
„VZOR“ 

 

 

Okresný úrad ........................ (sídlo) 

(adresa okresného úradu v sídle kraja) 

 

 

VYHLÁSENIE 

o odopretí výkonu mimoriadnej služby 

 

 

Ja, ........................................... (meno a priezvisko), narodený ............................ (dátum) 

v ............................................................... (miesto narodenia), rodné číslo ...................................., 

trvale bytom ........................................................................................... (adresa trvalého pobytu), 

prechodne bytom ......................................................................... (adresa prechodného pobytu), *) 

povolaním .............................................................................................................................., **) 

v súlade s § 2 písm. a) a § 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase 

vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov týmto vyhlasujem, že odopieram 

výkon mimoriadnej služby, z dôvodu, že výkon mimoriadnej služby je v rozpore s mojim 

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

 

V ........................................................... 
(miesto a dátum) 

 

 

 

........................................................... 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

___________________________ 
*) Ak občan nemá prechodný pobyt, uvedie sa slovo „nemám“. 

**) Uvedie sa povolanie, ktoré občan vykonáva, alebo na ktoré sa pripravoval štúdiom. 

Bohumír Harvan



 

 
Poznámka:- 

1. Vychádzajúc z čl. 25 Ústavy Slovenskej republiky a § 2 písm. a) zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej 

službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov je dôvodom na odopretie výkonu 

mimoriadnej služby výlučne skutočnosť, že výkon mimoriadnej služby je v rozpore so svedomím občana alebo 

s jeho náboženským vyznaním. 

2. Vyhlásenie musí byť v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny  

a vojnového stavu v znení neskorších predpisov podané s osvedčeným podpisom. 

3. Vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby nepodáva 

a) občan, ktorému ešte nevznikla branná povinnosť (vznik brannej povinnosti upravuje § 5 zákona 

č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov), 

b) občan, ktorému z dôvodov uvedených v § 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zanikla branná povinnosť; napr. má tzv. 

„modrú knižku“, nemá už trvalý pobyt na území SR a ďalšie, 

c) občan, ktorý odoprel povinnú vojenskú službu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky  

č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a bol rozhodnutím územnej (okresnej) vojenskej správy zaradený do 

evidencie občanov povinných vykonať civilnú službu, 
d) občan, ktorý už bol rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja zaradený do dokumentácie evidovaných 

občanov. 

4. Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení 

neskorších predpisov sa neprihliada na vyhlásenie občana o odopretí výkonu mimoriadnej služby, ak bolo 

podané po lehote uvedenej v § 4 ods. 1 uvedeného zákona a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie.  

Taktiež sa neprihliada na opätovne podané vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, ak podaniu 

predchádzalo späťvzatie vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby (§ 4 ods. 7). 


