
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BAKALÁRSKE VOJENSKÉ ŠTÚDIUM  

 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika otvorí v 

akademickom roku 2013/2014 štúdium v akreditovaných trojročných vojenských 
denných bakalárskych študijných programoch:  

„Manažment vojenskej organizácie“ 
„Elektronické systémy“ 
„Zbra ňové systémy, zbrane a ich časti“ 
„Počítačové systémy, siete a služby“ 

Termín podania prihlášky do: 28. februára 2013 

Poplatok za každú elektronickú prihlášku: 20 € 
Poplatok za každú papierovú prihlášku:  25 € 

(uchádzač o štúdium na AOS si podáva prihlášku zvlášť na každý študijný 
program) 

Prijímacie konanie pozostáva z: 

- výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby  (lekárske 
vyšetrenie, psychodiagnostické vyšetrenie,  previerka fyzickej zdatnosti) 

- vedomostnej prijímacej skúšky formou písomného testu:  

o pre študijný program Manažment vojenskej organizácie z matematiky a 
anglického jazyka  

o pre študijný program Elektronické systémy z matematiky, fyziky a 
anglického jazyka  

o pre študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti z matematiky, 
fyziky a anglického jazyka  

o pre študijný program Počítačové systémy, siete a služby z matematiky, 
informatiky a anglického jazyka  

Bližšie informácie: 

www.aos.sk,  
e-mail: vzdelavanie@aos.sk 
tel.: 0960/423 458, 0960/423 457, 0960/423 550 

 

 
Cesta na akadémiu: 

Cesta k nám, tak ako na každú vysokú školu, začína zaslaním 
prihlášky na štúdium.  

Na základe prihlášky sa zúčastníš výberového konania na prijatie do 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky cestou Personálneho úradu OS SR. 
Absolvuješ lekárske vyšetrenie, psychodiagnostické vyšetrenie a previerku 
fyzickej zdatnosti. Zároveň musíš splniť podmienky na prijatie do štátnej 
služby. 
 Ak budeš vo výberovom konaní úspešný, čakajú ťa vedomostné 
prijímacie skúšky. Po ich úspešnom absolvovaní sa môžeš stať jedným 
z nás – študentom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava 
Štefánika. 
 Podrobnosti o prijímacom konaní nájdeš na našej internetovej 
stránke: www.aos.sk a www.vojak.mil.sk  
 
Štúdium: 
 
 V deň zápisu na štúdium si ako študent zároveň prijatý do 
služobného pomeru profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a si 
ustanovený do funkcie kadet v hodnosti vojak 1. stupňa. 
 Čaká ťa základný vojenský výcvik a neskôr súbežne 
s vysokoškolským štúdiom absolvuješ vojenský program, ktorý je 
zameraný na vojenský výcvik. Jeho absolvovanie je jednou z podmienok 
úspešného ukončenia štúdia na vysokej vojenskej škole. 
 
Benefity:  
 

- služobný mesačný plat, 
- bezplatné ubytovanie, 
- bezplatná celodenná strava, 
- bezplatné študijné pomôcky, učebnice, skriptá, športoviská atď. 

 
Po absolvovaní štúdia získaš akademický titul bakalár a vojenskú 

hodnosť poručík. Staneš sa dôstojníkom a čaká ťa perspektívna kariéra 
v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. 

 


