VZOR
séria

M

èíslo 000

001*

Meno a priezvisko ....................................................... Rodné èíslo ..................................................................

Doplnok  èíslo

...........................................................................
Odtlaèok peèiatky
obvodného úradu v sídle kraja

POVOLÁVACÍ ROZKAZ

séria

M

èíslo

000 001*

Pod¾a § 10 ods. 4 písm. a) zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky a pod¾a ustanovenia § 15 ods. 1
zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolávam na výkon
mimoriadnej sluby
Meno .........................................................

Dostavte sa ...........................................

do ..................... hod.

Priezvisko ..................................................

k vojenskému útvaru ..................................................................

Rodné èíslo ...............................................

Miesto nástupu ..........................................................................

Trvalý pobyt .....................................................................................................................................................
Odôvodnenie:
Mimoriadnu slubu ste povinný vykona pod¾a § 4 písm. b) zákona è. 570/ 2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pod¾a § 15 ods. 3 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ste povinný sa dostavi na miesto nástupu v termíne urèenom v povolávacom rozkaze.
Pouèenie:
Pod¾a § 15 ods. 12 zákona è. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa proti
tomuto povolávaciemu rozkazu na výkon mimoriadnej sluby nemono odvola. Povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej sluby nemono preskúma súdom.
Odtlaèok
peèiatky

V ...................................

.................. 20 ......

...........................................
prednosta
meno, priezvisko a podpis

TAM

SPÄ

Miesto na odtlaèok peèiatky výdajne cestovných
lístkov, prípadne na záznam sprievodcu dráhového
vozidla alebo vodièa verejnej autobusovej dopravy.

Miesto na odtlaèok peèiatky výdajne cestovných
lístkov, prípadne na záznam sprievodcu dráhového
vozidla alebo vodièa verejnej autobusovej dopravy.

VEOBECNÉ POKYNY
1. Prevzatie povolávacieho rozkazu na výkon mimoriadnej sluby bezodkladne oznámte svojmu zamestnávate¾ovi.
2. Na výkon mimoriadnej sluby ste povinný sa dostavi na miesto nástupu v termíne urèenom v povolávacom rozkaze. Nesplnením tejto povinnosti by ste mohli spácha trestný èin.
3. Ak ste boli uznaný za obèana s akým zdravotným postihnutím, ste to povinný bezodkladne oznámi a preukáza
obvodnému úradu v sídle kraja.
4. Ak sa zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodov hodných osobitného zrete¾a nemôete dostavi na výkon mimoriadnej sluby, ste to povinný bezodkladne oznámi obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý Vás povolal na výkon mimoriadnej sluby, a dôvody preukáza originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu.
5. Ak sa nedostavíte na výkon mimoriadnej sluby na miesto nástupu v termíne urèenom v povolávacom rozkaze
a bezodkladne nepreukáete obvodnému úradu v sídle kraja dôvod, pre ktorý sa nemôete dostavi, môete by
predvedený útvarom Policajného zboru do útvaru urèeného v povolávacom rozkaze.
6. Povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej sluby Vás oprávòuje na bezplatnú prepravu mestskou a miestnou hromadnou dopravou a na bezplatnú prepravu verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na
dráhe z miesta trvalého pobytu na miesto nástupu urèené v povolávacom rozkaze a spä.
7. Pred nástupom na prepravu verejnou autobusovou dopravou si povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej sluby
nechajte potvrdi vodièom autobusu.
8. Pred nástupom na prepravu verejnou osobnou dopravou na dráhe si povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej
sluby nechajte opeèiatkova staniènou dátumovou peèiatkou vo výdajni cestovných lístkov. Ak na stanici nie je
výdajòa cestovných lístkov alebo je výdajòa cestovných lístkov pred príchodom vlaku zatvorená, povolávací rozkaz
si nechajte potvrdi sprievodcom dráhového vozidla.
9. Pri preprave ste povinný dodriava ustanovenia prepravného poriadku dopravcov, v opaènom prípade môete by
z prepravy vylúèený.
10. So sebou si vezmite
 povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej sluby,
 obèiansky preukaz,
 osobnú identifikaènú kartu (vojenskú kniku), ak Vám bola vydaná,
 kovové identifikaèné títky, ak Vám boli vydané,
 vodièský preukaz a ïalie oprávnenia, ktorých ste drite¾om,
 2 ks fotografie 3,5 x 3 cm,
 holiace a hygienické potreby.

VOJENSKÝ ÚTVAR

Prijatý do mimoriadnej sluby

.....................
dátum

.........................
podpis
Záznam o dôvodoch neprijatia

