskej činnosti; vojenská
odbornosť sa označuje veľkým písmenom a dvojmiestnym číslom.
(2) Prehľad vojenských odborností je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.
(3) Špecializácia predstavuje vnútornú diferenciáciu vojenskej odbornosti a určuje konkrétnu povahu činností, ktoré má vojak v zálohe, odvedený registrovaný občan a vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy počas mimoriadnej služby vykonávať; špecializácia sa označuje trojmiestnym číslom.
) § 2 ods. 1 písm. d) a § 22 ods. 5 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3
) § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
1
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(4) Špecializáciu s jej zaradením do príslušnej vojenskej odbornosti získava
a) vojak v zálohe, pri zaradení do záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky4) alebo po skončení
služobného pomeru v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Národnom bezpečnostnom úrade alebo služobnom
pomere colníka, ak pred vznikom služobného pomeru bol zaradený do záloh ozbrojených síl
Slovenskej republiky,
b) odvedený registrovaný občan a vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy ustanovením do funkcie. 5)
(5) Špecializáciu vojaka v zálohe určí okresný úrad v sídle kraja s prihliadnutím na potreby ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) na základe
a) osobnej karty profesionálneho vojaka alebo jej overenej kópie, 6)
b) oznámenia o skončení služobného pomeru, 7)
c) osobnej karty vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy8) alebo
d) osobnej karty vojaka mimoriadnej služby. 9)
(6) Špecializáciu určenú podľa odseku 5 môže podľa potrieb ozbrojených síl zmeniť veliteľ vojenského útvaru10) pri zaradení vojaka v zálohe do aktívnych záloh na základe dosiahnutého
vzdelania, vykonávaného zamestnania alebo získaných odborných oprávnení.
(7) Prehľad špecializácií a ich zaradenie do vojenských odborností, okrem špecializácií
pre vojenskú odbornosť vojenské spravodajstvo, je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu.
(8) Zmena doterajších vojenských odborností a špecializácií na nové vojenské odbornosti
a špecializácie, okrem špecializácií pre vojenskú odbornosť vojenské spravodajstvo, je uvedená
v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu.

) § 13 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) § 15c ods. 5 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6
) Čl. 1 ods. 3 písm. a) bod 2 služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 117/2015 o osobnej identifikácii profesionálnych vojakov.
Čl. 12 ods. 3 písm. b) metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2015 o národnej
registrácii, vedení evidencií a alternatívnej službe v znení metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky č. 1/2016.
7
) § 17 ods. 5 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8
) § 17 ods. 4 písm. c), ods. 5 a ods. 8 písm. a) zákona č. 378/2015 Z. z.
9
) § 15d ods. 3 písm. b) a ods. 4 písm. b) zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10
) § 14b ods. 1 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4
5
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Čl. 3
Účinnosť
Toto nariadenie nadobudne účinnosť odo dňa uverejnenia oznámenia o jeho vydaní vo
Vestníku vlády Slovenskej republiky.
Peter G A J D O Š , v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky
Peter G A J D O Š , v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky
Peter G A J D O Š , v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky

Č. SEOP-87-31/2016-OdOPaS
Č. SEKRO-65-20/2016-OdVOSaOP
Č. SEKRO-122-26/2018-OdVOSaOP

Príloha č. 1
k nariadeniu ministra obrany
Slovenskej republiky č. 21/2016
Prehľad vojenských odborností

Por. č.

Názov vojenskej odbornosti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

vojenský manažment a výcvik
pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko
delostrelectvo
ženijná podpora a EOD
radiačná, chemická a biologická ochrana
špeciálne operácie
čestná stráž
spravodajstvo a elektronický boj
protivzdušná obrana
letectvo
letecké pozemné informačné systémy
služba letiskového zabezpečenia
inžinierska letecká služba
letecká prevádzková služba
rádiolokačný prieskum
komunikačné a informačné systémy
ochrana utajovaných skutočností
personálny manažment
mobilizácia a doplňovanie
psychologická služba
telesná príprava a šport
vojenský vrcholový šport
logistika
vojenské zdravotníctvo
vojenská polícia
civilno-vojenská spolupráca a psychologické operácie
civilno-vojenská spolupráca, psychologické a informačné operácie
právna služba
topografická služba
finančno-ekonomická služba
vojenská hudba
vojenská duchovná služba
vojenské spravodajstvo
príprava na službu v ozbrojených silách

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Označenie
vojenskej odbornosti
U10
G10
G20
G30
G40
G50
G60
I10
A10
A20
A30
A40
A50
A60
A70
C10
C20
M10
M20
M30
M40
M50
L10
H10
P10
S10
S11
S12
S14
S17
S18
S19
F10
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Príloha č. 2
k nariadeniu ministra obrany
Slovenskej republiky č. 21/2016
Prehľad špecializácií a ich zaradenie do vojenských odborností

Por.
č.
1

Číslo
špecializácie
2

1.

100

2.

101

3.

102

4.

103

5.
6.
7.

104
105
106

8.

108

9.
10.

112
116

11.

117

12.
13.
14.
15.

121
122
124
125

16.

126

17.
18.
19.
20.
21.

130
131
132
133
135

22.

140

23.
24.

148
166

Špecializácia
3
odborník manažmentu Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
úradu a zariadenia na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej
republiky, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie, štátneho
podniku a akciovej spoločnosti v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
odborník manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej
republiky a štábu priamo podriadeného úradu a zariadenia
Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
odborník manažmentu motorizovaného, mechanizovaného, strážneho
a pešieho zväzku, útvaru a jednotky
odborník manažmentu veliteľstva, zväzku a útvaru pozemných síl
veliaci poddôstojník (odborník manažmentu vojenského výcviku
a odbornej prípravy pre hodnostný zbor mužstva a hodnostný zbor
poddôstojníkov)
odborník manažmentu spravodajstva a elektronického boja
odborník na hĺbkový prieskum
odborník na pozemný prieskum
odborník na velenie, streľbu, obsluhu zbrane a zbraňového systému
bojového motorizovaného vozidla mechanizovaného, strážneho
a pešieho družstva
odborník na spravodajstvo z ľudských zdrojov
odborník manažmentu útvaru a jednotky čestnej stráže
odborník na velenie, streľbu, obsluhu zbrane a zbraňového systému,
strážneho a pešieho družstva čestnej stráže
odborník manažmentu špeciálnych operácií
odborník na špeciálne operácie
odborník bojovej podpory špeciálnych operácií
odborník bojového zabezpečenia špeciálnych operácií
odborník zabezpečenia komunikačných a informačných systémov
špeciálnych operácií
odborník manažmentu tankového útvaru a jednotky
odborník na velenie a obsluhu tanku
vodič pásového bojového vozidla
vodič špeciálneho pásového vozidla
vodič tanku a špeciálneho vozidla na podvozku tanku
odborník na prevádzku podvozkov bojovej, dopravnej
a manipulačnej techniky
odborník na opravu výzbroje a techniky
vodič kolesového bojového vozidla

Vojenská
odbornosť
4

U10

G10

U10

I10

G10
I10
G60

G50

G10

L10
G10
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Por.
č.
1
25.
26.
27.
28.
29.

Číslo
špecializácie
2
170
172
173
174
175

30.

187

31.
31a.
32.
32a.
33.
34.

200
203
204
206
210
212

35.

214

36.
37.
38.
39.
40.

216
218
223
225
226

41.

232

42.
43.
44.
45.
46.

233
242
266
292
296

47.

300

48.

302

49.

310

50.

311

51.

313

52.

329

53.

336

54.

362

55.

373

56.

380

57.

388

Špecializácia
3
vodič osobného automobilu
vodič nákladného automobilu
vodič nákladného automobilu s prívesom alebo návesom
vodič autobusu
odborník manažmentu logistiky
odborník štábu vojenského útvaru, jednotky a zariadenia všeobecnej
logistiky
odborník manažmentu delostrelectva
odborník na podporu v delostrelectve
odborník na delostrelecký prieskum
odborník na velenie a obsluhu ťahaného delostreleckého systému
odborník topografickej a geodetickej služby delostrelectva
odborník na prípravu a výpočet prvkov streľby delostrelectva
odborník na velenie a obsluhu prenosného protitankového
raketového kompletu
odborník na velenie a obsluhu mínometu
odborník na velenie a obsluhu systému samohybného delostrelectva
odborník na velenie a obsluhu raketometu
odborník na prevádzku zbraní a zbraňových systémov
odborník meteorologickej služby delostrelectva
odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných
systémov (odborník na odstraňovanie nevybuchnutých výbušných
prostriedkov (odborník – EOD)
odborník na zabezpečenie muníciou
odborník manažmentu EOD útvaru a jednotky
odborník na zásobovanie materiálom technického zabezpečenia
odborník na vyzbrojovanie a technické zabezpečenie
odborník metrologickej služby
odborník manažmentu zväzku, útvaru a jednotky protivzdušnej
obrany odborník manažmentu protivzdušnej obrany
odborník na automatizované systémy velenia jednotiek
protivzdušnej obrany
odborník inžinierskej technickej služby protivzdušnej obrany
odborník na napájacie zariadenia protilietadlových raketových
kompletov
odborník na nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné systémy
viackanálového protilietadlového raketového kompletu
odborník na technické zabezpečenie viackanálového
protilietadlového raketového kompletu
odborník na odpaľovacie zariadenie viackanálového
protilietadlového raketového kompletu
odborník na velenie a obsluhu prenosného protilietadlového
raketového kompletu
odborník na velenie a obsluhu protilietadlového raketového
kompletu malého dosahu
odborník inžinierskej technickej služby pre mobilné protilietadlové
raketové komplety
odborník na kompletizáciu, laboráciu a preskúšanie
protilietadlového raketového kompletu malého dosahu

Vojenská
odbornosť
4

L10

L10

G20

L10
G20
G30
L10
G30
L10

A10
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Por.
č.
1

Číslo
špecializácie
2

58.

400

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

401
402
403
404
406
407
408

66.

409

67.

410

68.

411

69.

412

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

413
416
417
418
419
420
423
425
426
427
428
430

82.

431

83.

432

84.

433

85.

434

86.

435

87.

436

88.

437

89.
90.
91.

438
439
441

92.

442

Špecializácia
3
odborník manažmentu veliteľstva a štábu zväzku, útvaru a jednotky
vzdušných síl
odborník na vzdušný prieskum
pilot (odborník na pilotovanie taktického lietadla)
pilot (odborník na pilotovanie vrtuľníka)
pilot (odborník na pilotovanie dopravného lietadla)
lietajúci letovod
padákový odborník letectva
palubný špecialista letectva
odborník riadenia letovej prevádzky (oblastné letiskové riadenie)
odborník riadenia letovej prevádzky (oblastné, približovacie
a letiskové riadenie)
odborník riadenia letovej prevádzky (bojové riadenie)
odborník manažmentu jednotky leteckých pozemných informačných
systémov
odborník manažmentu leteckých pozemných informačných systémov
odborník na letiskové rádiolokačné letecké pozemné informačné
systémy
odborník na rádionavigačné letecké pozemné informačné systémy
odborník na komunikačné letecké pozemné informačné systémy
odborník na svetelnotechnické letecké pozemné informačné systémy
odborník na letecké systémy velenia a riadenia
odborník na letecké pozemné informačné systémy
odborník manažmentu služby letiskového zabezpečenia
odborník na letiskové zabezpečenie a opravy letiska
odborník na zásobovanie letiskovou technikou a materiálom
odborník na prevádzku a opravy letiskovej techniky
odborník na záchytné zariadenia lietadiel
odborník na technickú, požiarnu a záchrannú službu na letisku
odborník inžinierskej leteckej služby pre drak a motor lietadla
odborník inžinierskej leteckej služby pre špeciálne vybavenie
lietadla
odborník inžinierskej leteckej služby pre elektrické vybavenie
lietadla
odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj
s elektromechanickým vybavením
odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiové vybavenie lietadla
odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiotechnické vybavenie
lietadla
palubný inžinier, palubný technik
odborník inžinierskej leteckej služby pre leteckú výzbroj
s optoelektronickým vybavením
odborník manažmentu inžinierskej leteckej služby
odborník na zásobovanie leteckým materiálom
odborník manažmentu leteckej prevádzkovej služby
odborník služby zásobovania pre letecký, rádiotechnický
a rádiolokačný materiál

Vojenská
odbornosť
4
A20
I10
A20

A20

A30

A40
L10
A40

A50

L10
A60
L10
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Por.
č.
1
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Číslo
špecializácie
2
443
444
445
446
447
450
460
472
473
481
488
490
496

106.

500

107.
107a.
108.

501
502
503

109.

504

110.

505

111.
112.
113.

507
509
510

114.

512

115.
116.
117.

514
515
516

118.

517

119.

518

120.
121.
122.
122a.

519
520
523
524

123.

526

124.

570

125.
126.
127.

571
575
577

128.

578

Špecializácia
3
odborník na akumulátorové nabíjacie stanice
odborník na kyslíkové a dusíkové stanice
odborník na vzduchové a vysokotlakové zariadenia
odborník na hydraulické a teplovzdušné zariadenia
odborník na spúšťacie zariadenia
odborník meteorologickej služby
odborník informatiky a automatizácie velenia
psychológ
odborník na sociálne služby a poradenstvo
odborník na civilno-vojenskú spoluprácu
odborník na psychologické a informačné operácie
odborník personálneho manažmentu
odborník právnej služby
odborník manažmentu útvaru a jednotky ženijnej podpory
odborník manažmentu ženijnej podpory
odborník na velenie ženijnému družstvu a na ženijné činnosti
odborník na horizontálne a vertikálne stavby
odborník na ženijný prieskum
odborník na velenie a obsluhu pásového obojživelného vozidla
a samohybného plávajúceho prostriedku
odborník na velenie a obsluhu súpravy výstavby pontónového mosta
odborník na velenie a obsluhu súpravy pontónového mosta
odborník na velenie a obsluhu motorového člna
potápač odborník na potápanie
odborník na velenie a obsluhu čerpadla a úpravne vody
odborník na velenie a obsluhu kolesového a pásového dozéra
a nakladača
odborník na velenie a obsluhu kolesového a pásového rýpadla
odborník na velenie a obsluhu zemného vrtáka vrtných súprav
odborník na elektrocentrály
odborník na velenie a obsluhu rámovej, okružnej a motorovej píly
odborník na velenie a obsluhu rámovej, pásovej a motorovej píly
odborník na velenie a obsluhu kompresora a pneumatického
prístroja
odborník na velenie a obsluhu baranidlovej súpravy
odborník na velenie a obsluhu výbušného odmínovača
odborník na velenie a obsluhu mechanického odmínovača
odborník na velenie a obsluhu cestných strojov a cestných valcov
odborník na velenie a obsluhu prepravníka mosta,
mostného automobilu a mostného tanku
odborník manažmentu útvaru a jednotky radiačnej, chemickej
a biologickej ochrany
odborník na radiačný, chemický a biologický prieskum
odborník na hygienickú očistu osôb
odborník na velenie a obsluhu techniky na dekontamináciu
odborník na velenie a obsluhu teplovzdušného zariadenia na
dekontamináciu

Vojenská
odbornosť
4

A60

A20
C10
M30
M10
S10
M10
S11

G30

G40
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Por.
č.
1
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Číslo
Špecializácia
špecializácie
2
3
580
odborník na inštruktáž radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
odborník chemického laboratória inžinierskeho technického
591
a materiálneho zabezpečenia
600
odborník manažmentu komunikačných a informačných systémov
601
odborník na linkové spojenia
602
odborník na rádiové spojenia
607
odborník na rádioreléové spojenia
623
odborník na komunikačné a informačné systémy
odborník na energetické zariadenia a elektrocentrály spojovacieho
654
zariadenia
odborník manažmentu zväzku, útvaru a jednotky rádiolokačného
660
prieskumu
odborník manažmentu rádiolokačného prieskumu
661
odborník na rádiolokačné prieskumné zariadenia
odborník inžinierskej a technickej služby
664
rádiolokačného prieskumu
670
odborník na elektronický prieskum
680
odborník na elektronický boj
705
odborník na dopravnú logistiku
710
odborník na vojenskú dopravu
740
odborník na zabezpečenie pohonnými látkami a mazivami
760
odborník na zabezpečenie proviantným materiálom
780
odborník na zabezpečenie výstrojovým materiálom
všeobecný lekár a odborník na organizáciu
800
vojenského zdravotníctva
801
odborný lekár
840
zubný lekár
845
odborník v zdravotníctve
850
odborník na farmáciu a farmakológiu
852
odborník na zdravotnícke zásobovanie
odborník v odbore rádiologický technik, farmaceutický laborant
857
a zdravotnícky laborant
860
odborník v odbore zdravotník, zdravotnícky asistent
867
odborník na špeciálnu zdravotnícku prepravu
869
odborník v odbore zdravotná sestra
880
odborník na veterinárne lekárstvo
891
odborník na kynológiu
892
odborník na ornitológiu
900
odborník na vojenskú geografiu, geodéziu a topografiu
odborník na mobilizáciu a rozvinovanie ozbrojených síl
927
Slovenskej republiky
928
odborník na mobilizačné doplňovanie

163.
164.
165.

929
930
932

166.

934

odborník na mobilizačnú podporu
odborník na šifrovú ochranu informácií
odborník na ochranu utajovaných skutočností
odborník na správu registratúry, administratívnu bezpečnosť
a archívnu službu

Vojenská
odbornosť
4
G40

C10

A70

I10
L10
L10

H10

S12
M20

C20

Čiastka 22
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Číslo
špecializácie
2

167.

938

168.
169.
170.
171.

940
946
950
960

172.

964

173.

965

174.

966

175.

967

176.

968

177.

969

178.
179.

970
974
982

180.
181.

985

182.

988

183.

990

Špecializácia
3
odborník na ochranu a bezpečnosť technických prostriedkov,
informačných systémov a dát
odborník na stavebno-ubytovací materiál
odborník na požiarnu ochranu a ekológiu
odborník finančno-ekonomickej služby
odborník vojenskej hudby
odborník na vyšetrovanie v útvare a zariadení Vojenskej polície
odborník Vojenskej polície na vyšetrovanie
odborník na podporu a zabezpečenie policajného výkonu útvaru
a zariadenia Vojenskej polície
odborník Vojenskej polície na podporu a zabezpečenie
policajného výkonu
odborník manažmentu útvaru a zariadenia Vojenskej polície
odborník manažmentu Vojenskej polície
odborník dopravnej a poriadkovej polície, ochrany osôb a objektov
útvaru a zariadenia Vojenskej polície
odborník Vojenskej polície na vojenskú dopravnú a poriadkovú
políciu, ochranu osôb a objektov
odborník na odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti
útvaru a zariadenia Vojenskej polície
odborní Vojenskej polície na odhaľovanie a dokumentovanie
trestnej činnosti
odborník útvaru a zariadenia Vojenskej polície na riešenie
krízových situácií
odborník Vojenskej polície na riešenie krízových situácií
odborník na telesnú prípravu a športovú činnosť
odborník vojenského vrcholového športu
vojenský duchovný vojenskej duchovnej ekumenickej pastoračnej
služby
vojenský duchovný Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky
odvedený registrovaný občan po prezentácii v ozbrojených silách
Slovenskej republiky a vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy po
nástupe na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy
vojak v zálohe bez vojenskej hodnosti a vojak v zálohe
vo vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa

Vojenská
odbornosť
4
C20
L10
S14
S17

P10

M40
M50
S18

F10
–
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Príloha č. 3
k nariadeniu ministra obrany
Slovenskej republiky č. 21/2016
Zmena doterajších vojenských odborností a špecializácií
na nové vojenské odbornosti a špecializácie
Por.
Doterajšia vojenská odbornosť
č.
a špecializácia
1
2
1. všeobecná vojenská odbornosť (U10)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nová vojenská odbornosť
Poznámka
a špecializácia
3
4
vojenský manažment a výcvik (U10)
vojenský manažment a výcvik (U10)
odborník manažmentu Ministerstva obrany
Slovenskej republiky, úradu a zariadenia na
všeobecná vojenská odbornosť (U10)
zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej
veliteľ, riaditeľ, náčelník, odborník
republiky, rozpočtovej organizácie,
manažmentu Ministerstva obrany
príspevkovej organizácie, štátneho podniku
Slovenskej republiky, Generálneho
a akciovej spoločnosti v zakladateľskej alebo
štábu ozbrojených síl Slovenskej
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
republiky, zväzku, útvaru, jednotky,
obrany Slovenskej republiky,
úradu a zariadenia ozbrojených síl
odborník manažmentu Generálneho štábu
Slovenskej republiky, úradu a zariadenia
ozbrojených síl Slovenskej republiky (100)
na zabezpečenie Ministerstva obrany
vojenský manažment a výcvik (U10)
Slovenskej republiky, rozpočtovej
odborník manažmentu veliteľstva, zväzku
organizácie v pôsobnosti Ministerstva
a útvaru pozemných síl, úradu a zariadenia
obrany Slovenskej republiky,
ozbrojených síl Slovenskej republiky (102)
príspevkovej organizácie v pôsobnosti
vojenský manažment a výcvik (U10)
Ministerstva obrany Slovenskej
veliaci poddôstojník (odborník manažmentu
republiky (100)
vojenského výcviku a odbornej prípravy pre
hodnostný zbor mužstva a hodnostný zbor
poddôstojníkov) (103)
mechanizovaná a tanková vojenská
pešie, motorizované, mechanizované
odbornosť (G10)
a tankové vojsko (G10)
pešie, motorizované, mechanizované
a tankové vojsko (G10)
mechanizovaná a tanková vojenská
odborník manažmentu motorizovaného,
odbornosť (G10)
mechanizovaného, strážneho a pešieho
veliteľ, náčelník, odborník veliteľstva
zväzku, útvaru a jednotky (101)
a štábu mechanizovaného, strážneho
a pešieho zväzku, útvaru a jednotky
čestná stráž (G60)
(101)
odborník manažmentu útvaru a jednotky
čestnej stráže (116)
pešie, motorizované, mechanizované
a tankové vojsko (G10)
mechanizovaná a tanková vojenská
odborník na velenie, streľbu, obsluhu zbrane
odbornosť (G10)
a zbraňového systému bojového
veliteľ, strelec, obsluha zbrane
motorizovaného vozidla mechanizovaného,
a zbraňového systému bojového vozidla
strážneho a pešieho družstva (108)
mechanizovaného, strážneho a pešieho
čestná stráž (G60)
družstva (108)
odborník na velenie, streľbu, obsluhu zbrane
a zbraňového systému, strážneho a pešieho
družstva čestnej stráže (117)
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Por.
Doterajšia vojenská odbornosť
Nová vojenská odbornosť
Poznámka
č.
a špecializácia
a špecializácia
1
2
3
4
10. delostrelecká vojenská odbornosť (G20) delostrelectvo (G20)
delostrelectvo (G20)
11.
odborník na delostrelecký prieskum (204)
delostrelectvo (G20)
odborník topografickej a geodetickej služby
12.
delostrelecká vojenská odbornosť (G20) delostrelectva (210)
odborník delostreleckého prieskumu
delostrelectvo (G20)
a
výpočtu
prvkov
streľby
(204)
odborník na prípravu a výpočet prvkov
13.
streľby delostrelectva (212)
delostrelectvo (G20)
odborník meteorologickej služby
14.
delostrelectva (226)
ženijná podpora a EOD (G30)
15. ženijná vojenská odbornosť (G30)
ženijná podpora a EOD (G30)
ženijná vojenská odbornosť (G30)
odborník na likvidáciu výbušnín, munície
odborník na likvidáciu výbušnín,
a nástražných výbušných systémov [odborník
16.
munície a nástražných výbušných
na odstraňovanie nevybuchnutých výbušných
systémov EOD a CIED (232)
prostriedkov (odborník EOD)] (232)
radiačná, chemická a biologická ochrana radiačná, chemická a biologická ochrana
(G40)
(G40)
17.
odborník radiačnej, chemickej
odborník na radiačný, chemický a biologický
a biologickej ochrany – výsadkár (572) prieskum (571)
špeciálne operácie (G50)
18. jednotky špeciálneho určenia (G50)
špeciálne operácie (G50)
odborník manažmentu špeciálnych operácií
19. jednotky špeciálneho určenia (G50)
odborník jednotky špeciálneho určenia (121)
(121)
špeciálne operácie (G50)
20.
odborník na špeciálne operácie (122)
špeciálne operácie (G50)
odborník bojovej podpory špeciálnych
21.
operácií (124)
jednotky špeciálneho určenia (G50)
špeciálne operácie (G50)
odborník výsadkového výcviku (124)
odborník zabezpečenia komunikačných
22.
a informačných systémov špeciálnych
operácií (126)
jednotky špeciálneho určenia (G50)
špeciálne operácie (G50)
odborník bojového zabezpečenia špeciálnych
23. odborník zásobovania výsadkovým
materiálom (125)
operácií (125)
spravodajstvo a elektronický boj (I10)
24.
odborník na hĺbkový prieskum (105)
spravodajstvo a elektronický boj (I10)
25. spravodajstvo a elektronický boj (I10)
odborník na pozemný prieskum (106)
odborník pozemného prieskumu (106)
spravodajstvo a elektronický boj (I10)
odborník na spravodajstvo z ľudských
26.
zdrojov (112)
protivzdušná obrana (A10)
protivzdušná obrana (A10)
odborník na velenie a obsluhu prenosného
27. veliteľ a obsluha protilietadlového
raketového kompletu S-10 (361)
protilietadlového raketového kompletu (362)
letectvo (A20)
28. letecká vojenská odbornosť (A20)
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Por.
č.
1

Doterajšia vojenská odbornosť
a špecializácia
2

29.

30.

letecká vojenská odbornosť (A20)
pilot (402)

31.
32. letecká vojenská odbornosť (A20)
letovod veliteľského a navádzacieho
stanovišťa, letecký navádzač, odborník
33. riadenia letovej prevádzky (409)

34.

35.

36.
37.

38.

39.

letecká vojenská odbornosť (A20)
odborník meteorologickej služby
letectva (450)
služba letiskového zabezpečenia (A40)
odborník opravy letiskovej techniky
(424)
služba letiskového zabezpečenia (A40)
odborník prevádzky letiskovej techniky
(426)
inžinierska letecká služba (A50)
palubný inžinier a technik (436)
rádiolokačný prieskum (A70)
odborník silnoprúdového napájacieho
zariadenia rádiolokačného prieskumu
(665)
komunikačné a informačné systémy
(C10)
odborník komunikačných
a informačných systémov jednotky
špeciálneho určenia – výsadkár (623)

ochrana utajovaných skutočností (C20)
40.
kuriér (936)
41. personálny manažment (M10)
odborník personálneho manažmentu
(490)
42.

Nová vojenská odbornosť
a špecializácia
3
letectvo (A20)
pilot (odborník na pilotovanie taktického
lietadla) (402)
letectvo (A20)
pilot (odborník na pilotovanie vrtuľníka)
(403)
letectvo (A20)
pilot (odborník na pilotovanie dopravného
lietadla) (404)
letectvo (A20)
odborník riadenia letovej prevádzky
(oblastné, letiskové riadenie) (409)
letectvo (A20)
odborník riadenia letovej prevádzky
(bojové riadenie) (410)
letectvo (A20)
odborník meteorologickej služby (450)

logistika (L10)
odborník na prevádzku a opravy letiskovej
techniky (426)
inžinierska letecká služba (A50)
palubný inžinier, palubný technik (436)
rádiolokačný prieskum (A70)
odborník inžinierskej a technickej služby
rádiolokačného prieskumu (664)
komunikačné a informačné systémy (C10)
odborník na komunikačné a informačné
systémy (623)
ochrana utajovaných skutočností (C20)
odborník na ochranu utajovaných skutočností
(932)
personálny manažment (M10)
odborník na sociálne služby a poradenstvo
(473)
personálny manažment (M10)
odborník personálneho manažmentu (490)

Poznámka
4
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Por.
č.
1

Doterajšia vojenská odbornosť
a špecializácia
2

43.

personálny manažment (M10) a iné
vojenské odbornosti, v ktorých sú
44. vytvorené funkcie, ktoré riešia
mobilizáciu a doplňovanie
45.
46.
47.

48.

personálny manažment (M10)
psychológ (472)
personálny manažment (M10)
odborník telesnej prípravy a športových
činností (970)

logistika (L10)
vodič ľahkého a stredného nákladného
49. automobilu,
vodič ľahkého a stredného automobilu
so špeciálnou nadstavbou (172)
logistika (L10)
vodič ťažkého nákladného vozidla,
50.
vodič ťažkého nákladného vozidla so
špeciálnou nadstavbou (173)

51.

52.

53.

54.
55.

56.

logistika (L10)
odborník manažmentu logistiky (175)

logistika (L10)
odborník na prevádzku zbraní,
zbraňových systémov, výbušnín
a munície (225)
logistika (L10)
odborník na prevádzku zbraní,
zbraňových systémov, výbušnín
a munície (225)
logistika (L10)
odborník zdravotníckej techniky (878)
vojenské zdravotníctvo (H10)
farmaceut (850)
vojenské zdravotníctvo (H10)
laborant (857)
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Nová vojenská odbornosť
a špecializácia
3
mobilizácia a doplňovanie (M20)
odborník na mobilizáciu a rozvinovanie
ozbrojených síl (927)
mobilizácia a doplňovanie (M20)
odborník na mobilizačné doplňovanie (928)
mobilizácia a doplňovanie (M20)
odborník na mobilizačnú podporu (929)
psychologická služba (M30)
psychológ (472)
telesná príprava a šport (M40)
odborník na telesnú prípravu a športovú
činnosť (970)
vojenský vrcholový šport (M50)
odborník vojenského vrcholového športu
(974)
logistika (L10)
vodič nákladného automobilu (172)

logistika (L10)
vodič nákladného automobilu s prívesom
alebo návesom (173)
logistika (L10)
odborník manažmentu logistiky (175)
logistika (L10)
odborník štábov vojenských útvarov,
jednotiek a zariadení všeobecnej logistiky
(187)
logistika (L10)
odborník na prevádzku zbraní a zbraňových
systémov (225)
logistika (L10)
odborník na zabezpečenie muníciou (233)
vojenské zdravotníctvo (H10)
odborník v zdravotníctve (845)
vojenské zdravotníctvo (H10)
odborník na farmáciu a farmakológiu (850)
vojenské zdravotníctvo (H10)
odborník v odbore rádiologický technik,
farmaceutický laborant a zdravotnícky
laborant (857)

Poznámka
4
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Doterajšia vojenská odbornosť
a špecializácia
2
vojenské zdravotníctvo (H10)
57.
veterinárny technik (890)

Por.
č.
1

58. civilno-vojenská spolupráca
a psychologické operácie (S10)
odborník civilno-vojenskej spolupráce
a psychologických a informačných
59. operácií (481)
vojenská prokuratúra (S15)
60. prokurátor a právny čakateľ vojenskej
prokuratúry (955)

Nová vojenská odbornosť
a špecializácia
3
vojenské zdravotníctvo (H10)
odborník v zdravotníctve (845)
civilno-vojenská spolupráca a psychologické
operácie (S10)
odborník na civilno-vojenskú spoluprácu
(481)
civilno-vojenská spolupráca a psychologické
operácie (S10)
odborník na psychologické a informačné
operácie (488)
právna služba (S11)
odborník právnej služby (496)

Poznámka
4
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