lnformácia ohl'adom prijímacíchskú§ok
naAkadémiu ozbrojenyich síl gen. M,R.
Stefánika v Liptovskom Mikulá§i v
akademickom roku 202012021
V akademickom roku 2020t2O21bude na Akadémii

ozbrojenfch síl otvorené vysokoökolské §túdium v
§tyroch denn;!ch ötudijnfch programoch, a to:
1) Bezpeönosf a obrana §tátu (prijatych budé 51 étudentov),
2) Elektronické zbraöové systémy (prijatích bude 35 §tudentov),
3) Vojen§ké §pojovacie a informaöné systémy (prijatych bude 46 §tudentov),
4) zbraóové systémy, zbrane a ich öasti (prijatych bude 20 §tudentov),
Po §konöení trojrodného bakalárského §túdia bude §hjdium dalej kontinuálné pokraöovat
denním
dvojroénym inzinierskym, resp, magisterskym §túdiom,
'rermín podania prihlá§ky
ie do29.2,2o2o (na jednej prihlá§keje mouné uvie§t'viac étudijníchprogramov),
l]oplatok za prihlá§ku (prijimacie konanie) je 20 Eut Termin konania Vedomostne] pri;imaóej
st,isr,lip."
Véetky studijné programyje od 9. do 1o, júna 2o2o, Vedomostnej sk]éky sa zúóastnia
vsetci uchádzaöi o
§túdium - bez ohladu na dosiahnuté étudijné wsledky na stlédnej §kole, okrem vedomostnej prijímacej
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skú§ky absolvuje kazd}' uchádzáö Vyberové konanie a
to lekárske vysetrenie, píevierku psychickej
spósobilosti a previerku fyzickej zdatnost]. vedomostná prijímacia
siúsk; oujá uyünuia ror.ou pi"o.ner,o
testu z matématily a anglického jazyka píe Vsetky §luoijná programy

píedpokladan]i poöet uchádzaóov je
8oo, prijatych bude 152 Lrchádzaöov
v}is]edkov na píijimacich skúskach Prijatl §tudenli sa
diom nástup;;a

na základe dosiahnubich
siju-a]u prores,onatnym,
Vojakmi v plip€Vnej státnel sluibe a palíi im sluzoun9 ptat
vo vy;,§ke sóv" r,rooi]o"in-eni pr"tu
z
stl,]plia, záíoveó ]e stúdium bezplatne, Bezplatnéje
aj rlbytovanie a strauou"ni" poc-u" st,ioi", "oj"i"
pl.rp"o"
v
neúspe§ného ukonöenja stúdia bude §tudent povinny unáait' vynatozene-nJtluo!r-ü.","riaine
a finanóné
zabézpeöénie poöas jeho §túdia,

st,lJui'

Príprava uchádzaéov na prijímacie skú§ky
Záujerncovia o Vysokosko ske étúdiummözu Vytrzil rníoímaöné, poradenské
a konzultaané sluzby pre
Vysoké éko]y so sídlom V Liptovskorn [/ik!lá§i (nie sú V práVnom
Vzt'ahu . ,luoár.u-o.orolunJrch síl), ktoré
zabezpeóujú a organ zujú prípravu stredoéko]ákov na píi]ímacie
skú§ky, erizéá;roir;"," po"xvtnur"
záujemcom, pokla'nás osobne naVétíVia V L ptovs1,om ]\.irkulasr
."t"i"r"""1'l na óíslo o9o5 622
170. osobnú náVstevuje potrebne predorn nahásit Je rnozne prisl
" "o"'"aa
aJ V.oo*u u-n-"a,iiu r"ruroni"r,y
zodpovieme na otázky denne V dobe od 1o:o0 do 24:oo hod,
a'to al u
á u n"Ü'u.
"oootu

Ciel, obsah a organizaöné zabezpeöenie prípravy na
prijímacie skú§ky
cielom prípravy je zw§il' vedomostnú úroveli uchádzaöov o vysoko§kolské
§túdjum ná takú úíovei, aby
Vysledkom prüímacieho konania bolo dosiahnutie aspon
90 bodov zo ioó a"l"Í"t t"ro", predmete, öim
Vznikne pre étudenta reálna §anca zaradit sa médzi úspe§nych
"
uchádz"eou, l,!inta'r"r"
p|lto. ro
skúsenostiz minulého §kolského roku, kde na prjjímacích siú§kach
na AtadeÁiu oilio;enyctr stt ooto soo7q
úspeénych tich, ktori sa tejto prípravy zúóa§tnili a iba 30% t}rch,
ktorí sa je]' n".,ieJnir, .
poctu
prihlásenych §tudentov, Aj V tomto §kolskom rokL] p.ébieha
Óbdobná pripiáuá u"r,JJr"eon ""rr,ouer,o
ei.tpr"uu;"
mo:né rozölenit'do 4 öastíá to:

í.öast'i Prípravny kuz matematiky a píprava zo psychote§tov na prijimacie
skú§ky (miesto konania:

Mjkulá§),

L,

2.öast': Plnenie pridelenych étudijnych úloh doma V rámci samoprípravy,

3.öasí': Finálna príprava pred konaním prijímacej skú§ky (miesto konania:
L, Mikulá§),
4,öasí': Úvod do vysoko§kolskéj matematiky a fyziky (do§kolovací
kuz pred zahájením vysokoékolského
§túdia - miesto konania: L, l/ikulá§)
Podrobnejéié informécie poskytneme záujemcom telefonjcky
alebo poöas osobnej náV§tevy u nás,
nformaöné, poradenské a konzultaóné sluzby pre Vysoké skoly
uz zahájili prVé prípravné kurzy na prüímacie
§kú§ky Vzhl'adom k dostatoónému záujmu predpok]adáme opákované
ioÜnie kuizov a; v o'atéich
neskor§ích lermínoch a to pravide]ne kazd}i mesrac, Uchádzaór
sa mózu printasirie eion cxy na e, tel, ooos
622170,
kde irl budú zárovei poskytnuté bliz§le infolrnácie a upresnenli'tel.min
tonan-ia rri"noa

ílóastníkov do L. Miku]ása je V deÁ zahá]enia kurzu do 1o 0o ho;, euo" ,"o".|"e"ny
oou az za 2elezniónej a
autobusovej stanice na ubytovliu, Vydané ranalky a zahá]ena Vyuka,
Vyuta luie prJbrenat oenne V dobe od

2z3
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10:00 do 20:00 hod, Ple úöastníkov kurzu je zabezpeöené ubytovanie v kasá.iach, stravovanie, denny
dovoz a odvoz na Vyuku, §tudijné materiály, Doporuöujeme siVziaf so sebou Veci pre osobnú hygienu, Véci
pre §poftovanie, osobné doklady, peniaze pre úhradu kurzu üe mozné Vyu2it'aj splátkovv ka]éndár). V
prípade !]öasti pozadujeme telefonicky nahlásif predpokladany óas plíchodu na zelezniönú (autobusovú)

stanicu V Lipt lMikulá§] (z dóvodu zabezpéöenia odvozu). Úöastnlci
ktorym ospravedlnia svoju neúöasf v skole, ktorú navétevujú.

obdrzia potvrdenié o úöastiV kurze,

Konzultácie prebiehajú formou individuálneho pristupu, óo ale limitu]e mozny poöet úöasiníkov V danom
turnuse, lndividuálna forma plístupu (uöitef + §tudent) !rmoiiuje Vysvetlil danú problematiku étudentovi na
konkréinych príkladoch a pokraöovaí V dal§om V}iklade a2 Vtedy, ked je úplne pochopená v§etkymi
úöastníkmi kuzu, Poöas tyzdíového pobytu bude prepodltanych 320 príkladov a prebranych 19 temaiickych
óastiz maiematiky a plébran}ich 6 inteligenönych, 27 osobnostn}rch a 33 emocionálnych psychotestov, ktoré
tvolia náplrl prijlmacej skú§ky. Pretoze vychodzia vedomostná úroveó a proces chápania je u ]édnotlivych
étudentov rózny, tíeba poöítaf aj s prípadom, ze plánovaná denná Vyuka v dobé od 10:00 do 20,00 hod, sa
mózé Vo Veéernych hodinách predlzit, studijné matériály a spoöítané príklady si po skonöení kurzu Vezme

Zárovei mu poskytneme 58 ks skú§obnych llstkov, ktoré
pouzité
p.ijlmacích
boli
na
skúskach V minulych rokooh na óznych Vysok}rch §kolách pre cviöenie doma a 66
ks cviönych samovyhodnocovacích psychodiagnostickych testov pre individuálnu prípravu doma. V priebehu
kurzu úóastníkov zároveó oboznámime s poziadavkami na Vedomosti z anglického jazyka a poskytneme im
dalÉie dólezité rady a dopoluöenia, ktoré súvisia s príplavou, s Vlastnym priebehom prijímacíchskú§ok a s
organizáciou a priebehom Vysoko§kolského §túdia, V pripade záujmu o úöasl'V prípravnom kurze a o
po§kytnutie d'alsích informácií nás kontaktujte na é.te|. o9o5622170.
§tudent domov a Vyuzijete ich V dal§ej príprave,

Kontakt:
lnformaóné, po]adén§ké a konzultaöné sluzby
v obla§ti vy§okého §kol§tva a vzdelávania,
pplk.v.v.lng, Emil Toma
Adresa: Nábreiie Dr.A.stodolü 1734/25
03l 01 Liptovsky Mikulá§
httpJ/wwwfacebook,com/prioraVnekurz VLM
mail: VVsoke,skolV.toma@stonline,sk
Telefón: 0905622170, 0911622170, 044 5524804
löo: 35162708, Dla 44021777 4
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