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V Ý N O S 
MINISTERSTVA  OBRANY 
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

 
z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL 

 
o požadovaných druhoch, študijných odboroch 

a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, 
požadovaných študijných odboroch 

a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby 
a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností 

vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby 
 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z.  
o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z. ustanovuje: 
 

§ 1 
 

(1) Na výkon dočasnej štátnej služby vo vojenských hodnostiach (ďalej len „hodnosť“) 
vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik pre vojenské odbornosti komunikačné a informačné systé-
my, letecké pozemné informačné systémy alebo spravodajstvo a elektronický boj sa požaduje naj-
menej stredné odborné vzdelanie1) v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zo skupiny študij-
ných odborov alebo zo skupiny učebných odborov2) elektrotechnika alebo doprava, pošty a tele-
komunikácie. 
 

(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre ďalšie vojenské 
odbornosti sa požaduje najmenej stredné odborné vzdelanie bez ohľadu na študijný odbor alebo 
učebný odbor, ak nie je v § 6 a 8 ustanovené inak. 
 

§ 2 
 

(1) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster 
a štábny nadrotmajster sa požaduje úplné stredné odborné vzdelanie3) v študijnom odbore zo sku-
piny študijných odborov 
a) elektrotechnika alebo doprava, pošty a telekomunikácie pre vojenské odbornosti  

1. komunikačné a informačné systémy, 
2. letecké pozemné informačné systémy, 
3. protivzdušná obrana alebo 
4. spravodajstvo a elektronický boj, 

                                                 
1) § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov. 
2) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname 

študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zruč-
ností alebo nadania. 

3) § 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. 
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b) ekonomika a organizácia, obchod a služby pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služ-

ba. 
 

(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 sa za požadované 
vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa4) alebo vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa5) v študijnom odbore6) z podskupiny študijných odborov 
a) konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie alebo dopravné a poštové služby 

pre vojenské odbornosti podľa odseku 1 písm. a), 
b) ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť podľa odseku 1 písm. b). 
 

(3) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre ďalšie vojenské 
odbornosti sa požaduje najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie7) alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie bez ohľadu na študijný odbor, ak nie je v § 6 a 8 ustanovené inak. 
 

§ 3 
 

(1) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podpráporčík, práporčík a nadprápor-
čík pre vojenské odbornosti komunikačné a informačné systémy, letecké pozemné informačné 
systémy alebo protivzdušná obrana sa požaduje úplné stredné odborné vzdelanie v skupine študij-
ných odborov elektrotechnika alebo doprava, pošty a telekomunikácie. 
 

(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach a pre vojenské odbornosti podľa od-
seku 1 sa za požadované vzdelanie považuje aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vy-
sokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore z podskupiny študijných odborov kon-
štrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie alebo dopravné a poštové služby.  
 

(3) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre ďalšie vojenské 
odbornosti sa požaduje najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie. 
 

§ 4 
 

(1) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach poručík, nadporučík a kapitán sa po-
žaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
v študijnom odbore z podskupiny študijných odborov  
a) konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie alebo obrana a vojenstvo pre vo-

jenské odbornosti protivzdušná obrana alebo spravodajstvo a elektronický boj, 
b) právo, bezpečnostné služby, ekonómia a manažment, obrana a vojenstvo alebo informatické 

vedy, informačné a komunikačné technológie pre vojenské odbornosti komunikačné a infor-
mačné systémy, letecké pozemné informačné systémy alebo vojenská polícia, 

c) ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba, 
d) humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, ekonómia a manažment, právo alebo obrana 

a vojenstvo pre vojenskú odbornosť personálny manažment. 
 
                                                 
4) § 52 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
5) § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. 
6) § 50 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
 Sústava študijných odborov Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 2090/2002 – sekr. zo 16. decembra 2002 v znení neskorších predpisov. 
7) § 16 ods. 4 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. 
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(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre vojenskú odbor-
nosť právna služba sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore prá-
vo z podskupiny študijného odboru právo. 
 

(3) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre špecializáciu psy-
chológ vo vojenskej odbornosti personálny manažment sa požaduje vysokoškolské vzdelanie dru-
hého stupňa v študijnom odbore psychológia z podskupiny študijného odboru spoločenské a beha-
viorálne vedy. 
 

(4) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre ďalšie vojenské 
odbornosti sa požaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 
druhého stupňa bez ohľadu na študijný odbor, ak nie je v § 6 a 8 ustanovené inak. 
 

§ 5 
 

(1) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach major, podplukovník, plukovník, bri-
gádny generál, generálmajor, generálporučík a generál sa požaduje vysokoškolské vzdelanie dru-
hého stupňa v študijnom odbore z podskupiny študijných odborov  
a) konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a komunikácie alebo obrana a vojenstvo pre vo-

jenskú odbornosť protivzdušná obrana, 
b) právo, bezpečnostné služby, ekonómia a manažment, obrana a vojenstvo alebo informatické 

vedy, informačné a komunikačné technológie pre vojenské odbornosti 
1. komunikačné a informačné systémy,  
2. letecké pozemné informačné systémy alebo 
3. vojenská polícia, 

c) ekonómia a manažment pre vojenskú odbornosť finančno-ekonomická služba, 
d) humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, ekonómia a manažment, právo alebo obrana 

a vojenstvo pre vojenskú odbornosť personálny manažment, 
e) právo pre vojenskú odbornosť právna služba. 
 

(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 1 pre ďalšie vojenské 
odbornosti sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez ohľadu na študijný odbor, ak 
nie je v § 6 a 8 ustanovené inak. 
 

§ 6 
 

(1) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik 
pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie starší zberač ranených − špecia-
lista a zdravotnícky špecialista − vodič sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pra-
covných činností8) v kategórii 
a) asistent stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore sanitár, úplné stredné odborné vzdelanie 

v študijnom odbore zdravotnícky asistent alebo zdravotnícky záchranár, vyššie odborné vzde-
lanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo vysokoškolské vzdelanie 
prvého stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, 

b) sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo 

                                                 
8) § 2 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania. 
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c) pôrodná asistentka vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistent- 

ka alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia. 
 

(2) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik 
a čatár pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie 
a) mladší zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností  

v kategórii 
1. asistent úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch zdravotnícky asistent alebo 

zdravotnícky záchranár, vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdra-
votnícky záchranár alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ur-
gentná zdravotná starostlivosť, 

2. sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo 

3. pôrodná asistentka vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asis-
tentka alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia, 

b) mladšia sestra sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v ka-
tegórii sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vy-
sokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

c) zdravotnícky asistent sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných čin-
ností v kategórii asistent úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky 
asistent, 

d) mladší laborant sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností  
v kategórii laborant úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch zdravotnícky labo-
rant alebo farmaceutický laborant, vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný 
medicínsko-technický laborant, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore 
zdravotnícke a diagnostické pomôcky alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študij-
nom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy. 

 
(3) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, 

čatár a rotný pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie 
a) sestra sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v kategórii 

sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské vzde-
lanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

b) laborant sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v kategórii 
laborant úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch zdravotnícky laborant alebo 
farmaceutický laborant, vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný medicín-
sko-technický laborant, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore zdravotníc-
ke a diagnostické pomôcky alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore 
laboratórne vyšetrovacie metódy, 

c) zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v kate-
górii  
1. asistent úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, vyššie 

odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, 
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2. sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo 

3. pôrodná asistentka vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asis-
tentka alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia, 

d) zdravotník v útvare špeciálneho určenia sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných 
pracovných činností v kategórii 
1. asistent vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár 

alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná sta-
rostlivosť alebo 

2. sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 

 
(4) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, 

čatár, rotný a rotmajster pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie 
a) starší zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností  

v kategórii 
1. asistent úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár, vyššie 

odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár alebo vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, 

2. sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo 

3. pôrodná asistentka vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asis-
tentka alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore pôrodná asistencia, 

b) starší zdravotník v útvare špeciálneho určenia sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon od-
borných pracovných činností v kategórii 
1. asistent vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár 

alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná sta-
rostlivosť alebo 

2. sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, vysoko-
školské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

c) sestra špecialistka sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností  
v kategórii sestra vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, 
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vysokoškol-
ské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

d) laborant − špecialista sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných čin-
ností v kategórii laborant úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch zdravotnícky 
laborant alebo farmaceutický laborant, vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomo-
vaný medicínsko-technický laborant, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom od-
bore zdravotnícke a diagnostické pomôcky alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy. 

 
(5) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, 

čatár, rotný, rotmajster a nadrotmajster pre vojenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon 
funkcie 
a) vedúci starší zdravotník sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných čin-

ností v kategórii 
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1. asistent vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore urgentná zdravotná sta-
rostlivosť alebo 

2. sestra vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo vy-
sokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 

b) vrchná sestra sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v ka-
tegórii sestra vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 

 
(6) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik, 

čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmajster pre vojenskú odbornosť vojenské 
zdravotníctvo na výkon funkcie  
a) hlavná sestra sa požaduje odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v ka-

tegórii sestra vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 
b) veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník ozbrojených síl Slovenskej republiky sa požaduje od-

borná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v kategórii sestra vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo. 

 
(7) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odsekov 2 až 4 pre vojenskú 

odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie podľa odseku 2 písm. a) a b), odseku 3  
písm. a) a c) a odseku 4 písm. a) a c) požadovanou odbornou spôsobilosťou na výkon odborných 
pracovných činností je aj odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností získaná  
v príslušných študijných odboroch podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004. 9)  
 

(8) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 5 písm. a) pre vojenskú 
odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie vedúci starší zdravotník požadovanou odbor-
nou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností je aj odborná spôsobilosť na výkon 
pracovných činností získaná v príslušných študijných odboroch podľa predpisov účinných do  
30. apríla 2004, ak profesionálny vojak získal aj vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študij-
nom odbore andragogika alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore an-
dragogika. 
 

(9) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa odseku 6 písm. b) pre vojenskú 
odbornosť vojenské zdravotníctvo na výkon funkcie veliaci poddôstojník – hlavný zdravotník 
ozbrojených síl Slovenskej republiky požadovanou odbornou spôsobilosťou na výkon odborných 
pracovných činností je aj odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností získaná v príslušných 
študijných odboroch podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ak profesionálny vojak získal aj 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore andragogika alebo v študijnom odbo-
re občianska bezpečnosť. 
 

(10) Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 pre vo-
jenskú odbornosť vojenské zdravotníctvo sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  
v študijných odboroch 
a) všeobecné lekárstvo z podskupiny študijných odborov lekárske vedy, 
b) zubné lekárstvo z podskupiny študijných odborov zubné lekárstvo,  
c) verejné zdravotníctvo alebo laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve z podskupiny 

študijných odborov nelekárske zdravotnícke vedy,  
 
 
                                                 
9) § 21a ods. 1, 5, 6, 9 až 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
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d) všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín z podskupiny študijných odborov vete-

rinárske vedy, 
e) farmácia z podskupiny študijných odborov farmaceutické vedy, 
f) biológia z podskupiny študijných odborov vedy o živej prírode alebo 
g) chémia z podskupiny študijných odborov vedy o neživej prírode. 
 

§ 7 
 

Na výkon dočasnej štátnej služby v hodnostiach poručík, nadporučík, kapitán, major, pod-
plukovník a plukovník pre špecializáciu vojenský duchovný vo vojenskej odbornosti vojenská du-
chovná služba sa požaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore teológia, 
katolícka teológia, evanjelická teológia alebo pravoslávna teológia z podskupiny študijných odbo-
rov humanitné vedy. 
 

§ 8 
 

Profesionálnym vojakom, ktorí boli pred 15. aprílom 2009 ustanovení do funkcie starší 
zberač ranených – špecialista, zdravotnícky špecialista – vodič, zdravotník v útvare špeciálneho 
určenia, starší zdravotník v útvare špeciálneho určenia a vedúci starší zdravotník, sa získané stred-
né odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie v prísluš-
nom študijnom odbore považuje do 30. júna 2010 za požadovanú odbornú spôsobilosť na výkon 
odborných pracovných činností v príslušných študijných odboroch podľa tohto výnosu. 
 

§ 9 
 

Zrušuje sa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 12. septembra 2007  
č. SEOPMVL-105-64/2007-OdL o požadovaných druhoch a študijných odboroch stredoškolského 
vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štát- 
nej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky (oznámenie č. 434/ 
2007 Z. z.). 
 

§ 10 
 

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2009.  
 
 
 
 

Jaroslav   B A Š K A , v. r. 
minister obrany 

Slovenskej republiky 
 
 
Č. SEOPMVL-20-15/2009-OdL 
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