Chceš byť
profesionálnym vojakom?

Ak mate záujem o povolanie profesionálneho vojaka, je možné sa prihlásiť do aktuálne prebiehajúceho
(1K/2016 – kade AOS) na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych vojakov takto:

výberového konania

Názov funkcie: kadet Akadémie ozbrojených síl generála M. R: Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Druh štátnej služby: prípravná štátna služba s predpokladaným nástupom v auguste 2016
Po podaní a následnej registrácii prihlášky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na AOS L. Mikuláš si môžete podať žiadosť na Regrutačnej skupine
podľa miesta trvalého bydliska najneskôr do 15. marca 2016.

Výberové konanie je uverejnené na stránkach: www.vojak.mil.sk, www.personal.mil.sk
(sekcia „Výberové konania“, bližšie informácie o funkciách získate v sekcii „Okruh predurčených funkcií“)
Podmienky prijatia do štátnej služby:



















požiadal o prijatie do štátnej služby,
ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku a v roku prijatia do štátnej služby dosiahne najviac vek 25 rokov,
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je
1. členským štátom Európskej únie, alebo 2. členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
je bezúhonný,
je spoľahlivý,
ovláda štátny jazyk,
dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený;
to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu
je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12
a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
úspešne absolvoval výberové konanie.
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Naša adresa : Personálny úrad OS SR, Regrutačná skupina Prešov, Mukačevská 22, 080 01 Prešov

