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Úvod 

(1) Účelom tejto smernice je v zmysle § 86 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ustanoviť požiadavky na fyzickú zdatnosť občana, ktorý sa v prijímacom 
konaní na obsadenie funkcie so zbraňou podrobí previerke fyzickej zdatnosti na zistenie jeho telesnej 
spôsobilosti.  

1. diel Previerky telesnej zdatnosti 

1. oddiel Jednotlivé disciplíny previerok telesnej zdatnosti 

 
(2) Požiadavky na fyzickú zdatnosť občana v prijímacom konaní na obsadenie funkcie so zbraňou (ďalej len 

„občan“) sú:  
a) absolvovanie previerky a splnenie limitov fyzickej zdatnosti v týchto disciplínach: 

1. člnkový beh 4 x 10 m, 
2. skok do diaľky z miesta, 
3. ľah - sed za 1 minútu, 
4. zhyby; ak ide o ženu, výdrž v zhybe, 
5. beh za 12 minút, 

b) absolvovanie disciplín v jednom dni a s prestávkami medzi jednotlivými disciplínami najmenej 10 minút.  
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pre ženy v členení podľa vekovej kategórie  
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2. oddiel Hodnotenie previerok fyzickej zdatnosti 

(3) Hodnotenie fyzickej zdatnosti občana sa získava súčtom bodov z disciplín uvedených v odseku 2 písm. a) 
tejto smernice takto:  
 
a) pre mužov  

1. vyhovel 20 a viac bodov, 
2. nevyhovel 19 a menej bodov, 

 
b) pre ženy  

1. vyhovela 18 a viac bodov, 
2. nevyhovela 17 a menej bodov. 

 
(4) Ak občan nedosiahne v niektorej z disciplín uvedených v odseku 2 písm. a) ani jeden bod, jeho celkové 

hodnotenie fyzickej zdatnosti je „nevyhovel(a)“. 
 

(5) Limity jednotlivých disciplín a bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti sú pre 
 
a) mužov, v členení podľa vekovej kategórie, uvedené v prílohe č. 1 tejto smernice, 

 
b) ženy, v členení podľa vekovej kategórie, uvedené v prílohe č. 2 tejto smernice. 

 
(6) Rozhodujúcim dňom na zaradenie do príslušnej vekovej kategórie je deň, keď občan dosiahol príslušný vek. 
 
(7) Ak občan v previerke fyzickej zdatnosti dosiahol stupeň nevyhovel(a) môže sa opakovane podrobiť 

predmetnej previerke až po uplynutí troch mesiacov z dôvodu, aby mal dostatočný čas na zvýšenie svojej 
fyzickej zdatnosti k úspešnému zvládnutiu previerky. 

 
2. diel         Záverečné ustanovenia 

 
(8) Zrušuje sa smernica č. 170/2019 o previerkach fyzickej zdatnosti na zistenie telesnej spôsobilosti občana 

v prijímacom konaní na obsadenie funkcie so zbraňou. 
 
(9) Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 15. októbra 2019. 
 
 
 
 
 

  Bratislava dňa 10. októbra 2019 
 
 

        Ing. Lenka Wittenbergerová   
        prezidentka finančnej správy 

 


