AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika

Počet listov: 2

Organizačné pokyny pre účastníkov 26. ZVŠK
(03. 05. 2021 - 09. 07. 2021)
1. Príchod:
Dňa 03. 05. 2021 v čase po 7.00 h je potrebné sa zahlásiť službe pri vchode do AOS.
Nutné sa preukázať pri nástupe do kurzu negatívnym testom AG nie starším ako 72 hodín. Pozor
z dôvodu stavebných úprav vchodu (spodnej brány) je nový vchod do AOS určený v južnej časti
AOS (horná brána). Účastníci kurzu, ktorí požiadali o ubytovanie v objekte AOS (podľa bodu č. 5
týchto pokynov) sa po vstupe do objektu presunú k ubytovateľke (p. Huláková 0960 422 091 internát B2, prízemie), kde bude prebiehať ubytovanie od 7.30 h.
Možnosť testovania AG testami pre účastníkov kurzu v AOS LM spravidla v pondelok
v priestoroch telovýchovných zariadení v časoch od 7.45 do 9.00 h.
od 09.00 h bude prezentácia účastníkov kurzu v AULE AOS (poľná rovnošata, letné
kanady, mäkká podrážka), následne vykonanie poučenia BOZP.
2. Výstroj a pomôcky:

poľná rovnošata,

služobná rovnošata, zelená (modrá) a biela košeľa,

športový odev a obuv,

písacie potreby a poznámkový zošit;
3. Pred nástupom do ZVŠK sú určení PrV, na vyslanie do kurzu, povinní:

oboznámiť sa s programom kurzu a týmito organizačnými pokynmi,

pripraviť si osobnú prezentáciu v powerpointe (profesijné vzdelanie a zameranie, priebeh
kariéry – oblasti pôsobností, plnenie významných úloh, rodinné zázemie, záľuby a pod.)
v trvaní cca 10 - 15 min.;
4. Zamestnania:

služobný čas: 7.00 – 16.00 h (pondelok – štvrtok), 7.00 – 13.30 h (piatok),

6 – 8 vyučovacích hodín denne;

Služobná TV dva razy do týždňa ak nie je plánovaná výuka;
5. Ubytovanie:

možnosť bezplatného ubytovania v priestoroch areálu AOS na základe žiadosti zaslanej
na ubytovanie@aos.sk, najneskôr 10 pracovných dní pred nástupom do kurzu,

každý účastník kurzu je pred začatím kurzu povinný oboznámiť sa s ubytovacím poriadkom,

počas kurzu dodržiavať jeho ustanovenia a ďalej sa riadiť pokynmi správcu ubytovacích
zariadení,

ubytovací poriadok, ako i žiadosť na ubytovanie sú na www.aos.sk/cv, v časti „ubytovanie“,

ubytovanie pred dňom začatia kurzu (napr. v nedeľu) nie je možné;
6. Stravovanie:

možnosť celodenného stravovania v jedálni AOS,

stravné: raňajky 1,24 €, obed 2,50 € (výberové jedlo 3,90 €) večera 2,30 €,

v deň začatia kurzu nie je strava pre účastníkov kurzu akadémiou zabezpečená,





v deň začatia kurzu je možné si zakúpiť stravné lístky od 12.30 do 13.30 h v priestoroch
kuchyne (prízemie vpravo p. Berníková), pričom obed možný objednať na nasledujúci deň,
účastníkom kurzu budú vydané na začiatku kurzu magnetické vstupy, ktoré umožňujú aj
nabitie kreditu pre objednávanie stravy cez stravovací systém Vega AOS.

7. Kontakt:
adresa: Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Centrum vzdelávania
Demänová 393
P. O. Box 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6

web: www.aos.sk/zvsk
e-mail: zvsk@aos.sk
tel.: +421 960 422 940
+421 960 422 188
fax: +421 960 422 656

Pozn.: Pri odosielaní z domény mil.sk do domény aos.sk, je potrebné zadať voľbu „VEREJNÉ“.
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