
Výtlačok č. 3 

Počet listov: 3 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

PREZIDENTKY  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

č. 5409-2021-KPSR/23820 

 

z 18. novembra 2021 

 

o podrobnostiach o vymenovaní do vojenskej hodnosti 

a o povýšení do vojenskej hodnosti účastníka národného boja za oslobodenie, 

vojnového veterána a vojaka vo výslužbe 
 

Čl. 1 

 

Podľa § 5a ods. 3 zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného prí-

spevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho 

odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z., § 4 ods. 4 zákona č. 463/2003 Z. z. 

o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 21 ods. 16 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem podrobnosti o vymenovaní do vojenskej 

hodnosti a o povýšení do vojenskej hodnosti účastníka národného boja za oslobodenie, 1) vojnového 

veterána2) a vojaka vo výslužbe. 3) 

 

Čl. 2 

 

(1) Účastník národného boja za oslobodenie, vojnový veterán a vojak vo výslužbe môže 

byť vymenovaný do vojenskej hodnosti alebo povýšený do vojenskej hodnosti len za 

a) záchranu iného ľudského života, 

b) záchranu majetku veľkého rozsahu, 

c) mimoriadne úsilie a osobné nasadenie pri odstraňovaní následkov krízových situácií, 

 

 

 

 

                                                           
1) § 5a ods. 1 zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom čes-

koslovenských zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 

v znení zákona č. 439/2002 Z. z. 
 § 1 ods. 1 zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých 

iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. 
2) § 2 ods. 2 písm. a) a § 4 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/ 

2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
3) § 21 ods. 14 až 16 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 
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d) mimoriadne úsilie a osobné nasadenie počas vyslania ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej 

len „ozbrojené sily“) mimo územia Slovenskej republiky, a to na účel podľa osobitného predpi-

su, 4) 

e) plnenie služobných úloh, pri ktorých utrpel úraz s trvalými následkami, prípadne iné poškodenie 

zdravia. 

 

(2) Vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti podľa od-

seku 1 je morálne ocenenie, ktoré môže byť udelené účastníkovi národného boja za oslobodenie, 

vojnovému veteránovi a vojakovi vo výslužbe po preukázaní niektorého z dôvodov podľa odseku 1 

písm. a) až e). 

 

(3) Účastník národného boja za oslobodenie, vojnový veterán a vojak vo výslužbe môže 

byť vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík alebo brigádny generál alebo povýšený do vojen-

skej hodnosti spravidla o jeden stupeň vyššej od dosiahnutej vojenskej hodnosti alebo priznanej 

vojenskej hodnosti. 

 

(4) Účastníka národného boja za oslobodenie, vojnového veterána a vojaka vo výslužbe, 

ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, možno vymenovať do vojenskej hodnosti in memo-

riam alebo povýšiť do vojenskej hodnosti in memoriam. 

 

Čl. 3 

 

(1) Vymenovanie do vojenskej hodnosti a povýšenie do vojenskej hodnosti účastníka ná-

rodného boja za oslobodenie, vojnového veterána a vojaka vo výslužbe sa vykonáva na základe 

písomného návrhu alebo bez návrhu. Bez návrhu môže vymenovať do vojenskej hodnosti alebo 

povýšiť do vojenskej hodnosti účastníka národného boja za oslobodenie, vojnového veterána a vo-

jaka vo výslužbe len prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“). 

 

(2) Písomný návrh na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej 

hodnosti (ďalej len „písomný návrh“) predkladá 

a) minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) prostredníctvom Vojenskej kancelá-

rie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „vojenská kancelária“) prezidentovi, ak ide o vy-

menovanie alebo o povýšenie do generálskej hodnosti, 

b) generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len 

„sekcia ľudských zdrojov“) ministrovi, ak ide o vymenovanie alebo o povýšenie do nižšej vojen-

skej hodnosti. 

 

(3) Písomný návrh obsahuje 

a) označenie predkladateľa návrhu, 

b) titul, meno, priezvisko, dosiahnutú alebo priznanú vojenskú hodnosť, dátum a miesto narodenia, 

štátne občianstvo, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt alebo e-mail osoby navrhnutej na 

vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti, resp. telefónny kon-

takt a e-mail najbližšieho pozostalého, ak ide o vymenovanie alebo povýšenie do vojenskej hod-

nosti in memoriam, 

c) navrhovanú vojenskú hodnosť, 

d) odôvodnenie návrhu,  

e) názov významného výročia podľa čl. 4 ods. 4, pri ktorého príležitosti sa návrh predkladá, 

                                                           
4) § 12 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 477/ 

2019 Z. z. 
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f) miesto, dátum a podpis predkladateľa návrhu. 

 

(4) Písomný návrh sa predkladá najneskôr dva mesiace pred významným výročím uvede-

ným v čl. 4 ods. 4. Vzor písomného návrhu je uvedený v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. 

 

(5) Písomný podnet na vymenovanie do generálskej hodnosti alebo povýšenie do generál-

skej hodnosti účastníka národného boja za oslobodenie, vojnového veterána a vojaka vo výslužbe 

ministrovi podáva 

a) generálny tajomník služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 

b) náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

c) generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, 

d) náčelník vojenskej kancelárie, 

e) riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava, 

f) štatutárny zástupca právnickej osoby s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám. 

 

(6) Písomný podnet na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej 

hodnosti okrem generálskej vojenskej hodnosti účastníka národného boja za oslobodenie, vojnového 

veterána a vojaka vo výslužbe môžu osoby uvedené odseku 5 písm. a) až f) podať generálnemu 

riaditeľovi sekcie ľudských zdrojov. 

 

Čl. 4 

 

(1) Písomné podnety podľa čl. 3 ods. 5 a 6 a ich opodstatnenosť posudzuje sekcia ľudských 

zdrojov, ktorá zabezpečuje vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hod-

nosti okrem vymenovania do generálskej hodnosti alebo povýšenia do generálskej hodnosti, ktoré 

zabezpečuje vojenská kancelária. 

 

(2) Sekcia ľudských zdrojov alebo vojenská kancelária môžu požiadať Vojenský historický 

ústav Bratislava alebo inú organizačnú zložku Ministerstva obrany Slovenskej republiky alebo iný 

subjekt5) o stanovisko k možnosti vymenovania do vojenskej hodnosti alebo povýšenia do vojenskej 

hodnosti účastníka národného boja za oslobodenie, vojnového veterána a vojaka vo výslužbe. 

 

(3) Vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti účastníka 

národného boja za oslobodenie, vojnového veterána a vojaka vo výslužbe sa vykonáva písomným 

vojenským rozkazom, o čom sa vyhotoví doklad, ktorý účastníkovi národného boja za oslobodenie, 

vojnovému veteránovi a vojakovi vo výslužbe vydá prezident alebo minister. V prípade vymenova-

nia do vojenskej hodnosti in memoriam alebo povýšenia do vojenskej hodnosti in memoriam sa 

doklad vydá najbližšiemu pozostalému. 

 

(4) Vyhlásenie rozkazu o vymenovaní do vojenskej hodnosti alebo povýšení do vojenskej 

hodnosti sa uskutočňuje pri týchto významných výročiach: 

a) Deň vzniku Slovenskej republiky (1. január), 

b) Deň víťazstva nad fašizmom (8. máj), 

c) výročie Slovenského národného povstania (29. august), 

d) Deň Ústavy Slovenskej republiky (1. september), 

e) Deň ozbrojených síl Slovenskej republiky (22. september), 

f) Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie (6. október), 

                                                           
5) Napríklad zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 

1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 

v znení neskorších predpisov. 
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g) Medzinárodný deň vojnových veteránov (11. november), 

h) významné výročia vojenských útvarov alebo vojenských zväzkov. 
 

Čl. 5 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky č. 3 z 30. augusta 2005 o podrob-

nostiach na vymenúvanie a povyšovanie niektorých osôb do vojenských hodností v znení rozhod-

nutia prezidenta Slovenskej republiky č. 2 z 15. apríla 2008. 

 

Čl. 6 

Účinnosť 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana  Č A P U T O V Á 

prezidentka 

Slovenskej republiky 

v. r.  
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               Príloha č. 1 

               k rozhodnutiu prezidentky 

               Slovenskej republiky č. 5409-2021-KPSR/23820 

 

 

............................................................................................................................................................................. 

predkladateľ návrhu, adresa, telefónny kontakt, e-mail 

 

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Kutuzovova 8 

832 47 Bratislava 

 

Návrh na vymenovanie/povýšenie 

účastníka národného boja za oslobodenie/vojnového veterána/vojaka vo výslužbe 

do vojenskej hodnosti 

 

 

.................................................................................................... 

navrhovaná vojenská hodnosť 

 

1. Titul, meno, priezvisko ................................................................................................................................... 

 

2. Dosiahnutá alebo priznaná vojenská hodnosť ............................................................................................... 

 

3. Dátum a miesto narodenia ............................................................................................................................. 

 

4. Štátne občianstvo ........................................................................................................................................... 

 

5. Adresa trvalého pobytu .................................................................................................................................. 

 

6. Telefónny kontakt, e-mail ............................................................................................................................... 

 

7. Odôvodnenie návrhu (uvedú sa konkrétne dôvody a popíšu sa konkrétne činnosti, resp. konania, ktoré 

odôvodňujú predloženie návrhu) 

 

............................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................................. 

 

8. Návrh sa predkladá pri príležitosti ................................................................................................................ 

 

 

 

................................................................    ...................................................................... 

                   miesto a dátum                                                                           podpis predkladateľa návrhu 


