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V Ý N O S 
MINISTERSTVA  OBRANY 
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

 
 

z 9. decembra 2010 č. SEOPMVL-3-55/2010-OdL, 
 
 

ktorým sa mení a dopĺňa 
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL 
o požadovaných druhoch, študijných odboroch 

a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, 
požadovaných študijných odboroch 

a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby 
a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností 

vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby 
 
 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z.  
o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. ustanovuje: 
 

Čl. I 
 

Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/ 
2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského 
vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon 
dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných 
činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby (oznámenie č. 123/2009 Z. z.) 
sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V § 1 ods. 1 sa za slovo „odbornosti“ vkladajú slová „protivzdušná obrana, 
rádiolokačný prieskum,“. 
 

2. V § 2 ods. 1 písm. a) v treťom bode sa za slovo „obrana“ vkladá čiarka a slová 
„rádiolokačný prieskum“. 
 

3. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
„(3) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre vojenskú 

odbornosť finančno-ekonomická služba sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
cestovný ruch alebo ekonomika a manažment obranných zdrojov.“. 

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 
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4. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 
„(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre vojenskú 

odbornosť finančno-ekonomická služba sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
cestovný ruch alebo ekonomika a manažment obranných zdrojov.“. 

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. 
 

5. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 
„(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre vojenskú 

odbornosť finančno-ekonomická služba sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore cestovný ruch alebo ekonomika a manažment 
obranných zdrojov.“. 

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5. 
 

6. § 6 a 7 znejú: 
 

„§ 6 
 

(1) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik 
pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie starší zberač ranených − 
špecialista a zdravotnícky špecialista − vodič sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon 
odborných pracovných činností 8 ) (ďalej len „odborná spôsobilosť“) v zdravotníckom povolaní 
a) sanitár, 
b) zdravotnícky asistent, 
c) zdravotnícky záchranár,  
d) sestra alebo 
e) pôrodná asistentka. 
 

(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik 
a čatár pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie 
a) mladší zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní 

1. zdravotnícky asistent, 
2. zdravotnícky záchranár, 
3. sestra alebo 
4. pôrodná asistentka, 

b) mladšia sestra sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, 
c) zdravotnícky asistent sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní zdravotnícky 

asistent, 
d) mladší laborant sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní  

1. zdravotnícky laborant,  
2. farmaceutický laborant alebo  
3. laboratórny diagnostik. 

 
(3) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, 

čatár a rotný pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie 
a) sestra sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, 
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b) laborant sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní  

1. zdravotnícky laborant,  
2. farmaceutický laborant alebo  
3. laboratórny diagnostik, 

c) zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní 
1. zdravotnícky záchranár,  
2. sestra alebo 
3. pôrodná asistentka, 

d) zdravotník v útvare špeciálneho určenia a  v leteckej a pátracej záchrannej službe sa požaduje 
odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní 
1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študij-

nom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo vysokoškolského vzdelania prvého 
stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starost-
livosť alebo 

2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplo-
movaná všeobecná sestra, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študij-
nom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhé-
ho stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré 
nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe  
v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 

 
(4) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, 

čatár, rotný a rotmajster pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie 
a) starší zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní 

1. zdravotnícky záchranár,  
2. sestra alebo 
3. pôrodná asistentka, 

b) starší zdravotník v útvare špeciálneho určenia a  v leteckej a pátracej záchrannej službe sa 
požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní 
1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v štu-

dijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo vysokoškolského vzdelania prvé-
ho stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná sta-
rostlivosť alebo 

2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore dip-
lomovaná všeobecná sestra, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom štu-
dijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania dru-
hého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré 
nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe  
v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

c) sestra špecialistka sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, 
d) laborant − špecialista sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní  

1. zdravotnícky laborant,  
2. farmaceutický laborant alebo 
3. laboratórny diagnostik. 

 
(5) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, 

čatár, rotný, rotmajster a nadrotmajster pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon 
funkcie 
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a) vedúci starší zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní 

1. zdravotnícky záchranár, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stup-
ňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť 
alebo 

2. sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom 
študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania 
druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 
ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom pro-
grame v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

b) vrchná sestra sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal 
nadobudnutím vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe  
v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v ma-
gisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vyso-
koškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo. 

 
(6) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, 

čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmajster pre vojenskú odbornosť vojenské 
zdravotníctvo na výkon funkcie  
a) hlavná sestra sa požaduje odborná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal 

nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe 
v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

b) veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník ozbrojených síl Slovenskej republiky sa požaduje od-
borná spôsobilosť v zdravotníckom povolaní sestra, ktorú získal nadobudnutím vysokoškol-
ského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošet-
rovateľstvo. 

 
(7) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 5 písm. a) pre vojenskú 

odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie vedúci starší zdravotník požadovanou 
odbornou spôsobilosťou je aj odborná spôsobilosť získaná v príslušných študijných odboroch 
podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, 9) ak profesionálny vojak získal aj vysokoškolské 
vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore andragogika alebo vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa  
v študijnom odbore andragogika alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom 
odbore sociálna práca. 
 

(8) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 6 písm. b) pre vojenskú 
odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník 
ozbrojených síl Slovenskej republiky požadovanou odbornou spôsobilosťou je aj odborná 
spôsobilosť získaná v príslušných študijných odboroch podľa predpisov účinných do 30. apríla 
2004, 9) ak profesionálny vojak získal aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom 
odbore andragogika alebo v študijnom odbore občianska bezpečnosť. 
 

(9) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 pre 
vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo, okrem špecializácie odborník zdravotníckeho 
zásobovania, veterinárny lekár a odborný veterinárny lekár, sa požaduje odborná spôsobilosť v 
zdravotníckom povolaní 
a) lekár, 
b) zubný lekár, 
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c) verejný zdravotník, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa  

v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, 
d) zdravotnícky laborant, ktorú získal nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa  

v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy  
v zdravotníctve, 

e) farmaceut alebo 
f) laboratórny diagnostik. 
 

§ 7 
 

Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 pre 
vojenskú odbornosť 
a) vojenská duchovná služba v špecializácii vojenský duchovný sa požaduje vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore teológia, katolícka teológia, evanjelická teológia 
alebo pravoslávna teológia z podskupiny študijných odborov humanitné vedy, 

b) vojenské zdravotníctvo v špecializácii 
1. veterinárny lekár alebo odborný veterinárny lekár sa požaduje vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné veterinárne lekárstvo alebo 
hygiena potravín z podskupiny študijných odborov veterinárske vedy,   

2. odborník zdravotníckeho zásobovania sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
bez ohľadu na študijný odbor.“. 

 
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú: 

„8) § 2 ods. 1 a § 78 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. 

   9) § 78 ods. 3 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.“. 
 

7. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie: 
 

„§ 8a 
 

Za požadované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa podľa tohto výnosu pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba sa 
považuje aj vysokoškolské vzdelanie získané podľa predpisov účinných pred 1. aprílom 2002 v 
študijnom odbore ekonomika armády.“. 
 

Čl. II 
 

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011. 
 
 
 
 

Ľubomír   G A L K O , v. r. 
minister obrany 

Slovenskej republiky 
 
 
Č. SEOPMVL-3-73/2010-OdL 
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O Z N Á M E N I E 
 

organizačného odboru 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

 
Organizačný odbor Ministerstva obrany Slovenskej republiky vydal 

 
27. dodatok a 28. dodatok k Organizačnému poriadku Ministerstva obrany Sloven-

skej republiky a Organizačnému poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky, č. p. TPP evid. č. 1/36-244 v znení neskorších predpisov. 
 

27. dodatok nadobudne účinnosť 1. januára 2011 a 28. dodatok nadobudne účinnosť  
15. decembra 2010. 
 

Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou Organizačného poriadku Ministerstva obrany Slo-
venskej republiky a Organizačného poriadku Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky. 
 

Distribúcia bola vykonaná podľa rozdeľovníka organizačného odboru Ministerstva obra-
ny Slovenskej republiky. 
 
 
 
 

O Z N Á M E N I E 
 

štábu pre operácie 
Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky 

 
Štáb pre operácie Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky zrušuje 

platnosť  
a) týchto vojenských predpisov: 

1. Vysvětlivky k pravidlům střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva (evid. zn. Děl-2-4) 
vydaný v roku 1990, 

2. Bojové použití vrtulníku Mi-17 (evid. zn. Let-3-74) vydaný v roku 1986, 
3. Inženýrska služba protiletadlového raketového vojska (evid. zn. PVO-1-7) vydaný v ro- 

ku 1972 v znení 1. doplnku z 9. marca 1990, 
4. Inženýrska technická služba radiotechnického vojska PVOS. Provoz radiolokační výzbroje 

(evid. zn. PVO-1-31) vydaný v roku 1975, 
5. Předepsané práce u radiolokační výzbroje RTV PVOS. Všeobecná část (evid. zn. PVO-21- 

-50) vydaný v roku 1974, 
b) týchto služobných pomôcok: 

1. Činnost radiačních středisek a výpočetních analytických skupin (evid. zn. Chem-51-6) 
vydaná v roku 1978, 

2. Taktika vojskového letectva (evid. zn. Let-51-30) vydaná v roku 1983, 
3. Katalóg súradníc slnka a polárky na roky 2000 – 2004 (evid. zn. Topo-52-4/s) vydaná v ro- 

ku 1999, 
4. Vojenská topografie (evid. zn. Topo-57-6) vydaná v roku 1978. 
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O Z N Á M E N I E 
 

veliteľstva vzdušných síl 
 

V súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov veliteľstvo vzdušných síl 
zrušuje stupeň utajenia 
a) tohto vojenského predpisu: 

Služba na leteckých střelnicích (evid. zn. Let-4-5) vydaný v roku 1960 v znení neskorších 
predpisov – Vyhradené, 

b) tejto služobnej pomôcky: 
Taktika vojskového letectva (evid. zn. Let-51-30) vydaná v roku 1983 – Vyhradené. 

 
 
 
 
 
 

Redakčné oznámenie 
 

Čiastka 104 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky bola distribuovaná podľa 
osobitného rozdeľovníka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vydavateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, PSČ 832 47 Bratislava. Vychádza 
podľa potreby. Expeduje sa podľa rozdeľovníka oddelenia vnútornej normotvorby organizačného odboru 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Tlač: oddelenie polygrafických služieb 5. kartoreprodukčnej zá-
kladne Nemšová. 
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