
 Zoznam funkcií a špecifické požiadavky 

VK 1P/2018  

 Zoznam funkcií pre ustanovenie „čakateľov“ po prípravnej štátnej služby je nezáväzný. 

Funkcie a miesto výkonu štátnej služby sa môžu zmeniť na základe aktuálnych požiadaviek na 

doplnenie, naplnenosti vojenských útvarov alebo potrieb služobného úradu. 

Funkcia Predpokladané miesto výkonu štátnej služby 

automechanik Martin  

autoelektromechanik   Rožňava 

elektromechanik (vodič) Levice, Prešov (vodič „C“), Rožňava (vodič „B“) 

guľometník Michalovce, Martin, Nitra, Levice, Trebišov 

hasič (vodičské 

oprávnenie „C“) 

Sliač  

inštruktor športu Banská Bystrica 

kuchár Mierovo, Prešov, Hlohovec, Rožňava, Trebišov, Martin, Topoľčany  

mechanik  Sliač  

mladší strážny čestnej 

stráže 

Bratislava  

obsluha (mínomet) Trebišov, Nitra, Martin, Levice  

obsluha (ženisti) Sereď 

obsluha Topoľčany 

odmorovač Rožňava 

operátor (vodič) Močiar, Mierovo, Hlohovec, Prešov, Prešov (vodič „C“), Rožňava, 

Trebišov, Michalovce (vodič „C“)  

prieskumník Kuchyňa, Levice 

spojár Nitra,  Ružomberok, Bratislava, Sliač, Mierovo, Trebišov, Rožňava, 

Martin, Levice  

strelec Nitra, Martin, Levice, Michalovce, Trebišov 

strojník (vodič „C“) Trebišov, Rožňava (vodič „C“), Zemianske Kostoľany (vodič „C“) 

vodič s vodičským 

oprávnením sk. „B“ 

Hlohovec, Topoľčany, Ružomberok, Rožňava, Trebišov 

vodič s vodičským 

oprávnením sk. „C“ 

Kuchyňa, Levice, Martin, Nitra, Rožňava, Sereď, Topoľčany, 

Trebišov, Veľká Ida, Zemianske Kostoľany  

vodič s vodičským 

oprávnením sk. „E“ 

Hlohovec, Rožňava, Sereď , Topoľčany , Trenčín, Trebišov  

vodič špeciálneho vozidla 

s vodičským oprávnením 

sk. „C“ 

Levice 

starší vodič s vodičským 

oprávnením sk. „C“ 

Zemianske Kostoľany 



orchestrálny hráč- 

špecialista (hra na bubon) 

Bratislava 

veliteľ družstva (hra na 

trúbku) 

Bratislava 

zberač ranených Trebišov 

zdrojár Rožňava 

ženista Levice 

 

 

Ďalšie požiadavky na výkon jednotlivých funkcií: 

 

automechanik –  stredné odborné vzdelanie v strojárskom odbore, vodičské oprávnenie „C“, 

 

 

autoelektromechanik - stredné odborné vzdelanie elektrotechnické – odbor mechanik, 

automechanik, autoelektrikár, 

 

elektromechanik (vodič) – stredné odborné vzdelanie v skupine študijných odborov 

elektrotechnika, v študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, alebo 

v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií, pri niektorých 

vodičské oprávnenie „B“ alebo „C“,  

 

hasič – stredná odborná škola požiarnej ochrany v Žiline, odborná príprava podľa § 40, ods. 2 

písm. a) a c) zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi, vodičské  oprávnenie „C“, 

 

inštruktor športu –úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, 

vrcholový šport - plávanie,  

 

kuchár – stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, kuchár - čašník, zdravotný preukaz 

pracovníka v potravinárstve,  

 

mladší strážny čestnej stráže - muži výška 183-190 cm,  váha od 70 kg do 90 kg, bez jaziev 

kože tváre,  bez tetovania a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre,  krku a horných 

končatín, bez potreby dioptrických pomôcok, 

 

obsluha – pri niektorých stredné odborné vzdelanie v skupine študijných odborov 

elektrotechnika, v štud. odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, alebo 

v študijnom odbore technik informačných a telekomunikačných technológií, pri niektorých 

funkcia nevhodná pre ženy (cca 50 kg granát), 

 

operátor – pri niektorých stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom  

odbore v skupine študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v štud. 

odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, alebo v študijnom odbore technik 

informačných a telekomunikačných technológií, pri niektorých vodičské oprávnenie sk. „C“, 

 

orchestrálny hráč- špecialista – úplné stredné odborné vzdelanie, hra na bubon, výška 183-190 

cm,  váha od 70 kg do 90 kg, bez jaziev kože tváre,  bez tetovania a iných porušení kože vlasatej 

časti hlavy, tváre,  krku a horných končatín, bez potreby dioptrických pomôcok, 

 



spojár - stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore alebo v učebnom  odbore v skupine 

študijných odborov alebo v skupine učebných odborov elektrotechnika, v štud. odbore 

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, alebo v študijnom odbore technik informačných 

a telekomunikačných technológií, u niektorých muži výška 183-190 cm,  váha od 70 kg do 90kg, 

bez jaziev kože tváre,  bez tetovania a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre,  krku 

a horných končatín, bez potreby dioptrických pomôcok, 

 

strojník – stredné odborné vzdelanie technického smeru (odbor strojársky, stroje a zariadenia, 

poľnohospodárske stroje, automechanik ...), pri niektorých vodičské oprávnenie „C“, 

 

veliteľ družstva - úplné stredné odborné vzdelanie, hra na trúbku, výška 183-190 cm,  váha od 

70 kg do 90 kg, bez jaziev kože tváre,  bez tetovania a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, 

tváre,  krku a horných končatín, bez potreby dioptrických pomôcok, 

 

vodiči – najmenej stredné odborné vzdelanie,  

 

ženista – dobrá fyzická zdatnosť, plavec.  

 

Pri funkciách, kde sa vyžaduje vodičské oprávnenie „C“ alebo  „E“ doložiť aj 

doklad o zdravotnej spôsobilosti, alebo vyšetrenie perimetra a platný doklad o psychickej 

spôsobilosti vodiča v prípade, ak nie sú zapísané vo vodičskom preukaze (alebo už skončila 

platnosť týchto dokladov o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti).  

 

  

 

  

 

 

 

  

 


