
    
                         
                                    Príloha č. 1 

                                                     k č.: VKPSR-71/2021 

            

 
        

                                   

Stručný opis činností vyplývajúcich z funkcie 

 

pre funkcie zaradené do výberu na dôstojnícku funkciu č. VKPSR-71/2021 

 

 
 

   Funkcia č. 1: 

   Názov organizačnej zložky:                                              Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky 

   Názov funkcie:                       veliteľ čaty 

   Plánovaná hodnosť:           poručík (PH 52) 

   ČVO / ČŠp:             G60/ 116 

   Miesto výkonu štátnej službu:         Bratislava 

   Stupeň bezpečnostnej previerky:         Tajné 
 

 

 

1. Veliteľ čaty je podriadený veliteľovi roty Čestnej stráže prezidenta SR a je priamym nadriadeným   

    príslušníkom čaty.  

 

2. Veliteľ čaty zodpovedá za: 

- bojovú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú  výkonnosť a všestrannú použiteľnosť čaty, 

- všestranné zabezpečenie podriadených a ich vycvičenosť, 

- prípravu príslušníkov čaty na výkon štátnych protokolárnych akcií prezidenta SR, 

- stav a úplnosť výzbroje, techniky a materiálu čaty a ich správne používanie, ošetrovanie, udržiavanie                  

  a ukladanie, 

- bezpečnosť a ochranu zdravia, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia v oblasti svojej    

  pôsobnosti, 

- dodržiavanie zásad ochrany utajovaných skutočností. 

 

3. Veliteľ čaty je povinný: 

- ovládať cvičebný poriadok Čestnej stráže prezidenta SR, 

- pri plnení bojových i mierových úloh obratne veliť čate, 

- vychovávať a cvičiť príslušníkov čaty, 

- osobne viesť výcvik čaty, 

- zúčastňovať sa na štátnych protokolárnych a spoločenských akciách prezidenta SR, 

- vykonávať prípravu čaty k zabezpečeniu štátnych protokolárnych a spoločenských akcií prezidenta SR podľa   

   pokynov nadriadených, 

- denne poznať skutočný stav počtov osôb, výzbroje, techniky a materiálu čaty a výsledky bojového rozdelenia,    

  ak bolo nariadené ho vykonať, 

- poznať pracovné, bojové a morálne kvality príslušníkov čaty, ich hodnosť, meno, priezvisko, rok narodenia,  

  rodinné pomery a úroveň ich vycvičenosti, 

- poznať výzbroj a techniku, vrátane munície a materiálu čaty, vedieť ju ovládať, presadzovať stanovené  

  opatrenia na jej správne používanie, ošetrovanie a ukladanie, 

- poznať skutočný stav vycvičenosti a pripravenosti čaty, rázne zakročiť proti konaniu, ktoré narúša jej  

  pripravenosť, 

- navrhovať veliteľovi roty príslušníkov čaty na ustanovenie do funkcií zodpovedajúcich ich schopnostiam, 

- denne po skončení zamestnania vyhodnotiť splnenie úloh v oblasti výchovy, výcviku a disciplíny, 

- plniť ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadených. 

 



 

   Funkcia č. 2: 

   Názov organizačnej zložky:                                              Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky 

   Názov funkcie:                       veliteľ čaty 

   Plánovaná hodnosť:           poručík (PH 52) 

   ČVO / ČŠp:             G60/ 116 

   Miesto výkonu štátnej službu:         Bratislava 

   Stupeň bezpečnostnej previerky:         Tajné 
 

 

 

1. Veliteľ čaty je podriadený veliteľovi roty Čestnej stráže prezidenta SR a je priamym nadriadeným   

    príslušníkom čaty.  

 

2. Veliteľ čaty zodpovedá za: 

- bojovú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú  výkonnosť a všestrannú použiteľnosť čaty, 

- všestranné zabezpečenie podriadených a ich vycvičenosť, 

- prípravu príslušníkov čaty na výkon štátnych protokolárnych akcií prezidenta SR, 

- stav a úplnosť výzbroje, techniky a materiálu čaty a ich správne používanie, ošetrovanie, udržiavanie                  

  a ukladanie, 

- bezpečnosť a ochranu zdravia, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia v oblasti svojej    

  pôsobnosti, 

- dodržiavanie zásad ochrany utajovaných skutočností. 

 

3. Veliteľ čaty je povinný: 

- ovládať cvičebný poriadok Čestnej stráže prezidenta SR, 

- pri plnení bojových i mierových úloh obratne veliť čate, 

- vychovávať a cvičiť príslušníkov čaty, 

- osobne viesť výcvik čaty, 

- zúčastňovať sa na štátnych protokolárnych a spoločenských akciách prezidenta SR, 

- vykonávať prípravu čaty k zabezpečeniu štátnych protokolárnych a spoločenských akcií prezidenta SR podľa   

   pokynov nadriadených, 

- denne poznať skutočný stav počtov osôb, výzbroje, techniky a materiálu čaty a výsledky bojového rozdelenia,    

  ak bolo nariadené ho vykonať, 

- poznať pracovné, bojové a morálne kvality príslušníkov čaty, ich hodnosť, meno, priezvisko, rok narodenia,  

  rodinné pomery a úroveň ich vycvičenosti, 

- poznať výzbroj a techniku, vrátane munície a materiálu čaty, vedieť ju ovládať, presadzovať stanovené  

  opatrenia na jej správne používanie, ošetrovanie a ukladanie, 

- poznať skutočný stav vycvičenosti a pripravenosti čaty, rázne zakročiť proti konaniu, ktoré narúša jej  

  pripravenosť, 

- navrhovať veliteľovi roty príslušníkov čaty na ustanovenie do funkcií zodpovedajúcich ich schopnostiam, 

- denne po skončení zamestnania vyhodnotiť splnenie úloh v oblasti výchovy, výcviku a disciplíny, 

- plniť ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadených. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Funkcia č. 3: 

   Názov organizačnej zložky:                                              Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky 

   Názov funkcie:                       veliteľ čaty 

   Plánovaná hodnosť:           poručík (PH 52) 

   ČVO / ČŠp:             G60/ 116 

   Miesto výkonu štátnej službu:         Bratislava 

   Stupeň bezpečnostnej previerky:         Tajné 
 

 

 

1. Veliteľ čaty je podriadený veliteľovi roty podpory velenia a je priamym nadriadeným   

    príslušníkom čaty.  

 

2. Veliteľ čaty zodpovedá za: 

- bojovú pohotovosť, vycvičenosť, bojovú  výkonnosť a všestrannú použiteľnosť čaty, 

- všestranné zabezpečenie podriadených a ich vycvičenosť, 

- prípravu príslušníkov čaty na výkon štátnych protokolárnych akcií prezidenta SR, 

- stav a úplnosť výzbroje, techniky a materiálu čaty a ich správne používanie, ošetrovanie, udržiavanie                  

  a ukladanie, 

- bezpečnosť a ochranu zdravia, protipožiarnu ochranu a ochranu životného prostredia v oblasti svojej    

  pôsobnosti, 

- dodržiavanie zásad ochrany utajovaných skutočností. 

 

3. Veliteľ čaty je povinný: 

- ovládať cvičebný poriadok Čestnej stráže prezidenta SR, 

- pri plnení bojových i mierových úloh obratne veliť čate, 

- vychovávať a cvičiť príslušníkov čaty, 

- osobne viesť výcvik čaty, 

- zúčastňovať sa na štátnych protokolárnych a spoločenských akciách prezidenta SR, 

- vykonávať prípravu čaty k zabezpečeniu štátnych protokolárnych a spoločenských akcií prezidenta SR podľa   

   pokynov nadriadených, 

- denne poznať skutočný stav počtov osôb, výzbroje, techniky a materiálu čaty a výsledky bojového rozdelenia,    

  ak bolo nariadené ho vykonať, 

- poznať pracovné, bojové a morálne kvality príslušníkov čaty, ich hodnosť, meno, priezvisko, rok narodenia,  

  rodinné pomery a úroveň ich vycvičenosti, 

- poznať výzbroj a techniku, vrátane munície a materiálu čaty, vedieť ju ovládať, presadzovať stanovené  

  opatrenia na jej správne používanie, ošetrovanie a ukladanie, 

- poznať skutočný stav vycvičenosti a pripravenosti čaty, rázne zakročiť proti konaniu, ktoré narúša jej  

  pripravenosť, 

- navrhovať veliteľovi roty príslušníkov čaty na ustanovenie do funkcií zodpovedajúcich ich schopnostiam, 

- denne po skončení zamestnania vyhodnotiť splnenie úloh v oblasti výchovy, výcviku a disciplíny, 

- plniť ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadených. 


