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Ďalšie podmienky prijatia na štúdium1) a zásady prijímacieho konania na trojročné bakalárske
štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na akademický rok
2018/2019 určujú podmienky prijatia na štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika (ďalej len „Akadémia ozbrojených síl“), formu a rámcový obsah
prijímacej skúšky2) a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov v súlade s článkom 2 Študijného
poriadku pre prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia Akadémie ozbrojených síl.
Čl. 1
Študijné programy bakalárskeho štúdia
Na Akadémii ozbrojených síl sa v akademickom roku 2018/2019 v dennej forme štúdia otvárajú
tieto trojročné bakalárske študijné programy:
a)
b)
c)
d)

Bezpečnosť a obrana štátu,
Elektronické zbraňové systémy,
Vojenské spojovacie a informačné systémy,
Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.
Čl. 2
Podmienky prijatia na štúdium

1. Na štúdium bakalárskych študijných programov uvedených v čl. 1 možno prijať uchádzača
o štúdium (ďalej len „uchádzač“), ktorý spĺňa:
a) základné podmienky prijatia na štúdium a
b) ďalšie podmienky prijatia na štúdium.
2. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl je
získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.3)
3. Ďalšími podmienkami prijatia na bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl sú:
a)
b)
c)
d)
e)

uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,4)
dosiahnutie požadovanej miery schopností na štúdium,
splnenie podmienok podľa osobitného predpisu,5)
prijatie do prípravnej štátnej služby,6)
uzatvorenie písomnej dohody o umožnení získania vysokoškolského vzdelania.7)

) § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2
) § 57 ods. 3 a 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
3
) § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z.
4
) § 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z.
5
) Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti
občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti
a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní
zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon
funkcie.
6
) § 16 ods. 1, § 22 ods. 2 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
7
) § 26 zákona č. 281/2015 Z. z.
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4. Overenie splnenia ďalších podmienok prijatia na štúdium na Akadémii ozbrojených síl
posudzujú:
a) prijímacia komisia vymenovaná rektorom Akadémie ozbrojených síl a
b) výberová komisia zriadená služobným úradom.8)
Čl. 3
Prijímacie konanie
1. Prijímacie konanie9) pozostáva z:
a) výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby,10) v ktorom sa overuje
splnenie podmienok podľa osobitného predpisu5) a
b) prijímacej skúšky, ktorou sa overuje dosiahnutie požadovanej miery schopností
na štúdium v príslušných študijných programoch.
2. Cieľom prijímacieho konania je uskutočniť výber z tých uchádzačov, ktorí spĺňajú
požiadavky a predpoklady na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl
Slovenskej republiky (ďalej len „profesionálny vojak“) a zároveň potrebné schopnosti
a predpoklady na úspešné štúdium zvoleného študijného programu. Proces prijímacieho
konania musí zabezpečiť kvalitu, transparentnosť, maximálnu dôveryhodnosť a vytvoriť
rovnoprávne podmienky pre všetkých uchádzačov na Akadémii ozbrojených síl.
3. Prijímaciemu konaniu je podriadený obsah, forma a organizácia výberového konania
na prijatie do prípravnej štátnej služby ako aj prijímacej skúšky.
4. Prijímacie konanie overuje tieto kritériá osobnosti uchádzača:
a) osobnostné predpoklady na vysokoškolské štúdium a výkon štátnej služby
profesionálneho vojaka,
b) motiváciu a fyzické dispozície na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka,
c) aktuálne vedomosti a schopnosti potrebné na úspešné absolvovanie štúdia vo zvolenom
študijnom programe.
5. Uchádzača, ktorý bol prijatý na vysokoškolské štúdium prvého stupňa na Akadémiu
ozbrojených síl prijíma do prípravnej štátnej služby vedúci služobného úradu11).
Čl. 4
Prijímacia skúška
1. Prijímacia skúška umožňuje na základe kvalifikovane zostavených vedomostných testov
uskutočniť výber, stanoviť poradie a prijať uchádzačov, ktorí majú najlepšie predpoklady
na úspešné absolvovanie štúdia.
2. Prijímacia skúška sa vykonáva formou písomných vedomostných testov z matematiky
8

) § 19 ods. 1 a ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z.
) § 58 zákona č. 131/2002 Z. z.
10
§ 16 ods. 1 písm. p), § 18 a § 19 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z.
Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní,
o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania.
11
) § 7 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z.
Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 98/2015 o ustanovení služobných úradov, o ustanovení
rozsahu pôsobnosti vedúcich služobných úradov a o ustanovení v rozsahu pôsobnosti veliteľov pri
vykonávaní štátnej služby profesionálnych vojakov.
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a anglického jazyka pre všetky študijné programy.
2.1. Predmet matematika: vyžadujú sa vedomosti z matematiky v rozsahu určenom
dokumentom Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky.12) Čas
na vypracovanie testu je 60 minút, maximálny počet bodov, ktoré je možno z testu získať je
100 bodov.
2.2. Predmet anglický jazyk: vyžadujú sa vedomosti z anglického jazyka v rozsahu určenom
dokumentom Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka,
úroveň B1.13) Čas na vypracovanie testu je 60 minút, maximálny počet bodov, ktoré je
možno z testu získať je 100 bodov.
3. Prijímaciu skúšku vykonávajú pozvaní uchádzači v určený deň vo vyčlenenej miestnosti
na Akadémii ozbrojených síl.
4. Vypracovanie písomných vedomostných testov uchádzačmi riadia odborníci v testovaných
oblastiach pod dohľadom prijímacej komisie. Pre zabezpečenie transparentnosti
a objektivity priebehu prijímacej skúšky sa na nej ako pozorovatelia môžu zúčastňovať
členovia akademického senátu Akadémie ozbrojených síl, študenti Akadémie ozbrojených
síl a osoby sprevádzajúce uchádzačov o štúdium, pričom o účasti konkrétnych osôb sa
rozhoduje náhodným výberom.
5. Odpovede na testovacie otázky si uchádzač po ich predchádzajúcom vyriešení zaznamená
do odpoveďového formulára.
6. Vyhodnocovanie odpoveďových formulárov uchádzačov je realizované prostredníctvom
čítacieho zariadenia s priamym vstupom zosnímaných údajov do počítača a následne
spracované príslušným softvérom, ktorý bezprostredne stanovuje ich absolútne poradie
úspešnosti na prijímacej skúške zo stanoveného predmetu na zvolený študijný program.
7. Ochrana osobných údajov uchádzača je zabezpečená tak, že každej žiadosti o štúdium je
priradené jedinečné osobné identifikačné číslo uchádzača, ktoré mu bude oznámené v deň
prijímacieho konania pri registrácii. Priradením osobného identifikačného čísla dochádza
k anonymizácii osobných údajov uchádzača, čím sa eliminuje možnosť identifikácie
uchádzača v procese prijímacieho konania (testovanie, vyhodnocovanie a zverejňovanie
výsledkov testov).
8. Základným kritériom na rozhodovanie o prijatí na štúdium je vykonanie vedomostných
testov a z nich vyplývajúce poradie uchádzača zostavené podľa bodového hodnotenia
výsledkov prijímacej skúšky na zvolený študijný program.
9. V študijnom programe Bezpečnosť a obrana štátu sa poradie určuje na základe súčtu bodov
z absolvovaných vedomostných testov. Pri rovnakom súčte bodov sa v poradí lepšie
umiestni ten uchádzač, ktorý získa vyšší počet bodov z vedomostného testu
v predmete anglický jazyk. Ak aj v takom prípade majú uchádzači na príslušný študijný
program rovnaký počet bodov, v poradí sa lepšie umiestni ten uchádzač, ktorý dosiahol lepší
priemer známok v predposlednom ročníku strednej školy.
10. V študijnom programe Elektronické zbraňové systémy, Vojenské spojovacie a informačné
systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti sa poradie určuje na základe bodového
hodnotenia z absolvovaného vedomostného testu z predmetu matematika. Pri rovnakom
počte bodov z vedomostného testu v predmete matematika sa v poradí lepšie umiestni ten
uchádzač, ktorý získa vyšší počet bodov z vedomostného testu v predmete anglický jazyk.
) Schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod číslom
2013-10834/28677:1-0922 s platnosťou od 1. 9. 2013.
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) Schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod číslom
2013-10834/28677:1-0922 s platnosťou od 1. 9. 2013.
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Ak aj v takom prípade majú uchádzači na príslušný študijný program rovnaký počet bodov,
v poradí sa lepšie umiestni ten uchádzač, ktorý dosiahol lepší priemer známok
v predposlednom ročníku strednej školy.
11. Počty prijímaných študentov na trojročné bakalárske štúdium v akademickom roku
2018/2019 Akadémia ozbrojených síl zverejní na svojom webovom sídle najneskôr
do 20. septembra 2017.14)
12. O prijatí na štúdium na Akadémii ozbrojených síl rozhoduje rektor Akadémie ozbrojených
síl, a to na návrh prijímacej komisie.
13. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium (ďalej len „rozhodnutie“) sa vyhotovuje
písomne do 30 dní odo dňa vykonania prijímacej skúšky. Rozhodnutie obsahuje výrok,
odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie
sa doručuje uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je
známe, sa rozhodnutie doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske Akadémie
ozbrojených síl počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
14. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v lehote do ôsmich dní odo dňa
jeho doručenia.
15. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na požiadanie
nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania,15) a to najneskôr do ôsmich dní
od doručenia rozhodnutia rektora Akadémie ozbrojených síl. Pod nahliadnutím sa rozumie,
že uchádzač môže dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy.
16. Ak uchádzač zistí, že jeho vedomostný test bol nesprávne vyhodnotený, alebo došlo k omylu
pri určení výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je
prítomná pri nahliadaní a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o výsledku
prijímacieho konania.
17. Akadémia ozbrojených síl má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa
zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť Akadémii
ozbrojených síl najneskôr do termínu, ktorý stanoví Akadémia ozbrojených síl.
18. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu podľa odseku 15 neposkytne,
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu.
19. Rektor Akadémie ozbrojených síl zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí
podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý a vydá nové rozhodnutie o prijatí
tohto uchádzača na štúdium.
Čl. 5
Účinnosť
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium a zásady prijímacieho konania na trojročné bakalárske
štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na akademický rok
2018/2019 nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom obrany
Slovenskej republiky.

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
rektor
v. r.
) § 57 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
) § 58 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z.
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