Hľadáme nových kolegov
57. samostatný oddiel
„Najúspešnejším človekom je
ten, ktorý má najlepšie
informácie“
Benjamin Disraeli

Benefity služby v 57. samostatnom oddiele

01

Výcvik zameraný na
súčasné a budúce
krízy – konflikty

04

Moderný prístup k
riadeniu ľudí

07

Súčasť rodiny SOF –
flexibilita
personálnych
zámerov

02

Priestor pre vlastnú
iniciatívu, kreativitu a
osobnostný rozvoj

05

Vysielanie do
komunikačných,
odborných a
jazykových kurzov –
aj v civilnom sektore

08

Účasť v operáciách
doma a v zahraničí

03

Kariérny rast bez
nutnosti zmeny
odbornosti

06

Zahraničné odborné a
kariérne vzdelávanie

KOHO HĽADÁME
INFOOPS, CIMIC, PSYOPS
profesionálnych vojakov v hodnosti
voj. 2. st., slob., des., čat., rtn.,
por., npor.
„rozhodne musíš byť tímový hráč, ktorý slúži z
vnútorného presvedčenia, s profesionálnym
prístupom a s chuťou sa vzdelávať a napredovať“
Presný zoznam voľných pozícií nezverejňujeme

ŠTÁB:
profesionálnych vojakov v hodnosti
čat. (povýšiteľný), rtn.,
por., npor., kpt., mjr.
Prístup k práci podľa motta:
„kto chce - hľadá spôsoby, kto nie - hľadá dôvody“

viď slide č. 7

INFOOPS
information operations
informačné operácie

Odborné požiadavky INFOOPS
• schopnosť analyticky, synteticky a koncepčne myslieť
• systematická práca s dátami

TACCAM
tactical camera
taktická kamera

• orientácia v témach súvisiacich s bezpečnostným
prostredím

Odborné požiadavky TACCAM
• pozitívny vzťah k tvorbe videa a fotografie, veľkou

„INFOOPS slúži na analýzu,
plánovanie, hodnotenie a integráciu
informačných aktivít s cieľom vytvoriť
požadované účinky na vôľu,
pochopenie a schopnosti protivníkov.
A teda slúži ako koordinačný prvok
pre spôsobilosti CIMIC a PSYOPS.

výhodou sú už existujúce skúsenosti
• schopnosť pracovať v softvéroch určených pre
úpravu video a foto produktov

Kľúčové slová spojené s INFOOPS
Hybridné hrozby, strategická komunikácia, sociálne
siete, dezinformácie, operačná bezpečnosť,
kybernetický priestor, foto, video, grafika

Všeobecné požiadavky
• znalosť anglického jazyka a odhodlanie zlepšovať sa
• ďalšie jazyky veľkou výhodou
•

zodpovedný a proaktívny prístup k plneným úlohám

• samostatnosť, flexibilita a precíznosť, tímový hráč
Zdroje pre samoštúdium:
Hľadaj, ak chceš byť súčasťou INFOOPS-u ☺

• ochota vzdelávať sa a napredovať

CIMIC
civil - military cooperation
civilno - vojenská spolupráca

Odborné požiadavky CIMIC
• komunikačné zručnosti
• profesionálne vystupovanie, ovládanie základov etiky

„CIMIC je koordinácia činností
a spolupráca medzi veliteľom
NATO/OS SR a civilnými
predstaviteľmi, vrátane
miestneho obyvateľstva a
miestnych orgánov a tiež
medzinárodných, národných a
nevládnych organizácií a
agentúr na prospech plnenej
úlohy.“

Kľúčové slová spojené so CIMIC
komunikácia, vyjednávanie, styčná činnosť, analýza
civilného prostredia, utečenecké tábory, pomoc
civilnému obyvateľstvu, humanitárna kríza

Všeobecné požiadavky
• znalosť anglického jazyka a odhodlanie zlepšovať sa
• ďalšie jazyky veľkou výhodou
•

zodpovedný a proaktívny prístup k plneným úlohám

• samostatnosť, flexibilita a precíznosť, tímový hráč
* Služobná pomôcka SPG-9-2/CIMIC

• ochota vzdelávať sa a napredovať

Zdroje pre samoštúdium:
https://www.handbook.cimic-coe.org/
https://www.handbook.cimic-coe.org/8.-annex/reference-docs/ajp-3.19-eda-v1-e.pdf

PSYOPS
psychological operations
psychologické operácie

Odborné požiadavky PSYOPS
• komunikačné zručnosti
• profesionálne vystupovanie

• taktické návyky na dobrej úrovni

“Psychologické operácie sú
plánované psychologické
aktivity využívajúce metódy
komunikácie a ďalšie
prostriedky orientované na
schválené skupiny, zamerané na
ovplyvnenie ich vnímania,
postojov a správania za účelom
ovplyvnenia dosiahnutia
politických a vojenských cieľov.“
* Služobná pomôcka SPG-9-1/PSYOPS

Kľúčové slová spojené s PSYOPS
Loud speaker operácie, boj proti propagande
nepriateľa, zber informácií, styčná činnosť, analytická
činnosť, tvorba grafických produktov

Všeobecné požiadavky
• znalosť anglického jazyka a odhodlanie zlepšovať sa
• ďalšie jazyky veľkou výhodou
•

zodpovedný a proaktívny prístup k plneným úlohám

• samostatnosť, flexibilita a precíznosť, tímový hráč
• ochota vzdelávať sa a napredovať

Zdroje pre samoštúdium:
AJP 3-10.1: Allied Joint Doctrine for Psychological Operations (publishing.service.gov.uk)

ŠTÁB
Obsadzované funkcie
• Zoznam voľných pozícií v štábe 57. samo

Funkcia

Plánovaná
hodnosť

náčelník štábu

major

náčelník skupiny

kapitán

starší dôstojník - personalista

nadporučík

psychológ

nadporučík

náčelník skupiny - logista

kapitán

starší dôstojník - logista

nadporučík

starší dôstojník - logista

nadporučík

pomocník - logista

rotný

pomocník - KIS

rotný

