O Benefity DVP:
• finančný príspevok vo výške viac ako 1.100,00 €,
• plnohodnotný vojenský výcvik zameraný na všestranný
rozvoj osobnosti,
• bezplatné stravovanie a ubytovanie,
• vojenský výstroj a výzbroj zapožičané počas výkonu
DVP,
• preplatenie cestovného z miesta trvalého bydliska
na miesto výkonu DVP a späť,
• zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie.

O Ďalšie benefity DVP:
• ponechanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie
počas výkonu DVP,
• garancia zaradenia na pôvodné miesto a pracovisko
po skončení DVP,
• zachovanie dávok v hmotnej núdzi a aktivačného
príspevku počas výkonu DVP,
• po absolvovaní DVP môžete vstúpiť d o aktívnych záloh
OS SR.

1

občiansky preukaz,
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
výpis zo zdravotnej dokumentácie,
doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia
a oprávnenia, resp. ich overené kópie,
rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti,
ak mu branná povinnosť nevznikla.

ootrebne VVD niť:
prijatie do DVP,
osobný dotazník,
životopis,
stné vyhlásenie.
predložení všetkých potrebných dokumentov je
trebné absolvovať posúdenie zdravotnej a psychickej
jsobílosti.

O Čo po skončení DVP?
Po ú s p e š n o m absolvovaní DVP:
• bude vojak DVP povýšený na vojaka 2. stupňa,
• bude zaradený do záloh OS SR,
• je možné požiadať o zaradenie do aktívnych záloh OS
SR - do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa,
• je možné požiadať o prijatie do dočasnej štátnej služby
podľa § 27 zákona č. 281/2015 Z. z. a o ustanovenie
do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa.
* nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako
čakateľ alebo kadet resp. absolvovať štúdium na Akadémii
ozbrojených sít generála Milana Rastislava Štefáni
Info na: w w w . r e g r u t a c i a . s k
www.vojak.mil.sk
www.mosr.sk/dvp

Podľa miesta trvalého bydliska prostredníctvom regrutačných skupín,
ktoré sídlia v krajských mestách:
•
•
•
•
•

Bratislava, Špitálska 22,832 47 Bratislava, 0960 317 755, rsk.ba@mil.sk
Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava, 0960 395 700, rsk.tt@mil.sk
Trenčín, Hviezdoslavova 16,911 27 Trenčín, 0960 333 880, rsk.tn@mil.sk
Žilina, Rajecká cesta 18,010 01 Žilina, 0960 442 801, rsk.za@mil.sk
Banská Bystrica, Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica
(korešpondenčná adresa: PPS 700, ČSA 1182,962 31 Sliač), 0960 412 147,
rsk.bb@mil.sk
• Nitra, Novozámocká 1,949 01 Nitra, 0960 372 401, rsk.nr@mil.sk
• Prešov, Mukačevská 22, 080 01 Prešov, 0960 524 988, rsk.po@mil.sk
• Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice, 0960 515 777, rsk.ke@mil.sk

