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SADZOBNÍK POPLATKOV ZA ÚKONY  
SLOVENSKEJ AKREDITAČNEJ AGENTÚRY PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO 

 
Článok 1  

Všeobecné ustanovenia 

1. Sadzobník poplatkov upravuje sadzby poplatkov za úkony agentúry podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b) 
zákona.  

2. Podmienkou začatia konania agentúry podľa § 21 ods. 3 zákona je uhradenie poplatku podľa tohto 
sadzobníka poplatkov.  

3. Ak účastník konania neuhradí poplatok za úkon agentúry najneskôr spolu s podaním žiadosti, 
agentúra podľa § 21 ods. 4 zákona vyzve účastníka konania na jeho úhradu v lehote 60 dní od 
doručenia výzvy na jeho úhradu. Ak účastník konania neuhradí poplatok ani počas tejto lehoty, 
agentúra žiadosť rozhodnutím odmietne.  

4. Poplatok za úkon agentúry je nevratný.  

 
Článok 2  

Poplatky za úkony agentúry 

1. Poplatky za úkony agentúry sa stanovujú na základe sadzieb uvedených v tomto sadzobníku 
poplatkov a rozsahu úkonov agentúry súvisiacich s konkrétnou žiadosťou účastníka konania.  

2. Sadzby poplatkov sú určené samostatne pre konania agentúry na žiadosť vysokej školy o:   
a) pravidelné posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona; 
b) udelenie akreditácie študijného programu podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona; 
c) udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania podľa § 21 ods. 1 písm. 

a) bodu 3 zákona a  
d) udelenie štátneho súhlasu podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona.  

3. Sadzby poplatkov zohľadňujú podľa § 19 ods. 4 zákona predpokladané náklady agentúry spojené s 
úkonmi agentúry. Ich výška sa odvíja od predpokladanej prácnosti konania a predpokladaných 
denných nákladov na činnosť členov pracovnej skupiny podľa druhu a rozsahu konania.  
 

Článok 3  
Sadzby poplatkov za konanie o pravidelnom posúdení vnútorného systému  

kvality vysokoškolského vzdelávania podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona 

1. Poplatok vysokej školy za posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) sa určuje ako súčet základného poplatku za posúdenie 
súladu vnútorného systému a poplatkov za posúdenie implementácie vnútorného systému v 
študijných programoch vo všetkých študijných odboroch a stupňoch, v ktorých má vysoká škola 
oprávnenie uskutočňovať študijné programy v čase podania žiadosti.  

2. Sadzby poplatkov za posúdenie vnútorného systému sú určené nasledovne:  
a) Sadzba základného poplatku za posúdenie súladu vnútorného systému so 

štandardmi 
4833 €  

b) Sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie 
vnútorného systému v študijných programoch prvého stupňa v príslušnom 

1395 € 
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študijnom odbore na pracovisku1 a súladu so štandardami pre študijný 
program (posúdenie prvého programu študijného odboru a stupňa2).  

c) Sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie 
vnútorného systému v študijných programoch druhého stupňa 
v príslušnom študijnom odbore na pracovisku a súladu so štandardami pre 
študijný program (posúdenie prvého programu študijného odboru 
a stupňa3). 

1395 € 

d) Sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie 
vnútorného systému v spojených študijných programoch prvého a 
druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore na pracovisku a súladu so 
štandardami pre študijný program (posúdenie prvého programu 
študijného odboru a stupňa). 

1658 € 

e) Sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie 
vnútorného systému v aprobáciách v príslušnom študijnom odbore  
na pracovisku a súladu so štandardami pre študijný program (posúdenie 
prvej aprobácie učiteľského kombinačného programu, alebo 
prekladateľského kombinačného programu, alebo predmety pedagogicko-
psychologického základu, sociálno-vedného základu, didaktiky 
vyučovacích predmetov alebo translatologického základu). 

926 € 

 

f) Sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie 
vnútorného systému v študijných programoch tretieho stupňa 
v príslušnom študijnom odbore na pracovisku a súladu so štandardami pre 
študijný program (posúdenie prvého programu študijného odboru 
a stupňa). 

1838 € 

g) Sadzba za každý ďalší študijný program4, alebo aprobáciu prvého alebo 
druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rovnakom študijnom odbore na 
pracovisku. 

102 € 

h) Sadzba za každý ďalší spojený študijný program prvého a druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia v rovnakom študijnom odbore na pracovisku. 

135 € 

i) Sadzba za každý ďalší študijný program tretieho stupňa vysokoškolského 
štúdia v rovnakom študijnom odbore na pracovisku. 

137 € 

  

  

 
 

1   Súčasť vysokej školy poskytujúca študijný program v príslušnom odbore a stupni, alebo pracovisko so samostatným 
sídlom poskytujúca študijný program v príslušnom odbore a stupni. 
2 Ako jeden študijný program sa počíta aprobácia, učiteľský kombinačný študijný program (predmety pedagogicko-
psychologického základu, sociálno-vedného základu a didaktiky vyučovacích predmetov), prekladateľský kombinačný študijný 
program (predmety translatologického základu) podľa § 53a zákona č. 131/2002 Z. z. 

3 Pre účely tohto sadzobníka a súvisiaceho posudzovania sa za jeden študijný program môžu považovať študijné program 

programy, ktoré sa líšia len v písm. d), h) j), ods. 4, § 51 zákona č. 131/2002 Z. z. 
4 Za ďalší študijný program, alebo rovnaký študijný program v odbore a stupni, nemožno považovať program poskytovaný 
iným pracoviskom vysokej školy. Takýto študijný program sa posudzuje samostatne ako prvý študijný program v odbore a 
stupni.  
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j) Sadzba za preklad každých 100 normostrán formátu A4 textu vnútornej 
hodnotiacej správy do anglického jazyka, ak nie je vnútorná hodnotiaca 
správa predložená aj v anglickom jazyku.  

1662 €  

k) Sadzba za preklad a tlmočenie ak je študijný program uskutočňovaný 
v inom ako slovenskom, alebo anglickom jazyku.  

280 € 

 
Článok 4  

Sadzby poplatkov za konanie o udelenie akreditácie študijného programu  
podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona  

1. Poplatok vysokej školy za konanie o udelenie akreditácie študijného programu sa určuje ako súčet 
sadzieb za akreditácie študijných programov posudzovaných naraz v rámci jednej žiadosti vysokej 
školy.  

2. Pri určovaní výšky poplatku sa zohľadňuje aj 
a) či bolo rozhodnuté agentúrou vo veci posúdenia súladu vnútorného systému vysokej školy so 

štandardmi pre vnútorný systém a  
b) pracoviská realizácie študijných programov vysokej školy.  

3. Sadzby pokrývajú  aj náklady na činnosti agentúry podľa § 30 odsek 11 zákona. 

4. Sadzby poplatkov za konanie o udelenie akreditácie študijných programov sú určené nasledovne:  

a) Prvý študijný program v prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia 
v príslušnom študijnom odbore, ak rozhodnutím agentúry podľa § 25 ods. 1 
zákona bolo konštatované, že vnútorný systém a jeho implementácia je v 
súlade so štandardmi pre vnútorný systém. 

3096 € 

b) Prvý študijný program v prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia 
v príslušnom študijnom odbore, ak rozhodnutím agentúry podľa § 25 ods. 1 
zákona bolo konštatované, že vnútorný systém a jeho implementácia nie je v 
súlade so štandardmi pre vnútorný systém alebo agentúra vo veci posúdenia 
vnútorného systému a jeho implementácie ešte nerozhodovala. 

3 898 € 

c) Aprobácia učiteľského kombinačného programu, alebo prekladateľského 
kombinačného programu, alebo predmety pedagogicko-psychologického 
základu, sociálno-vedného základu, didaktiky vyučovacích predmetov alebo 
translatologického základu. 

2 043 € 

 
 

d) Druhý a ďalšie študijné programy5 v rovnakom študijnom odbore na 
rovnakom pracovisku v prvom alebo druhom stupni vysokoškolského štúdia, 
ak sa posudzujú súčasne, alebo ďalšia aprobácia. 

145 € 

e) Prvý študijný program v treťom stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom 
študijnom odbore, ak agentúra rozhodla podľa § 25 ods. 1 zákona bolo 
konštatované, že vnútorný systém a jeho implementácia je v súlade so 
štandardmi pre vnútorný systém. 

3776 € 

f) Prvý študijný program v treťom stupni vysokoškolského štúdia v príslušnom 
študijnom odbore, ak rozhodnutím agentúry podľa § 25 ods. 1 zákona bolo 
konštatované, že vnútorný systém a jeho implementácia nie je v súlade so 

4 578 € 

 
 

5   Za ďalší študijný program, alebo rovnaký študijný program v odbore a stupni, nemožno považovať program poskytovaný 
iným pracoviskom vysokej školy. Takýto študijný program sa posudzuje samostatne ako prvý študijný program v odbore a 
stupni. 
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štandardmi pre vnútorný systém alebo agentúra vo veci posúdenia 
vnútorného systému a jeho implementácie ešte nerozhodovala. 

g) Druhý a ďalšie študijné programy v treťom stupni vysokoškolského štúdia  
v rovnakom študijnom odbore na rovnakom pracovisku, ak sa posudzujú 
súčasne. 

174 € 

h) Sadzba za preklad každých 100 normostrán formátu A4 textu vnútornej 
hodnotiacej správy do anglického jazyka, ak nie je vnútorná hodnotiaca 
správa predložená aj v anglickom jazyku.  

1662 €  

i) Sadzba za tlmočenie ak je študijný program uskutočňovaný v inom ako 
slovenskom, alebo anglickom jazyku.  

280 € 

 

Článok 5  
Sadzby poplatkov za konanie o udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného 

konania podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona  

1. Poplatok vysokej školy za konanie o udelenie akreditácie habilitačného konania a inauguračného 
konania sa určuje ako súčet sadzieb za akreditácie odborov habilitačného konania a inauguračného 
konania posudzovaných naraz v rámci jednej žiadosti vysokej školy, pričom sa prihliada na študijné 
odbory, ku ktorým sú odbory habilitačného konania a inauguračného konania priradené podľa  
§ 31 ods. 2 písm. c) zákona.  

2. Sadzby poplatkov za konanie o udelení akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania 
sú určené nasledovne:  
 

a) za konanie v prvom odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
priradeného k príslušnému študijnému odboru,  

4070 €  

b) za konanie v druhom a ďalších odboroch habilitačného konania a 
inauguračného konania priradeného k rovnakému študijnému odboru, ak sa 
posudzujú naraz- 

1131 €  

 
 
 

Článok 6  
Poplatok za úkony agentúry spojené s udeľovaním štátneho súhlasu  

 
Poplatok za úkony agentúry spojené s udeľovaním štátneho súhlasu pozostáva:  

a) zo základného poplatku za posúdenie návrhu vnútorného systému žiadateľa podľa článku 3 ods. 2 
písm. a) tohto sadzobníka a  

b) poplatku za akreditáciu študijných programov v študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského 
štúdia, v ktorých chce začať poskytovať vysokoškolské vzdelávanie (podľa článku 4).  

 
Článok 7  

Úhrada poplatkov 
 

1. Úhrada poplatkov za úkony agentúry sa vykonávajú bezhotovostným prevodom na účet Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vedený v Štátnej pokladnici.  
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Článok 8  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tento sadzobník poplatkov bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 28. augusta 2020 a nadobúda účinnosť dňa 2. septembra 2020.  


