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Kritériá zdravotnej spôsobilosti
vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách
Vybrané vojenské odbornosti
a funkcie
Delostrelecké
Letecký pozemný personál
Obsluha rádiolokátorov

Kritériá
Telesná výška:
pre mužov a ženy
rovnako
od 150 cm

Prieskumné a rádioelektronického boja
Špecialisti jednotiek radiačnej,
chemickej a biologickej ochrany

Poznámky
Pri posudzovaní telesnej
výšky sa zohľadňujú
technické parametre
vojenskej techniky
a ochranných prostriedkov,
ktoré bude profesionálny
vojak používať.

pre mužov a ženy
rovnako
od 160 cm

Osádky tankov a samohybných diel,
bojových vozidiel pechoty a obrnených
transportérov
Potápači
Vodiči
Strážni
Výsadkové
Výsadkové
Mechanizované a tankové jednotky

Telesná hmotnosť:
pre mužov a ženy
rovnako
od 60 kg do 90 kg

U výsadkárov so splneným
výsadkovým výcvikom
možno pripustiť zoskoky
padákom i pri vyššej
telesnej hmotnosti, ak sú
upravené technické
podmienky zoskoku.
U príslušníkov
mechanizovaných
a tankových jednotiek sa
pri posudzovaní telesnej
hmotnosti zohľadňujú
technické parametre
vojenskej techniky, ktoré
bude profesionálny vojak
používať.
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Vybrané vojenské odbornosti
a funkcie
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta
Slovenskej republiky

Kritériá
Telesná výška:
Muži: od 183 do 195 cm
Ženy: od 170 do 190 cm
Telesná hmotnosť:
Muži: od 70 kg do 95 kg
Ženy: od 55 kg do 70 kg
Telesný vzhľad:
Bez jaziev kože tváre,
bez tetovania, piercingu
a iných porušení kože
vlasatej časti hlavy,
tváre, krku, uší
a horných končatín do
výšky 10 cm od
zápästia. Bez potreby
dioptrických pomôcok
(okuliare) počas výkonu
štátno-protokolárnych
aktov; kontaktné
šošovky sú povolené.

Príslušníci Čestnej stráže Ozbrojených
síl Slovenskej republiky

Telesná výška:
Muži: od 180 do 190 cm
Ženy: od 170 do 190 cm
Telesná hmotnosť:
Muži: od 70 kg do 90 kg
Ženy: od 55 kg do 70 kg
Telesný vzhľad:
Bez jaziev kože tváre,
bez tetovania, piercingu
a iných porušení kože
vlasatej časti hlavy,
tváre, krku, uší
a horných končatín do
výšky 10 cm od
zápästia. Bez potreby
dioptrických pomôcok
(okuliare) počas výkonu
štátno-protokolárnych

Poznámky
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Vybrané vojenské odbornosti
a funkcie

Kritériá
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Poznámky

aktov; kontaktné
šošovky sú povolené.

Funkcie vodičov, u ktorých sa vyžaduje Psychická spôsobilosť
oprávnenie viesť motorové vozidlo vodiča.
skupiny

Predkladá sa platný
„Doklad o psychickej
spôsobilosti vodiča“ (QL
testy).

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.

Odborník na zabezpečenie proviantným
materiálom

Zdravotná spôsobilosť
vodiča.

„Doklad o zdravotnej
spôsobilosti“, ak ju vodič
nemá zapísanú vo
vodičskom preukaze.

Periférne videnie
fyziologické, bez
poruchy zorného poľa.

Lekársky nález
perimetrického vyšetrenia.
Zdravotná spôsobilosť „A“
pri Dg H 53.4 e)
pre tieto funkcie vodičov
neplatí.
Predkladá sa platné
„Potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti pracovníka
v potravinárstve“1).
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Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

