MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
8 1 0 0 5 B R A T I S L A V A , Námestie slobody č. 6
Pošta Bratislava č. 15 P. O. Box č. 100
Odbor krízového riadenia

Bratislava 12. 12. 2017
Číslo: 06975/2017/OKR/86372
Vybavuje : Ing. Bošanský

Do rúk vedúceho
subjektu hospodárskej mobilizácie.
Vec : Odborné pokyny na oslobodzovanie občanov podliehajúcich brannej povinnosti od
výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby na rok 2018.
Metodický pokyn ministra obrany SR č. 2/2015 zo dňa 1. apríla 2015 o realizácii oslobodenia
občanov, ktorým vznikla branná povinnosť od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby
v znení Metodického pokynu ministra obrany SR č. 2/2016 zo dňa 2.marca 2016, ktorým sa mení
a dopĺňa Metodický pokyn ministra obrany SR č. 2/2015 stanovuje jednotný postup ministerstiev,
ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie
Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, Národnej
banky Slovenska, orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, orgánov miestnej štátnej
správy, orgánov obcí a vyšších územných celkov, právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na
podnikanie (ďalej len „zamestnávateľ) pri oslobodzovaní občanov podliehajúcich brannej povinnosti
(okrem profesionálnych vojakov v služobnom pomere) od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17
zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o brannej povinnosti“) a od výkonu alternatívnej služby v
súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v
znení neskorších predpisov.
Na základe uvedených Metodických pokynov ministra obrany SR, ak aj na základe metodického
usmernenia zástupcov sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania MO SR
Vám zasielame „Odborné pokyny na oslobodzovanie občanov podliehajúcich brannej povinnosti od
výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (ďalej len „mimoriadna služba“) na rok 2018
v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“):
Čl. 1
Menný zoznam občanov požadovaných
na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby
(1) Zamestnávateľ pri realizácii ustanovenia § 17 ods. 8 zákona o brannej povinnosti zasiela
každoročne do 31. januára kalendárneho roka okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa
adresy trvalého pobytu občana, ktorému vznikla branná povinnosť a ktorý je jeho zamestnancom,
menný zoznam občanov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (ďalej
len „menný zoznam“); menný zoznam spracúva podľa prílohy č. 1 týchto odborných pokynov,
v
jednom výtlačku. Adresy okresných úradov v sídlach krajov sú uvedené v prílohe č. 2 týchto
odborných pokynov.
(2) Zamestnávateľ v mennom zozname podľa odseku 1 uvedie občanov oslobodených od výkonu
mimoriadnej služby a alternatívnej služby, ktorí sú jeho zamestnancami a ktorí sú zaradení na plnenie
úloh súvisiacich so zabezpečením bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky, v abecednom poradí
podľa priezviska a mena.
Menný zoznam podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje:

a) priezvisko, meno a akademický titul,
b) rodné číslo,
c) adresu trvalého pobytu.
(3) Zamestnávateľ v mennom zozname uvedie zamestnancov požadovaných na oslobodenie od
výkonu mimoriadnej služby, ktorí sú zaradení na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením
bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 4 zákona o brannej povinnosti,
v
abecednom poradí podľa priezviska a mena. V menom zozname sa uvádzajú iba zamestnanci,
ktorý majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a zároveň trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky. Tí zamestnanci, ktorí majú trvalý pobyt na území susedného členského štátu Európskej
únie (Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko) sa v menných zoznamoch neuvádzajú.
(4) Zamestnávateľ v mennom zozname neuvádza zamestnancov, ktorým zanikla branná povinnosť
v súlade s § 7 zákona o brannej povinnosti. Nakoľko zamestnávateľ nemusí vedieť aktuálnu vojenskú
hodnosť zamestnanca, to znamená, že nemusí vedieť, kedy zamestnancovi zanikla branná povinnosť,
v mennom zozname uvedie tých svojich zamestnancov, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahnu
fyzický vek od 19 do 55 rokov vrátane.
(5) Zamestnávateľ uvedie v mennom zozname aj zamestnancov - ženy, ak dobrovoľne prevzali
brannú povinnosť, napr. boli v dočasnej štátnej službe profesionálneho vojaka.
(6) Ak po 31. januári kalendárneho roka vznikne nový zamestnávateľ, ktorý plní úlohy súvisiace so
zabezpečovaním bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 4 zákona o brannej
povinnosti alebo je novo určený na plnenie uvedených úloh, menný zoznam zasiela prvýkrát do 31.
januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(7) V mennom zozname zamestnávateľ okrem údajov uvedených v odseku 2 uvedie aj schválený
počet zamestnancov požadovaných na oslobodenie od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a
alternatívnu službu, ktorí sú jeho zamestnancami (ďalej len „schválený počet zamestnancov“).
K mennému zoznamu priloží aj fotokópiu schváleného počtu zamestnancov, na ktorej uvedie
nasledovný text: „Fotokópia je zhodná s originálom“, čo potvrdí zodpovedný zamestnanec podpisom
a pečiatkou organizácie.
(8) Ak zamestnávateľ zasiela menné zoznamy viacerým okresným úradom v sídle kraja, uvedie
schválený počet zamestnancov na každom z nich a zároveň ku každému mennému zoznamu priloží
fotokópiu schváleného počtu zamestnancov. Súčet všetkých zamestnancov uvedených v jednotlivých
menných zoznamoch nesmie byť väčší ako schválený počet zamestnancov.
(9) Ak u zamestnávateľa v aktuálnom kalendárnom roku nedošlo k zmene schváleného počtu
zamestnancov, zasiela okresnému úradu v sídle kraja fotokópiu posledného schváleného počtu
zamestnancov. Zamestnávateľ na zabezpečenie korešpondencie s okresným úradom v sídle kraja
uvedie svoju adresu vrátane identifikačného čísla, kontaktnú osobu a jej telefónne číslo.
Čl. 2
Schvaľovanie počtu zamestnancov požadovaných
na oslobodenie od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a alternatívnu službu
(1) Zamestnávateľ, ktorý v súlade s § 17 ods. 4 zákona o brannej povinnosti plní úlohy bezpečnosti a
obrany Slovenskej republiky, predkladá na schválenie počet zamestnancov orgánu uvedenému v §
17 ods. 7 zákona o brannej povinnosti v týchto prípadoch:
a) po jeho vzniku a po jeho určení za subjekt hospodárskej mobilizácie,
b) pri zmene počtu zamestnancov potrebných na zabezpečenie bezpečnosti a obrany Slovenskej
republiky, ktorí majú brannú povinnosť.
(2) Zamestnávateľ, ktorému je MDV SR zakladateľom alebo zriaďovateľom, spracúva a zasiela
požadovaný počet zamestnancov na odbor krízového riadenia MDV SR (ďalej len „OKR/MDV SR“)
v dvoch výtlačkoch. Vzor žiadosti na schválenie počtu zamestnancov je uvedený v prílohe č.
3A týchto odborných pokynov.

(3) Zamestnávatelia, ktorých MDV SR nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom, napriek tomu, že
ich MDV SR určilo za subjekt hospodárskej mobilizácie, spracúvajú a zašlú požadovaný počet
zamestnancov na odbor krízového riadenia okresného úradu v sídle kraja, podľa miesta sídla
zamestnávateľa, v dvoch výtlačkoch. Vzor žiadosti na schválenie počtu zamestnancov je uvedený
v prílohe č. 3B týchto odborných pokynov.
(4) Zamestnávateľ uvedený v odseku 3 spolu s návrhom žiadosti na schválenie počtu zamestnancov
zasiela schvaľujúcemu orgánu aj kópiu dokumentu, ktorým bol určený na plnenie úloh súvisiacich so
zabezpečovaním obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva alebo hospodárskej mobilizácie.
(5) Schvaľujúci orgán (OKR/MDV SR, prípadne odbor krízového riadenia okresného úradu v sídle
kraja) svoje vyjadrenie uvedie na oboch výtlačkoch návrhu, pričom zamestnávateľovi zašle výtlačok
č. 2 návrhu žiadosti na schválenie počtu zamestnancov.
(6) Schvaľujúci orgán (OKR/MDV SR, prípadne odbor krízového riadenia okresného úradu v sídle
kraja) vedie evidenciu o zamestnávateľoch, ktorým schválil počet zamestnancov; evidencia obsahuje:
a) údaje o zamestnávateľovi – obchodné meno alebo názov, sídlo a jeho identifikačné číslo,
b) dátum predloženia a dátum schválenia návrhu,
c) schválený počet zamestnancov.
Čl. 3
Povinnosť zamestnávateľa v období krízovej situácie
(1) Zamestnávateľ v období krízovej situácie1) je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému
okresnému úradu v sídle kraja podľa adresy trvalého pobytu občana, ktorému vznikla branná
povinnosť a ktorý je jeho zamestnanec, vznik a zánik dôvodov oslobodenia od výkonu mimoriadnej
služby a alternatívnej služby; oznámenie o vzniku a o zániku dôvodov oslobodenia od výkonu
mimoriadnej služby a alternatívnej služby sa spracováva podľa prílohy č. 4 týchto odborných
pokynov.
(2) Oznámenie podľa odseku 1 zasiela zamestnávateľ v tom prípade, ak nastali zmeny
v mennom zozname, ktorý zaslal príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 31. januára
kalendárneho roka. Zmeny v mennom zozname môžu nastať v týchto prípadoch:
a) skončenie štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru zamestnanca, ktorý má brannú
povinnosť,
b) vznik štátnozamestnaneckého alebo pracovného pomeru, ktorý má brannú povinnosť,
c) zmena v určení zamestnanca, ktorý má brannú povinnosť, na plnenie úloh súvisiacich so
zabezpečovaním bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 4 zákona o
brannej povinnosti.
(3) Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje:
a) priezvisko, meno a akademický titul,
b) rodné číslo,
c) adresu trvalého pobytu,
d) dátum vzniku dôvodu oslobodenia.
Na spracovanie oznámenia sa primerane vzťahujú ustanovenia uvedené v článku 1 v odsekoch 3
až 5. Zamestnávateľ na zabezpečenie korešpondencie s okresným úradom v sídle kraja v oznámení
uvedie svoju adresu vrátane identifikačného čísla, kontaktnú osobu a jej telefónne číslo.
(4) Ak v období krízovej situácie vznikne nový zamestnávateľ alebo je novo určený na plnenie úloh
súvisiacich so zabezpečovaním bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky v súlade s § 17 ods. 4
zákona o brannej povinnosti na realizáciu ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o brannej povinnosti,
zamestnávateľ vznik dôvodu oslobodenia oznámi okresnému úradu v sídle kraja formou spracovania
menného zoznamu. Na jeho spracovanie sa primerane použijú ustanovenia článku 1.
1)

čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Čl. 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa Odborné pokyny na oslobodzovanie občanov podliehajúcich brannej povinnosti od
výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby na rok 2015, číslo 5308/2014/A410-OKR/78811,
zo dňa 19.12.2014.

Ing. Tibor Fülöp
riaditeľ odboru

Zoznam príloh :
č. 1 Menný zoznam zamestnancov oslobodených od výkonu mimoriadnej služby
č. 2 Adresy okresných úradov v sídle kraja
č. 3A Počet zamestnancov požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby
- pre subjekty, pre ktoré je MDV SR zakladateľom alebo zriaďovateľom
č. 3B Počet zamestnancov požadovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby
- pre subjekty, pre ktoré MDV SR nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom
č. 4 Oznámenie o vzniku dôvodu oslobodenia zamestnanca

Príloha č. 1

1 list
1 list
1 list
1 list
1 list

„VZOR“
(Názov zamestnávateľa, jeho presná adresa, IČO )

---------------------------------------------------------

Číslo:
MENNÝ ZOZNAM ZAMESTNANCOV
oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby
(§ 17 ods. 8 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 5 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v
čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov)
Schválený počet občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu
a alternatívnu službu (§ 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) : ......................................
Pre okresný úrad v sídle kraja: ......................................
Por.
čís.
1.

Priezvisko, meno
a akademický titul
2.

1.

ALENDER Alfonz,
Ing.

601219/7891

Závodná 1,
823 05 Bratislava 2

2.

ALENDER Jozef,
Mgr.

620813/7215

Záhorácka 5,
900 01 Malacky

3.

CIBAK Jozef

581212/5897

Laurinská 2,
811 03 Bratislava 1

Rodné číslo
3.

Adresa
trvalého pobytu
4.

Poznámka
5.

štatutárny zástupca zamestnávateľa
(titul, meno priezvisko a podpis)

Vybavuje/:

Príloha č. 2

ADRESY
okresných úradov v sídle kraja
Por.
číslo

Okresný úrad v sídle kraja

Adresa

PSČ

1.

Bratislava

Tomášikova 46, Bratislava

832 05

2.

Banská Bystrica

Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 1

974 01

3.

Košice

Komenského 52, Košice 1

041 26

4.

Nitra

Štefánikova trieda 69, Nitra 1

949 01

5.

Prešov

Nám. mieru 3, Prešov 1

081 92

6.

Trenčín

Hviezdoslavova 3, Trenčín 1

911 01

7.

Trnava

Kollárova 8, Trnava 1

917 77

8.

Žilina

Janka Kráľa 4, Žilina 1

010 40

Príloha č. 4
„VZOR“
Názov zamestnávateľa, jeho presná adresa, IČO
------------------------------------------------------------

Číslo:

OZNÁMENIE
o vzniku a o zániku dôvodu oslobodenia zamestnanca
(§ 17 ods. 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 5 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.)
Pre okresný úrad v sídle kraja: ......................................

Por.
čís.

Priezvisko a
meno, titul

Rodné číslo

1.

2.

3.

Adresa
trvalého pobytu

4.
Závodná 1,
601219/7891 823 05
Bratislava 2

1.

ALENDER
Alfonz, Ing.

2.

ALENDER
Jozef, Mgr.

620813/7215

CIBAK Jozef

Laurinská 2,
581212/5897 811 03
Bratislava 1

3.

Vznik
dôvodu
oslobodenia
(dátum)
5.

Zánik
dôvodu
oslobodenia
(dátum)
6.

Poznámka

1. 3. 2009

Záhorácka 5,
900 01 Malacky

10. 3. 2009
5. 3. 2009

štatutárny zástupca zamestnávateľa
(titul, meno priezvisko a podpis)

Vybavuje/:

7.

Príloha č. 3A
„VZOR“
(pre subjekty, pre ktoré je MDV SR zakladateľom alebo zriaďovateľom)
----------------------------------------------------------Číslo:

Výtlačok číslo:
Počet listov: 1

POČET OBČANOV
oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a alternatívnu službu
(§ 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Zamestnávateľ:

(názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa, IČO)

Adresa zamestnávateľa

(vyplňuje zamestnávateľ)

titul, meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu zamestnávateľa

Kategória občanov
občan, ktorému trvá branná povinnosť a je
zaradený do záloh ozbrojených síl, národnej
registrácie a evidencie alternatívnej služby

Počty občanov oslobodených od
povinnosti vykonať mimoriadnu službu
požadujem

schvaľujem

(vyplňuje zamestnávateľ)

(vyplňuje schvaľujúci
orgán)

Platnosť od

(vyplňuje
zamestnávateľ)

Ing. Tibor Fülöp
riaditeľ OKR MDV SR

Príloha č. 3B
„VZOR“
(pre subjekty, pre ktoré MDV SR nie je zakladateľom alebo zriaďovateľom)
----------------------------------------------------------Číslo:

Výtlačok číslo:
Počet listov: 1

POČET OBČANOV
oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a alternatívnu službu
(§ 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Zamestnávateľ:

(názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa, IČO)

Adresa zamestnávateľa

(vyplňuje zamestnávateľ)

titul, meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu zamestnávateľa

Kategória občanov
občan, ktorému trvá branná povinnosť a je
zaradený do záloh ozbrojených síl, národnej
registrácie a evidencie alternatívnej služby

Počty občanov oslobodených od
povinnosti vykonať mimoriadnu službu
požadujem

schvaľujem

(vyplňuje zamestnávateľ)

(vyplňuje schvaľujúci
orgán)

Platnosť od

(vyplňuje
zamestnávateľ)

titul, meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu alebo
určeného vedúceho schvaľujúceho orgánu

