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S M E R N I C A  

rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  

 

pre štúdium na Univerzite tretieho veku  

z 20. septembra 2012 

v znení doplnku č. 1 

z 12. júna 2015 

 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika  (ďalej len „Akadémia 

ozbrojených síl“) v súlade s § 1 ods. 4 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. b), § 

2ods. 3  a § 4 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vydáva Smernicu rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

pre štúdium na Univerzite tretieho veku.  

 

 

P R V Á  Č A S Ť  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

Účel smernice 

 

(1) Smernica rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pre štúdium 

na Univerzite tretieho veku (ďalej len „smernica“) je vnútorným predpisom Akadémie 

ozbrojených síl, ktorú schvaľuje rektor Akadémie ozbrojených síl  (ďalej len „rektor“) 

(2) Táto smernica upravuje spôsob organizácie, riadenia, financovania, samosprávy Univerzity 

tretieho veku (ďalej len „UTV“) a podmienky štúdia.  

(3) Zásady činnosti a pravidlá štúdia uvedené v tejto smernici sú záväzné pre všetkých účastníkov 

UTV, študentov, pedagógov  a pracovníkov zabezpečujúcich organizáciu a riadenie UTV.  

(4) Sídlom UTV je Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika , Demänová 

393, 031 01 Liptovský Mikuláš. 

 

 

D R U H Á  Č A S Ť  

POSLANIE, ORGANIZÁCIA A RIADENIE UTV 

Článok 2 

Poslanie UTV 

 

UTV je aktivita vzdelávania seniorov v rámci  ďalšieho vzdelávania realizovaného 

Akadémiou ozbrojených síl prostredníctvom centra vzdelávania. Jej poslaním je:  

a) prispievať k zabezpečovaniu práva na vzdelanie,  

b) prispievať ku kvalitnejšiemu a zmysluplnejšiemu vypĺňaniu voľného času, 

c) prispievať k rozširovaniu obzoru vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností 

a poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania,  
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d) pomáhať k integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach,  

e) prispievať k zlepšovaniu psychickej i fyzickej kondície a  aktívneho starnutia.  

 

Článok 3 

Organizácia a riadenie UTV 

 

(1) Študijné programy štúdia na UTV sa uskutočňujú v externej forme štúdia, charakterizovanej 

účasťou študentov na vzdelávacích činnostiach v stanovených termínoch (sústredeniach), 

spravidla prezenčnou metódou spočívajúcou vo vyučovaní s priamym kontaktom lektorov 

so študentmi.  

(2) Okrem Akadémie ozbrojených síl sa na organizácii, materiálnom zabezpečení a ďalšom rozvoji 

činnosti UTV môžu podieľať aj iné organizácie, inštitúcie a jednotlivci. 

(3) O otvorení UTV rozhoduje rektor.  

(4) Prorektor pre vzdelávanie Akadémie ozbrojených síl (ďalej len „prorektor pre vzdelávanie“) 

riadi,  kontroluje, hodnotí činnosť UTV a zastupuje ju navonok..  

(5) Koordinačným orgánom UTV je centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (ďalej len 

„CV”). Manažér UTV je pracovník CV organizačne zabezpečujúci činnosť UTV. 

(6) CV zodpovedá za tematickú prípravu študijných programov všeobecného informatívneho 

základu, koordinuje tvorbu študijných odborov pre jednotlivé ročníky, predkladá návrhy 

študijných programov, vrátane návrhov prednášajúcich na schválenie prorektorovi pre 

vzdelávanie, metodicky spolupracuje s jednotlivými katedrami a inými zložkami pri riadení 

činnosti UTV. 

 

 

T R E T I A  Č A S Ť  

ŠTÚDIUM, LEKTORI,  SAMOSPRÁVA A HOSPODÁRENIE NA UTV 

Článok 4 

Štúdium na UTV 

 

(1) Štúdium na UTV je dvojročné alebo trojročné, rozdelené na semestre. Obsahom semestra je  

spolu najmenej 10 sústredení. Jedno sústredenie tvoria spravidla dve vyučovacie hodiny, 

pričom jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút. Dvojročné štúdium pozostáva zo štyroch 

semestrov určitého odborného zamerania. Trojročné štúdium začína všeobecným ročníkom 

(dva semestre) a pokračuje štyrmi semestrami v odbornom zameraní. Formou štúdia na UTV sú 

aj kurzy. 

(2) Akademický rok UTV začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roku.  

(3) Na štúdium na UTV môžu byť prijatí záujemcovia na základe písomnej prihlášky zverejnenej 

na webovom sídle Akadémie ozbrojených síl v sekcii UTV. Podmienkami prijatia sú 

minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou a vek minimálne 45 rokov. Prijímacie 

skúšky sa nevykonávajú. O prijatí záujemcu na štúdium rozhoduje rektor, po odporúčaní 

výberovej komisie, ktorú vymenováva ako svoj poradný orgán. Jeho rozhodnutie je konečné. 

Záujemcovia prijatí na štúdium na  UTV sú na začiatku akademického roku imatrikulovaní 

(okrem študentov zapísaných len na štúdium v kurzoch). 
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(4) Na začiatku 1. ročníka sa študent rozhodne, či po úspešnom ukončení štúdia má záujem o 

získanie osvedčenia. Podmienkou pre získanie osvedčenia o štúdiu na UTV je úspešné 

absolvovanie všetkých semestrálnych skúšok počas dvoch ročníkov odborného zamerania. V 

prípade, že študent nemá záujem o získanie osvedčenia po ukončení štúdia na UTV, môže 

ukončiť každý semester bez semestrálnej skúšky. 

(5) Každý študent je povinný zúčastňovať sa sústredení. Ak absencia na sústredeniach v jednom 

semestri prekročí 25%, môže si ju nahradiť individuálnymi konzultáciami s lektorom prípadne 

vypracovaním práce na tému zadanú lektorom (platí pre odborné zamerania) alebo manažérom 

UTV (platí pre všeobecný ročník). Je tiež povinný do prvého sústredenia v semestri uhradiť 

zápisné podľa aktuálneho cenníka. 

(6) Každý  študent môže študovať súbežne vo viacerých študijných odboroch, kurzoch, prípadne 

vo všeobecnom ročníku za splnenia podmienok uvedených článku 4  odseku 5 tejto smernice.  

(7) Kontrolu štúdia vykonáva a zaznamenáva do výkazu o štúdiu študenta (ďalej len „indexu“) 

manažér UTV na konci každého semestra na základe evidencie účasti na sústredeniach a 

zázname o absolvovaní skúšky (v prípade ukončenia štúdia na UTV získaním osvedčenia).  

(8) Skúšky sa uskutočňujú ústne alebo písomne, na konci každého semestra. Výsledok skúšky 

(„vyhovel” – „nevyhovel”) zaznamená lektor/skúšajúci do indexu. Ak študent v semestrálnej 

skúške nevyhovie, môže ju opakovať jedenkrát.  

(9) Študent má právo prerušiť štúdium na UTV, ale je povinný túto skutočnosť s uvedením dôvodu 

a predpokladaného času prerušenia oznámiť riaditeľovi CV. Je povinný odovzdať preukaz 

umožňujúci vstup do objektu AOS manažérovi UTV, ktorý mu bude opätovne vydaný po 

nástupe na štúdium.  Nástup na štúdium po prerušení je možný len od začiatku semestra a 

pokiaľ je otvorený študijný odbor, v ktorom študent štúdium prerušil. Študentovi sa po 

prerušení štúdia započítavajú všetky študijné povinnosti, ktoré splnil v období pred prerušením 

štúdia. 

(10) Študentom, ktorí úspešne absolvovali štyri semestre štúdia v odbornom zameraní, vyhoveli vo 

všetkých semestrálnych skúškach a splnili ďalšie podmienky štúdia na UTV uvedené v Článku 

4 odseku 5 tejto smernice, Akadémia ozbrojených síl vydá osvedčenie o absolvovaní UTV s 

uvedeným študijným odborom. Úspešní absolventi dvojročného a trojročného štúdia sú 

slávnostne promovaní. 

(11) Študent je vyradený z evidencie UTV ak:  

 a) úspešne ukončil štúdium na UTV a nezapísal sa na ďalšie štúdium v rámci UTV ,  

 b) úspešne ukončil štúdium ročníka a nezapísal sa do vyššieho ročníka štúdia alebo kurzu,  

 c) neuhradil zápisné v stanovenom termíne a výške,  

 d) prekročil povolenú absenciu a nenahradil si ju v zmysle Článku 4 odseku 5 tejto smernice,  

 e) štúdium zanechal. 

(12) Ak sa študent rozhodne, že štúdium na UTV zanecháva, je povinný o tom písomne informovať 

riaditeľa CV a je povinný vrátiť  preukaz umožňujúci vstup do objektu AOS manažérovi UTV. 

(13) Podmienkou otvorenia všeobecného ročníka je prihlásenie minimálne 15 a maximálne 40 

záujemcov. Pre otvorenie určitého študijného zamerania v 1. ročníku, pokračovanie výučby v 

2. ročníku ako aj pre otvorenie určitého kurzu sa stanoví minimálny počet študentov, ktorý 

bude zverejnený na webovom sídle Akadémie ozbrojených síl v sekcii UTV. Ak počet 

prihlásených študentov v jednom študijnom zameraní prekročí kapacitné možnosti stanovené 

vyučujúcim, je možné otvoriť ďalšiu paralelnú študijnú skupinu 
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Článok 5 

(vypúšťa sa) 

 

 

Článok 6 

Lektori UTV  

 

(1) Na UTV prednášajú lektori a vedeckí pracovníci vysokých škôl a vybraní odborne kvalifikovaní 

odborníci z praxe (ďalej len „lektor”).  

(2) Za výber lektorov zodpovedá riaditeľ CV.  

(3) Pracovnoprávny vzťah s lektormi uzatvára rektor. 

(4) Povinnosťou lektorov UTV je vykonať prednášku a konzultáciu na požadovanej úrovni 

a v termíne podľa harmonogramu štúdia zverejneného na webovom sídle Akadémie 

ozbrojených síl v sekcii UTV, vypracovať zoznam odporúčanej literatúry z prednášaného 

študijného odboru. 

(5) Lektor má právo zapojiť študentov UTV do vedecko-výskumnej a ďalšej činnosti Akadémie 

ozbrojených síl, v rozsahu dohodnutom so študentom. 

 

Článok 7 

Samospráva UTV 

 

(1) Študujúci každej študijnej skupiny si volia svojho vedúceho študijnej skupiny. Vedúci 

študijných skupín tvoria samosprávu UTV.  

(2) Povinnosti členov samosprávy:  

a) prenášať informácie od manažéra UTV do študijnej skupiny a naopak, 

b) evidovať  účasť  študentov na výučbe a triedne knihy odovzdať manažérovi UTV, 

c) vyhodnocovať po každom semestri priebeh a úroveň štúdia, 

 (3) Samosprávu zvoláva manažér UTV podľa potreby. V období medzi zasadnutiami samosprávy 

manažér UTV spolupracuje priamo s vedúcimi študijných skupín.  

 

Článok 8 

Finančné zabezpečenie činnosti UTV 

 

(1) UTV je súčasťou podnikateľskej činnosti Akadémie ozbrojených síl. 

(2)  Prijaté finančné prostriedky (zápisné) budú použité na zabezpečenie financovania vzniknutých 

výdavkov priamo súvisiacich s činnosťou UTV. 

(3) Výška zápisného s termínom jeho uhradenia, bude uverejnená najneskôr 1 mesiac pred 

otvorením každého semestra na webovom sídle Akadémie ozbrojených síl v sekcii UTV. 

Zápisné na UTV za jeden semester sa platí jednorazovo, v určenom termíne, bezhotovostným 

prevodom na účet Akadémie ozbrojených síl, alebo poštovou poukážkou. Za zaplatené sa 

považuje dňom jeho pripísania na účet Akadémie ozbrojených síl. V prípade, ak študujúci na 

štúdium nenastúpi, štúdium preruší alebo zanechá, zápisné na štúdium sa nevracia. Výška 

zápisného môže byť v jednotlivých študijných odboroch rôzna.  
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(4) Zápisné študentov na UTV, dotácie a finančné dary sa poukazujú na účet -  podnikateľská 

činnosť, Akadémie ozbrojených síl. Tieto prostriedky možno použiť na:  

a) honoráre, odmeny, alebo propagačné predmety lektorom a študujúcim, ktorí sa mimoriadne 

zaslúžili na úspešnej činnosti UTV,  

b) nákup študijnej literatúry, učebných pomôcok a na ďalšie výdavky spojené s činnosťou 

UTV, vrátane propagácie, 

c) náklady na študijné cesty študentov UTV vrátane nákladov na dopravu. 

Získané vecné dary, po predchádzajúcom odsúhlasení kvestorom, sa stávajú majetkom 

Akadémie ozbrojených síl a môžu byť použité výlučne na realizáciu činností súvisiacich s UTV. 
 

(5) Účel použitia finančných prostriedkov pre UTV schvaľuje prorektor pre vzdelávanie 
1
) na návrh 

manažéra UTV, ktorý  o ich použití informuje samosprávu UTV pri pravidelných hodnoteniach 

semestra 

  

 

Š T V R T Á  Č A S Ť  

POVINNOSTI A PRÁVA ŠTUDENTOV UTV  

Článok 9 

 

(1) Študenti majú povinnosť:  

a) uhrádzať zápisné v stanovenej výške  a lehote určenej Akadémiou ozbrojených síl,,  

b) zúčastňovať sa na sústredeniach uvedených na webovom sídle Akadémie 

ozbrojených síl v sekcii UTV, 

c) v stanovených termínoch riadne vykonať skúšky (v prípade štúdia ukončeného 

získaním osvedčenia), 

d) po ukončení alebo prerušení štúdia na UTV odovzdať preukaz umožňujúci vstup do 

objektu AOS manažérovi UTV.  

 (2) Študenti majú právo:  

a) zúčastňovať sa na riadení UTV a tvorbe študijných programov prostredníctvom 

členov samosprávy,“ 

b) zúčastňovať sa akcií organizovaných v rámci UTV, 

c) používať učebne, Akademickú knižnicu a ostatné zariadenia Akadémie ozbrojených 

síl za rovnakých podmienok ako ostatní študenti Akadémie ozbrojených síl,  

d) zapojiť sa do vedecko-výskumnej a inej činnosti Akadémie ozbrojených síl 

po vzájomnej dohode s vedením Akadémie ozbrojených síl a lektormi. 

 

 

                                                 

1
) V súlade so Smernicami Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pre podnikateľskú činnosť. 
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P I A T A  Č A S Ť  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 10 

Účinnosť 

 

Smernica rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika pre 

štúdium na Univerzite tretieho veku nadobúda účinnosť dňom 8. októbra 2012. 

Doplnok č. 1 k Smernici rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

pre štúdium na Univerzite tretieho veku Q-376 z 20. septembra 2012 nadobúda platnosť a účinnosť 

dňom 12. júna 2015.  

 

 

 


