
Č.p.: žpr-281-155/2021-SkPeM 

 

DOHODA O ZARADENÍ DO AKTÍVNYCH ZÁLOH 

uzatvorená podľa § 14b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi 

 

 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky 

v zastúpení 

zástupca veliteľa vojenského útvaru:  xxxx Ing. Jozef KASL 

názov a sídlo vojenského útvaru: VÚ 1049 Sereď, Kasárenská 1005/54, 926 01 Sereď 

 

a 

 

titul, meno a priezvisko:  Tomáš ABRAHÁMOVSKÝ 

dátum a miesto narodenia: xxxxxxxx 

adresa trvalého pobytu: xxxxxxxx 

adresa prechodného pobytu: xxxxxxxx  

obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo zamestnávateľa: xxxxxxxx 

číslo účtu zamestnávateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky: xxxxxxxx 

(ďalej len „vojak v aktívnej zálohe“) 

 

(ďalej len „strany dohody“) 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Vojak v aktívnej zálohe sa na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh (ďalej len 

„dohoda o zaradení“) pripravuje vo vojenskom útvare v stave bezpečnosti štátu na výkon mimoriadnej 

služby pravidelným cvičením a plní úlohy ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené 

sily“). 

 

(2) Výkon práv a povinností strán dohody sa riadi zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej 

povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

570/ 

2005 Z. z.“) a dohodou o zaradení. 

 

Čl. 2 

Osobitné ustanovenia 

 

(1) Názov a sídlo vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v aktívnej zálohe pripravovaný: 

VÚ 1049 Sereď (ďalej len „vojenský útvar“). 

 

(2) Vojak v aktívnej zálohe bude pripravovaný na funkciu: xxxx 

 

  



 

 

 

(3) Dohoda o zaradení sa uzatvára na 3 kalendárne roky (2021-2024).  

Dohodu o zaradení možno uzatvoriť aj opakovane, najdlhšie do skončenia brannej povinnosti vojaka v 

aktívnej zálohe. 

 

(4) Vojakovi v aktívnej zálohe patrí za podmienok ustanovených zákonom č. 570/2005 Z. z. 

a) motivačný príspevok v sume 600 eur za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnych zálohách; 

motivačný príspevok sa nevyplatí, ak vojak v aktívnej zálohe absolvuje menej ako 75 % určenej 

doby pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl v kalendárnom roku, 

b) pomerná časť hodnostného platu patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbro- 

jených síl z prvého platového stupňa vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol; pomerná časť hodnostného 

platu sa nevyplatí za dni neprítomnosti vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo 

plnenia úloh ozbrojených síl, 

c) naturálne náležitosti primerané potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl 

podľa služobného predpisu ministra obrany Slovenskej republiky č. odborné nariadenie 

ÚCLaSMŠ-44*6-EL/2017, 

d) náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do 

miesta nástupu na plnenie úloh ozbrojených síl a späť v cene cestovného lístka 2. triedy verejnej 

osobnej dopravy na železničnej dráhe alebo v cene cestovného lístka pravidelnej autobusovej 

dopravy. 

 

(5) Finančné náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b) a d) uhradí vojenský útvar vojakovi v ak- 

tívnej zálohe 

a) v hotovosti,*) 

b) bezhotovostne na číslo účtu vojaka v aktívnej zálohe: xxxxxxxx.*) 

 

Čl. 3 

Výpoveď a zánik dohody o zaradení 

 

(1) Veliteľ vojenského útvaru môže dohodu o zaradení vypovedať, ak vojak v aktívnej zálohe 

a) sa opakovane nezúčastní na pravidelnom cvičení alebo na plnení úloh ozbrojených síl, 

b) opakovane porušuje vojenskú disciplínu (§ 14f ods. 3 zákona č. 570/2005 Z. z.), 

c) svojim konaním narušil vážnosť ozbrojených síl alebo ohrozil dôveru v ozbrojené sily. 

 

(2) Vojak v aktívnej zálohe môže dohodu o zaradení vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 

 

(3) Výpovedná lehota dohody o zaradení pre strany dohody je 30 kalendárnych dní; táto lehota 

sa počíta od prvého dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bolo doručené písomné oznámenie o zrušení 

dohody o zaradení. 

(4) Dohoda o zaradení zanikne 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, 

b) ak vojak v aktívnej zálohe prestane spĺňať podmienky na zaradenie do aktívnych záloh, 

c) uplynutím výpovednej lehoty, 

d) úmrtím vojaka v aktívnej zálohe alebo vyhlásením za mŕtveho. 

 

________________________ 
*) Nehodiace sa prečiarknuť. 

  



odtlačok 

okrúhlej 

pečiatky 

so štátnym 

znakom 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Dohoda o zaradení nadobudne platnosť odo dňa jej podpísania stranami dohody. 

 

(2) Dohoda o zaradení nadobudne účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv dňa 

....................................... (§ 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov). Dohoda o zaradení je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) 

v znení neskorších predpisov. 

 
(3) Dohoda o zaradení sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dohody 

dostane jeden výtlačok. 

 

(4) Strany dohody si dohodu o zaradení prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 

slobodne podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

V Seredi          októbra 2021                                                                V Seredi         októbra 2021 

.................................................                        ...................................................... 
           miesto a dátum             miesto a dátum 
 

 

 

     xxxx Ing. Jozef KASL                                                           Tomáš ABRAHÁMOVSKÝ 

......................................................................  ...................................................................... 
      vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko              titul, meno, priezvisko a podpis 

         a podpis veliteľa vojenského útvaru                                 vojaka v aktívnej zálohe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


