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Z Á K O N

z 8. novembra 2005

o alternatívnej slu�be v èase vojny a vojnového stavu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje alternatívnu slu�bu v èase voj-
ny a vojnového stavu,1) spôsob odopretia výkonu
mimoriadnej slu�by,2) evidenciu registrovaných obèa-
nov3) a vojakov v zálohe4) povinných vykona� alterna-
tívnu slu�bu (ïalej len �evidencia obèanov�), povoláva-
nie registrovaných obèanov a vojakov v zálohe
povinných vykona� alternatívnu slu�bu a výkon alter-
natívnej slu�by.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na úèely tohto zákona
a) alternatívna slu�ba je iná slu�ba namiesto mimo-

riadnej slu�by,2) ktorú je registrovaný obèan alebo
vojak v zálohe (ïalej len �evidovaný obèan�) povinný
vykona� v èase vojny a vojnového stavu, ak podal pí-
somné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej
slu�by2) z dôvodu, �e jej výkon je v rozpore s jeho sve-
domím alebo nábo�enským vyznaním5) (ïalej len
�vyhlásenie�),

b) zamestnávate¾ je zamestnávate¾ská organizácia �tá-
tu, verejnoprávna in�titúcia, zamestnávate¾ská
organizácia územnej samosprávy, organizácia regis-
trovanej cirkvi a nábo�enskej spoloènosti6) a zamest-
návate¾ská organizácia, ktorá plní úlohy súvisiace so
zabezpeèovaním obrany �tátu alebo civilnej ochrany
obyvate¾stva7) v èase vojny a vojnového stavu.

§ 3

Zásada rovnakého zaobchádzania

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú rov-

nako v�etkým evidovaným obèanom povolaným na
výkon alternatívnej slu�by. V súlade so zásadou rovna-
kého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj
z dôvodov rodinného stavu, politického zmý�¾ania, ná-
bo�enského vyznania, viery, rasového pôvodu, národ-
nostného pôvodu, etnického pôvodu alebo majetku
uvedené v osobitnom predpise.8)

§ 4

Odopretie výkonu mimoriadnej slu�by

(1) Evidovaný obèan mô�e v stave bezpeènosti9)
odoprie� výkon mimoriadnej slu�by2) vyhlásením
a) v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnos�, ale-

bo
b) v januári ka�dého nasledujúceho roka a� do zániku

brannej povinnosti pod¾a osobitného predpisu.10)

(2) Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odse-
ku 1 a na vyhlásenie podané v èase vojny a vojnového
stavu sa neprihliada.

(3) Vyhlásenie evidovaného obèana obsahuje
a) meno a priezvisko,
b) dátum a miesto narodenia,
c) rodné èíslo,
d) adresu trvalého a prechodného pobytu,
e) povolanie,
f) dôvod odopretia výkonu mimoriadnej slu�by.2)

(4) Vyhlásenie podáva evidovaný obèan na príslu�-
nú územnú vojenskú správu pod¾a miesta trvalého po-
bytu (ïalej len �územná vojenská správa�).

(5) Evidovaný obèan mô�e a� do doruèenia povolá-
vacieho rozkazu na výkon alternatívnej slu�by v èase
vojny a vojnového stavu (ïalej len �povolávací rozkaz�)
vzia� spä� vyhlásenie písomným podaním na územnú
vojenskú správu alebo podpísa� vyhlásenie o spä�vzatí
priamo pred zamestnancom územnej vojenskej správy.

(6) Podanie o spä�vzatí vyhlásenia obsahuje údaje
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1) Èl. 2 ods. 4 a èl. 3 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti �tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu
a núdzového stavu v znení ústavného zákona è. 566/2005 Z. z.

2) § 2 písm. c) zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 2 písm. a) zákona è. 570/2005 Z. z.
4) § 2 písm. d) zákona è. 570/2005 Z. z.
5) Èl. 25 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.
6) § 4 zákona è. 308/1991 Zb. o slobode nábo�enskej viery a postavení cirkví a nábo�enských spoloèností v znení zákona è. 394/2000 Z. z.
7) § 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskor�ích predpisov,

§ 3 zákona è. 315/2001 Z. z. o Hasièskom a záchrannom zbore v znení zákona è. 438/2002 Z. z.
8) Zákon è. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov (antidiskriminaèný zákon).
9) Èl. 1 ods. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona è. 566/2005 Z. z.

10) § 7 zákona è. 570/2005 Z. z.



pod¾a odseku 3 písm. a) a� d) a dôvod spä�vzatia vyhlá-
senia.

(7) Po spä�vzatí vyhlásenia sa na opätovne podané
vyhlásenie neprihliada.

(8) Ak územná vojenská správa rozhodne o nezara-
dení evidovaného obèana, ktorý podal vyhlásenie do
dokumentácie evidovaných obèanov, evidovaný obèan
mô�e proti rozhodnutiu poda� odvolanie na územnú vo-
jenskú správu.

(9) Vyhlásenie pod¾a odseku 1 nemô�e poda� profe-
sionálny vojak poèas výkonu �tátnej slu�by profesio-
nálneho vojaka11) a vojak v zálohe poèas zaradenia do
aktívnych záloh.12)

§ 5

Dokumentácia evidovaných obèanov

(1) Dokumentáciu evidovaných obèanov vedie územ-
ná vojenská správa.

(2) Dokumentácia pod¾a odseku 1 obsahuje meno,
priezvisko, akademický titul, dátum a miesto narode-
nia, rodné èíslo, adresu miesta trvalého a prechodného
pobytu, údaj o �tátnom obèianstve, údaje o zdravot-
nom stave, vzdelaní, záznam o výkone trestu, záznam
o výkone väzby a záznam o priebehu vojenskej slu�by
alebo inej slu�by namiesto povinnej vojenskej slu�by.

(3) Územná vojenská správa mô�e po�iada� evido-
vaného obèana o doplnenie údajov v dokumentácii uve-
denej v odseku 2.

(4) Súhlas evidovaného obèana na spracovanie
jeho osobných údajov súvisiacich s výkonom alterna-
tívnej slu�by vedených v dokumentácii územnej vojen-
skej správy a zamestnávate¾a sa nevy�aduje.13)

(5) Na vyradenie evidovaného obèana z dokumentá-
cie územnej vojenskej správy sa primerane vz�ahujú
ustanovenia osobitného predpisu.14)

(6) Ak evidovaný obèan podá vyhlásenie pod¾a § 4
ods. 1, územná vojenská správa mu vydá do 30 dní roz-
hodnutie o jeho zaradení do dokumentácie.

(7) Ak evidovaný obèan vezme spä� vyhlásenie,
územná vojenská správa mu vydá do 30 dní rozhodnu-
tie o jeho zaradení do dokumentácie evidovaných obèa-
nov povinných vykona� mimoriadnu slu�bu.2)

§ 6

Povolávanie na výkon alternatívnej slu�by

(1) Ak prezident Slovenskej republiky v èase vojny
a vojnového stavu nariadi povola� evidovaných obèa-
nov na výkon alternatívnej slu�by, územná vojenská
správa ich povolá na jej výkon.

(2) Územná vojenská správa15) povolá registrované-
ho obèana na výkon alternatívnej slu�by najskôr odo
dòa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia vydaného územnou vojenskou sprá-
vou pod¾a osobitného predpisu16) o spôsobilosti vyko-
náva� alternatívnu slu�bu.

(3) Územná vojenská správa povolá vojaka v zálo-
he, ktorý podal vyhlásenie na výkon alternatívnej slu�-
by najskôr odo dòa nasledujúceho po dni nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení vojaka
v zálohe do dokumentácie evidovaných obèanov.

(4) Evidovaného obèana, ktorý podal vyhlásenie
a bol zaradený do dokumentácie obèanov, územná vo-
jenská správa povolá na výkon alternatívnej slu�by
k zamestnávate¾ovi, ktorý plní úlohy v oblasti
a) poskytovania pomoci alebo vykonávania záchran-

ných prác pri haváriách, �ivelných pohromách alebo
iných mimoriadnych udalostiach,17) ak je ohrozený
�ivot a zdravie fyzických osôb a majetok právnických
osôb alebo fyzických osôb,

b) poskytovania zdravotnej starostlivosti,
c) poskytovania sociálnej pomoci,
d) civilnej ochrany obyvate¾stva,
e) opatrení hospodárskej mobilizácie,
f) poskytovania slu�ieb zabezpeèujúcich èinnos�

ozbrojených síl Slovenskej republiky.

(5) Kòazov, diakonov registrovaných cirkví a nábo-
�enských spoloèností, absolventov bohosloveckých fa-
kúlt a na ich úroveò postavených seminárov a vzdelá-
vacích in�titúcií územná vojenská správa povolá na
výkon alternatívnej slu�by do organizácií registrova-
ných cirkví a nábo�enských spoloèností v oblasti ich
pôsobenia18) alebo k zamestnávate¾ovi pod¾a odseku 4.

(6) �iados� o pridelenie evidovaných obèanov na vý-
kon alternatívnej slu�by predkladá zamestnávate¾ po-
d¾a odsekov 4 a 5 územnej vojenskej správe v stave bez-
peènosti alebo v èase vojny a vojnového stavu.

(7) Evidovaného obèana na výkon alternatívnej
slu�by povoláva územná vojenská správa povolávacím
rozkazom. Povolávací rozkaz sa doruèí do vlastných
rúk prostredníctvom po�ty, obce alebo územnej vojen-
skej správy.
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11) Zákon è. 346/2005 Z. z. o �tátnej slu�be profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

12) § 14 zákona è. 570/2005 Z. z.
13) § 7 ods. 3 zákona è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
14) § 7 a 9 zákona è. 570/2005 Z. z.
15) § 15 a 16 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov.
16) § 10 ods. 18 písm. a) zákona è. 570/2005 Z. z.
17) § 11 zákona è. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.

§ 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
§ 3 zákona è. 315/2001 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.

18) Napríklad Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej slu�be katolíckym veriacim v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie è. 648/2002 Z. z.).



(8) Evidovaný obèan je povinný dostavi� sa k za-
mestnávate¾ovi na miesto a v èase urèenom v povoláva-
com rozkaze.

(9) Evidovaný obèan je povinný územnej vojenskej
správe bezodkladne oznámi� dôvody, ktoré mu bránia
dostavi� sa na výkon alternatívnej slu�by; dôvody je po-
vinný preukáza� originálom dokladu alebo jeho úradne
osvedèenou kópiou. Dôvody, ktoré bránia evidované-
mu obèanovi dostavi� sa na výkon alternatívnej slu�by,
sú

a) doèasná pracovná neschopnos�, pri ktorej zdravot-
ný stav a lieèebný re�im pod¾a písomného vyjadrenia
o�etrujúceho lekára neumo�òuje evidovanému ob-
èanovi dostavi� sa na výkon alternatívnej slu�by,

b) okolnosti, z ktorých vyplýva, �e sa stal jediným �ivi-
te¾om aspoò jedného rodinného príslu�níka odkáza-
ného na neho vý�ivou, ktorého nemo�no zabezpeèi�
dávkami sociálnej pomoci,

c) následky mimoriadnej udalosti, ktoré postihli evido-
vaného obèana alebo podstatne ovplyvnia �ivot jeho
rodiny.

(10) Evidovanému obèanovi, ktorý nemohol nastúpi�
na výkon alternatívnej slu�by z dôvodov pod¾a odse-
ku 9, územná vojenská správa rozhodnutím odlo�í ná-
stup na výkon alternatívnej slu�by a povolá ho na vý-
kon alternatívnej slu�by v inom termíne.

(11) Ak evidovaný obèan odoprel prevzia� povolávací
rozkaz, pova�uje sa povolávací rozkaz za doruèený
dòom, keï prevzatie odoprel. O tejto skutoènosti musí
by� evidovaný obèan pouèený.

(12) Ak doruèenie povolávacieho rozkazu nebolo
úspe�né, územná vojenská správa mô�e po�iada� prí-
slu�ný útvar Policajného zboru o predvedenie obèana
k zamestnávate¾ovi urèenému v povolávacom rozkaze.

(13) Povolávací rozkaz oprávòuje evidovaného obèa-
na na bezplatnú prepravu mestskou dopravou, miest-
nou hromadnou dopravou, verejnou pravidelnou auto-
busovou dopravou19) a verejnou dopravou na dráhe20)
z miesta trvalého pobytu na miesto urèené v povoláva-
com rozkaze a spä�.

(14) Proti povolávaciemu rozkazu sa nemo�no odvo-
la�; povolávací rozkaz nemo�no preskúma� súdom.

(15) Vzor povolávacieho rozkazu a v�eobecné pokyny
sú uvedené v prílohe tohto zákona.

§ 7

Odklad, preru�enie, preradenie a oslobodenie od
výkonu alternatívnej slu�by

(1) Územná vojenská správa mô�e na �iados� evido-
vaného obèana zo zdravotných, rodinných, �tudijných
alebo sociálnych dôvodov povoli� odklad nástupu na

výkon alternatívnej slu�by, preru�i� jej výkon alebo evi-
dovaného obèana preradi� na výkon alternatívnej
slu�by k inému zamestnávate¾ovi; na odklad, preru�e-
nie a preradenie evidovaného obèana na výkon alterna-
tívnej slu�by k inému zamestnávate¾ovi sa primerane
pou�ije ustanovenie § 6 ods. 9.

(2) Územná vojenská správa povolí evidovanému
obèanovi odklad nástupu na výkon alternatívnej slu�-
by alebo jej výkon preru�í na èas trvania väzby alebo
výkonu trestu odòatia slobody.

(3) Územná vojenská správa mô�e na �iados� za-
mestnávate¾a výkon alternatívnej slu�by evidovanému
obèanovi preru�i� alebo ho preradi� na výkon alterna-
tívnej slu�by k inému zamestnávate¾ovi.

(4) Ak územná vojenská správa zistí, �e zamestná-
vate¾ záva�ne poru�il povinnosti ustanovené týmto zá-
konom, rozhodne o preru�ení výkonu alternatívnej
slu�by alebo o preradení obèana na výkon alternatívnej
slu�by k inému zamestnávate¾ovi.

(5) Ak sa evidovaný obèan zo zdravotných dôvodov
stal poèas výkonu alternatívnej slu�by doèasne ne-
schopným na jej výkon, mô�e územná vojenská správa
na návrh o�etrujúceho lekára výkon alternatívnej slu�-
by preru�i�.

(6) Na oslobodenie od povinnosti výkonu alternatív-
nej slu�by sa primerane vz�ahujú ustanovenia o oslo-
bodení od výkonu mimoriadnej slu�by2) pod¾a osobit-
ného predpisu.21)

§ 8

Výkon alternatívnej slu�by

(1) Výkon alternatívnej slu�by sa zaèína prezentá-
ciou evidovaného obèana v deò jeho skutoèného nástu-
pu k urèenému zamestnávate¾ovi. Pri nástupe je evido-
vaný obèan povinný preukáza� svoju toto�nos�.22)

(2) Prezentáciou pod¾a odseku 1 sa rozumie overe-
nie toto�nosti evidovaného obèana, odobratie povolá-
vacieho rozkazu a oznámenie o jeho zaradení do pra-
covnej èinnosti.

(3) Zamestnávate¾ urèený v povolávacom rozkaze
je povinný prija� evidovaného obèana na výkon alterna-
tívnej slu�by a oznámi� územnej vojenskej správe jeho
nástup na výkon alternatívnej slu�by.

(4) Zamestnávate¾ poskytuje evidovanému obèano-
vi vykonávajúcemu alternatívnu slu�bu

a) bezplatné ubytovanie na základe jeho �iadosti,

b) bezplatné stravovanie tri razy denne alebo peòa�nú
náhradu za neodobratú stravu najmenej v hodnote
stravovacej normy vojaka mimoriadnej slu�by23)
a náhradu za neodobratú stravu v dòoch práce-
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19) § 6 ods. 3, § 7 ods. 3 a § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskor�ích predpisov.
20) § 2, 3 a 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom

podnikaní (�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
21) § 17 zákona è. 570/2005 Z. z.
22) § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1993 Z. z. o obèianskych preukazoch v znení neskor�ích predpisov.
23) § 175 a 179 zákona è. 346/2005 Z. z. o �tátnej slu�be profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplne-

ní niektorých zákonov.



neschopnosti a za dni pracovného vo¾na alebo pre-
ká�ok v práci,24)

c) bezplatne pracovný odev, pracovnú obuv a ochranné
pracovné prostriedky v súlade s osobitným predpi-
som,25)

d) odmenu za vykonávanú pracovnú èinnos� pod¾a
osobitného predpisu26) (ïalej len �odmena�) vo vý�ke
porovnate¾nej s odmenou zamestnancov vykonáva-
júcich rovnakú prácu,

e) náhradu cestovného pod¾a predlo�ených dokladov
za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu
alternatívnej slu�by a spä� alebo z miesta ubytova-
nia do miesta výkonu alternatívnej slu�by a spä�,
pod¾a tarify Slovenskej autobusovej dopravy alebo
�elezníc Slovenskej republiky, ak túto prepravu ne-
zabezpeèuje vlastnými prostriedkami.

(5) Ak evidovaný obèan odmietne bezplatné ubyto-
vanie alebo prepravu do miesta výkonu alternatívnej
slu�by a spä� zamestnávate¾om, nárok na náhradu za
také ubytovanie alebo prepravu nemá.

(6) Náklady zamestnávate¾a súvisiace s výkonom
alternatívnej slu�by uhrádza územná vojenská správa.

(7) Za záva�né poru�enie pracovných povinností
evidovaného obèana vo výkone alternatívnej slu�by sa
pova�uje najmä

a) nenastúpenie na výkon pracovnej èinnosti,

b) odmietnutie výkonu pracovnej èinnosti,

c) po�ívanie alkoholických nápojov, omamných látok,
psychotropných látok27) alebo iných návykových lá-
tok poèas pracovnej èinnosti.

(8) Za èas, v ktorom evidovaný obèan záva�ným
spôsobom poru�il povinnosti vyplývajúce z výkonu al-
ternatívnej slu�by, nemá nárok na odmenu a peòa�né
nále�itosti, ktoré by mu inak pod¾a tohto zákona patri-
li.

(9) Zamestnávate¾ na úèely plnenia povinností po-
d¾a tohto zákona vedie evidenciu súvisiacu s výkonom
alternatívnej slu�by a evidenciu dochádzky evidované-
ho obèana vykonávajúceho alternatívnu slu�bu, ktorá
je súèas�ou evidencie dochádzky jeho ostatných za-
mestnancov.

(10) Na základe �iadosti zamestnávate¾a územná vo-
jenská správa poskytne zamestnávate¾ovi o evidova-
nom obèanovi základné údaje súvisiace s výkonom al-
ternatívnej slu�by na vedenie evidencií pod¾a odseku 9.
Základnými údajmi sú meno, priezvisko, akademický
titul, dátum narodenia, rodné èíslo a adresa trvalého
pobytu.

§ 9

Doba výkonu práce

(1) Na výkon pracovnej èinnosti evidovaného obèa-
na sa primerane vz�ahuje Zákonník práce28) s výnim-
kou ustanovení o maximálnej då�ke pracovného èasu
a o dovolenke.

(2) Zamestnávate¾ mô�e nariadi� evidovanému ob-
èanovi pracovnú pohotovos�, prièom dbá na zachova-
nie trvania nepretr�itého odpoèinku.29)

(3) Evidovanému obèanovi vykonávajúcemu alter-
natívnu slu�bu mo�no nariadi� prácu v dòoch pracov-
ného pokoja.30)

§ 10

Povinnosti evidovaného obèana pri výkone
alternatívnej slu�by.

(1) Evidovaný obèan je povinný plni� úlohy vyplýva-
júce z výkonu alternatívnej slu�by.

(2) Evidovaný obèan po nastúpení na výkon alter-
natívnej slu�by je povinný vykonáva� fyzické práce pri-
merane svojej telesnej zdatnosti a svojmu zdravotnému
stavu. Evidovaný obèan vykonávajúci alternatívnu
slu�bu je doèasne prideleným zamestnancom k urèe-
nému zamestnávate¾ovi; je povinný plni� pracovné úlo-
hy a pokyny, ktoré mu vydá zamestnávate¾.

(3) Na povinnosti evidovaného obèana vyplývajúce
z výkonu alternatívnej slu�by pod¾a odseku 1 sa prime-
rane vz�ahujú ustanovenia Zákonníka práce.31)

§ 11

Prepustenie z výkonu alternatívnej slu�by

(1) Z výkonu alternatívnej slu�by mo�no evidova-
ných obèanov prepusti� jednotlivo alebo hromadne,
najneskôr do 30 dní po zániku dôvodu povolania na jej
výkon, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Z výkonu alternatívnej slu�by mo�no v èase voj-
ny a vojnového stavu na základe nariadenia prezidenta
Slovenskej republiky prepusti� evidovaných obèanov
a súèasne na jej výkon povola� ïal�ích evidovaných ob-
èanov, ak si to då�ka vojny alebo vojnového stavu vy�a-
duje.

(3) Evidovanému obèanovi, ktorý vykonáva alterna-
tívnu slu�bu v roku, v ktorom mu zaniká branná povin-
nos�, sa výkon alternatívnej slu�by predl�uje a� do
termínu prepustenia z výkonu alternatívnej slu�by.

(4) Z výkonu alternatívnej slu�by sa na základe roz-
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24) § 136 a 137 a § 141 a 142 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskor�ích predpisov.
25) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných prostriedkov.
26) Napríklad zákon è. 311/2001 Z. z. v znení neskor�ích predpisov, zákon è. 553/2003 Z. z. o odmeòovaní niektorých zamestnancov pri

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.
27) § 2 zákona è. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskor�ích predpisov.
28) Zákon è. 311/2001 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
29) § 92, 93 a § 96 ods. 1 a 2 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
30) § 94 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení zákona è. 210/2003 Z. z.
31) § 81 a § 148 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení zákona è. 210/2003 Z. z.



hodnutia územnej vojenskej správy predèasne prepus-
tí evidovaný obèan, ak
a) je zo zdravotných dôvodov nespôsobilý vykonáva� al-

ternatívnu slu�bu,
b) bol vzatý do väzby,
c) má nastúpi� na výkon trestu odòatia slobody,
d) ho postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré

podstatne ovplyvnia �ivot jeho rodiny,
e) sa stal jediným �ivite¾om aspoò jedného rodinného

príslu�níka odkázaného na neho vý�ivou, ktorého
nemo�no zabezpeèi� dávkami sociálnej pomoci.

§ 12

Kontrolná èinnos�

(1) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ïa-
lej len �ministerstvo�), Vy��ia vojenská správa a územ-
né vojenské správy32) kontrolujú v èase vojny a vojnové-
ho stavu plnenie povinností vyplývajúcich z tohto
zákona u zamestnávate¾ov na miestach výkonu alter-
natívnej slu�by; tým nie je dotknutý výkon kontroly
pod¾a osobitných predpisov.33)

(2) Ministerstvo, Vy��ia vojenská správa a územné
vojenské správy sú oprávnené v èase vojny a vojnového
stavu vstupova� do objektov a zariadení zamestnávate-
¾a, v ktorých sa vykonáva alternatívna slu�ba, po�ado-
va� od zamestnávate¾a predlo�enie potrebných dokla-
dov a informácií o výkone alternatívnej slu�by,
po�adova� odstránenie zistených nedostatkov, predlo-
�enie správy o prijatých opatreniach a kontrolova� ich
plnenie.

§ 13

Priestupky

(1) Priestupku sa pri výkone alternatívnej slu�by
dopustí evidovaný obèan, ktorý úmyselne uvedie ne-
úplný alebo nesprávny údaj, znièí, po�kodí alebo zne-
u�ije povolávací rozkaz alebo poru�í pracovnú povin-
nos� konaním uvedeným v § 8 ods. 7.

(2) Na konanie a prerokovanie priestupkov v pr-
vom stupni pod¾a tohto zákona je príslu�ná územná vo-
jenská správa, ktorá mô�e v blokovom konaní uklada�
pokuty za priestupky pod¾a tohto zákona.

(3) Za priestupok pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i� ob-
èanovi pokutu do 10 000 Sk a pri opakovanom prie-
stupku a� do 50 000 Sk.

(4) Pokuta je splatná do 30 dní odo dòa nadobud-
nutia právoplatnosti rozhodnutia o jej ulo�ení.

(5) Výnos z pokút ulo�ených za priestupky je príj-
mom �tátneho rozpoètu.

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahuje

v�eobecný predpis o priestupkoch,34) ak tento zákon
neustanovuje inak.

§ 14

Správne delikty

(1) Územná vojenská správa mô�e ulo�i� pokutu za-
mestnávate¾ovi, ktorý
a) neoznámi zmeny týkajúce sa jeho sídla, právnej for-

my, názvu a pracoviska, ktoré nastali poèas výkonu
alternatívnej slu�by,

b) záva�ne poru�í povinnosti vyplývajúce z tohto záko-
na.

(2) Za správny delikt pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i�
pokutu do vý�ky 100 000 Sk a pri opakovanom poru�e-
ní povinností vyplývajúcich z tohto zákona a� do vý�ky
500 000 Sk.

(3) Na konanie a prerokovanie správnych deliktov
v prvom stupni pod¾a tohto zákona je príslu�ná územ-
ná vojenská správa, ktorá mô�e v blokovom konaní
uklada� pokuty za správne delikty pod¾a tohto zákona.

(4) Pokutu mo�no ulo�i� do jedného roka odo dòa,
keï sa o poru�ení povinnosti územná vojenská správa
dozvedela, najneskôr v�ak do troch rokov odo dòa, keï
do�lo k poru�eniu povinností.

(5) Pri urèení pokuty územná vojenská správa pri-
hliada na záva�nos�, spôsob, èas trvania a následky
protiprávneho konania.

(6) Výnos z pokút ulo�ených za správne delikty je
príjmom �tátneho rozpoètu.

Spoloèné, prechodné a závereèné
ustanovenia

§ 15

Spoloèné ustanovenia

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje v�e-
obecný predpis o správnom konaní,35) ak tento zákon
neustanovuje inak.

(2) Zodpovednos� evidovaného obèana vykonávajú-
ceho alternatívnu slu�bu za �kodu spôsobenú zamest-
návate¾ovi a zodpovednos� zamestnávate¾a za �kodu
spôsobenú evidovanému obèanovi pri výkone alterna-
tívnej slu�by sa spravuje Zákonníkom práce.36)

(3) Evidovaným obèanom, ktorí vykonávajú alter-
natívnu slu�bu, sa poskytuje zdravotná starostlivos�
pod¾a osobitného predpisu.37)

(4) Ministerstvo koordinuje èinnos� Vy��ej vojen-
skej správy a územných vojenských správ32) pri organi-
zovaní a zabezpeèovaní výkonu alternatívnej slu�by.
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32) § 13 a� 16 zákona è. 319/2002 Z. z. v znení zákona è. 545/2003 Z. z.
33) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v �tátnej správe.
34) Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích predpisov.
35) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskor�ích predpisov.
36) § 177 a� 219 zákona è. 311/2001 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.
37) Zákon è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slu�bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.



§ 16

Prechodné ustanovenia

(1) Odopretie výkonu povinnej vojenskej slu�by
pod¾a doteraj�ích právnych predpisov sa pova�uje za
odopretie výkonu mimoriadnej slu�by2) pod¾a tohto zá-
kona.

(2) Obèanov, ktorí vykonávajú inú slu�bu namies-
to povinnej vojenskej slu�by, prepustí územná vojen-
ská správa z výkonu inej slu�by nadobudnutím úèin-
nosti tohto zákona.

(3) Obèanov, ktorí pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona odopreli výkon povinnej vojenskej slu�by
pod¾a doteraj�ích právnych predpisov a nevykonali inú
slu�bu namiesto povinnej vojenskej slu�by a jej výkon
im nebol odpustený, sú povinní vykona� alternatívnu
slu�bu pod¾a tohto zákona.

(4) Obèanov, ktorým bol výkon inej slu�by namies-
to povinnej vojenskej slu�by preru�ený, územná vojen-
ská správa vyradí z vojenskej evidencie po nadobudnu-
tí úèinnosti tohto zákona.

(5) Obèanom, ktorí vykonali inú slu�bu namiesto
povinnej vojenskej slu�by pod¾a doteraj�ích predpisov
alebo vykonali jej èas�, sa zostatok nevykonanej inej
slu�by odpú��a; týchto obèanov územná vojenská
správa vyradí z vojenskej evidencie po nadobudnutí
úèinnosti tohto zákona.

(6) Tam, kde sa vo v�eobecne záväzných právnych

predpisoch pou�íva pojem �civilná slu�ba�, rozumie sa
tým �alternatívna slu�ba v èase vojny a vojnového sta-
vu�.

(7) Nároky, ktoré vznikli z výkonu civilnej slu�by
pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona, a právne
úkony urobené pred úèinnos�ou tohto zákona sa posu-
dzujú pod¾a predchádzajúcich právnych predpisov;
platí to aj o lehotách, ktoré zaèali plynú� pred týmto
dòom.

§ 17

Zru�ovacie ustanovenie

Zru�uje sa zákon Národnej rady Slovenskej republi-
ky è. 207/1995 Z. z. o civilnej slu�be a o zmene a dopl-
není zákona Slovenskej národnej rady è. 347/1990 Zb.
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných or-
gánov �tátnej správy Slovenskej republiky v znení ne-
skor�ích predpisov, zákona Slovenskej národnej rady
è. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej repub-
liky pri zabezpeèovaní politiky zamestnanosti v znení
neskor�ích predpisov a zákona Slovenskej národnej
rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-
�ích predpisov v znení zákona è. 185/2000 Z. z. a záko-
na è. 216/2003 Z. z.

§ 18

Úèinnos�

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Príloha
k zákonu è. 569/2005 Z. z.

(VZOR) séria A èíslo 000 001

Meno a priezvisko ................................................... Rodné èíslo ...............................................

........................................................................................................................................................................

POVOLÁVACÍ ROZKAZ séria A èíslo 000 001

Pod¾a § 16 písm. c) zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskor�ích predpisov a pod¾a § 6
ods. 7 zákona è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slu�be v èase vojny a vojnového stavu povolávam na výkon

alternatívnej slu�by

Meno .................................................................. Dostavte sa............................................................................

Priezvisko ........................................................... o ..................... hodine

Rodné èíslo ........................................................ Miesto nástupu .....................................................................

Trvalý pobyt........................................................ Zamestnávate¾ .......................................................................

Odôvodnenie:

Alternatívnu slu�bu ste povinný vykona� pod¾a § 4 písm. b) zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov. Pod¾a § 6 ods. 8 zákona è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slu�be v èase vojny a voj-
nového stavu ste povinný dostavi� sa na miesto nástupu k urèenému zamestnávate¾ovi a v termíne urèenom v povolá-
vacom rozkaze.

Pouèenie:

Pod¾a § 6 ods. 14 zákona è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slu�be v èase vojny a vojnového stavu sa proti tomuto
povolávaciemu rozkazu nemo�no odvola�. Povolávací rozkaz nemo�no preskúma� súdom.

Odtlaèok

peèiatky

................................. ............................. ..........................................................

Miesto Dátum Riadite¾

(meno, priezvisko a podpis)

TAM SPÄ�
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Miesto na odtlaèok peèiatky výdajne cestovných líst-
kov, prípadne na záznam sprievodcu dráhového vo-
zidla alebo vodièa verejnej autobusovej dopravy.

Miesto na odtlaèok peèiatky výdajne cestovných líst-
kov, prípadne na záznam sprievodcu dráhového vo-
zidla alebo vodièa verejnej autobusovej dopravy.



V�EOBECNÉ POKYNY
k povolávaciemu rozkazu na výkon alternatívnej slu�by

1. Prevzatie povolávacieho rozkazu na výkon alternatívnej slu�by bezodkladne oznámte svojmu zamestná-
vate¾ovi (ak ste zamestnaný).

2. Na výkon alternatívnej slu�by ste povinný dostavi� sa k zamestnávate¾ovi v èase, ktorý je urèený v povoláva-
com rozkaze.

3. Ak ste boli uznaný za obèana s �a�kým zdravotným postihnutím, túto skutoènos� ste povinný bezodkladne ozná-
mi� a preukáza� územnej vojenskej správe.

4. Ak sa zo zdravotných dôvodov alebo dôvodov hodných osobitného zrete¾a nemô�ete dostavi� na výkon alternatív-
nej slu�by, túto skutoènos� ste povinný bezodkladne oznámi� územnej vojenskej správe, ktorá vás povolala na vý-
kon alternatívnej slu�by, a dôvody preukáza� originálom dokladu alebo jeho kópiou.

5. Ak sa nedostavíte na výkon alternatívnej slu�by v urèený deò, v urèenú hodinu a na urèené miesto a bezod-
kladne nepreuká�ete územnej vojenskej správe dôvod, pre ktorý sa nemô�ete dostavi�, mô�ete by� predvedený
útvarom Policajného zboru k zamestnávate¾ovi urèenému v povolávacom rozkaze.

6. Povolávací rozkaz vás oprávòuje na bezplatnú prepravu mestskou a miestnou hromadnou dopravou a na bez-
platnú prepravu verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na dráhe z miesta trvalého
pobytu na miesto urèené v povolávacom rozkaze a spä�.

7. Pred nástupom na prepravu verejnou autobusovou dopravou si povolávací rozkaz nechajte potvrdi� vodièom
autobusu.

8. Pred nástupom na prepravu verejnou osobnou dopravou na dráhe si povolávací rozkaz nechajte potvrdi� dátu-
movou peèiatkou vo výdajni cestovných lístkov. Ak nie je na stanici výdajòa cestovných lístkov alebo výdajòa
cestovných lístkov je pred príchodom vlaku zatvorená, povolávací rozkaz si nechajte potvrdi� sprievodcom drá-
hového vozidla.

9. Pri preprave ste povinný dodr�iava� ustanovenia prepravného poriadku dopravcov, inak mô�ete by� z prepra-
vy vylúèený.

10. So sebou si vezmite
� povolávací rozkaz,
� obèiansky preukaz,
� vodièský preukaz a ïal�ie oprávnenia, ktorých ste dr�ite¾om,
� holiace a hygienické potreby.
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570

Z Á K O N

z 8. novembra 2005

o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Èl. I

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje rozsah brannej povinnosti, ná-
rodnú registráciu, odvod, prieskum zdravotnej spôso-
bilosti, zálohy ozbrojených síl Slovenskej republiky
a povolanie, prepustenie a oslobodenie od výkonu mi-
moriadnej slu�by v období krízovej situácie.1)

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na úèely tohto zákona je
a) registrovaným obèanom �tátny obèan Slovenskej re-

publiky (ïalej len �obèan�), ktorému vznikla branná
povinnos� a je zaradený do národnej registrácie,

b) odvodom posúdenie zdravotného stavu registrova-
ného obèana s cie¾om rozhodnú� o jeho spôsobilosti
vykona� mimoriadnu slu�bu alebo alternatívnu
slu�bu pod¾a osobitného predpisu,2)

c) mimoriadnou slu�bou vojenská slu�ba, ktorú je po-
vinný vykona� obèan, ktorému vznikla branná po-
vinnos� v období krízovej situácie,1)

d) vojakom v zálohe obèan, ktorý skonèil slu�obný po-
mer profesionálneho vojaka3) a branná povinnos�
mu trvá, alebo obèan, ktorý vykonal mimoriadnu
slu�bu a branná povinnos� mu trvá, alebo obèan,
ktorý skonèil slu�obný pomer príslu�níka Policajné-
ho zboru, Zboru väzenskej a justiènej strá�e, Slo-
venskej informaènej slu�by, �elezniènej polície,
Hasièského a záchranného zboru, Národného bez-
peènostného úradu a colníka a branná povinnos�
mu trvá, ak tento zákon neustanovuje inak,

e) vojakom mimoriadnej slu�by vojak v zálohe alebo re-
gistrovaný obèan, ktorý bol odvedený, po prezentácii
v ozbrojených silách Slovenskej republiky (ïalej len
�ozbrojené sily�),

f) regrutaèným strediskom �pecializované pracovisko
ozbrojených síl, ktoré sa podie¾a v èase vojny4) a voj-

nového stavu5) na zabezpeèovaní odvodu registrova-
ných obèanov.

§ 3

Zásada rovnakého zaobchádzania

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaruèujú rov-
nako v�etkým obèanom, ktorým vzniká branná povin-
nos� pod¾a tohto zákona. V súlade so zásadou rovnaké-
ho zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia z dôvodov
rodinného stavu, politického zmý�¾ania, nábo�enské-
ho vyznania, viery, rasového pôvodu, národnostného
pôvodu, etnického pôvodu alebo majetku.

§ 4

Rozsah brannej povinnosti

Branná povinnos� je povinnos�
a) podrobi� sa odvodu, ak tento zákon neustanovuje

inak,
b) vykona� mimoriadnu slu�bu alebo alternatívnu

slu�bu.

§ 5

Vznik brannej povinnosti

(1) Branná povinnos� vzniká obèanovi � mu�ovi 1. ja-
nuára kalendárneho roka, v ktorom dovà�i 19 rokov
veku, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republi-
ky.

(2) Obèanovi � mu�ovi, ktorý má trvalý pobyt v cudzi-
ne a prihlásil sa na trvalý pobyt v Slovenskej republike
po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom dovà�i 19 ro-
kov veku, vzniká branná povinnos� odo dòa prihláse-
nia sa na trvalý pobyt v Slovenskej republike.

(3) Obèanovi � mu�ovi, ktorý nadobudol �tátne ob-
èianstvo Slovenskej republiky po 1. januári kalendár-
neho roka, v ktorom dovà�i 19 rokov veku, vzniká bran-
ná povinnos� odo dòa nadobudnutia tohto obèianstva,
ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(4) Branná povinnos� vzniká aj obèanovi alebo cu-
dzincovi,6) ktorý dobrovo¾ne prevzal brannú povinnos�.
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1) Èl. 1 ods. 4 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z. o bezpeènosti �tátu v èase vojny, vojnového stavu, výnimoèného stavu a núdzového sta-
vu.

2) Zákon è. 569/2005 Z. z. o alternatívnej slu�be v èase vojny a vojnového stavu.
3) Zákon è. 346/2005 Z. z. o �tátnej slu�be profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.
4) Èl. 2 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
5) Èl. 3 ústavného zákona è. 227/2002 Z. z.
6) § 1 ods. 2 zákona è. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



§ 6

Dobrovo¾né prevzatie brannej povinnosti

(1) Obèan, ktorému nevznikla branná povinnos�,
mô�e dobrovo¾ne prevzia� brannú povinnos� od 1. ja-
nuára kalendárneho roka, v ktorom dovà�i 19 rokov
veku, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republi-
ky; o povolení dobrovo¾ne prevzia� brannú povinnos�
rozhoduje územná vojenská správa na základe písom-
nej �iadosti obèana.

(2) Branná povinnos� prevzatá pod¾a odseku 1 vzni-
ká obèanovi odo dòa doruèenia rozhodnutia územnej
vojenskej správy o dobrovo¾nom prevzatí brannej po-
vinnosti.

(3) Obèan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky, alebo cudzinec mô�e dobrovo¾ne pre-
vzia� brannú povinnos� od 1. januára kalendárneho
roka, v ktorom dovà�i 19 rokov veku; o povolení dobro-
vo¾ne prevzia� brannú povinnos� rozhoduje prezident
Slovenskej republiky na základe písomnej �iadosti ob-
èana alebo cudzinca podanej na Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky (ïalej len �ministerstvo�).

(4) Branná povinnos� pod¾a odseku 3 vzniká obèano-
vi alebo cudzincovi odo dòa doruèenia rozhodnutia
prezidenta Slovenskej republiky o dobrovo¾nom pre-
vzatí brannej povinnosti.

(5) Brannú povinnos� mo�no dobrovo¾ne prevzia� len
v celom rozsahu.

(6) �iados� o dobrovo¾né prevzatie brannej povinnos-
ti obsahuje
a) meno aj predchádzajúce meno,
b) priezvisko aj predchádzajúce priezvisko,
c) rodné èíslo,
d) dátum a miesto narodenia,
e) adresu trvalého pobytu,
f) �tátnu príslu�nos�,
g) dôvod dobrovo¾ného prevzatia brannej povinnosti.

(7) �iados� o dobrovo¾né prevzatie brannej povinnos-
ti je obèan pod¾a odseku 1 alebo odseku 3 a cudzinec
pod¾a odseku 3 povinný poda� s úradne osvedèeným
podpisom. Na úèely tohto zákona mô�e podpis obèana
pod¾a odseku 1 osvedèi� aj zamestnanec územnej vo-
jenskej správy pri osobnom podaní.

(8) Proti rozhodnutiu o dobrovo¾nom prevzatí bran-
nej povinnosti pod¾a odseku 2 alebo odseku 4 nemo�no
poda� odvolanie; toto rozhodnutie nemo�no preskúma�
súdom.

§ 7

Zánik brannej povinnosti

Branná povinnos� zaniká obèanovi, ktorému vznikla
branná povinnos�,
a) ak sa stal trvale nespôsobilým vykona� mimoriadnu

slu�bu alebo alternatívnu slu�bu na základe právo-

platného rozhodnutia vydaného územnou vojen-
skou správou pod¾a § 10 ods. 18 písm. c) alebo pod¾a
§ 12 ods. 14 písm. c),

b) ktorý prestal by� obèanom,

c) ktorému sa skonèil trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky,

d) bez vojenskej hodnosti a vo vojenskej hodnosti voja-
ka 1. stupòa a vojaka 2. stupòa 31. decembra kalen-
dárneho roka, v ktorom dovà�il 45 rokov veku, ak ne-
vykonáva mimoriadnu slu�bu alebo alternatívnu
slu�bu v období, keï bola nariadená mimoriadna
slu�ba alebo alternatívna slu�ba, na základe ktorej
sa predl�uje obèanovi branná povinnos� a� do pre-
pustenia z mimoriadnej slu�by alebo z alternatívnej
slu�by,

e) vo vojenských hodnostiach7) iných ako uvedených
v písmene d) 31. decembra kalendárneho roka,
v ktorom dovà�il 55 rokov veku, ak nevykonáva

1. slu�bu pod¾a osobitného predpisu,8) na základe
ktorej sa predl�uje obèanovi branná povinnos� a�
do prepustenia z tejto slu�by, alebo

2. mimoriadnu slu�bu alebo alternatívnu slu�bu
v období, keï bola nariadená mimoriadna slu�ba
alebo alternatívna slu�ba, na základe ktorej sa
predl�uje obèanovi branná povinnos� a� do pre-
pustenia z mimoriadnej slu�by alebo z alternatív-
nej slu�by,

f) ak bol uznaný za obèana s �a�kým zdravotným po-
stihnutím,

g) ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, ale-
bo ktorému bola spôsobilos� na právne úkony obme-
dzená,

h) ktorý umrel alebo bol vyhlásený za màtveho.

§ 8

Národná registrácia
a zaradenie do národnej registrácie

(1) Národná registrácia je získavanie, spracúvanie
a uchovávanie osobných údajov9) a údajov o pobyte re-
gistrovaných obèanov na zabezpeèenie dôle�itého záuj-
mu bezpeènosti a obrany �tátu.

(2) Územná vojenská správa zaradí obèana do národ-
nej registrácie v deò vzniku brannej povinnosti.

§ 9

Vyradenie z národnej registrácie

Z národnej registrácie vyradí územná vojenská sprá-
va obèana v deò

a) zaradenia do záloh ozbrojených síl,

b) vzniku slu�obného pomeru profesionálneho vojaka,

c) vzniku slu�obného pomeru príslu�níka Policajného
zboru, Zboru väzenskej a justiènej strá�e, Sloven-
skej informaènej slu�by, �elezniènej polície, Hasiè-
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7) § 34 ods. 4 prvý bod písm. c) a� i), druhý a tretí bod zákona è. 346/2005 Z. z.
8) § 21 ods. 11, 13 a 14 zákona è. 346/2005 Z. z.
9) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskor�ích predpisov.



ského a záchranného zboru, Národného bezpeènost-
ného úradu a colníka,

d) zániku brannej povinnosti.

§ 10

Odvod

(1) Odvod sa vykonáva v èase vojny a vojnového sta-
vu; o roèníkoch registrovaných obèanov povolaných na
odvod rozhoduje prezident Slovenskej republiky na ná-
vrh vlády Slovenskej republiky; o termínoch odvodu
rozhoduje minister obrany Slovenskej republiky (ïalej
len �minister�).

(2) Odvod sa vykonáva v územnom obvode kraja10)
pod¾a miesta trvalého pobytu registrovaného obèana.
Na vykonanie odvodu zriaïuje riadite¾ územnej vojen-
skej správy v územnom obvode obvodného úradu11) od-
vodnú komisiu v tomto zlo�ení:
a) predseda, ktorým je riadite¾ územnej vojenskej sprá-

vy, alebo ním urèený zástupca,
b) dvaja lekári urèení príslu�ným lekárom samospráv-

neho kraja.12)

(3) Vykonanie odvodu zabezpeèujú
a) zdravotná sestra a laborant urèení príslu�ným leká-

rom samosprávneho kraja,
b) zamestnanci územnej vojenskej správy,
c) zamestnanci regrutaèného strediska.

(4) Registrovaného obèana povolá na odvod územná
vojenská správa povolávacím rozkazom na odvod; po-
volávací rozkaz na odvod sa doruèuje do vlastných rúk
prostredníctvom po�ty, obce alebo územnej vojenskej
správy.

(5) Registrovaný obèan je povinný dostavi� sa na
miesto odvodu v termíne urèenom v povolávacom roz-
kaze na odvod.

(6) Registrovaný obèan je povinný územnej vojenskej
správe bezodkladne oznámi� dôvod, ktorý mu bráni do-
stavi� sa na odvod, a preukáza� to potvrdením lekára
alebo rozhodnutím �tátneho orgánu.

(7) Od povinnosti dostavi� sa na odvod sú oslobodení
obèania, ktorí sú v èase vykonávania odvodu oslobode-
ní od výkonu mimoriadnej slu�by pod¾a § 17.

(8) Obèania v slu�obnom pomere profesionálneho vo-
jaka a obèania zaradení do záloh ozbrojených síl pod¾a
§ 13 ods. 2 písm. a) a c) sa pova�ujú za obèanov, ktorí
sú spôsobilí vykona� mimoriadnu slu�bu alebo alter-
natívnu slu�bu.

(9) Ak registrovaný obèan odoprel prevzatie povolá-
vacieho rozkazu na odvod, pova�uje sa povolávací roz-
kaz na odvod za doruèený v deò, keï odoprel jeho pre-
vzatie.

(10) Ak sa registrovaný obèan nedostaví na odvod,
neoznámil dôvod, pre ktorý sa nemô�e dostavi� na od-
vod pod¾a odseku 6, a povolávací rozkaz na odvod mu
bol riadne doruèený, územná vojenská správa mô�e po-
�iada� príslu�ný útvar Policajného zboru o predvedenie
registrovaného obèana na odvod. O mo�nosti predvede-
nia upovedomí územná vojenská správa registrované-
ho obèana písomne v povolávacom rozkaze na odvod.

(11) Proti povolávaciemu rozkazu na odvod sa ne-
mo�no odvola�. Povolávací rozkaz na odvod nemo�no
preskúma� súdom.

(12) Povolávací rozkaz na odvod oprávòuje registro-
vaného obèana na bezplatnú prepravu mestskou
a miestnou hromadnou dopravou a na bezplatnú pre-
pravu verejnou autobusovou dopravou13) a verejnou
osobnou dopravou na dráhe14) z miesta trvalého pobytu
na miesto urèené v povolávacom rozkaze na odvod
a spä�.

(13) Vzor povolávacieho rozkazu na odvod je uvedený
v prílohe è. 1.

(14) Pri odvode je obèan povinný preukáza� svoju to-
to�nos� a predlo�i� odvodnej komisii výpis zo zdravot-
nej dokumentácie.

(15) O�etrujúci lekár je povinný registrovanému ob-
èanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na od-
vod poskytnú� výpis zo zdravotnej dokumentácie15) na
posúdenie jeho spôsobilosti na výkon mimoriadnej
slu�by alebo alternatívnej slu�by.

(16) Náklady za poskytnutie výpisu zo zdravotnej
dokumentácie16) pod¾a odseku 15 uhrádza o�etrujúce-
mu lekárovi územná vojenská správa.

(17) Registrovaný obèan povolaný na odvod je povin-
ný podrobi� sa lekárskej prehliadke, ktorú vykonajú le-
kári odvodnej komisie.

(18) Územná vojenská správa na základe posúdenia
zdravotného stavu registrovaného obèana odvodnou
komisiou vydá rozhodnutie
a) o spôsobilosti vykona� mimoriadnu slu�bu alebo al-

ternatívnu slu�bu s výrokom �ODVEDENÝ�,
b) o doèasnej nespôsobilosti vykona� mimoriadnu

slu�bu alebo alternatívnu slu�bu s výrokom �DO-
ÈASNE NEODVEDENÝ�,

c) o nespôsobilosti vykona� mimoriadnu slu�bu alebo
alternatívnu slu�bu s výrokom �NEODVEDENÝ�.
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10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskor-
�ích predpisov.

11) Zákon è. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12) § 46 ods. 2 zákona è. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, slu�bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.
13) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona è. 455/1991 Zb. o �ivnostenskom podnikaní

(�ivnostenský zákon) v znení neskor�ích predpisov.
15) § 24 ods. 4 písm. a) zákona è. 576/2004 Z. z.
16) § 38 ods. 10 zákona è. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia

a o úhradách za slu�by súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona è. 347/2005 Z. z.



(19) Rozhodnutie o doèasnej nespôsobilosti vykona�
mimoriadnu slu�bu alebo alternatívnu slu�bu mô�e
územná vojenská správa vyda� najmenej na 12 mesia-
cov.

(20) Registrovaného obèana, ktorému bolo pri odvo-
de vydané rozhodnutie o doèasnej nespôsobilosti vyko-
na� mimoriadnu slu�bu alebo alternatívnu slu�bu s vý-
rokom �DOÈASNE NEODVEDENÝ�, územná vojenská
správa povolá na odvod pod¾a odseku 1 po uplynutí le-
hoty doèasnej nespôsobilosti vykona� mimoriadnu
slu�bu alebo alternatívnu slu�bu.

(21) Registrovaný obèan, ktorý v stave bezpeènosti
�tátu odoprel výkon mimoriadnej slu�by, je na základe
rozhodnutia územnej vojenskej správy pod¾a odseku
18 písm. a) povinný vykona� alternatívnu slu�bu pod¾a
osobitného predpisu.

(22) Proti rozhodnutiu územnej vojenskej správy
pod¾a odseku 18 sa nemo�no odvola�; toto rozhodnutie
nemo�no preskúma� súdom.

§ 11

Povinnosti �tátnych orgánov,
orgánov územnej samosprávy a obèanov

(1) Orgán, ktorý vedie centrálnu evidenciu pobytu
obyvate¾ov, poskytuje príslu�nej územnej vojenskej
správe menný zoznam obèanov � mu�ov, ktorí v kalen-
dárnom roku dovà�ia 18 rokov veku, a menný zoznam
obèanov, ktorým vznikla branná povinnos�, u ktorých
nastali zmeny v osobných údajoch alebo údajoch o po-
byte v Slovenskej republike; podmienky poskytovania
údajov upravia vzájomnou dohodou ministerstvo a Mi-
nisterstvo vnútra Slovenskej republiky.

(2) Ohlasovne17) sú povinné zasla� do 30. júna kalen-
dárneho roka príslu�nej územnej vojenskej správe
menný zoznam obèanov � mu�ov, ktorí majú trvalý po-
byt v mieste stáleho bydliska a v kalendárnom roku do-
và�ia 18 rokov veku.

(3) Súdy sú povinné u obèanov, ktorým vznikla bran-
ná povinnos�, oznámi� príslu�nej územnej vojenskej
správe pozbavenie spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

(4) Ústavy Zboru väzenskej a justiènej strá�e, v kto-
rých sa vykonáva väzba alebo výkon trestu odòatia slo-
body, sú povinné oznámi� príslu�nej územnej vojen-
skej správe vzatie do väzby a prepustenie z výkonu
väzby obèana, ktorému vznikla branná povinnos�,
a nástup na výkon trestu odòatia slobody a prepuste-
nie z výkonu trestu odòatia slobody obèana, ktorému
vznikla branná povinnos�.

(5) Krajský úrad je povinný oznámi� územnej vojen-
skej správe udelenie �tátneho obèianstva Slovenskej
republiky obèanovi, ktorému vznikla branná povin-
nos�, a oznámi� prepustenie zo �tátneho zväzku Slo-

venskej republiky obèana, ktorému vznikla branná
povinnos�.

(6) Obec, ktorá vedie matriku, je povinná oznámi�
územnej vojenskej správe úmrtie obèana, ktorému
vznikla branná povinnos�, alebo jeho vyhlásenie za
màtveho.

(7) Na vykonanie odvodu zabezpeèí obvodný úrad
priestory pod¾a po�iadavky územnej vojenskej správy;
náklady súvisiace s poskytnutím priestorov a ich pre-
vádzkou uhrádza územná vojenská správa.

(8) Obèan, ktorému vznikla branná povinnos� a kto-
rý bol na základe rozhodnutia alebo posudku príslu�-
ného orgánu uznaný za obèana s �a�kým zdravotným
postihnutím, je povinný oznámi� túto skutoènos� do 60
dní odo dòa doruèenia rozhodnutia alebo posudku
územnej vojenskej správe a preukáza� originálom alebo
úradne overenou kópiou rozhodnutia alebo posudku.

(9) Údaje o obèanoch pod¾a odsekov 1 a� 6 obsahujú

a) meno a priezvisko,

b) rodné èíslo,

c) miesto narodenia,

d) adresu trvalého pobytu,

e) adresu prechodného pobytu.

§ 12

Prieskum zdravotnej spôsobilosti

(1) Prieskum zdravotnej spôsobilosti (ïalej len �prie-
skum�) je posúdenie zdravotného stavu vojaka v zálohe
alebo vojaka mimoriadnej slu�by.

(2) Prieskum sa vykonáva v období krízovej situá-
cie;1) o termínoch prieskumu vojakov v zálohe rozhodu-
je ministerstvo.

(3) Do prieskumu mo�no zaradi� vojaka v zálohe ale-
bo vojaka mimoriadnej slu�by na základe jeho �iadosti
po preukázaní záva�ných zmien zdravotného stavu,
ktoré majú vplyv na výkon mimoriadnej slu�by alebo
alternatívnej slu�by.

(4) Do prieskumu mo�no zaradi� vojaka v zálohe ale-
bo vojaka mimoriadnej slu�by aj na základe rozhodnu-
tia

a) ministerstva,

b) slu�obného úradu.18)

(5) Prieskum vojaka mimoriadnej slu�by vykonáva
lekárska komisia vojenského zdravotníckeho zariade-
nia, ktorá rozhoduje o zdravotnej spôsobilosti vojaka
mimoriadnej slu�by.

(6) Vojaka mimoriadnej slu�by vysiela na prieskum
príslu�ný vedúci slu�obného úradu.19)

(7) Prieskum vojaka v zálohe vykonáva lekárska ko-
misia územnej vojenskej správy.

(8) Na vykonanie prieskumu pod¾a odseku 7 riadite¾

Èiastka 229 Zbierka zákonov è. 570/2005 Strana 5309

17) § 2 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 3 zákona è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu obèanov v znení zákona è. 441/2001 Z. z.
18) § 5 zákona è. 346/2005 Z. z.
19) § 6 zákona è. 346/2005 Z. z.



územnej vojenskej správy zriaïuje lekársku komisiu
územnej vojenskej správy v tomto zlo�ení:
a) predseda, ktorým je riadite¾ územnej vojenskej sprá-

vy, alebo ním urèený zástupca,
b) dvaja lekári urèení príslu�ným lekárom samospráv-

neho kraja.

(9) Vojak v zálohe je povinný na základe písomného
vy�iadania územnej vojenskej správy predlo�i� lekár-
skej komisii územnej vojenskej správy výpis zo zdravot-
nej dokumentácie.

(10) O�etrujúci lekár je povinný vojakovi v zálohe po
predlo�ení písomného vy�iadania územnej vojenskej
správy poskytnú� výpis zo zdravotnej dokumentácie na
posúdenie spôsobilosti na výkon mimoriadnej slu�by
alebo alternatívnej slu�by.

(11) Náklady za poskytnutie výpisu zo zdravotnej do-
kumentácie pod¾a odseku 10 uhrádza o�etrujúcemu
lekárovi územná vojenská správa.

(12) Lekárska komisia územnej vojenskej správy si
na posúdenie zdravotného stavu mô�e vojaka v zálohe
predvola� na prieskum.

(13) Vojak v zálohe predvolaný na prieskum je povin-
ný podrobi� sa lekárskej prehliadke, ktorú vykoná le-
kárska komisia územnej vojenskej správy.

(14) Územná vojenská správa na základe posúdenia
zdravotného stavu vojaka v zálohe lekárskou komisiou
územnej vojenskej správy alebo vojenské zdravotnícke
zariadenie na základe posúdenia zdravotného stavu
vojaka mimoriadnej slu�by lekárskou komisiou vojen-
ského zdravotníckeho zariadenia vydá rozhodnutie
a) o spôsobilosti vykona� mimoriadnu slu�bu alebo al-

ternatívnu slu�bu s výrokom �SPÔSOBILÝ�,
b) o doèasnej nespôsobilosti vykona� mimoriadnu

slu�bu alebo alternatívnu slu�bu s výrokom �DO-
ÈASNE NESPÔSOBILÝ�,

c) o nespôsobilosti vykona� mimoriadnu slu�bu alebo
alternatívu slu�bu s výrokom �NESPÔSOBILÝ�.

(15) Rozhodnutie o doèasnej nespôsobilosti vykona�
mimoriadnu slu�bu alebo alternatívnu slu�bu mô�e
územná vojenská správa alebo vojenské zdravotnícke
zariadenie vyda� najmenej na 12 mesiacov.

(16) Vojaka v zálohe, ktorému bolo pri prieskume vy-
dané rozhodnutie o doèasnej nespôsobilosti vykona�
mimoriadnu slu�bu alebo alternatívnu slu�bu s výro-
kom �DOÈASNE NESPÔSOBILÝ�, územná vojenská
správa predvolá na prieskum po uplynutí lehoty doèas-
nej nespôsobilosti vykona� mimoriadnu slu�bu alebo
alternatívnu slu�bu.

(17) Proti rozhodnutiu územnej vojenskej správy ale-
bo vojenského zdravotníckeho zariadenia pod¾a odse-
ku 14 sa nemo�no odvola�; toto rozhodnutie nemo�no
preskúma� súdom.

§ 13

Zálohy ozbrojených síl

(1) Zálohy ozbrojených síl sa vytvárajú na doplòova-
nie ozbrojených síl v období krízovej situácie.1)

(2) Zálohy ozbrojených síl tvoria
a) obèania, ktorí skonèili slu�obný pomer profesionál-

neho vojaka a branná povinnos� im trvá,
b) obèania povolaní na výkon mimoriadnej slu�by po

jej skonèení a branná povinnos� im trvá,
c) obèania, ktorí skonèili slu�obný pomer v Policajnom

zbore, Zbore väzenskej a justiènej strá�e, Slovenskej
informaènej slu�be, �elezniènej polícii, Hasièskom
a záchrannom zbore, Národnom bezpeènostnom
úrade a colníka a branná povinnos� im trvá.

(3) Zaradenie obèanov uvedených v odseku 2 do zá-
loh ozbrojených síl sa vykoná v deò nasledujúci po dni,
ktorým boli prepustení z výkonu mimoriadnej slu�by
alebo ktorým sa skonèil slu�obný pomer.

(4) Registrovaní obèania, ktorí boli odvedení a nevy-
konali mimoriadnu slu�bu, sa po skonèení vojny a voj-
nového stavu zaradia do záloh ozbrojených síl.

(5) Zálohy ozbrojených síl sa èlenia na
a) aktívne zálohy, ktoré v stave bezpeènosti �tátu20)

dobrovo¾ne vykonávajú odbornú prípravu na výkon
mimoriadnej slu�by v ozbrojených silách,

b) ostatné zálohy, ktoré v stave bezpeènosti �tátu nevy-
konávajú odbornú prípravu na výkon mimoriadnej
slu�by v ozbrojených silách.

(6) Obèan zaradený do záloh ozbrojených síl, ktorý
v stave bezpeènosti �tátu odoprel výkon mimoriadnej
slu�by, je povinný vykona� alternatívnu slu�bu pod¾a
osobitného predpisu.

§ 14

Aktívne zálohy

(1) Do aktívnych záloh mô�e by� zaradený vojak v zá-
lohe, ak
a) spåòa kvalifikaèné predpoklady s plánovanou vojen-

skou hodnos�ou na výkon funkcie, do ktorej má by�
zaradený,

b) je zdravotne spôsobilý na výkon odbornej prípravy,
c) dosiahol plánovanú vojenskú hodnos� na výkon

funkcie, do ktorej má by� zaradený,
d) je bezúhonný,
e) je spo¾ahlivý,
f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) je obèanom,21)
h) uzatvoril dohodu o zaradení do aktívnych záloh.

(2) Vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh vyko-
náva odbornú prípravu v rozsahu najviac 14 dní v ka-
lendárnom roku.

(3) Odborná príprava je vojenské vyuèovanie a výcvik
vojakov v aktívnej zálohe na výkon mimoriadnej slu�by
v ozbrojených silách.

(4) Do aktívnych záloh sa zaradí vojak v zálohe, ktorý
spåòa kvalifikaèné predpoklady na výkon funkcie s plá-
novanou vojenskou hodnos�ou
a) vojaka 2. stupòa a má ukonèené stredné odborné

vzdelanie,
b) èatára, rotného, rotmajstra, nadrotmajstra, �tábne-

ho nadrotmajstra, podpráporèíka, práporèíka a nad-
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práporèíka a má ukonèené úplné stredné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzdelanie,

c) poruèíka, nadporuèíka, kapitána, majora, podplu-
kovníka a plukovníka a má ukonèené vysoko�kolské
vzdelanie.

(5) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona nepo-
va�uje vojak v zálohe, ktorý bol právoplatne odsúdený
za zloèin. Za bezúhonného sa nepova�uje vojak v zálo-
he, ktorému bolo zahladené odsúdenie za obzvlá�� zá-
va�ný zloèin, trestný èin prijímania úplatku, trestný
èin podplácania, trestný èin nepriamej korupcie alebo
trestný èin zneu�ívania právomocí verejného èinite¾a.

(6) Vojak v zálohe preukazuje bezúhonnos� odpi-
som z registra trestov,22) ktorý nesmie by� star�í ako tri
mesiace.

(7) Za spo¾ahlivého sa na úèely tohto zákona nepo-
va�uje vojak v zálohe, ak bol lieèený zo závislosti od al-
koholu alebo iných omamných alebo psychotropných
látok alebo preukázate¾ne nadmerne po�íva alkohol
alebo iné omamné alebo psychotropné látky. Spo¾ahli-
vos� preukazuje vojak v zálohe èestným vyhlásením.

(8) Dohodu o zaradení do aktívnych záloh uzatvára
vedúci slu�obného úradu písomne s vojakom v zálohe
na èas jedného a� piatich rokov. Pri zaradení vojakov
v zálohe do aktívnych záloh vedúci slu�obného úradu
spolupracuje s územnou vojenskou správou.

(9) V dohode o zaradení do aktívnych záloh pod¾a
odseku 8 vedúci slu�obného úradu urèí vojenský út-
var, funkciu, na ktorú bude vojak v zálohe pripravova-
ný, då�ku záväzku v aktívnych zálohách, rozsah odbor-
nej prípravy v kalendárnom roku pod¾a odseku 2,
odmeòovanie, cestovné náhrady a naturálne nále�itos-
ti.

(10) Dohodu o zaradení do aktívnych záloh mo�no
s vojakom v zálohe uzavrie� opakovane, najviac v�ak do
skonèenia brannej povinnosti vojaka v zálohe.

(11) Dohodu o zaradení do aktívnych záloh mô�e vy-
poveda� pred uplynutím èasu, na ktorý bola uzavretá,
vojak v zálohe alebo vedúci slu�obného úradu.

(12) Výpovedná lehota dohody o zaradení do aktív-
nych záloh je tri mesiace, ak nebolo dohodnuté inak;
táto lehota sa poèíta od prvého dòa nasledujúceho me-
siaca po doruèení písomného oznámenia o zru�ení do-
hody.

(13) Dohoda o zaradení do aktívnych záloh zanikne

a) uplynutím dohodnutého èasu,

b) ak vojak v zálohe prestane spåòa� kritériá pod¾a od-
seku 1 na zaradenie do aktívnych záloh,

c) uplynutím výpovednej lehoty pod¾a odseku 12,

d) úmrtím vojaka v zálohe alebo jeho vyhlásením za
màtveho.

(14) Vojak v zálohe preukazuje zdravotnú spôsobi-

los� na výkon odbornej prípravy výpisom zo zdravotnej
dokumentácie pred uzatvorením dohody o zaradení do
aktívnych záloh.

(15) Vojakovi v zálohe zaradenému do aktívnych zá-
loh po splnení podmienok ustanovených v dohode o za-
radení do aktívnych záloh prinále�í

a) jednorazový finanèný príspevok vo vý�ke 1,5 násob-
ku minimálnej mzdy23) za ka�dý skonèený kalendár-
ny rok v aktívnych zálohách, ktorý vyplatí slu�obný
úrad do 31. januára nasledujúceho kalendárneho
roka za predchádzajúci kalendárny rok; slu�obný
úrad mô�e vojakovi zaradenému do aktívnych záloh
kráti� finanèný príspevok o pomernú èas� za ka�dý
deò neúèasti na odbornej príprave,

b) pomerná èas� hodnostného platu24) patriaceho za
èas odbornej prípravy z prvého platového stupòa vo-
jenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu, do
ktorej je zaradený; pomernú èas� hodnostného platu
slu�obný úrad vyplatí najneskôr do 15 dní po skon-
èení odbornej prípravy za príslu�ný kalendárny rok,

c) naturálne nále�itosti primerané potrebám odbornej
prípravy pod¾a osobitného predpisu,

d) náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého po-
bytu do miesta odbornej prípravy a spä� v cene ces-
tovného lístka mestskou a miestnou hromadnou do-
pravou, verejnou autobusovou dopravou a verejnou
osobnou dopravou na dráhe; cestovné náklady
uhradí slu�obný úrad pred prepustením z odbornej
prípravy.

(16) Náklady na náhradu mzdy25) za èas odbornej prí-
pravy vrátane nevyhnutného èasu na prepravu z mies-
ta trvalého pobytu do miesta odbornej prípravy a spä�
uhrádza zamestnávate¾ovi za zamestnanca slu�obný
úrad.

(17) Vedúci slu�obného úradu povolá vojaka v zálohe
zaradeného do aktívnych záloh na odbornú prípravu
doruèením úradného oznámenia najmenej 15 dní pred
termínom nástupu na odbornú prípravu. Vojak v zálo-
he zaradený do aktívnych záloh je povinný dostavi� sa
v urèený deò a hodinu na urèené miesto odbornej prí-
pravy.

(18) Vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh je
povinný bezodkladne oznámi� dôvod, ktorý mu bráni
dostavi� sa na odbornú prípravu, a preukáza� to potvr-
dením lekára alebo rozhodnutím �tátneho orgánu.

(19) Na konanie vo veciach zodpovednosti za �kodu,
konanie o náhrade �kody, zodpovednosti �tátu za �ko-
du spôsobenú vojakovi v zálohe zaradenému do aktív-
nych záloh v èase odbornej prípravy alebo za �kodu,
ktorú spôsobil vojak v zálohe zaradený do aktívnych zá-
loh zavineným poru�ením slu�obných povinností
v èase odbornej prípravy alebo v priamej súvislosti
s nimi, sa primerane pou�ijú ustanovenia osobitného
predpisu.26)
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22) Zákon è. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskor�ích predpisov.
23) § 2 ods. 1 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskor�ích predpisov.
24) § 139 zákona è. 346/2005 Z. z.
25) § 139 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení zákona è. 210/2003 Z. z.
26) Napríklad èl. 11 ods. 3 písm. b) ústavného zákona è. 227/2002 Z. z., zákon è. 346/2005 Z. z.



(20) Poèty vojakov v zálohe zaradených do aktívnych
záloh a termíny odbornej prípravy urèí ministerstvo na
návrh Generálneho �tábu ozbrojených síl; termíny
oznámi slu�obný úrad vojakom zaradeným do aktív-
nych záloh do 31. decembra kalendárneho roka na na-
sledujúci kalendárny rok.

(21) Spôsob a podrobnosti o odbornej príprave usta-
noví slu�obný predpis, ktorý vydá minister.

§ 15

Povolanie na výkon mimoriadnej slu�by

(1) Obèana, ktorému vznikla branná povinnos�, po-
volá územná vojenská správa na výkon mimoriadnej
slu�by povolávacím rozkazom na výkon mimoriadnej
slu�by; ak mu nebol povolávací rozkaz na výkon mi-
moriadnej slu�by doruèený, je povinný dostavi� sa na
výkon mimoriadnej slu�by na miesto a v lehote urèe-
nej v mobilizaènom oznámení alebo v mobilizaènej vý-
zve.27)

(2) Povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej slu�by
pod¾a odseku 1 sa doruèuje do vlastných rúk prostred-
níctvom po�ty, obce alebo územnej vojenskej správy.

(3) Obèan je povinný dostavi� sa na miesto nástupu
v termíne urèenom v povolávacom rozkaze na výkon
mimoriadnej slu�by.

(4) Obèan je povinný územnej vojenskej správe bez-
odkladne oznámi� dôvod, ktorý mu bráni dostavi� sa na
výkon mimoriadnej slu�by, a tieto dôvody preukáza�
originálom dokladu alebo jeho úradne overenou kó-
piou.

(5) Dôvody, ktoré obèanovi bránia dostavi� na výkon
mimoriadnej slu�by, sú:
a) doèasná pracovná neschopnos�, pri ktorej zdravot-

ný stav alebo lieèebný re�im pod¾a písomného vyjad-
renia o�etrujúceho lekára neumo�òuje obèanovi do-
stavi� sa na výkon mimoriadnej slu�by,

b) okolnosti, z ktorých vyplýva, �e sa stal jediným �ivi-
te¾om aspoò jedného rodinného príslu�níka odkáza-
ného na neho vý�ivou, ktorého nemo�no zabezpeèi�
dávkami sociálnej pomoci,

c) obèana postihli následky mimoriadnej udalosti, kto-
ré podstatne ovplyvnia �ivot jeho rodiny,

d) obèan sa pripravuje na budúce povolanie alebo �tu-
duje na vysokej �kole poèas vyhlásenia výnimoèné-
ho stavu28) alebo núdzového stavu.29)

(6) Obèanovi, ktorý nemohol nastúpi� na výkon mi-
moriadnej slu�by z dôvodov pod¾a odseku 5, územná
vojenská správa rozhodnutím odlo�í nástup na výkon
mimoriadnej slu�by a povolá obèana na výkon mimo-
riadnej slu�by po zániku dôvodov, pre ktoré nemohol
nastúpi� na výkon mimoriadnej slu�by. Proti rozhod-
nutiu územnej vojenskej správy o odlo�ení nástupu na
výkon mimoriadnej slu�by nemo�no poda� odvolanie;
toto rozhodnutie nemo�no preskúma� súdom.

(7) Obèan je povinný územnej vojenskej správe bez-

odkladne oznámi� zánik dôvodu, pre ktorý nemohol na-
stúpi� na výkon mimoriadnej slu�by.

(8) Ak obèan odoprel prevzatie povolávacieho rozka-
zu na výkon mimoriadnej slu�by, pova�uje sa povoláva-
cí rozkaz na výkon mimoriadnej slu�by za doruèený
v deò, keï odoprel jeho prevzatie.

(9) Ak sa obèan nedostaví na výkon mimoriadnej
slu�by, neoznámil dôvod, pre ktorý sa nemô�e dostavi�
na výkon mimoriadnej slu�by pod¾a odseku 4, a povolá-
vací rozkaz na výkon mimoriadnej slu�by mu bol riadne
doruèený, územná vojenská správa mô�e po�iada� prí-
slu�ný útvar Policajného zboru o predvedenie obèana
na výkon mimoriadnej slu�by. O mo�nosti predvedenia
upovedomí územná vojenská správa obèana písomne
v povolávacom rozkaze na výkon mimoriadnej slu�by.

(10) Proti povolávaciemu rozkazu na výkon mimo-
riadnej slu�by sa nemo�no odvola�. Povolávací rozkaz
na výkon mimoriadnej slu�by nemo�no preskúma� sú-
dom.

(11) Povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej slu�by
oprávòuje obèana na bezplatnú prepravu mestskou
a miestnou hromadnou dopravou a na bezplatnú pre-
pravu verejnou autobusovou dopravou a verejnou
osobnou dopravou na dráhe z miesta trvalého pobytu
na miesto urèené v povolávacom rozkaze na výkon mi-
moriadnej slu�by a spä�.

(12) Vzor povolávacieho rozkazu na výkon mimoriad-
nej slu�by je uvedený v prílohe è. 2.

(13) Mimoriadna slu�ba sa zaèína prezentáciou ob-
èana v deò jeho skutoèného nástupu do urèeného út-
varu ozbrojených síl. Pri nástupe je obèan povinný pre-
ukáza� svoju toto�nos�.

(14) Pri prezentácii pod¾a odseku 13 sa vykonáva
overenie toto�nosti obèana, odobratie povolávacieho
rozkazu na výkon mimoriadnej slu�by, lekárska pre-
hliadka a oznámi sa obèanovi jeho zaradenie do funkcie
v urèenom útvare ozbrojených síl. Po prezentácii sa ob-
èan stáva vojakom mimoriadnej slu�by.

§ 16

Prepustenie z výkonu mimoriadnej slu�by

(1) Z výkonu mimoriadnej slu�by mo�no na základe
nariadenia prezidenta Slovenskej republiky prepusti�
vojakov mimoriadnej slu�by jednotlivo alebo hromadne
najneskôr do 30 dní po zániku dôvodu, pre ktorý boli
povolaní na jej výkon, ak tento zákon neustanovuje
inak.

(2) Z výkonu mimoriadnej slu�by mo�no v èase vojny
alebo vojnového stavu na základe nariadenia preziden-
ta Slovenskej republiky prepusti� vojakov mimoriadnej
slu�by a súèasne na jej výkon povola� ïal�ích obèanov,
ktorým vznikla branná povinnos�, ak si to trvanie vojny
alebo vojnového stavu vy�aduje.

(3) Z výkonu mimoriadnej slu�by mo�no prepusti�
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vojaka mimoriadnej slu�by aj na základe rozhodnutia
vedúceho slu�obného úradu, ak
a) sa stane zo zdravotných dôvodov nespôsobilým vy-

kona� mimoriadnu slu�bu,
b) sa stane jediným �ivite¾om rodinného príslu�níka

odkázaného na neho vý�ivou a tohto rodinného prí-
slu�níka nemo�no zabezpeèi� dávkami sociálnej po-
moci,

c) ho postihnú následky mimoriadnej udalosti, ktoré
podstatne ovplyvnia �ivot jeho rodiny.

(4) Pred prepustením z výkonu mimoriadnej slu�by
je vojak mimoriadnej slu�by povinný podrobi� sa lekár-
skej prehliadke.

§ 17

Oslobodenie od výkonu mimoriadnej slu�by

(1) Obèan, ktorému vznikla branná povinnos�, je
oslobodený od výkonu mimoriadnej slu�by poèas výko-
nu funkcie
a) prezidenta Slovenskej republiky,
b) èlena vlády Slovenskej republiky a vedúceho ústred-

ného orgánu �tátnej správy,
c) poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
d) poslanca Európskeho parlamentu,
e) verejného ochrancu práv,
f) sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g) èlena Súdnej rady Slovenskej republiky,
h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
i) predsedu a podpredsedu Najvy��ieho kontrolného

úradu Slovenskej republiky,
j) guvernéra a viceguvernéra Národnej banky Sloven-

ska,
k) prednostu krajského úradu a prednostu obvodného

úradu,
l) predsedu vy��ieho územného celku,

m) primátora mesta a starostu obce alebo mestskej èas-
ti.

(2) Obèan, ktorému vznikla branná povinnos�, je
oslobodený od výkonu mimoriadnej slu�by poèas trva-
nia slu�obného pomeru
a) v Policajnom zbore,
b) v Zbore väzenskej a justiènej strá�e,
c) v Slovenskej informaènej slu�be,
d) v �elezniènej polícii,
e) v Hasièskom a záchrannom zbore,
f) v Národnom bezpeènostnom úrade,
g) colníka.

(3) Od povinnosti vykona� mimoriadnu slu�bu sú
oslobodení obèania, ktorým vznikla branná povinnos�,
ak je v dôle�itom záujme bezpeènosti a obrany Sloven-
skej republiky vykonávanie ich obèianskeho zamest-
nania.

(4) Za dôle�itý záujem bezpeènosti a obrany Sloven-
skej republiky pod¾a odseku 3 sa pova�uje zabezpeèe-
nie nevyhnutnej èinnosti
a) ministerstiev a ostatných ústredných orgánov �tát-

nej správy, Kancelárie prezidenta Slovenskej repub-
liky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republi-
ky, Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej
republiky a Národnej banky Slovenska,

b) orgánov �tátnej správy s celo�tátnou pôsobnos�ou,

c) orgánov miestnej �tátnej správy,

d) orgánov obcí a vy��ích územných celkov,

e) právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, ktoré plnia úlohy súvisiace so zabezpe-
èovaním obrany �tátu, civilnej ochrany obyvate¾stva
alebo hospodárskej mobilizácie.

(5) Zamestnávate¾ pod¾a odsekov 2 a 4 je povinný
oznámi� územnej vojenskej správe vznik a zánik pra-
covného pomeru alebo obdobného pracovného vz�ahu
svojich zamestnancov do 30 dní od vzniku alebo zániku
pracovného pomeru alebo obdobného pracovného
vz�ahu; oznámenie obsahuje

a) meno a priezvisko,

b) rodné èíslo,

c) adresu trvalého pobytu.

(6) Oslobodenie od povinnosti vykona� mimoriadnu
slu�bu trvá do skonèenia dôvodov oslobodenia.

(7) Poèet obèanov oslobodených od povinnosti vyko-
na� mimoriadnu slu�bu pod¾a odsekov 3 a 4 schva¾uje

a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky krajským
úradom a obvodným úradom,

b) ústredný orgán �tátnej správy alebo iný orgán �tát-
nej správy právnickým osobám alebo orgánom �tát-
nej správy s celo�tátnou pôsobnos�ou, ktorých za-
kladate¾om alebo zriaïovate¾om je ústredný orgán
�tátnej správy alebo iný orgán �tátnej správy,

c) krajský úrad ostatným právnickým osobám alebo
fyzickým osobám, ktoré plnia úlohy súvisiace so za-
bezpeèovaním obrany �tátu, civilnej ochrany obyva-
te¾stva alebo hospodárskej mobilizácie,

d) krajský úrad orgánom obcí a vy��ích územných cel-
kov,

e) príslu�ný orgán právnickým osobám, ktoré plnia
úlohy súvisiace so zabezpeèovaním obrany �tátu, ci-
vilnej ochrany obyvate¾stva alebo hospodárskej mo-
bilizácie a ktorých zakladate¾om alebo zriaïovate-
¾om nie je ústredný orgán �tátnej správy alebo iný
orgán �tátnej správy a svojou èinnos�ou presahujú
obvod pôsobnosti jedného obvodného úradu, ktorý
ich na plnenie uvedených úloh urèil.

§ 18

Osobná identifikaèná karta
a kovový identifikaèný �títok

(1) Vojakovi mimoriadnej slu�by a vojakovi v zálohe
zaradenému do aktívnych záloh vydá vedúci slu�obné-
ho úradu osobnú identifikaènú kartu a dva kovové
identifikaèné �títky.

(2) Osobnú identifikaènú kartu nemo�no pripoji� ako
prílohu k podaniu ani odovzda� nepovolanej osobe.
Znièenie, po�kodenie, stratu, odcudzenie alebo zneu�i-
tie osobnej identifikaènej karty alebo kovových identifi-
kaèných �títkov je vojak mimoriadnej slu�by alebo vo-
jak v zálohe zaradený do aktívnych záloh povinný
oznámi� vedúcemu slu�obného úradu.

(3) Osobná identifikaèná karta slú�i vojakovi mimo-
riadnej slu�by a vojakovi v zálohe zaradenému do aktív-
nych záloh na preukazovanie príslu�nosti k ozbroje-
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ným silám. Pri slu�obnom styku je vojak mimoriadnej
slu�by alebo vojak v zálohe zaradený do aktívnych zá-
loh povinný ma� osobnú identifikaènú kartu pri sebe
a preukazova� svoju príslu�nos� k ozbrojeným silám.

(4) Osobná identifikaèná karta vojaka mimoriadnej
slu�by a vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh
je listina bledozelenej farby s rozmermi 10,5 cm × 7,4
cm zaliata v termostatickej fólii a vyhotovená z matné-
ho senzitivovaného papiera s hmotnos�ou 85 g/m2 s vy-
znaèením originálneho tieòovaného vodoznaku.

(5) Osobná identifikaèná karta obsahuje neretu�ova-
nú farebnú fotografiu jej dr�ite¾a vyhotovenú na hlad-
kom a lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm × 3 cm,
ktorá zobrazuje skutoènú podobu dr�ite¾a v troj�tvr�o-
vom profile v obèianskom odeve, bez pokrývky hlavy,
bez okuliarov s tmavými sklami a s vý�kou tvárovej èas-
ti hlavy najmenej 2 cm od brady po temeno. Po umiest-
není farebnej fotografie dr�ite¾a na identifikaènú kartu
sa jej pravý roh prelepuje metamerickým znakom.

(6) Kovový identifikaèný �títok vojaka mimoriadnej
slu�by a vojaka v zálohe zaradeného do aktívnych záloh
je vyhotovený zo �iaruvzdornej antikoróznej ocele s roz-
mermi 5 cm × 2,8 cm.

(7) Súèas�ou kovových identifikaèných �títkov sú
dve retiazky vyhotovené zo �iaruvzdornej antikoróznej
ocele; jeden kus retiazky má då�ku 67 cm a druhý kus
retiazky má då�ku 12 cm.

(8) Poèas výkonu mimoriadnej slu�by alebo odbornej
prípravy sa jeden kovový identifikaèný �títok nosí okolo
krku na retiazke dlhej 67 cm. Druhý kovový identifi-
kaèný �títok sa nosí na retiazke dlhej 12 cm, ktorá je
zapnutá na retiazke dlhej 67 cm. Po skonèení výkonu
mimoriadnej slu�by alebo odbornej prípravy sa obidva
kovové identifikaèné �títky s retiazkou prilo�ia
k osobnej identifikaènej karte a vojak si ich uschová.

(9) Vzor osobnej identifikaènej karty je uvedený v prí-
lohe è. 3; vzor kovového identifikaèného �títku je uve-
dený v prílohe è. 4.

§ 19

Výkon vojenskej slu�by
v ozbrojených silách iného �tátu

(1) Obèan mô�e vykona� vojenskú slu�bu v ozbroje-
ných silách iného �tátu len s povolením prezidenta Slo-
venskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.
Obèan, ktorému bolo povolenie udelené, je poèas výko-
nu vojenskej slu�by v ozbrojených silách iného �tátu
oslobodený od brannej povinnosti pod¾a tohto zákona.

(2) Povolenie pod¾a odseku 1 sa stane neplatným, ak
je tento �tát vo vojne so Slovenskou republikou alebo so
�tátom, ktorý je zmluvným �tátom Európskeho doho-
voru o obèianstve,30) alebo so �tátom, ktorý je èlenom
medzinárodnej organizácie zabezpeèujúcej spoloènú
obranu proti napadnutiu, ktorej je Slovenská republi-
ka èlenom.

(3) �iados� o povolenie vykona� vojenskú slu�bu
v ozbrojených silách iného �tátu podáva obèan pro-
stredníctvom územnej vojenskej správy ministerstvu,
ktoré po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej re-
publiky a Ministerstvom zahranièných vecí Slovenskej
republiky �iados� obèana predkladá prezidentovi Slo-
venskej republiky na rozhodnutie.

(4) Proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej repub-
liky o povolení alebo nepovolení vykona� vojenskú
slu�bu v ozbrojených silách iného �tátu nemo�no
poda� odvolanie; toto rozhodnutie nemo�no preskú-
ma� súdom.

(5) Obèan, ktorý má viac �tátnych obèianstiev, mô�e
vykona� vojenskú slu�bu v ozbrojených silách iného
�tátu, ktorého je �tátnym obèanom, aj bez povolenia
prezidenta Slovenskej republiky, len ak je tento �tát
zmluvným �tátom Európskeho dohovoru o obèianstve
alebo ak je tento �tát èlenom medzinárodnej organizá-
cie zabezpeèujúcej spoloènú obranu proti napadnutiu,
ktorej je Slovenská republika èlenom.

(6) Prezident Slovenskej republiky mô�e v období krí-
zovej situácie1) vyzva� vojakov v zálohe, ktorí sa zdr�ia-
vajú v zahranièí, na vstup do ozbrojených síl �tátu,
ktorý je zmluvným �tátom Európskeho dohovoru o ob-
èianstve alebo je èlenom medzinárodnej organizácie za-
bezpeèujúcej spoloènú obranu proti napadnutiu, kto-
rej je Slovenská republika èlenom, a na ktorého území
sa zdr�iavajú alebo do ktorého sa mô�u dosta�.

§ 20

Priestupky
na úseku brannej povinnosti

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto
a) naru�í priebeh odvodu alebo prieskumu,
b) sa nepodrobí lekárskej prehliadke pri odvode alebo

prieskume,
c) úmyselne znièí, po�kodí alebo zneu�ije osobnú iden-

tifikaènú kartu, kovový identifikaèný �títok, povolá-
vací rozkaz na odvod alebo povolávací rozkaz na vý-
kon mimoriadnej slu�by,

d) v konaní pod¾a tohto zákona úmyselne uvedie ne-
správny alebo neúplný údaj pod¾a § 21 ods. 3.

(2) Za priestupok pod¾a odseku 1 mo�no ulo�i� poku-
tu do vý�ky 10 000 Sk a pri opakovanom priestupku a�
do vý�ky 50 000 Sk. Pokuta je splatná do 30 dní odo
dòa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, kto-
rým bola ulo�ená.

(3) Výnosy z pokút ulo�ených za priestupky sú príj-
mom �tátneho rozpoètu.

(4) Na prejednávanie priestupkov v prvom stupni je
príslu�ná územná vojenská správa.

(5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vz�ahuje
v�eobecný predpis o priestupkoch,31) ak tento zákon
neustanovuje inak.
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Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia

§ 21

Spoloèné ustanovenia

(1) Na konanie pod¾a tohto zákona sa vz�ahuje v�e-
obecný predpis o správnom konaní,32) ak tento zákon
neustanovuje inak.

(2) Evidenciu registrovaných obèanov a obèanov za-
radených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbroje-
ných síl vedie územná vojenská správa.

(3) Evidencia pod¾a odseku 2 súvisiaca s plnením
brannej povinnosti obsahuje meno, priezvisko, akade-
mický titul, dátum a miesto narodenia, rodné èíslo, ad-
resu miesta trvalého pobytu a prechodného pobytu,
údaj o �tátnom obèianstve, údaje o zdravotnom stave
a ukonèenom vzdelaní, záznam o výkone mimoriadnej
slu�by v ozbrojených silách, záznam o výkone trestu
a záznam o výkone väzby.

(4) Územná vojenská správa mô�e po�iada� obèana,
ktorému vznikla branná povinnos�, o spresnenie úda-
jov v evidencii uvedených v odseku 3.

(5) Súhlas obèana, ktorému vznikla branná povin-
nos�, na spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú
vedené v evidencii územnej vojenskej správy súvisiacej
s výkonom brannej povinnosti, sa nevy�aduje.33)

(6) Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú
povinné uvo¾òova� vojakov v zálohe zaradených do ak-
tívnych záloh na odbornú prípravu v ozbrojených si-
lách; termín úèasti na odbornej príprave vojak v zálohe
zaradený do aktívnych záloh preukazuje zamestnáva-
te¾ovi oznámením, ktoré mu zasiela slu�obný úrad.

(7) Podmienky zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej
klasifikácie na výkon mimoriadnej slu�by alebo alter-
natívnej slu�by registrovaných obèanov, vojakov v zálo-
he a vojakov mimoriadnej slu�by ustanoví v�eobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(8) Náhradu nákladov na mzdu lekára, zdravotnej
sestry a laboranta, ktorí sa zúèastòujú na odvode alebo
na prieskume, uhrádza územná vojenská správa.

(9) Obèanovi, ktorý bol v slu�obnom pomere pod¾a
§ 17 ods. 2, územná vojenská správa prizná vojenskú
hodnos� pri zaradení do záloh ozbrojených síl. Podrob-
nosti o priznávaní vojenskej hodnosti upraví slu�obný
predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(10) Profesionálny vojak, ktorý bol prepustený zo
slu�obného pomeru pod¾a doteraj�ích predpisov alebo
pod¾a osobitného predpisu a ktorý je poberate¾om vý-
sluhového dôchodku34) alebo vojnovým veteránom, sa
po zániku brannej povinnosti pod¾a § 7 pova�uje za vo-
jaka vo výslu�be.

(11) Do celkového èasu výkonu vojenskej slu�by sa

pod¾a tohto zákona zapoèítava vojenská slu�ba vyko-
naná
a) v ozbrojených silách Èeskoslovenskej republiky,
b) v ozbrojených silách Èeskoslovenskej socialistickej

republiky,
c) v Armáde Èeskej a Slovenskej Federatívnej Republi-

ky,
d) v Armáde Èeskej republiky v èase od 1. januára 1993

do 31. marca 1993,
e) v Armáde Slovenskej republiky,
f) vo Vojskách ministerstva vnútra a v �elezniènom

vojsku do 31. decembra 2002,
g) v ozbrojených silách Slovenskej republiky,
h) v ozbrojených silách �tátu, ktorý je èlenom medziná-

rodnej organizácie zabezpeèujúcej spoloènú obranu
proti napadnutiu, ktorej èlenom je Slovenská repub-
lika, v období krízovej situácie1) na základe výzvy
prezidenta Slovenskej republiky.

(12) Na cudzinca, ktorý dobrovo¾ne prevzal brannú
povinnos�, sa primerane vz�ahujú ustanovenia § 3 a� 6,
§ 7 písm. a), d) a� h), § 8 a� 13 a § 15 a� 21.

§ 22

Prechodné ustanovenia

(1) Do národnej registrácie územná vojenská správa
zaradí
a) obèanov, ktorí sa nepodrobili odvodu pred nadobud-

nutím úèinnosti tohto zákona a branná povinnos�
im trvá,

b) obèanov, o ktorých spôsobilosti na výkon vojenskej
slu�by nebolo pri odvode právoplatne rozhodnuté
pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona a bran-
ná povinnos� im trvá.

(2) Obèan, ktorému bolo pred nadobudnutím úèin-
nosti tohto zákona pri odvode vydané rozhodnutie o do-
èasnej nespôsobilosti vykona� vojenskú slu�bu s výro-
kom �DOÈASNE NEODVEDENÝ� a do nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona nebolo právoplatne rozhodnuté
o jeho spôsobilosti vykona� vojenskú slu�bu, sa pova-
�uje za doèasne neodvedeného pod¾a tohto zákona.

(3) Obèan alebo vojak, ktorému bolo pred nadobud-
nutím úèinnosti tohto zákona pri prieskume vydané
rozhodnutie o doèasnej nespôsobilosti vykonáva� vo-
jenskú slu�bu s výrokom �DOÈASNE NESPÔSOBILÝ�
a do nadobudnutia úèinnosti tohto zákona nebolo prá-
voplatne rozhodnuté o jeho spôsobilosti vykona� vojen-
skú slu�bu, sa pova�uje za doèasne nespôsobilého po-
d¾a tohto zákona.

(4) Konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona budú dokonèené pod¾a tohto zákona.

(5) Za vojakov v zálohe pod¾a tohto zákona sa pova�u-
jú
a) vojaci, ktorí boli zaradení do záloh ozbrojených síl

pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona a bran-
ná povinnos� im trvá,
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b) vojaci, ktorým bol pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona výkon vojenskej slu�by preru�ený
a branná povinnos� im trvá,

c) obèania, ktorí boli odvedení pred nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona, nevykonali vojenskú slu�bu
a branná povinnos� im trvá.

(6) Vojenské hodnosti vojakov v zálohe dosiahnuté
pod¾a doteraj�ích predpisov sa pova�ujú za vojenské
hodnosti dosiahnuté pod¾a osobitného predpisu;35) vo-
jenská hodnos� vojaka sa odo dòa nadobudnutia úèin-
nosti tohto zákona pova�uje za vojenskú hodnos� voja-
ka 2. stupòa.

(7) Obèanov, ktorí vykonávajú základnú slu�bu, ná-
hradnú slu�bu alebo zdokona¾ovaciu slu�bu, slu�obný
úrad prepustí z výkonu základnej slu�by, náhradnej
slu�by alebo zdokona¾ovacej slu�by nadobudnutím
úèinnosti tohto zákona; územná vojenská správa ich
zaradí do záloh ozbrojených síl v deò nasledujúci po
dni, ktorým boli prepustení z výkonu základnej slu�by,
náhradnej slu�by alebo zdokona¾ovacej slu�by.

(8) Ak sa vo v�eobecne záväzných právnych predpi-
soch pou�íva pojem �povinná vojenská slu�ba�, rozu-
mie sa tým �mimoriadna slu�ba�.

§ 23

Zru�ovacie ustanovenia

Zru�ujú sa:
1. zákon è. 370/1997 Z. z. o vojenskej slu�be v znení

zákona è. 10/2000 Z. z., zákona è. 400/2000 Z. z.,
zákona è. 263/2002 Z. z., zákona è. 320/2002 Z. z.,
zákona è. 321/2002 Z. z., zákona è. 512/2002 Z. z.,
zákona è. 545/2003 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z.,
zákona è. 382/ 2004 Z. z., zákona è. 527/2004 Z. z.,
zákona è. 732/2004 Z. z., zákona è. 757/2004 Z. z.,
zákona è. 240/2005 Z. z. a zákona è. 346/2005 Z. z.,

2. zákon è. 380/1997 Z. z. o peòa�ných nále�itostiach
vojakov v znení zákona è. 563/2001 Z. z., zákona
è. 447/2002 Z. z., zákona è. 661/2002 Z. z. a zákona
è. 346/2005 Z. z.,

3. zákon è. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku
v znení zákona è. 453/2003 Z. z. a zákona
è. 601/2003 Z. z.,

4. zákon è. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení
zákona è. 512/2002 Z. z., zákona è. 330/2003 Z. z.
a zákona è. 545/2003 Z. z.,

5. vyhlá�ka Ministerstva obrany Slovenskej republiky
è. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o brannej povinnosti v znení vy-
hlá�ky è. 373/2004 Z. z.

Èl. II

Zákon è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republi-
ky v znení zákona è. 330/2003 Z. z. a zákona
è. 545/2003 Z. z. sa mení a dopåòa takto:

1. V § 3 odsek 3 znie:
�(3) Orgány �tátnej správy a orgány územnej samo-

správy v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpeèujú plne-
nie úloh súvisiacich so zachovávaním bezpeènosti
a obrany �tátu a preverujú prijaté opatrenia potrebné
na obranu �tátu najmä vykonávaním kontrol a mobili-
zaèných cvièení.�.

2. V § 6 písm. b) sa za slovom �plánovania� vypú��a
èiarka a pripájajú sa tieto slová: �a schva¾uje smernice
pre obranné plánovanie,�.

3. V § 7 písmeno b) znie:
�b) pripravuje pre vládu návrh na nariadenie mobilizá-

cie ozbrojených síl8) s návrhom na nariadenie
1. výkonu mimoriadnej slu�by profesionálnym voja-

kom a vojakom v zálohe povolaným na výkon od-
bornej prípravy,

2. povola� vojakov v zálohe a odvedených registrova-
ných obèanov na výkon mimoriadnej slu�by,

3. vykona� odvod registrovaných obèanov,
4. výkonu alternatívnej slu�by obèanom pod¾a oso-

bitného predpisu,8a)
5. pracovnej povinnosti fyzickým osobám,
6. poskytnú� vecné prostriedky,
7. poskytnú� ubytovanie príslu�níkom ozbrojených

síl, ozbrojených zborov, Hasièského a záchranné-
ho zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodár-
skej mobilizácie,�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
�8a) Zákon è. 569 /2005 Z. z. o alternatívnej slu�be v èase vojny

a vojnového stavu.�.

4. V § 7 písm. f) sa slová �vy��ími vojenskými sprá-
vami� nahrádzajú slovami �Vy��ou vojenskou sprá-
vou�.

5. § 7 sa dopåòa písmenom k), ktoré znie:
�k) spracúva a predkladá na prerokovanie vo vláde

smernice pre obranné plánovanie.�.

6. V § 9 písm. b) sa vypú��a slovo �príslu�nou� a slo-
vo �vy��ou� sa nahrádza slovom �Vy��ou�.

7. V § 10 ods. 1 sa vypú��a písmeno m).

8. V § 13 odsek 1 znie:
�(1) Zriaïuje sa Vy��ia vojenská správa; sídlom Vy�-

�ej vojenskej správy je Banská Bystrica.�.

9. V § 13 ods. 3 sa slovo �vy��ej� nahrádza slovom
�Vy��ej�.

10. V § 13 ods. 5 druhá veta znie:
�Riadite¾a Vy��ej vojenskej správy vymenúva a odvolá-
va minister obrany Slovenskej republiky (ïalej len �mi-
nister obrany�).�.

11. § 13 sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
�(6) Vnútornú organizáciu Vy��ej vojenskej správy

urèuje ministerstvo.�.

12. V § 14 písmeno a) znie:
�a) riadi a koordinuje èinnos� územných vojenských

správ; kontroluje výkon �tátnej správy uskutoèòo-
vaný územnými vojenskými správami,�.
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13. V § 14 písmeno d) znie:
�d) koordinuje spoluprácu územných vojenských správ

s orgánmi miestnej �tátnej správy, obcami, vy��ími
územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými
osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými
osobami pri plnení úloh potrebných na obranu �tá-
tu,�.

14. V § 15 ods. 3 sa slová �vy��ia vojenská správa�
nahrádzajú slovom �ministerstvo�.

15. V § 15 ods. 4 sa slová �rozpoèet vy��ej vojenskej
správy� nahrádzajú slovami ��tátny rozpoèet prostred-
níctvom rozpoètovej kapitoly ministerstva�.

16. V § 15 ods. 5 sa vypú��ajú slová �na návrh riadi-
te¾a vy��ej vojenskej správy�.

17. § 15 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
�(7) Vnútornú organizáciu územnej vojenskej správy

urèuje ministerstvo.�.

18. § 16 znie:

�§ 16

Územná vojenská správa na úseku obrany �tátu
a) vedie evidenciu registrovaných obèanov a obèanov

zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby
ozbrojených síl,14) povoláva ich na výkon mimoriad-
nej slu�by, pripravuje, zabezpeèuje a vykonáva mo-
bilizáciu ozbrojených síl,8)

b) realizuje oslobodenie obèanov od výkonu mimoriad-
nej slu�by,

c) vedie dokumentáciu obèanov povinných vykona� al-
ternatívnu slu�bu namiesto mimoriadnej slu�by
a povoláva evidovaných obèanov na výkon alterna-
tívnej slu�by,15)

d) povoláva registrovaných obèanov na odvod v èase
vojny a vojnového stavu,

e) vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti
obèanov, ktorým vznikla branná povinnos�,

f) vyraïuje obèanov, ktorým vznikla branná povinnos�,
z evidencie po zániku brannej povinnosti,

g) vedie evidenciu obèanov, ktorí vykonali �tátnu slu�-
bu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách po
zániku ich brannej povinnosti, a z evidencie posky-
tuje informácie a výpisy pre oprávnené osoby pod¾a
osobitného predpisu,15a)

h) vykonáva v spolupráci s obvodným úradom a obcou
výber nehnute¾ností a vecných prostriedkov potreb-
ných na zabezpeèenie obrany �tátu a vedie ich evi-
denciu,

i) predkladá podklady na rozhodnutie obvodného úra-
du o ulo�ení povinnosti poskytnú� vecné prostriedky
a nehnute¾nosti potrebné v èase vojny alebo vojnové-
ho stavu7) na plnenie úloh potrebných na obranu
�tátu právnickými osobami, fyzickými osobami
oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami,

j) na základe podkladov od obcí vedie evidenciu práv-
nických osôb, ktorým sa mô�e v období vojny alebo
vojnového stavu7) ulo�i� povinnos� poskytnú� ubyto-
vanie príslu�níkom ozbrojených síl, ozbrojených
zborov, Hasièského a záchranného zboru a osobám,
ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie; návrhy

na ulo�enie tejto povinnosti predkladá obvodnému
úradu,

k) podie¾a sa na plnení opatrení pri príprave obrany
�tátu najmä v oblasti
1. civilného núdzového plánovania,
2. krízového riadenia,
3. brannej výchovy obyvate¾stva,
4. podpory èinnosti vojenských záujmových zdru�e-

ní,
l) spolupracuje

1. s orgánmi miestnej �tátnej správy, obcami, vy��í-
mi územnými celkami, právnickými osobami, fy-
zickými osobami oprávnenými na podnikanie
a fyzickými osobami pri plnení úloh pod¾a tohto
zákona,

2. s obvodným úradom pri výkone kontroly plnenia
úloh pod¾a tohto zákona a pri usmeròovaní obcí
pri plnení úloh potrebných na obranu �tátu,

m) prejednáva v prvom stupni priestupky a správne de-
likty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty
pod¾a osobitného predpisu.15b)�.

Poznámky pod èiarou k odkazom 14, 15, 15a a 15b
znejú:
�14) § 21 ods. 2 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15) § 5 a 6 zákona è. 569 /2005 Z. z. o alternatívnej slu�be v èase

vojny a vojnového stavu.
15a) Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení

neskor�ích predpisov.
15b) Napríklad zákon è. 570/2005 Z. z., zákon è. 569/2005 Z. z.�.

19. V § 19 ods. 3 sa slová �povinnej vojenskej slu�by
alebo inej slu�by namiesto povinnej vojenskej slu�by�
nahrádzajú slovami �mimoriadnej slu�by alebo alter-
natívnej slu�by�.

20. V § 19 ods. 4 písm. g) sa slová �povinnú vojenskú
slu�bu alebo inú slu�bu namiesto povinnej vojenskej
slu�by� nahrádzajú slovami �mimoriadnu slu�bu alebo
alternatívnu slu�bu�.

21. V § 25 sa vypú��a odsek 7.

Èl. III

Zákon è. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Sloven-
skej republiky v znení zákona è. 512/2002 Z. z., záko-
na è. 455/2004 Z. z. a zákona è. 240/2005 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:

1. V § 2 sa vypú��a odsek 4.

Doteraj�ie odseky 5 a� 9 sa oznaèujú ako odseky 4 a� 8.

2. V § 3 odsek 2 znie:
�(2) Ak vojak mimoriadnej slu�by nezlo�í vojenskú

prísahu pod¾a odseku 1, nemá to vplyv na plnenie jeho
povinností.�.

Poznámka pod èiarou k odkazu 4 sa vypú��a.

3. V § 4 sa odsek 4 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
�h) zabezpeèenie a vykonávanie leteckých navigaèných

slu�ieb a riadenie �peciálnej letovej prevádzky.�.

4. V § 4 ods. 11 sa slová �vy��ie vojenské správy� na-
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hrádzajú slovami �Vy��ia vojenská správa� a za slová
�územné vojenské správy� sa vkladá èiarka a slová �vo-
jenské orgány odborného dozoru vo vojenskom letec-
tve�.

5. V poznámke pod èiarou k odkazu 8 sa citácia
�v znení zákona è. 37/2002 Z. z.� nahrádza citáciou
�v znení neskor�ích predpisov.�.

6. Poznámka pod èiarou k odkazu 17 znie:
�17) § 138 zákona è. 346/2005 Z. z. o �tátnej slu�be profesionál-

nych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.�.

7. Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:
�18) § 28 zákona è. 346/2005 Z. z.�.

8. § 10 vrátane nadpisu znie:

�§ 10

Mobilizácia ozbrojených síl

(1) Mobilizácia ozbrojených síl je
a) hromadné povolanie vojakov v zálohe a odvedených

registrovaných obèanov na výkon mimoriadnej slu�-
by,

b) nariadenie výkonu mimoriadnej slu�by profesionál-
nym vojakom, ktorí vykonávajú �tátnu slu�bu pod¾a
osobitného predpisu,20) a vojakom v zálohe povola-
ným na výkon odbornej prípravy,

c) poskytnutie vecných prostriedkov a ubytovania
právnickými osobami, fyzickými osobami oprávne-
nými na podnikanie a fyzickými osobami,

d) plnenie pracovnej povinnosti fyzickými osobami.21)

(2) Odvedení registrovaní obèania a vojaci v zálohe sú
odo dòa nariadenia mobilizácie prezidentom Sloven-
skej republiky povolaní na výkon mimoriadnej slu�by.

(3) Profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú �tátnu
slu�bu pod¾a osobitného predpisu,20) a vojaci v zálohe
vykonávajúci odbornú prípravu sú odo dòa nariadenia
mobilizácie prezidentom Slovenskej republiky zaradení
na výkon mimoriadnej slu�by.

(4) Mobilizácia ozbrojených síl mô�e by� v�eobecná
alebo èiastoèná.

(5) V�eobecná mobilizácia sa vz�ahuje na celé územie
Slovenskej republiky, na v�etkých registrovaných ob-
èanov, vojakov v zálohe a profesionálnych vojakov, kto-
rí vykonávajú �tátnu slu�bu pod¾a osobitného predpi-
su,20) ako aj na poskytnutie vecných prostriedkov
a ubytovania právnickými osobami a fyzickými osoba-
mi oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami
a na plnenie pracovnej povinnosti fyzickými osobami21)
v prospech ozbrojených síl.

(6) Èiastoèná mobilizácia sa mô�e vz�ahova� na celé
územie Slovenskej republiky alebo na jeho èas�; vz�a-
huje sa na èas� registrovaných obèanov, vojakov v zálo-
he a profesionálnych vojakov, ktorí vykonávajú �tátnu
slu�bu pod¾a osobitného predpisu,20) ako aj na poskyt-
nutie èasti vecných prostriedkov a ubytovania právnic-
kými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na
podnikanie a fyzickými osobami a na plnenie pracovnej

povinnosti fyzickými osobami21) v prospech ozbroje-
ných síl.

(7) Mobilizácia ozbrojených síl sa nevz�ahuje na ob-
èanov, ktorým vznikla branná povinnos� a ktorí sú od
výkonu mimoriadnej slu�by oslobodení, na odsúde-
ných vo výkone trestu odòatia slobody22) a na osoby vo
výkone väzby.23)

(8) Po nariadení mobilizácie ozbrojených síl sú �tát-
ne orgány, obce, vy��ie územné celky, právnické osoby,
fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby
povinné plni� úlohy vyplývajúce z
a) mobilizaènej výzvy, ktorá obsahuje rozhodnutie pre-

zidenta Slovenskej republiky o nariadení mobilizá-
cie ozbrojených síl,

b) mobilizaèného oznámenia, ktoré obsahuje pokyny
pre právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na
podnikanie a fyzické osoby na uskutoènenie mobili-
zácie ozbrojených síl,

c) povolávacích rozkazov,
d) rozhodnutia o poskytnutí vecných prostriedkov

a ubytovania.

(9) Mobilizaèná výzva sa vyhlasuje prostredníctvom
hromadných informaèných prostriedkov. Po nariadení
mobilizácie ozbrojených síl uverejní obec mobilizaèné
oznámenie na základe �iadosti územnej vojenskej sprá-
vy spôsobom v obci obvyklým.

(10) Po nariadení mobilizácie ozbrojených síl profe-
sionálni vojaci vykonávajúci �tátnu slu�bu pod¾a oso-
bitného predpisu,20) ktorí sa zdr�iavajú v zahranièí, sú
povinní po doruèení oznámenia o nariadení mobilizácie
ozbrojených síl bezodkladne sa vráti� na územie Slo-
venskej republiky a nastúpi� na výkon mimoriadnej
slu�by.

(11) Ustanovenie odseku 10 sa nevz�ahuje na profe-
sionálnych vojakov, ktorí boli mimo územia Slovenskej
republiky vyslaní vedúcim slu�obného úradu.

(12) Po vyhlásení mobilizácie ozbrojených síl sú re-
gistrovaní obèania a vojaci v zálohe, ktorí sa zdr�iavajú
v zahranièí, povinní vráti� sa do 15 dní od vyhlásenia
mobilizácie na územie Slovenskej republiky a nastúpi�
na výkon mimoriadnej slu�by, ak osobitný predpis20a)
neustanovuje inak.�.

9. Poznámky pod èiarou k odkazom 20 a 20a znejú:
�20) Zákon è. 346/2005 Z. z.
20a) § 19 ods. 6 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.�.

10. V § 13 odsek 2 znie:
�(2) Vojenskou zbraòou pod¾a odseku 1 je

a) palná zbraò,27)
b) bodná zbraò a seèná zbraò.�.

11. Poznámka pod èiarou k odkazu 26 sa vypú��a.

12. Poznámka pod èiarou k odkazu 27 znie:
�27) § 2 písm. c) prvý, desiaty, jedenásty a pätnásty bod zákona

è. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.�.

13. V § 14 ods. 1 sa vypú��a písmeno c).
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Doteraj�ie písmená d) a� g) sa oznaèujú ako písme-
ná c) a� f).

14. V § 14 ods. 1 písmeno f) znie:

�f) vojenská zbraò pod¾a § 13 ods. 2.�.

15. § 16 a 17 vrátane nadpisov znejú:

�§ 16

Pou�itie vojenskej zbrane

(1) Vojak mô�e pou�i� vojenskú zbraò pod¾a § 13
ods. 2 pri výkone poriadkovej, strá�nej, eskortnej alebo
dozornej slu�by,

a) ak ide o nutnú obranu30) alebo o krajnú núdzu,31)

b) na odvrátenie nebezpeèného útoku alebo na odvrá-
tenie priamo hroziaceho nebezpeèenstva útoku, kto-
ré ohrozujú strá�ený objekt alebo strá�ené stanovi�-
te, a to po márnej výzve na upustenie od útoku,

c) na zamedzenie úteku zo strá�eného objektu alebo
strá�eného stanovi��a ozbrojenej osobe alebo osobe
dôvodne podozrivej zo spáchania obzvlá�� záva�né-
ho trestného èinu, ktorú nemo�no iným spôsobom
zadr�a�.

(2) Pred pou�itím vojenskej zbrane pod¾a odseku 1 je
vojak povinný vyzva� osobu, proti ktorej zakroèuje, aby
upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, �e
bude pou�itá vojenská zbraò. Pred pou�itím vojenskej
zbrane pod¾a odseku 1 je vojak povinný pou�i� aj varov-
ný výstrel. Od výstrahy zvolaním �Stoj!�, �Stoj, lebo
strelím!� a varovného výstrelu do vzduchu mô�e vojak
upusti� len v prípade, ak je sám napadnutý alebo ak je
ohrozený �ivot alebo zdravie inej osoby, alebo ak vec ne-
znesie odklad.

(3) Pri pou�ití vojenskej zbrane pod¾a odseku 1 je vo-
jak povinný dba� na potrebnú opatrnos�, najmä aby èo
najmenej ohrozil �ivot osoby, proti ktorej zákrok sme-
ruje, a aby nebol ohrozený �ivot ani zdravie iných osôb.

(4) Pou�itie vojenskej zbrane pod¾a odseku 1 vojakmi
vyslanými mimo územia Slovenskej republiky sa spra-
vuje medzinárodnými zmluvami vojenskej povahy, kto-
rými je Slovenská republika viazaná, a ïal�ími jej me-
dzinárodnými záväzkami.

§ 17

Povinnosti po pou�ití vojenskej zbrane
alebo iného donucovacieho prostriedku

(1) Ak vojak alebo zamestnanec zistí, �e pri pou�ití
vojenskej zbrane pod¾a § 16 ods. 1 alebo iného donuco-
vacieho prostriedku do�lo k zraneniu osoby, je povin-
ný, ak to okolnosti dovolia, poskytnú� zranenej osobe
prvú pomoc a zabezpeèi� jej lekárske o�etrenie.

(2) Zákrok, pri ktorom vojak alebo zamestnanec pou-
�il vojenskú zbraò pod¾a § 16 ods. 1 alebo iný donuco-
vací prostriedok, je povinný bezodkladne oznámi� ve-
dúcemu slu�obného úradu alebo velite¾ovi.

(3) O pou�ití vojenskej zbrane pod¾a § 16 ods. 1 alebo
iného donucovacieho prostriedku vyhotoví vedúci slu-
�obného úradu alebo velite¾ úradný záznam; ak pou�i-
tím vojenskej zbrane pod¾a § 16 ods. 1 alebo iného do-

nucovacieho prostriedku bola spôsobená smr�, úradný
záznam predlo�í príslu�nému prokurátorovi.

(4) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo pri-
meranosti pou�itia vojenskej zbrane pod¾a § 16 ods. 1
alebo iných donucovacích prostriedkov, vedúci slu�ob-
ného úradu je povinný zisti�, èi sa vojenská strelná
zbraò pod¾a § 16 ods. 1 alebo iný donucovací prostrie-
dok pou�il v súlade so zákonom; o výsledku zistenia
spí�e úradný záznam.�.

16. Slová �zväzy�, �vojenské zväzy� vo v�etkých tva-
roch sa v celom texte zákona vypú��ajú.

Èl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej
rady è. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej ra-
dy è. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 42/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 248/1994 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 249/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky è. 207/1995 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 265/1995 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 285/1995 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky è. 168/1996 Z. z., zákona è. 143/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 319/1998 Z. z., zákona è. 298/1999 Z. z., zákona
è. 313/1999 Z. z., zákona è. 195/2000 Z. z., zákona
è. 211/2000 Z. z., zákona è. 367/2000 Z. z., zákona
è. 122/2001 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 253/2001 Z. z., zákona è. 441/2001 Z. z., zákona
è. 490/2001 Z. z., zákona è. 507/2001 Z. z., zákona
è. 139/2002 Z. z., zákona è. 422/2002 Z. z., zákona
è. 190/2003 Z. z., zákona è. 430/2003 Z. z., zákona
è. 510/2003 Z. z., zákona è. 515/2003 Z. z., zákona
è. 534/2003 Z. z., zákona è. 364/2004 Z. z., zákona
è. 533/2004 Z. z. a zákona è. 656/2004 Z. z. sa mení
takto:

§ 43 a 43a vrátane nadpisov sa vypú��ajú.

Èl. V

Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zá-
kona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., záko-
na è. 413/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona
è. 461/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona
è. 365/2004 Z. z., zákona è. 82/2005 Z. z., zákona
è. 131/2005 Z. z. a zákona è. 244/2005 Z. z. sa mení
takto:

§ 139 vrátane nadpisu znie:
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�§ 139

Náhrada mzdy pri plnení úloh
odbornej prípravy v ozbrojených silách

(1) Ak je zamestnanec povinný dostavi� sa osobne
v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslu�nú
územnú vojenskú správu alebo do urèeného útvaru
ozbrojených síl na lekárske vy�etrenie, zamestnávate¾
mu poskytne pracovné vo¾no na nevyhnutne potrebný
èas.

(2) Ak má zamestnanec nastúpi� na odbornú prípra-
vu v mieste takom vzdialenom od svojho bydliska, �e
cesta dopravnými prostriedkami, ktoré je oprávnený
pou�i�, trvá viac ako �es� hodín, má nárok na jeden deò
pracovného vo¾na.

(3) Zamestnancovi po skonèení odbornej prípravy za-
mestnávate¾ poskytne za èas odbornej prípravy náhra-
du mzdy vo vý�ke jeho priemerného zárobku najneskôr
do piatich dní odo dòa skonèenia odbornej prípravy.

(4) Na cestu z miesta, kde zamestnanec skonèil od-

bornú prípravu, do miesta trvalého bydliska, prípadne
pracoviska patrí zamestnancovi jeden deò pracovného
vo¾na za podmienok uvedených v odseku 2.

(5) Za èas pracovného vo¾na a za cestovné dni po-
skytnuté pod¾a odsekov 1, 2 a 4 patrí zamestnancovi
náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

(6) Zamestnanec je povinný nastúpi� do práce najne-
skôr druhý deò po skonèení odbornej prípravy. Za èas
pred nástupom do práce mu nepatrí mzda ani náhrada
mzdy. Do tohto èasu sa nezahàòa prípadný cestovný
deò pod¾a odseku 5.

(7) Náklady zamestnávate¾a na náhradu mzdy pod¾a
odsekov 1 a� 5 zamestnávate¾ovi uhradí príslu�ný slu-
�obný úrad.

(8) Po skonèení odbornej prípravy patrí zamestnan-
covi mzda odo dòa opätovného nastúpenia do práce.�.

Èl. VI

Tento zákon nadobúda úèinnos� 1. januára 2006.

Ivan Ga�paroviè v. r.

Pavol Hru�ovský v. r.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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Príloha è. 1
k zákonu è. 570/2005 Z. z.

V Z O R

séria O èíslo 000 001*

Meno a priezvisko ....................................................... Rodné èíslo ..................................................................

........................................................................
Odtlaèok peèiatky

územnej vojenskej správy

POVOLÁVACÍ ROZKAZ séria O èíslo 000 001*

Pod¾a § 16 písm. d) zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a pod¾a § 10 ods. 4 zákona è. 570/2005
Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolávam na

odvod

Meno ........................................................................ Dostavte sa ..................................................................

Priezvisko ................................................................. o ...................... hodine

Rodné èíslo ............................................................... Miesto odvodu ..............................................................

Trvalý pobyt ......................................................................................................................................................

Odôvodnenie:

Odvodu ste povinný sa podrobi� pod¾a § 4 písm. a) zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Na miesto odvodu ste povinný sa dostavi� pod¾a § 10 ods. 5 zákona è. 570/2005 Z. z. o bran-
nej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termíne urèenom v povolávacom rozkaze.

Pouèenie:

Pod¾a § 10 ods. 11 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa proti
tomuto povolávaciemu rozkazu na odvod nemo�no odvola�. Povolávací rozkaz na odvod nemo�no preskúma� súdom.

V ................................... .................. 20 ........... .................................................
Riadite¾

meno, priezvisko a podpis

TAM SPÄ�

Miesto na odtlaèok peèiatky výdajne cestovných
lístkov, prípadne na záznam sprievodcu dráhového
vozidla alebo vodièa verejnej autobusovej dopravy.

Miesto na odtlaèok peèiatky výdajne cestovných
lístkov, prípadne na záznam sprievodcu dráhového
vozidla alebo vodièa verejnej autobusovej dopravy.
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Odtlaèok
peèiatky



V�EOBECNÉ POKYNY

1. Prevzatie povolávacieho rozkazu bezodkladne oznámte svojmu zamestnávate¾ovi (ak ste zamestnaný).

2. Na odvod ste povinný sa dostavi� v termíne urèenom v povolávacom rozkaze. Nesplnením tejto povinnosti by ste
mohli spácha� trestný èin.

3. Ak ste boli uznaný za obèana s �a�kým zdravotným postihnutím, ste to povinný bezodkladne oznámi� a preukáza�
územnej vojenskej správe.

4. Ak sa nemô�ete dostavi� na odvod, ste to povinný bezodkladne oznámi� územnej vojenskej správe, ktorá Vás povo-
lala na odvod, a preukáza� to potvrdením lekára alebo rozhodnutím príslu�ného �tátneho orgánu.

5. Ak sa nedostavíte na odvod v urèený deò, v urèenú hodinu a na urèené miesto a bezodkladne nepreuká�ete územ-
nej vojenskej správe dôvod, pre ktorý sa nemô�ete dostavi�, mô�ete by� na odvod predvedený útvarom Policajného
zboru.

6. Povolávací rozkaz Vás oprávòuje na bezplatnú prepravu mestskou a miestnou hromadnou dopravou a na bezplat-
nú prepravu verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na dráhe z miesta trvalého pobytu na
urèené miesto odvodu a spä�.

7. Pred nástupom na prepravu verejnou autobusovou dopravou si povolávací rozkaz nechajte potvrdi� sprievodcom
autobusu alebo vodièom autobusu.

8. Pred nástupom na prepravu verejnou osobnou dopravou na dráhe si povolávací rozkaz nechajte opeèiatkova� sta-
niènou dátumovou peèiatkou vo výdajni cestovných lístkov. Ak na �elezniènej stanici nie je výdajòa cestovných
lístkov alebo je výdajòa cestovných lístkov pred príchodom vlaku zatvorená, povolávací rozkaz si nechajte potvrdi�
sprievodcom dráhového vozidla.

9. Pri preprave ste povinný dodr�iava� ustanovenia prepravného poriadku dopravcov, v opaènom prípade mô�ete by�
z prepravy vylúèený.

10. Na odvod si vezmite so sebou
� povolávací rozkaz,
� obèiansky preukaz,
� výpis zo zdravotnej dokumentácie,
� 2 ks fotografie s rozmermi 3 × 3,5 cm, ktorá zobrazuje Va�u skutoènú podobu,
� vodièský preukaz a ïal�ie oprávnenia,
� doklad o najvy��om dosiahnutom vzdelaní.

11. Náklady na poskytnutie výpisu z Va�ej zdravotnej dokumentácie uhrádza o�etrujúcemu lekárovi územná vojen-
ská správa.
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Príloha è. 2
k zákonu è. 570/2005 Z. z.

V Z O R

séria M èíslo 000 001*
Meno a priezvisko ....................................................... Rodné èíslo ..................................................................

...........................................................................
Odtlaèok peèiatky

územnej vojenskej správy

POVOLÁVACÍ ROZKAZ séria M èíslo 000 001*

Pod¾a § 16 písm. a) zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a pod¾a ustanovenia § 15 ods. 1 zákona
è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolávam na výkon

mimor i adne j s l u�by

Meno .......................................................... Dostavte sa ........................................... do ..................... hod.

Priezvisko ................................................... k vojenskému útvaru ..................................................................

Rodné èíslo ................................................ Miesto nástupu ..........................................................................

Trvalý pobyt ......................................................................................................................................................

Odôvodnenie:

Mimoriadnu slu�bu ste povinný vykona� pod¾a § 4 písm. b) zákona è. 570/ 2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov. Pod¾a § 15 ods. 3 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov ste povinný sa dostavi� na miesto nástupu v termíne urèenom v povolávacom rozkaze.

Pouèenie:

Pod¾a § 15 ods. 10 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa proti
tomuto povolávaciemu rozkazu na výkon mimoriadnej slu�by nemo�no odvola�. Povolávací rozkaz na výkon mimo-
riadnej slu�by nemo�no preskúma� súdom.

V ................................... .................. 20 ...... ...........................................
Riadite¾

meno, priezvisko a podpis

TAM SPÄ�

Miesto na odtlaèok peèiatky výdajne cestovných
lístkov, prípadne na záznam sprievodcu dráhového
vozidla alebo vodièa verejnej autobusovej dopravy.

Miesto na odtlaèok peèiatky výdajne cestovných
lístkov, prípadne na záznam sprievodcu dráhového
vozidla alebo vodièa verejnej autobusovej dopravy.
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Doplnok � èíslo

Odtlaèok
peèiatky



V�EOBECNÉ POKYNY

1. Prevzatie povolávacieho rozkazu na výkon mimoriadnej slu�by bezodkladne oznámte svojmu zamestnávate¾ovi.

2. Na výkon mimoriadnej slu�by ste povinný sa dostavi� na miesto nástupu v termíne urèenom v povolávacom rozka-
ze. Nesplnením tejto povinnosti by ste mohli spácha� trestný èin.

3. Ak ste boli uznaný za obèana s �a�kým zdravotným postihnutím, ste to povinný bezodkladne oznámi� a preukáza�
územnej vojenskej správe.

4. Ak sa zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov hodných osobitného zrete¾a nemô�ete dostavi� na výkon mimoriad-
nej slu�by, ste to povinný bezodkladne oznámi� územnej vojenskej správe, ktorá Vás povolala na výkon mimoriad-
nej slu�by, a dôvody preukáza� originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu.

5. Ak sa nedostavíte na výkon mimoriadnej slu�by na miesto nástupu v termíne urèenom v povolávacom rozkaze
a bezodkladne nepreuká�ete územnej vojenskej správe dôvod, pre ktorý sa nemô�ete dostavi�, mô�ete by� predve-
dený útvarom Policajného zboru do útvaru urèeného v povolávacom rozkaze.

6. Povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej slu�by Vás oprávòuje na bezplatnú prepravu mestskou a miestnou hro-
madnou dopravou a na bezplatnú prepravu verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na
dráhe z miesta trvalého pobytu na miesto nástupu urèené v povolávacom rozkaze a spä�.

7. Pred nástupom na prepravu verejnou autobusovou dopravou si povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej slu�by
nechajte potvrdi� vodièom autobusu.

8. Pred nástupom na prepravu verejnou osobnou dopravou na dráhe si povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej
slu�by nechajte opeèiatkova� staniènou dátumovou peèiatkou vo výdajni cestovných lístkov. Ak na stanici nie je
výdajòa cestovných lístkov alebo je výdajòa cestovných lístkov pred príchodom vlaku zatvorená, povolávací rozkaz
si nechajte potvrdi� sprievodcom dráhového vozidla.

9. Pri preprave ste povinný dodr�iava� ustanovenia prepravného poriadku dopravcov, v opaènom prípade mô�ete by�
z prepravy vylúèený.

10. So sebou si vezmite
� povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej slu�by,
� obèiansky preukaz,
� osobnú identifikaènú kartu (vojenskú kni�ku), ak Vám bola vydaná,
� kovové identifikaèné �títky, ak Vám boli vydané,
� vodièský preukaz a ïal�ie oprávnenia, ktorých ste dr�ite¾om,
� 2 ks fotografie 3,5 x 3 cm,
� holiace a hygienické potreby.

VOJENSKÝ ÚTVAR

Prijatý do mimoriadnej slu�by

..................... .........................

dátum podpis

Záznam o dôvodoch neprijatia

Strana 5324 Zbierka zákonov è. 570/2005 Èiastka 229



Príloha è. 3
k zákonu è. 570/2005 Z. z.

V Z O R

* kótované v milimetroch
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Príloha è. 4
k zákonu è. 570/2005 Z. z.

V Z O R

KOVOVÝ IDENTIFIKAÈNÝ �TÍTOK

* kótované v milimetroch

1 ks retiazka 67 cm

1 ks retiazka 12 cm

2 ks kovový identifikaèný �títok
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