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VÝNOS
MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. apríla 2005 č. SELP-392/2005,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky
z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z.
o vojenskej službe v znení neskorších predpisov
(oznámenie č. 370/1998 Z. z., č. 371/2000 Z. z., č. 392/2001 Z. z.
a č. 744/2002 Z. z.)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 71a ods. 7, § 96 ods. 5, § 107 ods. 8,
§ 142 a § 149 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona
č. 512/2002 Z. z. a zákona č. 527/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) u s t a n o v u j e :
Čl. I
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, v znení výnosu
z 13. októbra 2000 č. SELP-4246, výnosu zo 14. septembra 2001 č. SELP-6044 a výnosu z 10. decembra 2002 č. ÚGPZ-2081/2002 sa mení a dopĺňa takto:
1. § 9, 9a a 9b vrátane nadpisov znejú:
„§ 9
Určenie náhrady nákladov na študenta vojenskej vysokej školy a študenta vzdelávacieho
a výcvikového zariadenia ozbrojených síl
(1) Náhrada nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie na študenta vojenskej vysokej školy alebo študenta vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl počas
jeho štúdia, prípravy alebo výcviku, ak vykonáva základnú službu alebo náhradnú službu, za jeden
mesiac štúdia, prípravy alebo výcviku je suma najviac 2 800 Sk.
(2) Náhrada nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie na študenta
vojenskej vysokej školy alebo študenta vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl
pri vylúčení zo štúdia, prípravy alebo výcviku z dôvodov ním zavinených, pri zanechaní štúdia,
prípravy alebo výcviku z dôvodov ním zavinených, pri neskončení štúdia, prípravy alebo výcviku
v termíne určenom študijným plánom alebo výcvikovým programom vojenskej vysokej školy
alebo vzdelávacieho a výcvikového zariadenia ozbrojených síl, pri neprevzatí záväzku na prípravnú službu, pri skončení prípravnej služby z dôvodov uvedených v § 68 ods. 1 písm. b) až d) zákona, alebo ak nevznikne služobný pomer z dôvodov ním zavinených sa vypočíta tak, že dĺžka štúdia, prípravy alebo výcviku vyjadrená v mesiacoch a zlomku mesiaca sa vynásobí sumou za jeden
mesiac štúdia, prípravy alebo výcviku podľa odseku 1.
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(3) Ak profesionálny vojak nesplní prevzatý záväzok na profesionálnu službu z dôvodu
prepustenia zo služobného pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. e), h) alebo i) zákona alebo podľa § 32
ods. 2 písm. a), d) alebo e) zákona, alebo sa jeho služobný pomer skončí stratou hodnosti podľa § 35
zákona, celková náhrada nákladov sa vypočíta tak, že dĺžka štúdia, prípravy alebo výcviku vyjadrená
v mesiacoch a zlomku mesiaca sa vynásobí sumou za jeden mesiac štúdia, prípravy alebo výcviku
podľa odseku 1.
(4) Na účely výpočtu náhrad nákladov podľa odseku 2 a 3 sa zlomok mesiaca určí ako
podiel počtu dní v neukončenom mesiaci a čísla 30.
§ 9a
Určenie náhrady nákladov na vojaka prípravnej služby
(1) Náhrada nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vojaka prípravnej služby počas jeho štúdia, prípravy alebo výcviku (okrem vojaka prípravnej služby, ktorý
sa pripravuje na funkciu pilota) je za jeden mesiac štúdia, prípravy alebo výcviku suma najviac
7 500 Sk.
(2) Náhrada nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vojaka prípravnej služby, ktorý sa pripravuje na funkciu pilota počas jeho
a) štúdia a prípravy je za mesiac štúdia a prípravy v 1. až 5. ročníku suma najviac 8 600 Sk;
b) výcviku je za jeden mesiac výcviku v 5. ročníku u pilota
1. dopravného lietadla suma najviac 65 205 Sk,
2. vrtuľníka suma najviac 99 540 Sk,
3. prúdového lietadla suma najviac 138 127,50 Sk.
(3) Ak sa vojakovi prípravnej služby skončí prípravná služba z dôvodov uvedených
v § 68 ods. 1 písm. b) až d) zákona, alebo ak vojakovi prípravnej služby nevznikne služobný pomer z dôvodov ním zavinených, celková náhrada nákladov sa vypočíta tak, že dĺžka štúdia, prípravy alebo výcviku vyjadrená v mesiacoch a zlomku mesiaca sa vynásobí sumou za jeden mesiac
štúdia, prípravy alebo výcviku podľa odseku 1 alebo odseku 2 písm. a). K takto vypočítanej sume
sa u vojaka prípravnej služby pripravujúceho sa na funkciu pilot pripočíta suma zodpovedajúca
násobku príslušnej sumy uvedenej v odseku 2 písm. b) a počtu mesiacov a zlomku mesiaca výcviku pilota.
(4) Ak profesionálny vojak nesplní prevzatý záväzok na profesionálnu službu z dôvodu
prepustenia zo služobného pomeru podľa § 32 ods. 1 písm. e), h) alebo i) zákona alebo podľa § 32
ods. 2 písm. a), d) alebo e) zákona, alebo sa jeho služobný pomer skončí stratou hodnosti podľa § 35
zákona, celková náhrada nákladov sa vypočíta tak, že dĺžka štúdia, prípravy alebo výcviku vyjadrená
v mesiacoch a zlomku mesiaca sa vynásobí sumou za jeden mesiac štúdia, prípravy alebo výcviku
podľa odseku 1 alebo odseku 2 písm. a). K takto vypočítanej sume sa u vojaka prípravnej služby
pripravujúceho sa na funkciu pilot pripočíta suma zodpovedajúca násobku príslušnej sumy uvedenej v odseku 2 písm. b) a počtu mesiacov a zlomku mesiaca výcviku pilota.
(5) Na účely výpočtu náhrad nákladov podľa odseku 3 a 4 sa zlomok mesiaca určí ako
podiel počtu dní v neukončenom mesiaci a čísla 30.
§ 9b
Pomerné zníženie náhrady nákladov
(1) Pri čiastočnom splnení prevzatého záväzku na profesionálnu službu sa náhrada nákladov pomerne zníži. Pomerné zníženie náhrady nákladov sa vypočíta tak, že náhrady nákladov
vypočítané podľa § 9 ods. 3 alebo podľa § 9a ods. 4 sa vynásobia dĺžkou času nesplneného záväzku vyjadrenou v mesiacoch a zlomku mesiaca a vydelia sa celkovou dĺžkou času prevzatého záväzku vyjadrenou v mesiacoch a zlomku mesiaca.
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(2) Na účely pomerného zníženia náhrady nákladov sa zlomok mesiaca určí ako podiel
počtu dní v neukončenom mesiaci nesplneného záväzku a čísla 30 a podiel počtu dní v neukončenom mesiaci prevzatého záväzku a čísla 30.“.
2. § 9c sa vypúšťa.
3. V § 10 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Vojenská medaila Za službu v mierových pozorovateľských misiách sa môže udeliť
vojakovi13) za vojenskú službu v mierových pozorovateľských misiách (ďalej len „vojenská služba
v zahraničí“).
(5) Vojenská medaila podľa odseku 4 má šesť stupňov; možno ju udeliť vojakovi13)
a) za vojenskú službu v zahraničí po
1. šiestich mesiacoch vojenskej služby – I. stupeň,
2. dvanástich mesiacoch vojenskej služby alebo po druhom vyslaní – II. stupeň,
b) po treťom a ďalšom vyslaní – III. až V. stupeň,
c) ktorý pri plnení úloh vo výkone vojenskej služby v zahraničí preukázal statočnosť a odvahu,
zachránil život alebo zachránil majetok veľkého rozsahu – VI. stupeň.“.
4. V § 10 ods. 8 sa slovo „6“ nahrádza slovom „7“.
5. V § 10 odsek 10 znie:
„(10) Vojenské medaily sa udeľujú pri
a) významných výročiach, ako sú
1. Deň výročia vzniku Slovenskej republiky,
2. Deň výročia Slovenského národného povstania,
3. Deň výročia Ústavy Slovenskej republiky,
4. Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. Deň obetí Dukly,
b) pamätných dňoch,
c) výročiach zväzov, zväzkov, útvarov, jednotiek, úradov alebo zariadení ozbrojených síl,
d) významnom životnom jubileu profesionálneho vojaka,
e) skončení vojenskej služby v zahraničí profesionálneho vojaka alebo humanitárnej pomoci,
f) skončení služobného pomeru profesionálneho vojaka z dôvodu splnenia nároku na výsluhový
dôchodok alebo starobný dôchodok.“.
6. § 13 vrátane nadpisu znie:
„§ 13
Nosenie vojenských medailí a vojenských čestných odznakov
(1) Vojenské medaily alebo ich stužky sa nosia na vojenskej rovnošate nad ľavým náprsným vreckom po zapožičaných alebo udelených štátnych vyznamenaniach v tomto poradí:
a) Za statočnosť,
b) Za vernosť ozbrojeným silám v závislosti od jej stupňa,
c) Za službu v mierových pozorovateľských misiách v závislosti od jej stupňa,
d) Za humanitárnu pomoc,
e) Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky v závislosti od jej stupňa.
(2) Ak má vojak udelených viac vojenských Čestných odznakov ozbrojených síl rôznych tried, nosí sa na vojenskej rovnošate na pravom náprsnom vrecku len jeden vojenský Čestný
odznak ozbrojených síl s najvyššou triedou.“.
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7. V § 15 ods. 2 sa slová „vyššej vojenskej správy príslušnej podľa miesta pobytu“ nahrádzajú
slovami „Vyššej vojenskej správy v Banskej Bystrici“ a slová „príslušná vyššia vojenská správa“ sa nahrádzajú slovami „Vyššia vojenská správa v Banskej Bystrici“.
8. V § 15 ods. 2 a 3 sa slová „príslušnej vyššej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „Vyššej
vojenskej správy v Banskej Bystrici“.
9. V § 21 odsek 1 znie:
„(1) Služobný orgán dohodne podľa § 141 ods. 2 zákona s profesionálnym vojakom čas,
po ktorý sa profesionálny vojak zaviaže zotrvať v služobnom pomere (ďalej len „záväzok“) po
skončení štúdia takto:
a) pri dennom štúdiu najviac dvojnásobok dĺžky trvania štúdia,
b) pri štúdiu pri výkone služby najviac jedennásobok dĺžky trvania štúdia,
c) pri štúdiu pri výkone služby v extenzívnom kombinovanom jazykovom kurze najviac polovica
násobku dĺžky trvania štúdia,
d) pri dennom štúdiu v zahraničí najviac päťnásobok dĺžky trvania štúdia,
e) pri štúdiu v zahraničí pri výkone služby najviac dva a pol násobok dĺžky trvania štúdia.“.
10. V § 21 ods. 2 sa vypúšťajú slová „kalendárneho mesiaca“.
11. V § 22 sa vypúšťa odsek 3.
12. V § 22a ods. 2 sa slová „v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 2“.
13. V § 23 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
14. § 28 vrátane nadpisu znie:
„§ 28
Zákaz činností
Na činnosti zakázané tehotným profesionálnym vojačkám a profesionálnym vojačkám
matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode sa primerane použije osobitný predpis. 25)
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca
po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú
niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien.“.
15. V prílohe č. 1 prvý bod znie:
„1. Výška náhrady nákladov za nesplnenie záväzku na profesionálnu službu vynaložená
na zvýšenie kvalifikácie profesionálneho vojaka predstavuje za jeden mesiac štúdia najviac túto
sumu:
a) denné štúdium na vysokých školách
3 000 Sk,
b) štúdium na vysokých školách pri výkone služby
1 500 Sk,
c) denné doktorandské štúdium
3 000 Sk,
d) doktorandské štúdium pri výkone služby
1 500 Sk,
e) denné štúdium na strednej škole
1 500 Sk,
f) štúdium na strednej škole pri výkone služby
1 000 Sk,
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g) denné štúdium v kurze (pre poddôstojníkov, práporčíkov, dôstojníkov a generálov) na vojenských školách alebo na civilných školách a vo vzdelávacích zariadeniach
1. v Slovenskej republike
10 000 Sk,
2. v zahraničí
30 000 Sk,
h) štúdium v kurze pri výkone služby (pre poddôstojníkov, práporčíkov, dôstojníkov a generálov)
na vojenských školách alebo na civilných školách a vo vzdelávacích zariadeniach
1. v Slovenskej republike
8 000 Sk,
2. v zahraničí
20 000 Sk
i) štúdium v extenzívnom kombinovanom jazykovom kurze pri výkone služby (pre poddôstojníkov, práporčíkov, dôstojníkov a generálov) na vojenských školách alebo na civilných školách
a vo vzdelávacích zariadeniach
1. v Slovenskej republike
2 500 Sk,
2. v zahraničí
6 000 Sk.“.
16. V prílohe č. 1 v druhom bode sa slová „písm. i) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. g), h) a i)“.
17. V prílohe č. 1 piaty bod znie:
„5. Výška náhrady nákladov pri
a) nesplnení záväzku na profesionálnu službu sa vypočíta tak, že dĺžka štúdia, prípravy alebo výcviku vyjadrená v mesiacoch a zlomku mesiaca sa vynásobí sumou za jeden mesiac štúdia, prípravy alebo výcviku podľa prvého bodu alebo druhého bodu; výsledná suma sa vynásobí dĺžkou času nesplneného záväzku na profesionálnu službu vyjadrenou v mesiacoch a zlomku mesiaca a vydelí sa celkovou dĺžkou času prevzatého záväzku na profesionálnu službu vyjadrenou
v mesiacoch a zlomku mesiaca,
b) skončení služobného pomeru počas zvyšovania kvalifikácie sa vypočíta tak, že dĺžka štúdia,
prípravy alebo výcviku vyjadrená v mesiacoch a zlomku mesiaca sa vynásobí sumou za jeden
mesiac štúdia, prípravy alebo výcviku podľa prvého bodu alebo druhého bodu.“.
18. Príloha č. 1 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7. Na účely výpočtu náhrad podľa piateho bodu sa zlomok mesiaca určí ako podiel počtu
dní v neukončenom mesiaci a čísla 30.“.
19. Príloha č. 2 sa vypúšťa. Doterajšia príloha č. 3 sa označuje ako príloha č. 2.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 15. mája 2005.

Juraj L I Š K A , v. r.
minister obrany
Slovenskej republiky
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