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POU ENIE
Všeobecné povinnosti
1. Prevzatie povolávacieho rozkazu a termín nástupu na výkon povinnej vojenskej služby bezodkladne oznámte svojmu zamestnávate ovi alebo na príslušný úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, ak ste vedený v evidencii uchádza ov o zamestnanie.
2. Ste povinný dostavi  sa pod a povolávacieho rozkazu v ur ený de  a hodinu na ur ené miesto. Nesplnením tejto povinnosti by ste sa mohli dopusti

trestného inu pod a § 269 až 271 zákona . 140/1961 Zb. Trestný zákon.
3. Ak nemôžete nastúpi  na výkon povinnej vojenskej služby v ur ený as a hodinu, ste povinný územnej vojenskej správe, ktorá Vás povolala na jej výkon, 

bezodkladne oznámi  a preukáza  originálom alebo úradne overenou kópiou príslušného dokladu dôvody, ktoré Vám bránia nastúpi  na výkon povinnej 
vojenskej služby.
Povolávací rozkaz Vás opráv uje na cestu verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na dráhe z miesta trvalého pobytu na miesto ur enia
a spä . Cesta po dráhe sa koná osobným vlakom ( O ) alebo rýchlikom ( R ) 2. vozovej triedy najkratším alebo asovo najvýhodnejším smerom. Rýchlik môže 
by  použitý od vzialenosti 101 km.  Na povolávací rozkaz nie je možné cestova  v IC a EC vlakoch. 

4.

Pred nástupom cesty predložte povolávací rozkaz zamestnancovi výdajne cestovných lístkov, ktorý si vystrihne vyplnený a potvrdený ústrižok na cestu vlakom 
a vydá Vám cestovný lístok na druh vlaku, ktorý je na ústrižku vyzna ený. V staniciach,  v ktorých výdaj a cestovných lístkov nie je alebo je  zatvorená, Vám 
cestovný lístok vydá sprievodca vo vlaku. Platnos  cestovných lístkov je rovnaká ako pri cestovných lístkoch jednosmerných. Prerušenie cesty nie je dovolené. 

5. Autobus vnútroštátnej verejnej autobusovej pravidelnej dopravy možno použi  len na cestu z miesta trvalého pobytu do najbližšej železni nej stanice alebo 
z cie ovej železni nej stanice do miesta posádky a spä . Pod a rozhodnutia územnej vojenskej správy ( voj. útvaru ) môže by  autobus použitý v prípade 
ekonomickej výhodnosti i  na vä šiu vzdialenos  do miest, kde nie je vhodné vlakové spojenie. Dopravca Vám vydá cestovný lístok oproti príslušnej úverovej 
poukážke na autobus. 

6. Pri ceste ste povinný dodržiava  ustanovenia prepravného poriadku dopravcov, inak môžete by  z prepravy vylú ený.
7. Povolávací rozkaz odovzdajte vo vojenskom útvare, opä  Vám bude vydaný po skon ení výkonu povinnej vojenskej služby na spiato nú cestu.

Odvedenec:

1. Ak v ase od vykonania odvodu do termínu nástupu na výkon základnej služby alebo náhradnej služby nastali u Vás zmeny v zmysle § 34 zákona
. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov alebo iné vážne okolnosti a doteraz ste ich nenahlásili územnej vojenskej správe,

oznámte ich bezodkladne po prevzatí povolávacieho rozkazu. 
2. Pri nástupe na základnú službu alebo náhradnú službu si vezmite so sebou: povolávací rozkaz, ob iansky preukaz, preukaz poistenca, 

vodi ský preukaz a alšie oprávnenia, ktorých ste držite om.
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