Záujemcovia o zaradenie do aktívnych záloh
môžu kontaktovať ktorúkoľvek regrutačnú
skupinu z uvedeného zoznamu

Žiadateľ predkladá žiadosť o zaradenie
do aktívnych záloh s požadovanými dokladmi
vzor žiadosti je sprístupnený na:
- www.mosr.sk/aktivnezalohy/
- www.regrutacia.sk/114-sk/aktivne-zalohy/

K žiadosti vojak v zálohe prikladá:
a) výpis zo zdravotnej dokumentácie,
b) osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
c) osvedčenú kópiu dokladu o získaných oprávneniach,
osvedčeniach,
d) čestné vyhlásenie o spoľahlivosti
e) osobné identifikačné údaje k vyžiadaniu výpisu
z registra trestov,
f ) vyplnený osobný dotazník.

V roku 2023 budú aktívne zálohy
pripravované pre vojenské útvary
1. Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky
Bratislava,
2. Veliteľstvo pozemných síl Trenčín,
3. Veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády Topoľčany,
4.    Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády Prešov,
5. 5. pluk špeciálneho určenia Žilina,
6.   91. ženijný pluk Sereď,
7. 103. prápor radiačnej, chemickej a biologickej
ochrany Rožňava,
8. Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania
Martin,
9. Vojenská polícia.

Úradné hodiny: Pondelok až štvrtok: od 07:15 do
12:20 a od 12:50 do 15:00 hod. Piatok: Od 07:15 do
12:00 hod.
Trenčín
Hviezdoslavova 16, Trenčín, tel. 0960 333 880,
0960 333 881, 0960 333 882, e-mail: rsk.tn@mil.sk
Žilina
Rajecká cesta 18, Žilina, tel. 0960 442 801, 0960 442 802,
0960 442 803, e-mail: rsk.za@mil.sk
Banská Bystrica
Československej armády 7, B. Bystrica,
tel. 0960 412 147, 0960 412 777
Korešpondenčná adresa:
PPS 700, ČSA 1182, 962 31 Sliač, e-mail: rsk.bb@mil.sk
Nitra
Novozámocká 1, Nitra, tel. 0960 372 400, 0960 372 401,
0960 372 403, e-mail: rsk.nr@mil.sk
Prešov
Mukačevská 22, Prešov, tel. 0960 524 988, 0960 524 996,
0960 524 999, e-mail: rsk.po@mil.sk
Košice
Komenského 39/A, Košice, tel. 0960 515 777,
0960 515 522,
0960 515 524, e-mail: rsk.ke@mil.sk
Regrutačné pracovisko Hlohovec
Personálny úrad OS SR
53. prápor poľných služieb, Dukelská ul. 3613/7 Hlohovec
0960 396 215, 0960 333 880, 0960 333 881,
0960 333 882, e-mail: rsk.tn@mil.sk
Úradné hodiny: Streda: od 08:00 do 15:00 hod.

Podrobné informácie a tlačivá na stiahnutie
www.regrutacia.sk
www.mosr.sk/pridaj sa k nám/aktívne zálohy
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Čo sú to aktívne zálohy a kto ich tvorí?
Sú to občania-vojaci v zálohe, muži aj ženy, ktorí majú
záujem pravidelným výcvikom obnovovať a udržiavať
svoje vojenské zručnosti a schopnosti pre prípadný výkon mimoriadnej služby. Zaradenie do aktívnych záloh
je dobrovoľné a realizuje sa podpísaním dohody o zaradení po posúdení splnenia predpísaných kritérií. V prípade vyhlásenia krízového stavu a povolávania vojakov
v zálohe na výkon mimoriadnej služby, sú príslušníci
aktívnych záloh základným prvkom vytváraných jednotiek ozbrojených síl, doplňovaných vojakmi zo zálohy.
Aktívne zálohy môžu doplniť ozbrojené sily aj v stave
bezpečnosti (v mieri) s cieľom pomáhať pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí ako sú napríklad
živelné pohromy, priemyselne havárie, teroristické útoky...

Podmienky pre zaradenie do aktívnych záloh
Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak
v zálohe, ak:
a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
s určitou vojenskou hodnosťou, podľa jeho záujmu
o zaradenie (požadovaný stupeň vzdelania),
b) dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon
funkcie, do ktorej chce byť zaradený, alebo vojenskú hodnosť v tom istom hodnostnom zbore najviac o jeden stupeň nižšiu alebo o dva stupne
vyššiu než aká je plánovaná na výkon tejto funkcie,
c) spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do
ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú (absolvovanie odborných kurzov, príslušné oprávnenia),
d) je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý,
e) je bezúhonný,
f ) je spoľahlivý,
g) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h) je občanom Slovenskej republiky,
i) nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby
podľa zákona č. 570/2005 Z. z.,
j) uzatvorí dohodu o zaradení do aktívnych záloh.

Kto sa môže prihlásiť do aktívnych záloh?
V súčasnosti iba vojaci v zálohe to znamená tí
občania, muži aj ženy, ktorí majú vojenské skúsenosti
získané službou v ozbrojených silách či už ako profesionálni vojaci alebo vojaci základnej vojenskej služby a tiež absolventi dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Ako splnenie požiadavky vojenských skúseností sa
započítava aj služba v ozbrojených a záchranných
zboroch, ako je služba príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej
polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Národného bezpečnostného úradu
a ozbrojených príslušníkov finančnej správy, po prepustení zo služobného pomeru, pokiaľ im trvá branná povinnosť.

Príprava aktívnych záloh
Príprava aktívnych záloh sa vykonáva pravidelným
cvičením, a to najviac 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku po prvom uzatvorení dohody o zaradení. V ďalších rokoch a po opakovanom uzatvorení
dohody o zaradení sa pravidelné cvičenie vykonáva
najviac 15 kalendárnych dní v kalendárnom roku.
Termín pravidelného cvičenia oznámi vojenský útvar
vojakom v aktívnej zálohe do 31. decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok.
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Výhody a benefity vojaka v aktívnej zálohe
a) finančný príspevok (tzv. motivačný príspevok)
vo výške 600,00 EUR za každý kalendárny rok
zotrvania v aktívnych zálohách a splnenia pod)g mienky absolvovania pravidelného cvičenia alebo
plnenia úloh ozbrojených síl, ktorý je vyplatený
po uplynutí kalendárneho roka zaradenia do
aktívnych záloh;
b) pomerná časť hodnostného platu za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl;
c) náhrada príjmov z podnikania v sume pomernej
časti priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve
SR zistenej Štatistickým úradom SR za rok, ktorý
dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom
vojak v aktívnej zálohe vykonal pravidelné cvičenie
alebo plnil úlohy OS;
d) výstrojné súčiastky, ubytovanie a stravu primerané
potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia
úloh OS;
e) náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého
pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo
do miesta nástupu na plnenie úloh OS a späť
v cene cestovného lístka 2. triedy verejnej osobnej
dopravy.

