1. Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačovi zaslané potvrdenie o registrácii
prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania. Po obdržaní pokynov sa
uchádzač prihlási aj do výberového konania na prijatie do štátnej služby
profesionálneho vojaka prostredníctvom regrutačných skupín. Kontakty
na regrutačné skupiny a ďalšie informácie sú uvedené na internetových stránkach
www.personal.mil.sk a www.vojak.mil.sk .
2. Pri pohovore na regrutačnej skupine:
-

vyplní predpísané tlačivá na prijatie do prípravnej štátnej služby profesionálneho
vojaka OS SR,
absolvuje lekársku prehliadku, posúdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom
vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v OS SR (pred podaním prihlášky na
AOS uchádzač môže využiť konzultáciu svojej zdravotnej spôsobilosti u posudkového
lekára regrutačnej skupiny, pod ktorú patrí podľa miesta trvalého bydliska)

Následne absolvuje ďalšie previerky spojené s procesom výberu uchádzača do prípravnej
štátnej služby OS SR :
a) previerku psychickej spôsobilosti - vykonáva sa psychodiagnostickým vyšetrením,
b) previerku fyzickej zdatnosti - vykonáva sa preskúšaním pohybovej výkonnosti
v troch disciplínach
1. Povinná disciplína je beh na 12 minút.
2. Voliteľné disciplíny sú:
a) člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov,
b) ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta
pre ženy.
Disciplína
beh na 12 minút
(meter)
ľah - sed s otáčaním trupu
(počet za 1 minútu)
skok do diaľky z miesta
(centimeter)
zhyby na hrazde
(počet)
člnkový beh 10 x 10
metrov (sekunda)
beh na 60 m
(sekunda)

Veková kategória

Norma pohybovej
výkonnosti (muži)

Norma pohybovej
výkonnosti (ženy)

do 25 rokov

2 430

2 020

do 25 rokov

44

36

do 25 rokov

174

do 25 rokov

6

do 25 rokov

27,7

30,9

do 25 rokov

9,0

10,0

3. Po úspešnom výberovom konaní na prijatie do prípravnej štátnej služby OS SR je
uchádzač písomne pozvaný na vedomostnú prijímaciu skúšku na Akadémiu ozbrojených
síl. Prijímacia skúška sa uskutočňuje formou písomných vedomostných testov.
4. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium na Akadémii ozbrojených síl vydá uchádzačovi
rektor Akadémie ozbrojených síl na základe výsledkov prijímacieho konania.
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