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Úvod
Komplexná akreditácia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
(ďalej aj v skratke „AOS“) začala 1. marca 2015 v súlade s plánom komplexných akreditácií,
ktorý zverejňuje na svojej webovej stránke Akreditačná komisia, poradný orgán vlády
Slovenskej republiky (ďalej iba „Akreditačná komisia“).
Komplexná akreditácia AOS sa uskutočnila v súlade:
- so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých školách“),
- s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v platnom znení (ďalej
iba „nariadenie vlády o AK“ ),
- so štatútom Akreditačnej komisie schváleným vládou uznesením č. 673 z 20. 11.
2013 (ďalej iba „štatút AK“),
- s kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (schválené MŠVVaŠ
SR 5. 4. 2013, (ďalej iba „kritéria na hodnotenie výskumu“),
- s kritériami začlenenia vysokej školy schválenými MŠVVaŠ SR a platnými od 4. 4.
2013 (ďalej iba „kritériá začlenenia“),
- kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania kritériami, schválené MŠVVaŠ SR 3. 12. 2013 (ďalej iba „kritériá
zabezpečovania kvality“).
Na koordináciu činností komplexnej akreditácie AOS a posúdenie žiadosti č. 32_15/AK
z dňa 1. 3. 2015 bola v súlade so štatútom AK ustanovená uznesením 81.8.1b dočasná
pracovná skupina (dočasná PS AK) v zložení: Jozef Mihok (predseda), Jaroslav Škvarenina,
Vladimír Patráš, Jozef Vilček a uznesením č. 88.6.23. bol do dočasnej PS vymenovaný
Michal Fendek.
Dočasná PS AK v súlade s § 4 ods. 2 nariadením vlády o AK preverila návštevou vysokej
školy 1. 10. 2015 skutočnosti uvádzané vysokou školu v žiadosti a podkladoch, doplnila
informácie nazretím do príslušnej dokumentácie, obhliadla priestory a vybavenie vysokej
školy a uskutočnila osobné pohovory s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy
vysokej školy, jej zamestnancami a študentmi.
Študentskú radu vysokých škôl zastupoval pri návšteve AOS Tomáš Kováč.
Sekretariát Akreditačnej komisie pri návšteve vysokej školy zastupovali Mária Holická,
riaditeľka sekretariátu a Noémi Kacz.
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1. Hodnotenie plnenia poslania a úloh Akadémie ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika
1.1. Základné údaje
AOS je štátna vysoká škola zriadená zákonom č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie
generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach,
o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Sídlom AOS je Liptovský Mikuláš.
V súlade s cieľmi ministerstva obrany sa AOS rozvíja ako vzdelávacia inštitúcia schopná
zaručiť kvalitné vojenské vysokoškolské vzdelávanie a vojenskú prípravu budúcich
dôstojníkov, zabezpečiť celoživotné vzdelávanie profesionálnych vojakov počas trvania ich
služobnej kariéry a vykonávať vedecko-výskumnú činnosť.
AOS pôsobí v konkurenčnom prostredí slovenských a európskych vysokých škôl, v prostredí
vojenských vysokých škôl krajín Severoatlantickej aliancie (NATO), v ktorých je
medzinárodne uznávanou vojenskou vysokou školou. AOS akceptuje európsky systém
komplexného akademického vzdelávania prostredníctvom európskeho systému transferu a
akumulácie kreditov (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System) a svojimi
výsledkami usiluje o získanie kvalitných uchádzačov o štúdium a kvalitných vysokoškolských
učiteľov.
Poslaním AOS je

poskytovať vysokoškolské vzdelanie budúcim dôstojníkom, ďalšie a kontinuálne
vzdelávanie profesionálnym vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky, vychovávať ich v
duchu vlastenectva tak, aby sa vyznačovali hodnotami, akými sú zmysel pre povinnosť,
zodpovednosť, čestnosť, občianska a spoločenská zodpovednosť, mravnosť a uprednostňovali
záujmy vlasti pred osobnými záujmami a boli pripravení na profesionálny rast počas
služobnej kariéry,

rozvíjať medzinárodnú, najmä európsku spoluprácu, podporovať spoločné projekty
s vysokými školami, predovšetkým vojenskými vysokými školami v zahraničí, mobilitu
zamestnancov a študentov,

vedeckým výskumom získavať a vývojom a ďalšou tvorivou činnosťou aplikovať
a šíriť nové poznatky doma a v zahraničí.
AOS má ambíciu byť vojenskou vysokou školou univerzitného typu medzinárodného
významu, ktorá poskytuje kvalitné, medzinárodne porovnateľné vzdelanie v oblasti
bezpečnosti a obrany, je schopná zaručiť kvalitné vojenské vzdelanie, vojenskú prípravu
a výcvik budúcich profesionálnych dôstojníkov a následne zabezpečiť ich celoživotné
vzdelávanie počas trvania služobnej kariéry, realizuje výskum a vývoj, je garantom rozvoja
vojenskej vedy v Slovenskej republike, prispieva k ekonomickému a sociálnemu rozvoju
regiónu a je jeho významným strediskom spoločenského, kultúrneho a športového života.
Organizačná štruktúra AOS
a) rektor,
b) rektorát,
c) úseky prorektorov,
d) úsek kvestora,
e) katedry, centrá a inštitúty,
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f) školské jednotky.
Štatutárnym orgánom AOS je rektor, ktorý ju riadi, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
Zároveň je vedúcim služobného úradu pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na
plnenie úloh AOS. Rektora AOS vymenúva a odvoláva na návrh ministra obrany, po
predchádzajúcom vyjadrení Akademického senátu AOS, prezident Slovenskej republiky.
Vysokoškolské vzdelávanie
AOS v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzdeláva odborníkov najmä pre ozbrojené
sily Slovenskej republiky. Môžu na nej študovať aj študenti, ktorí sa nepripravujú na výkon
štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, nie sú
v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníka
bezpečnostných zborov alebo nie sú študentmi vojenských vysokých škôl so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky.
Kvalifikačná štruktúra
vysokoškolských učiteľov
profesor
docent
odborný asistent (PhD., CSc.)
asistent

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8
27
32
36

8
24
23
11

7
23
27
11

8
21
28
7

8
21
26
14

7
19
31
12

AOS poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovaných študijných programoch
vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Na štúdium podľa jednotlivých
študijných programov môžu byť prijatí uchádzači, ktorí splnili základné podmienky a ďalšie
podmienky prijatia na štúdium navrhnuté rektorom AOS, prerokované Akademickým
senátom AOS a schválené ministerstvom obrany.
Počty uchádzačov o prijatie
na vojenské bakalárske štúdium
Počet podaných prihlášok
Splnené podmienky prijatia
do štátnej služby
Počet prijatých

2010

2011

2012

2013

2014

916
208

1096
188

743
174

774
216

819
181

50

50

57

65

65

Vzdelávací proces v AOS sa uskutočňuje v dennej a externej forme štúdia. Výučba prebieha
v predmetoch stanovených v študijnom programe podľa kreditového systému štúdia. Účasť
študentov na všetkých formách výučby predpísaných príslušným študijným programom je
povinná. Každý študijný program je zameraný tak, aby študenti získali zručnosti v používaní
získaných teoretických znalostí v praxi. Dôraz je kladený na samostatnú prácu študentov
s cieľom rozvíjať ich tvorivú schopnosť v každom študijnom predmete. V praktických
formách vyučovania sa využívajú metódy podporujúce rozvoj kreativity študentov s dôrazom
na riešenie problémov, laboratórne merania a pod.
Vyhodnotenie efektívnosti jednotlivých foriem vzdelávania v komparácii s dosiahnutými
finálnymi výsledkami sa na AOS vyhodnocuje pravidelne zväčša po ukončení semestra,
prípadne po ukončení štátnych skúšok na metodických zhromaždeniach katedier,
na ktorých sa prijímajú konkrétne opatrenia súvisiace s identifikáciou nedostatkov, ktoré boli
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zistené v priebehu vzdelávacieho procesu, či už pri priebežnom hodnotení, alebo pri
semestrálnych (štátnych) skúškach.
Hodnotenie úrovne vzdelávacej činnosti sa vykonáva za semester a akademický rok a je
predkladané na vedeckú radu školy a kolégium rektora. Pravidelne sa vykonávajú kontroly
vzdelávacieho procesu z úrovne prorektora pre vzdelávanie, vedúcich katedier a garantov
študijných programov.
Na základe vyhodnotenia stavu aktívnych foriem výučby jednotlivých predmetov za uplynulé
obdobie prišlo k zmene štruktúry vzdelávacích činností a aktivít a v súčasnosti využívanie
aktívnych foriem výučby vo väčšine predmetov v AOS dosahuje 50 % a viac.
AOS od roku 2004 uskutočňovala vysokoškolské vzdelávanie v prvom stupni
vysokoškolského štúdia najskôr v štvorročných bakalárskych študijných programoch
(dopravné stroje a zariadenia, manažment, elektronické systémy, počítačové systémy, siete
a služby). Štvorročné denné vojenské bakalárske štúdium bolo na AOS ukončené v roku 2011.
Od akademického roka 2010/2011 po dvojročnej prestávke, kedy sa neprijímali študenti do 1.
ročníka bakalárskeho štúdia (dôvodom bola redukcia počtu vojenského personálu
v základných pozíciách v dôstojníckych hodnostiach a zníženie potreby ozbrojených síl SR na
doplňovanie hodnostného zboru dôstojníkov) AOS postupne akreditovala a otvárala štúdium
v nových trojročných vojenských bakalárskych študijných programoch (elektronické systémy,
manažment vojenskej organizácie, zbraňové systémy, zbrane a ich časti a počítačové systémy,
siete a služby). V súčasnosti študuje v prvom stupni vysokoškolského štúdia vo všetkých
ročníkoch spolu 180 študentov denného vojenského bakalárskeho štúdia.
V druhom stupni vysokoškolského štúdia pokračovali študenti štvorročného bakalárskeho
štúdia štúdiom v jednoročných externých inžinierskych študijných programoch (Elektronické
systémy, Zbraňové systémy, zbrane a ich časti a Manažment obranných zdrojov), ku ktorým
neskôr pribudli nové inžinierske/magisterské dvojročné externé študijné programy
(počítačové systémy, siete a služby, výzbroj a technika ozbrojených síl, vojenské spojovacie
a informačné systémy, bezpečnosť a obrana štátu, elektronické systémy, zbraňové systémy,
zbrane a ich časti a manažment obranných zdrojov) a trojročný inžiniersky externý konverzný
študijný program vojenské spojovacie a informačné systémy. V súčasnosti študuje v druhom
stupni vysokoškolského štúdia vo všetkých ročníkoch spolu 118 študentov externého
inžinierskeho/magisterského štúdia, z toho je 30 študentov civilného štúdia.
Do tretieho stupňa vysokoškolského štúdia prijala AOS študentov na novo akreditovaný
študijný program Bezpečnosť a obrana štátu v akademickom roku 2011/2012, v akademickom
roku 2012/2013 boli prijatí ďalší študenti na študijný program vojenské spojovacie
a informačné systémy a v roku 2013/2014 na študijný program výzbroj a technika ozbrojených
síl. V súčasnosti študuje v treťom stupni vysokoškolského štúdia vo všetkých ročníkoch spolu
60 študentov externého doktorandského štúdia, z toho je 18 študentov civilného štúdia.
K 16. 1. 2015 študovalo na AOS vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského štúdia
spolu 358 študentov.
Vedecká a výskumná činnosť
AOS sa v oblasti výskumu a vývoja v súlade s charakterom rezortnej štátnej vysokej školy
zameriavala najmä na podporu rozvoja obranných technológií zabezpečujúcich rozvoj
budúcich spôsobilostí ozbrojených síl SR. V období 2009-2014 sa vo vedeckej oblasti riešili
predovšetkým otázky bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky v rámci bezpečnostnej
komunity štátu. Vedecko-výskumná, umelecká a ďalšia tvorivá činnosť pracovníkov AOS
bola v hodnotených rokoch realizovaná prostredníctvom riešenia výskumných projektov,
pričom prioritne boli riešené projekty výskumu a vývoja, ktorých zadávateľom je
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Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, a ktoré ich financuje zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom svojej kapitoly. Ďalšími úlohami bola AOS poverená v rámci The Science
and Technology Organization - Organizácie pre vedu a technologický výskum (ďalej len
„STO NATO“). V rámci panelov STO NATO (výskumných skupín) a foriem aktivít
(predovšetkým činnosť technických tímov) sa príslušníci AOS zapojili do koaličného
výskumu pre potreby rozvoja obranných spôsobilostí NATO. V rámci týchto štruktúr
prispievali čiastkovými riešeniami v prospech koordinovania výskumných zámerov aliancie.
Účelovo poskytované finančné prostriedky na konkrétne výskumné projekty boli ďalej
získavané aj prostredníctvom súťažných grantových schém. Zoznamy výskumných projektov,
na ktoré boli získané finančné prostriedky z domácich a zahraničných grantových schém sú
uvedené v prílohách. Koncepcia AOS v oblasti vedy a techniky v hodnotenom období
vychádzala z dokumentu „Dlhodobý zámer AOS do roku 2015“, kde boli definované ciele,
politiky a merné ukazovatele na dosiahnutie dlhodobých zámerov.
Dlhodobý zámer
Dlhodobý zámer predstavuje moderný, realistický, koncepčný rozvojový rámec potenciálu
vojenského vysokého školstva s dôrazom na vzdelávanie, výchovu a výcvik profesionálnych
vojakov po celú dobu ich služobnej kariéry, vedecko-výskumnú činnosť zameranú na rozvoj
spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky a medzinárodnú spoluprácu v rámci
mobility. Tento rámec jasne projektuje štruktúru dlhodobého zámeru, ktorá je členená do
šiestich oblastí. V štyroch oblastiach týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania,
celoživotného vzdelávania, výskumu a vývoja a spolupráce sa odráža hlavné poslanie AOS.
Ďalšie dve oblasti sú zamerané na ľudské zdroje a pracovné prostredie, správu a vnútorné
služby. Každá z uvedených oblastí je charakterizovaná štyrmi základnými piliermi, ktorými
sú zámery - stanovujúce dlhodobú perspektívu rozvoja AOS, ciele – určujúce napĺňanie
zámeru, nástroje - ustanovujúce aktivity potrebné na dosiahnutie zámeru a cieľov, merateľné
ukazovatele - charakterizované indikátormi úrovne a kvality plnenia úloh, súvisiacich s
naplňovaním hlavného poslania AOS.
A. V oblasti vzdelávania
Uskutočňovať atraktívne vzdelávanie a vojenský výcvik, ktoré poskytujú študentom
vedomosti a zručnosti na riešenie otázok bezpečnosti, s ktorými sa v budúcnosti stretnú.
Do výučby zavádzať najnovšie poznatky vojenskej vedy a štúdium dokumentov, ktoré tvoria
strategický a koncepčný rámec bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky, aby mohli účinne
viesť svoje jednotky, štáby a pracoviská v zložitom operačnom prostredí.
Ciele:
1. Akreditovať vysokoškolské študijné programy všetkých troch stupňov, v ktorých sa
uskutočňuje vzdelávanie, a ktoré pokrývajú požiadavky ozbrojených síl Slovenskej republiky
pre väčšinu vojenských odborností.
2. Atraktivitou akreditovaných študijných programov zabezpečiť konkurencieschopnosť
AOS.
3. Získať dostatok kvalitných uchádzačov o vysokoškolské štúdium.
4. Uskutočňovať kvalitný vojenský program kompatibilný so študijnými programami podľa
požiadaviek ozbrojených síl Slovenskej republiky.
5. Uskutočňovať jazykovú prípravu tak, aby jej absolventi spĺňali úroveň požadovanú
Ministerstvom obrany.
6. Rozvíjať vzťah učiteľa a študenta na báze vzájomne otvoreného a partnerského dialógu.
7. Dosiahnuť spokojnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky s pripravenosťou absolventov
AOS na výkon funkcií.
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B. V oblasti vedeckej práce
Garantovať rozvoj vojenskej vedy v Slovenskej republike, riešiť národné a medzinárodné
projekty výskumu a vývoja pre obranu ako jeden z hlavných pilierov kvalitného
a atraktívneho vzdelávania, a zároveň prispievať k zabezpečovaniu a rozvíjaniu obrany
a bezpečnosti Slovenskej republiky.
Ciele:
1. Zabezpečiť rozvoj budúcich spôsobilosti ozbrojených síl Slovenskej republiky.
2. Zabezpečiť výstupy výskumu a vývoja, dosiahnutie hodnotení a ocenení nevyhnutných na
akreditáciu všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania, habilitácie docentov a
vymenovanie profesorov.
3. Zapájať študentov do riešenia vedecko-výskumných projektov.
4. Dosahovať národnú a medzinárodnú akceptáciu výsledkov výskumu a vývoja na AOS
C. V oblasti medzinárodnej spolupráce
Spolupracovať s národnými a zahraničnými inštitúciami v záujme zvyšovania kvality
vzdelávania a výcviku, vedecko-výskumnej činnosti a popularizácii svojich výsledkov.
Zapájať sa do aktivít vzdelávacej a vedeckej komunity na národnej a medzinárodnej úrovni.
Ciele:
1. Zvyšovať úroveň spolupráce s vysokými školami v Slovenskej republike.
2. Prehlbovať spoluprácu v oblasti vzdelávania, výcviku, výskumu a vývoja prioritne
s krajinami NATO a Európskej únie.
3. Dosahovať národné a medzinárodné uznanie kvality vzdelávania a výcviku.
Plnenie dlhodobého zámeru
Plnenie cieľov stanovené dlhodobým zámerom AOS v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti,
v oblasti výskumu a vývoja a zahraničnej spolupráce a v oblasti výstavby, technického
rozvoja a investícií je na zodpovedajúcej úrovni.
Vyhodnotenie podkladov a plnenia vnútorného systému kvality.
Ciele stanovené dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenia kvality sú realistické
a dobre definované. AOS si uvedomuje svoje silné a slabé stránky a je schopná zodpovedne
kontrolovať kvalitu vzdelávacej a umeleckej/vedeckej práce a prispievať k jej zlepšeniu.
Výsledky rozhovorov so študentmi: Študenti vo väčšine vyjadrili spokojnosť s kvalitou
vzdelávania na AOS, s atmosférou školy a ocenili vzťah so svojimi učiteľmi.
Hodnotenie plnenia poslania a úloh vysokej školy
Akreditačná komisia konštatuje, že AOS napĺňa poslanie tak, ako to má stanovené v štatúte
a v dlhodobom zámere.

1.2. Analýza činnosti
Silné stránky
 jedinečnosť poslania v príprave dôstojníkov,
 kvalitná individuálna práca so študentmi,
 prepojenosť vysokoškolského vzdelávania s celoživotným, resp. kariérnym vzdelávaním,
 vyhovujúci pomer počtu vyučujúcich k počtu študentov,
 jasná koncepcia a začatý proces transformácie vzdelávania v jednej oblasti výskumu,
 vysoký záujem uchádzačov o štúdium, výrazne prevyšujúci určené smerné čísla na prijatie,
 vysoká miera uplatnenia absolventov v ozbrojených silách,
 jedinečné knižnično-informačné služby v danej oblasti výskumu vzhľadom na poslanie
vysokej školy,
8

 sústredená dislokácia objektov v Liptovskom Mikuláši,
 postačujúce ubytovacie možnosti a dobré služby študentom.
Slabé stránky
 absencia dennej formy štúdia v druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia,
 pomerne nízka medzinárodná mobilita študentov,
 problémy s prístupom k prostriedkom štátneho rozpočtu na vedecko-výskumné aktivity
a medzinárodnú spoluprácu,
 nedostatok vlastných finančných zdrojov na obnovu a rozvoj majetku, relatívne vysoké
prevádzkové náklady.

1.3. Odporúčania Akreditačnej komisie na zlepšenie práce
1. Prijať opatrenia smerujúce k zníženiu priemerného veku pedagógov, napr. prijatím
mladých pedagógov najmä v kategórii profesionálnych vojakov.
2. Venovať pozornosť zabezpečovaniu kontinuity garantovania študijných programov.
3. Rozšíriť doktorandské štúdium o dennú formu štúdia.
4. Rozširovať možnosti katedier v oblasti vedeckej práce.
5. Primerane publikovať dosiahnuté výsledky v oblasti vedy v medzinárodných časopisoch a
zborníkoch, resp. vydavateľstvách.
6. Potreba implementácie prvkov motivácie a ohodnotenia zamestnancov i študentov.

2. Vyjadrenia Akreditačnej komisie o spôsobilosti Akadémie ozbrojených
síl generála Milana Rastislava Štefánika uskutočňovať študijné
programy, pre ktoré požiadala o akreditáciu
Podklady k tomto bodu sú uvedené v prílohe k uzneseniu 93.8.2b zápisu z 93. ZAK.

3. Vyjadrenia Akreditačnej komisie o spôsobilosti Akadémie ozbrojených
síl generála Milana Rastislava Štefánika uskutočňovať habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie za profesorov, pre ktoré požiadala o
akreditáciu
Podklady k tomto bodu sú uvedené v prílohe k uzneseniu 93.8.2c zápisu z 93. ZAK.
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4. Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti
Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Komisia hodnotila úroveň výskumnej, vývojovej umeleckej a ďalšej tvorivej činnosť AOS
(ďalej len „hodnotenie výskumu“) za obdobie rokov 2009 - 2014 v týchto atribútoch:
a) výstupy výskumu (ďalej „atribút výstupov“)
b) prostredie pre výskum (ďalej tiež „atribút prostredia“)
c) ocenenie výsledkov výskumu (ďalej tiež „atribút ocenenia“)
Hodnotenie na AOS sa uskutočnilo v troch oblastiach výskumu, v ktorých mala vysoká
škola v hodnotenom období akreditované študijné programy.
Výsledky hodnotenia výskumu AOS po oblastiach výskumu, v ktorých škola uskutočňuje
výskumnú činnosť sú tieto:
Hodnotenie
výskumu
Číslo a oblasť výskumu
(kategória
AOS
hodnotenia*)
(vysoká škola sa nečlení
15. elektrotechnika a elektroenergetika
B+/3,35
na fakulty)
16. informatické vedy, automatizácia
C/2,20
a telekomunikácie
23. bezpečnostné služby
A-/3,60
*údaj je uvedený v súlade s ods. 27 kritérií na hodnotenie výskumu

Podrobné vyhodnotenie jednotlivých oblastí výskumu je uvedené v prílohe k uzneseniu
93.8.2d zápisu z 93. ZAK.

5. Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
AOS sa nečlení na fakulty a podmienky uvedené v kritériách KZU-1 až KZU-3 musí spĺňať
ako celok.
Kritérium KZU-1: Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vysokej školy
Požiadavka:
Vysoká škola dosahuje v najmenej 60% hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých má
v hodnotenom období absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa, po
jednotlivých súčastiach vysokej školy celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm.
d) zákona hodnotu najmenej B. AOS sa nečlení na fakulty a musí spĺňať podmienku uvedenú
v tomto kritériu ako celok.
Vyhodnotenie:
Celkový počet hodnotených oblastí výskumu
Z toho počet oblastí výskumu s hodnotením B a lepším
Podiel oblastí výskumu s hodnotením B a lepším (v %)

3
2
66,67

Z uvedených výsledkov hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vyplýva, že AOS spĺňa
kritérium KZU-1.
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Kritérium KZU-2: Výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia
AOS dosahuje v najmenej 60 % hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých mala
v hodnotenom období akreditovaný študijný program tretieho stupňa, hodnotenie atribútu
výstupu študentov doktorandských študijných programov najmenej C+.
AOS mala akreditované študijné programy tretieho
23. bezpečnostné služby a dosiahla hodnotenie C+ (2,35).

stupňa

v oblasti

výskumu

Z uvedených výsledkov hodnotenia vyplýva, že AOS spĺňa kritérium KZU-2.
Kritérium KZU-3: Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje aj
doktorandské študijné programy
Požiadavka:
„Vysoká škola má k 31. októbru 2014 študentov doktorandského štúdia v najmenej 60 %
oblastí výskumu, v ktorých má k uvedenému dátumu akreditovaný študijný program prvého
alebo druhého stupňa. Oblasti výskumu sa posudzujú samostatne po jednotlivých súčastiach
vysokej školy. Ak sa vysoká nečlení na fakulty, musí spĺňať podmienku uvedenú v tomto
kritériu ako celok.“
Vyhodnotenie:
Celkový počet oblastí výskumu s akreditovaným študijným programom
prvého alebo druhého stupňa
z toho počet oblastí výskumu,
v ktorých má vysoká škola študentov doktorandského štúdia
Podiel oblastí výskumu,
v ktorých má vysoká škola študentov doktorandského štúdia (v %)

3
1

33,33

Z uvedeného vyplýva, že AOS nespĺňa kritérium KZU-3.
5.1 Vyjadrenie Akreditačnej komisie k začleneniu vysokej školy
(§ 84 ods. 4 písm. e) v súčinnosti s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách)
Na základe vyhodnotenia kritérií Akreditačná komisia konštatuje, že Akadémia ozbrojených
síl generála Milana Rastislava Štefánika spĺňa kritériá KZU-1, KZU-2 a nespĺňa kritérium
KZU-3 na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké.
Akreditačná komisia odporúča začleniť Akadémiu ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika
medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi
odborné vysoké školy.
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6. Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality a jeho
uplatňovaniu
Ciele stanovené dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenie kvality sú realistické
a dobre definované. AOS si uvedomuje svoje silné a slabé stránky a je schopná zodpovedne
kontrolovať kvalitu vzdelávacej a vedeckej práce a prispievať k jej zlepšeniu.

6.1 Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality
(§ 84 ods. 4 písm. f) zákona o vysokých školách)
Na základe hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6
Akreditačná komisia konštatuje, že Akadémia ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika má
v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej
úrovni.
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