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Úprava rozpočtu na rok 2020 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

 
Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „výkonná rada“) 

schválila dňa 19. novembra 2020 podľa čl. 9 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo tento Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo. 

 

Článok 1  

Zdroje príjmov agentúry  

 

1. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) v zmysle 
Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania 
a o zmene a doplnení Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) 
hospodári s finančnými prostriedkami získanými z príjmov uvedených v § 19: 
a) poplatky za úkony agentúry podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b),  
b) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa 
zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na zabezpečenie jej činnosti,  
c) príjmy z podnikateľskej činnosti, 
d) iné príjmy. 

 
2. Sadzobník – poplatky za úkony agentúry podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b), budú 

ukladané v zmysle zákona podľa sadzobníka, ktorý podliehal schváleniu s ministerstva 
školstva. Sadzobník bol vypracovaný v priebehu prvého štvrťroka 2020. Príjmy a 
výdavky z tejto činnosti  boli v rozpočte na rok 2020 rozpočtované hrubým odhadom 
a zohľadnené vo výške 35 000 €, vzhľadom k tomu, že agentúra nevie ešte odhadnúť 
počet žiadostí o akreditácie podané do konca roku 2020. 
 

3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„MŠVVaŠ SR“) poskytuje agentúre finančné prostriedky podľa odseku 3 písm. b) na 
základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Zmluva obsahuje 
okrem identifikačných údajov zmluvných strán najmä:  
a) účel, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú, a ďalšie podmienky ich použitia, 
b) sumu finančných prostriedkov, 
c) čas a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov, 
d) dátum, do ktorého agentúra predloží ministerstvu školstva zúčtovanie finančných 
prostriedkov. 

 
4. Príjmy z podnikateľskej činnosti - agentúra v roku 2020 neplánuje vykonávať 

podnikateľskú činnosť. Z uvedeného dôvodu sa príjmy a výdavky z tejto činnosti pre 

rok 2020 nerozpočtovali. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/#paragraf-21.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/#paragraf-21.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/#paragraf-21.odsek-1.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/#paragraf-21.odsek-1.pismeno-b
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5. Iné príjmy – náhodné príjmy, agentúra tieto príjmy ani výdavky pre rok 2020 neplánuje 

a preto nie sú rozpočtované. 

 

Článok 2 

Rozpočet agentúry na rok 2020 

 
1. Hlavným zdrojom príjmov agentúry na rok 2020, ktorý sa rozpočtoval v návrhu 

rozpočtu na rok 2020, sú účelovo viazané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, 

poskytnuté prostredníctvom rozpočtu poskytovateľa Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), a to v súlade s §19 

ods.5 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

269/2018 Z. z.“) na materiálne a finančné zabezpečenie činnosti prijímateľa (ďalej len 

„účel“), za splnenia podmienok uvedených v zmluve. 

 

Článok 3 

Výška finančných prostriedkov a účelovosť ich použitia 

 

1. Poskytovateľ poskytol v roku 2020 agentúre ako prijímateľovi finančné prostriedky v 

celkovej výške 1.091.716,- eur ( slovom: jedenmilión deväťdesiatjedentisíc 

sedemstošestnásť eur ) v nasledujúcom členení:  

a) sumu vo výške 1.040.000,- eur (slovom: jedenmiliónštyridsaťtisíc eur) vo forme 

bežných výdavkov,  

b) sumu vo výške 51.716,- eur (slovom: päťdesiatjedentisícsedemstošestnásť eur) vo 

forme kapitálových výdavkov,  

(ďalej len „finančné prostriedky“). 

 

2. Finančné prostriedky sú účelovo rozčlenené medzi jednotlivé položky a podpoložky 

ekonomickej klasifikácie a môžu byť použité na : 

a) mzdové výdavky (610), poistné a príspevky do poisťovní (620),  

b) ďalšie výdavky v rámci kategórie tovarov a služieb (630),  

c) bežné transfery (640) ako sú členské príspevky medzinárodným organizáciám,  

d) obstaranie kapitálových aktív (710) ako je nákup licencií, strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky, resp. dopravných prostriedkov,  
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Rozdelenie finančných prostriedkov poskytnutých agentúre, podľa rozpočtu je uvedené v tabuľke. 

 

Finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej akreditačnej agentúre 
pre vysoké školstvo v roku 2020 

Rozpísaný  Upravený  

Výdavky spolu (600+700)     1 091 716,00      1 091 716,00    

Bežné výdavky (600)     1 040 000,00      1 040 000,00    

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)       600 000,00        600 000,00    

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)       209 700,00        227 200,00    

  Tovary a služby (630), v tom       220 000,00        211 100,00    

   631 Cestovné náhrady           25 000,00                 800,00    

   632 Energie, voda a komunikácie            25 000,00            13 800,00    

   633 Materiál           25 000,00            23 000,00    

   634 Dopravné                  500,00    

   635 Rutinná a štandardná údržba               1 000,00    

   636 Nájomné za nájom           25 000,00            48 000,00    

   637 Služby, v tom         120 000,00         124 000,00    

   637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          90 000,00           53 000,00    

   637200 Ostatné služby          30 000,00           71 000,00    

  Bežné transfery (640), v tom          10 300,00                 1 700,00  

  649 Transfery do zahraničia           10 300,00                 700,00    

640 PN+ členské                        -               1 000,00    

Kapitálové výdavky (700)          51 716,00           51 716,00    

  Obstarávanie kapitálových aktív (710), v tom          51 716,00           51 716,00    

   711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív (softvéru, licencií)           16 716,00            16 716,00    

   713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia           20 000,00            20 000,00    

   714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov           15 000,00            15 000,00    

 

 
 

3. Poskytovateľ poskytol agentúre finančné prostriedky v dvoch splátkach nasledovne:  

a) prvú splátku vo výške 520 000,- eur (slovom: päťstodvadsaťtisíc eur) vo forme 

bežných výdavkov a 25 858,- eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc osemstopäťdesiatosem 

eur) vo forme kapitálových výdavkov do 14 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy a  

b) druhú splátku vo výške 520 000,- eur (slovom: päťstodvadsaťtisíc eur) vo forme 

bežných výdavkov a 25 858,- eur (slovom: dvadsaťpäťtisíc osemstopäťdesiatosem 

eur) vo forme kapitálových výdavkov. 
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Článok 4 

Dôvod  úpravy rozpočtu 

 
1. Dôvodom na spracovanie schválenej úpravy rozpočtu agentúry na rok 2020 sú nasledovné 

skutočnosti, ku ktorým došlo v priebehu roka 2020. Ide o skutočnosti, ktoré boli plánované na 

rok 2020, pre lepšie podmienky práce a fungovania agentúry, ale k nim žiaľ neprišlo, 

respektíve prišlo k vyšším výdavkom naviac, oproti pôvodne plánovaný a to najmä z dôvodu 

neplánovanej a dlhodobej celosvetovej pandémie v súvislosti s COVID 19. Pandémia spôsobila 

najmä tieto skutočnosti: 

 

a) Pôvodne sa odložili a neskôr úplne zrušili plánované tuzemské aj zahraničné pracovné 

cesty zamestnancov agentúry. 

b) Plánované konferencie a školenia za prítomnosti pozvaných tuzemských aj 

zahraničných hostí. 

c) Platba posudzovateľov, členov pracovných skupín, ktorí boli poverení na posúdenie 

správ o odstránení nedostatkov VŠ, ktoré  VŠ predkladali MŠVVaŠ z dôvodu, že VŠ 

mali pozastavenú alebo časovo obmedzenú činnosť/ akreditáciu do 31.8.2020. Na 

uvedené výdavky, bolo ku dňu 05.11.2020, z rozpočtu poskytnutých celkom 11.574,- 

EUR. 

d) Zvýšenie výdavkov na nájomné a energie z dôvodu posunu plánovaného sťahovania sa 

do nových priestorov agentúry. 

e) Zníženie odmien pre pracovníkov zamestnaných na dohody o vykonaní práce a dohody 

o pracovnej činnosti,  z dôvodu ich ukončenia a ukončenia odbornej spolupráce. 

f) V súvislosti s opatreniami pre COVID 19, nákup potrebných dezinfekčných 

prostriedkov, čističiek vzduchu, navýšenie nákupu IT techniky a zabezpečenie práce 

z domu, ako opatrenia pre zabránenie šíreniu nákazy. 

g) Postupné rozširovanie kancelárií agentúry na viac poschodí, zabezpečenie viac 

parkovacích miest. 

h) Zrušenie prezenčnej formy konferencie a následne jej online vysielanie, zabezpečené 

externou spoločnosťou Creativ line s.r.o.. 

i) Obstaranie informačného systému agentúry pre správu registratúry. 

j) Obstaranie pre optické internetové prepojenie rozložené na všetky 3 prenajaté 

poschodia, respektíve ich časti. 

 

 

Článok 5 
Úpravy a presuny v rozpočte 

 

1. Výdavková časť rozpočtu sa mení a znižuje v položkách Tovary a služby (630), v tom, a 

zároveň ide o  presun finančných prostriedkov, ktoré nemajú žiadny dopad na celkový objem 

prostriedkov schválených v rozpočte za rok 2020.  
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2. Časť finančných prostriedkov z rozpočtu za rok 2020 sa ušetrila v oblasti výdavkov Tovary 

a služby (630) v predpokladanej ušetrenej sume 8 900,- EUR a v položke Bežné transfery 

(640), v tom, v sume 8 600,- EUR, ktoré boli presunuté do položky Poistné a príspevok do 

poisťovní (620). 

 

3. Presuny spolu v objeme 17 500,- EUR do položky Poistné a príspevok do poisťovní (620), na 

povinné platby odvodov z dohôd. 

 

4. Rozpočet položky kapitálových výdavkov a príjmov ostáva bez zmien, t.j. na úrovni pôvodne 

schváleného rozpočtu vo výške 51 716,- EUR. 

 
5. Finančné prostriedky, ktoré agentúra nie je v súlade so zákonom č.523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schopná v roku 2020 využiť, má povinnosť vrátiť späť na účet 

poskytovateľa MŠVVaŠ SR najneskôr do 31.03.2021. Z finančných prostriedkov poskytnutých 

agentúre na rok 2020, neplánujeme MŠVVaŠ vrátiť žiadnu časť, nakoľko je predpoklad, že celý 

poskytnutý rozpočet bude v termíne do 31.03.2021, v zmysle zmluvy, plne vyčerpaný. 

 
 

Článok 6 

Detail položky Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 

 

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) – čerpanie v súlade 

s plánovaným rozpočtom 2020, z dôvodu priebežného náboru nových zamestnancov agentúry, 

pričom aktuálne sú obsadené všetky pozície s pôvodne plánovanými pozíciami v zmysle 

organizačného poriadku. 

 

Článok 7 

Detail položky Poistné a príspevok do poisťovní (620) 

 

1. Poistné a príspevok do poisťovní (620) – zvýšenie oproti plánu rozpočtu 2020 je spôsobené, 

vyššími nákladmi vynaloženými na mzdy zamestnancov a odmeny na základe dohôd 

o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti, čo je popísané Článku 6, bod 1 

  

 

Článok 8 

Detail položky Tovary a služby (630) 

  

1. Úprava položky Tovary a služby (630), v tom:  

a) Položka Cestovné náhrady (631) – zníženie uvedenej položky v rozpočte, nakoľko pre 

celosvetovú pandémiu v súvislosti s ochorením COVID 19, boli pracovné cesty posunuté 

a neskôr zrušené. Išlo celkovo o dve neuskutočnené ZPC. V rámci tejto položky boli reálne 
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čerpané finančné prostriedky na TPC v súvislosti s výjazdovým zasadnutí VR agentúry 

v meste Piešťany a TPC v Banskej Bystrice, kde sa vedenie agentúry zúčastnilo SRK 

konferencie na základe pozvania za účasti ministra školstva.  

b) Položka Energie, voda a komunikácie (632) – zníženie je spôsobené z dôvodu 

nevyužívania kompletných služieb. Spôsobené postupným obsadzovaním pracovných 

pozícií (využívanie telekomunikačných služieb) a v prípade spotreby energií je zníženie 

oproti rozpočtu spôsobené neskorším nábehom na pravidelné mesačné platby za prenájom 

priestorov sídla agentúry, ktoré nám prenajímateľ fakturuje štvrťročne, po uzavretí daného 

štvrťroka.  

c) Položka Materiál (633) – na rok 2020 uvedená položka zahŕňa kancelárske potreby, 

dezinfekčné, čistiace a hygienické potreby, výdavky na kancelárske vybavenie, mimoriadny 

výdavok na čističky vzduchu, výpočtová technika a príslušenstvo.  Predpokladal sa nárast 

v uvedenej položke spôsobený s plánovaným sťahovaní agentúry do nových priestorov, čo 

si vyžiadalo nákup kancelárskeho nábytku na zariadenie nových priestorov, vrátane 

rokovacej miestnosti a kompletné nové vybavenie školiaco – metodického oddelenia. 

Počítalo sa aj s nákupom výpočtovej techniky (NTB, dataprojektor, plátna na premietanie 

a pod.). Časť týchto výdavkov bola uhradená v 1 štvrťroku 2020 z rozpočtu pre rok 2019, 

ktorý sme mohli čerpať do konca marca 2020. Z daného dôvodu sme v rámci roku 2020 

v uvedenej položke časť finančných prostriedkov ušetrili. Okrem iného treba počítať so 

zvýšenými výdavkami na dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky a hygienický tovar, 

nakoľko si zabezpečujeme upratovanie o vlastnej réžii. 

d) Položka Nájomné za nájom (636) – v rámci prvého štvrťroku 2020 sa už nepočítalo s 

platbou za prenájom vtedajších priestorov sídla agentúry Staré Grunty 52, Bratislava. 

Nárast v danej položke je spôsobený aj presťahovaním sídla agentúry oneskorene koncom 

marca 2020, do nových priestorov. Agentúra uzavrela ešte 23.12.2019 novú zmluvu o 

prenájme priestorov s novým prenajímateľom (ICT Istroconti, Nám. Slobody 11, Bratislava), 

kde bolo treba zložiť zábezpeku a zaplatiť časť prvej platby za prenájom vopred. Postupne, 

ako je nárast v počte potrebných nových pracovníkov, bolo potrebné riešiť aj rozšírenie 

kancelárií pre zabezpečenie miest na sedenie. Preto sme nájom rozšírili o ďalšie poschodie 

a zároveň aj pridali počet parkovacích miest. 

e) Položka Služby v tom (637) – zahŕňa platby za stravné, kancelárske potreby, občerstvenie 

na zasadnutie VR, prídel do sociálneho fondu, vyplácanie odmien členom pracovných 

skupín. Poradenstvo zahraničných expertov pri tvorbe akreditačných štandardov v súlade 

EGS.  Agentúra počítala s vyčlenením finančných prostriedkov na edukačné a osvetové 

videá. Zahŕňa zároveň inzerciu na nové pracovné pozície, pokuty a penále, služby IKT. 

f) Položka Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (637027) – zníženie počtu 

zamestnancov na dohody a menej odpracovaných hodín, oproti plánovaniu. Nakoľko sa 

personálna situácia v agentúre už zastabilizovala. 
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Článok 9 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Úprava rozpočtu agentúry bola schválená výkonnou dňa 19.novembra 2020. 

 

V Bratislave  19.11.2020 

 

         

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

  Predseda výkonnej rady agentúry 


