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l 11 týždňov
l finančný príspevok 1101,10 €
l v prípade záujmu jednoduchší vstup do OS SR
l bezplatné ubytovanie a stravovanie



 Dostáva sa Ti do rúk brožúra, ktorá prináša základné 
informácie o novej možnosti, ako spoznať prostredie Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) a získať osobnú skúsenosť 
s vojenským výcvikom. Táto brožúra obsahuje prehľad o tom, čo 
dobrovoľná vojenská príprava je, kto sa môže do nej prihlásiť, 
aké podmienky musí uchádzač splniť a prehľad miest, kde sa 
má uchádzať o vstup do dobrovoľnej vojenskej prípravy a získať 
podrobnejšie informácie. 

  Dobrovoľná vojenská príprava je vykonávaná 11 týždňov 
a zahŕňa základný vojenský výcvik a odborný výcvik. Vojenský režim 
počas výcviku zodpovedá podmienkam základného vojenského 
výcviku pre profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe.

l bezplatné stravovanie a ubytovanie počas výkonu DVP

l zapožičanie vojenskej výstroje a výzbroje vojaka OS SR počas 
trvania DVP

l finančný príspevok vo výške 1101,10 eur (za celé obdobie), teda 
14,30 eur na deň, čo je platovo na úrovni vojaka 1. stupňa

l preplatenie cestovného z miesta trvalého pobytu do miesta 
výkonu DVP pri nástupe a po skončení DVP

l peňažné náležitosti a naturálne náležitosti sú oslobodené od dane 
z príjmu

l plnohodnotný vojenský výcvik s výrazným vplyvom na všestranný 
rozvoj osobnosti

l zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie

ZAPOJ SA DO DOBROVOĽNEJ 
VOJENSKEJ PRÍPRAVY

BENEFITY DVP

Ciele DVP: 

1. Umožniť občanom Slovenskej republiky (ďalej len 
„občan“)  na báze dobrovoľnosti absolvovať základnú 

vojenskú prípravu, počas ktorej získajú základné vojenské 
vedomosti, návyky a zručnosti potrebné na plnenie úloh OS 
SR a už v stave bezpečnosti sa pripraviť na prípadnú obranu 
štátu. 

2. Obnoviť tvorbu a generovanie záloh OS SR z radov 
absolventov DVP už v stave bezpečnosti. 

3. Poskytnúť občanom počas výkonu DVP vedomosti, 
návyky a zručnosti, ktoré im rozšíria aj možnosti 

uplatnenia sa na trhu práce získaním vhodného zamestnania.



l právna ochrana uchádzačov o zamestnanie - ponechanie v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie a z toho vyplývajúcich zákonných 
náležitostí (napr. príspevok v nezamestnanosti) aj počas výkonu DVP 

l pracovnoprávna ochrana zamestnaných občanov pri poskytnutí 
pracovného voľna zamestnávateľom - garancia zaradenia na 
pôvodnú prácu a pracovisko po skončení výkonu DVP 

l sociálnoprávna ochrana poberateľov dávok v hmotnej núdzi  
a aktivačného príspevku zachovaním zákonných náležitostí aj počas 
výkonu DVP

l pokračovať v príprave na obranu Slovenskej republiky a na plnenie 
úloh OS SR prostredníctvom aktívnych záloh  

l po úspešnom absolvovaní DVP 
možnosť stať sa profesionál-
nym vojakom alebo prís-
lušníkom ozbrojených 
zborov po splnení 
príslušnými zákon-
mi ustanovených 
podmienok na 
prijatie, ako aj 
zdravotných, 
fyzických  
a psychických 
predpokladov



Do DVP sa môže prihlásiť občan, ktorému vznikla branná povinnosť 
alebo brannú povinnosť dobrovoľne prevzal. Do DVP sa môže 
prihlásiť aj občan, ktorý už bol síce odvedený, ale doteraz nevykonal 
vojenskú službu a branná povinnosť mu trvá. 
Branná povinnosť vzniká občanovi - mužovi 1. januára kalendárneho 
roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky. 
Brannú povinnosť môže dobrovoľne prevziať občan, ktorému 
nevznikla branná povinnosť, a to od 1. januára kalendárneho 
roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku, ak má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky - o povolení rozhoduje okresný úrad v sídle 
kraja na základe písomnej žiadosti občana.

Do DVP možno prijať občana, ak 
l požiadal o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,

l mu vznikla branná povinnosť alebo brannú povinnosť dobrovoľne 
prevzal,

l má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

l má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo 
Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je členským 
štátom Európskej únie alebo členom medzinárodnej organizácie 
zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je 
Slovenská republika,

l je bezúhonný (dokladuje sa výpisom z registra trestov nie starším 
ako 3 mesiace),

l je spoľahlivý (túto podmienku nespĺňa občan, ktorý je členom 
alebo sympatizantom skupín smerujúcich k potlačeniu základných 

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ 
DO DVP? 

práv a slobôd alebo sa podieľa na ich podpore alebo propagácii),

l ovláda štátny jazyk,

l dosiahol najmenej stredné odborné vzdelanie,

l ku dňu prijatia do DVP nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel 
výkon mimoriadnej služby,

l je zdravotne a psychicky spôsobilý,

l nie je  voči nemu vedené trestné stíhanie,

l úspešne absolvoval prijímacie konanie.

ČO ZÍSKAŠ PO ABSOLVOVANÍ DVP
PO ZÁKLADNOM VOJENSKOM VÝCVIKU: 
a) nadobudneš základné vedomosti  
a zručnosti 
==> z taktiky jednotlivca a družstva, 
==> zo streľby z ručných zbraní, 
==> z orientácie v teréne, 
==> zo zdravotníckej prípravy, 
==> v zaobchádzaní s komunikačnými 
prostriedkami,  
==> poradové cviky bez zbrane aj so zbraňou,
==> z topografickej prípravy, 
==> v oblasti ochrany jednotlivca proti zbraniam hromadného ničenia.
b) dosiahneš vyššiu
==> fyzickú zdatnosť a psychickú pripravenosť,
==> pripravenosť zvládať stresové a záťažové situácie.
c) v rámci dodržiavania vojenského režimu sa naučíš  
==> plánovať a dodržiavať stanovený režim,
==> sebadisciplíne.
 
PO ODBORNOM VÝCVIKU získaš špecifické vedomosti, zručnosti  
a návyky z  vojenskej odbornosti:
==> strelec.



V odbornom výcviku pôjde o zvládnutie zbraní, prostriedkov, 
vojenskej techniky a taktických postupov špecifických pre danú 
vojenskú odbornosť.
Po úspešnom absolvovaní DVP zložíš vojenskú prísahu, budeš 
povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa a zaradený do záloh 
OS SR.
 

AKTÍVNE ZÁLOHY 
(ďalej len „AZ“) sú tvorené z vojakov  
v zálohe na báze dobrovoľnosti. 

Po prvom uzatvorení dohody 
vojak AZ absolvuje najskôr 
pravidelné cvičenie v rozsahu 
najviac 30 dní. Na plnenie 
úloh OS SR (napr. pri riešení 
mimoriadnych udalostí, ako 
sú živelné pohromy, havárie) 
môže byť vojak AZ použitý až 
po absolvovaní tohto cvičenia. 
V ďalších rokoch je rozsah 
pravidelného cvičenia najviac 15 
dní. Pravidelné cvičenie a plnenie úloh 
OS SR aktívnymi zálohami nemôže v kalendárnom roku presiahnuť 
30 dní. Dohody o zaradení do aktívnych záloh s vojakmi v zálohe sa 
uzatvárajú na obdobie 2 až 5 rokov. 

Benefity pre vojakov AZ:
l motivačný príspevok vo výške 600 eur za každý kalendárny rok 
zotrvania v AZ (oslobodený od dane) 

l pomerná časť hodnostného platu za čas pravidelného cvičenia 
alebo plnenia úloh OS SR z prvého platového stupňa vojenskej 
hodnosti, ktorú vojak AZ dosiahol 

l bezplatné stravovanie a ubytovanie počas cvičení
l náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta 
pravidelného cvičenia alebo miesta nástupu na plnenie úloh OS SR 
a späť 

l dôchodkové poistenie a úrazové poistenie ako poistenec 
štátu, v prípade poberania sociálnych dávok (okrem podpory  
v nezamestnanosti) zostane nárok na ich poberanie zachovaný aj 
počas účasti na vojenskom cvičení

l zamestnanému občanovi zamestnávateľ poskytne pracovné 
voľno s náhradou mzdy vo výške jeho priemerného zárobku

Skús niečo nové, DVP spĺňa atribúty experienciálneho 
učenia  – v súčasnosti jedného z najmodernejších  

a najvyužívanejších spôsobov zážitkového vzdelávania. 
Ide o „komplexný proces, ktorý v sebe zahŕňa zážitok, 

vnímavosť, poznanie a správanie a snaží sa tiež zapojiť 
emócie, predstavivosť, fyzické telo aj intelekt“.

Úspešné absolvovanie DVP ti umožní  v prípade záujmu pokračovať v príprave  na obranu ako vojak aktívnych záloh.



RSk Trenčín:
Hviezdoslavova 16 

911 27 Trenčín
t. č. 0960 333 880, 0960 333 881 

e-mail: rsk.tn@mil.sk 

RSk Košice:
Komenského 39/A 

040 01 Košice
t. č. 0960 515 777,
     0960 515 522 

e-mail: rsk.ke@mil.sk
RSk Trnava:

Jána Bottu 4 
917 01 Trnava

t. č. 0960 395 700, 0960 395 713
e-mail: rsk.tt@mil.sk  

RSk Banská Bystrica:
Československej armády 7 

974 01 Banská Bystrica
Korešpondenčná adresa:

PPS 700, ČSA 1182
962 31 Sliač

t. č. 0960 412 147, 0960 412 777 
e-mail: rsk.bb@mil.sk

RSk Nitra:
Novozámocká 1

949 01 Nitra
t. č. 0960 372 400, 0960 372 401 

e-mail: rsk.nr@mil.sk

RSk Prešov:
Mukačevská 22
080 01 Prešov

t. č. 0960 524 988,
      0960 524 996

email: rsk.po@mil.sk

KAM SA OBRÁTIŤ V PRÍPADE ZÁUJMU O DVP?
Podávanie informácií o DVP, registráciu žiadostí občanov a začiatok 
prijímacieho procesu do DVP zabezpečuje Personálny úrad 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky na svojom webovom sídle 
www.vojak.mil.sk, www.personal.mil.sk alebo prostredníctvom 
svojich regrutačných skupín (RSk) v jednotlivých krajských 
mestách.

RSk Bratislava:
Špitálska 22

832 47 Bratislava
t. č. 0960 317 755

e-mail: rsk.ba@mil.sk

RSk Žilina:
Rajecká cesta 18 

010 01 Žilina
t. č. 0960 442 801, 0960 442 803 

 e-mail: rsk.za@mil.sk


