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POSLANIE AKADÉMIE OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ako jediná vzdelávacia inštitúcia na Slovensku
pripravuje vysokoškolsky vzdelaných
vojenských profesionálov – budúcich dôstojníkov
pre službu v OS SR.
• Akadémia ozbrojených síl (AOS) je štátna vysoká škola,
s bezfakultnou štruktúrou.
• Bola zriadená k 1.9.2004 ako nástupca Vojenskej
akadémie v Liptovskom Mikuláši, v meste s takmer
40-ročnou tradíciou vojenského vysokého školstva.
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BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
––––––––––––––––––––––––––––––––––
AOS otvára v akademickom roku 2013/2014 štyri akreditované študijné
programy v prvom stupni vysokoškolského štúdia:
študijný odbor 8.4.1 Manažment vojenských systémov
 študijný program Manažment vojenskej organizácie

študijný odbor 5.2.13 Elektronika
 študijný program Elektronické systémy

študijný odbor 8.4.3 Výzbroj a technika ozbrojených síl
 študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

študijný odbor 9.2.4 Počítačové inžinierstvo
 študijný program Počítačové systémy, siete a služby
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BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Štúdium je organizované ako denné trojročné štúdium.
Študent súbežne plní bakalársky študijný program a
vojenský program.

Po úspešnom absolvovaní štúdia absolvent:
- získava akademický titul bakalár (Bc.),
- je menovaný do hodnosti poručík (por.).
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VÝBEROVÉ A PRIJÍMACIE KONANIE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Posúdenie spôsobilostí občana, potrebných
na prijatie do štátnej služby profesionálneho
vojaka:
- zdravotnej spôsobilosti,
- previerky psychickej spôsobilosti,
- previerky fyzickej zdatnosti.
Termín splnenia podmienok:
marec – máj
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VÝBEROVÉ A PRIJÍMACIE KONANIE
––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Splnenie vedomostných kritérií stanovených
AOS pre prijatie na štúdium (vedomostná
skúška):
- študijný program Manažment vojenskej organizácie
* matematika, anglický jazyk
- študijný program Elektronické systémy
* matematika, fyzika, anglický jazyk
- študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
* matematika, fyzika, anglický jazyk
- študijný program Počítačové systémy, siete a služby
* matematika, informatika, anglický jazyk
(doba na vypracovanie testu je u každého predmetu prijímacej skúšky 60 minút a na
úspešné vykonanie testu musí uchádzač dosiahnuť najmenej 50 bodov z maximálneho
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počtu 100 bodov)

VÝBEROVÉ A PRIJÍMACIE KONANIE
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Termíny konania prijímacej skúšky:
študijný program Manažment vojenskej organizácie – 3. júna 2013
študijný program Elektronické systémy – 4. júna 2013
študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti – 5. júna 2013
študijný program Počítačové systémy, siete a služby – 6. júna 2013
www.aos.sk
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ZABEZPEČENIE ŠTUDENTOV
–––––––––––––––––––––––––––––
Finančné zabezpečenie:
- služobný plat profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe vo výške
minimálnej mzdy, dnes je to 337,70 €
- motivačné štipendium:
- prospechové štipendium,
- mimoriadne štipendium - jednorázové ohodnotenie za vynikajúce výsledky
dosiahnuté v športových súťažiach, vo vedomostných súťažiach, v ŠVK
(študentská vedecká konferencia),

Logistické zabezpečenie:
- bezplatné ubytovanie v internátoch AOS,
- bezplatná celodenná strava,
- bezplatné študijné pomôcky, učebnice, športoviská ako aj bazén, sauna a
kultúrne zariadenia AOS.
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ZÁVÄZOK ŠTUDENTA
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Študenti sa zaväzujú zotrvať po skončení prípravnej štátnej
služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka po dobu:
- 5 rokov (doba výsluhy v hodnosti poručík).
Písomná dohoda o umožnení získania vojenského
vysokoškolského vzdelania obsahuje záväzok, uhradiť náklady za
naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia za každý
mesiac štúdia:
- v prípade zanechania štúdia,
- vylúčenia zo štúdia,
- ukončenia služobného pomeru profesionálneho
vojaka v prípravnej službe na základe žiadosti.
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Areál AOS
–––––––––––––––––––––––––––––––––
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