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Otázky a súvisiace odpovede nemusia zohľadňovať špecifiká všetkých podaných žiadostí a poplatkov a majú len informatívny 
charakter.  
Sadzby poplatkov za úkony agentúry upravuje Sadzobník poplatkov (https://saavs.sk/wp-content/uploads/ 
2020/09/Sadzobnik-poplatkov-.pdf).  
  
Aktualizácia zo dňa 30. 3. 2021 
 

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

OT1  Je možné konzultovať výšku poplatku? Nie je nám jasný postup výpočtu.  

OD1 Proces podávania žiadosti v IS SAAVŠ je nastavený tak, že žiadateľ na základe podanej žiadosti dostane e-

mailom oznámenie o výške poplatku. Nejasnosti k výpočtu výšky poplatku je možné konzultovať na adrese 

ziadosti@saavs.sk. 

 

OT2  Ako máme chápať ustanovenia v čl. 4 ods. 2 písm. d) a písm. g) Sadzobníka poplatkov za úkony SAAVŠ, ktoré 

umožňujú využiť znížený poplatok za akreditáciu ďalších  študijných programov v rovnakom študijnom 

odbore na rovnakom pracovisku,  ak sa posudzujú súčasne?  Vzťahuje sa to na všetky študijné programy 

v rovnakom študijnom odbore a stupni, o akreditáciu ktorých požiadame v rovnakom čase?  

OD2  Nie, nevzťahuje sa to na všetky takéto prípady. Ide len o tie žiadosti, ktoré je možné posúdiť jednou a tou istou 

pracovnou skupinou a uskutočňujú sa v tom istom sídle a na tej istej súčasti vysokej školy.  

 

OT3 Môžete uviesť ilustratívne prípady, kedy je možné predpokladať, že študijné programy sa budú posudzovať 

súčasne?   

OD3 Ako príklad je možné uviesť situáciu, že vysoká škola naraz požiada o akreditáciu študijného programu prvého 

stupňa Mikrobiológia v študijnom odbore Biológia a akreditáciu nadväzujúceho študijného programu druhého 

stupňa Mikrobiológia v študijnom odbore Biológia, pričom obidva programy sa majú uskutočňovať v tom istom 

sídle a na tej istej súčasti vysokej školy. V tomto prípade sa môžu tieto študijné programy posudzovať súčasne.  

Alebo vysoká škola súčasne požiada o udelenie akreditácie študijného programu uskutočňovaného 

v slovenskom jazyku a súčasne o udelenie akreditácie tohto študijného programu uskutočňovaného 

v anglickom jazyku tom istom sídle a na tej istej súčasti vysokej školy.  

 

OT4 Je možné, že sa budú súčasne posudzovať aj študijné programy druhého a tretieho stupňa a bude možné 

uplatniť znížený poplatok?  

OD4 Súčasné posudzovanie študijného programu druhého stupňa a tretieho stupňa a uplatnenie zníženého 

poplatku je možné, ak napríklad vysoká škola požiada súčasne o akreditáciu študijného programu druhého 

stupňa Mikrobiológia v študijnom odbore Biológia a akreditáciu študijného programu Mikrobiológia tretieho 

stupňa v študijnom odbore Biológia, ak sa jedná o rovnakú oblasť posudzovania tvorivých činností a obidva 

programy sa majú uskutočňovať v tom istom sídle a na tej istej súčasti vysokej školy. V tomto prípade bude 

základom poplatku sadzba za prvý študijný program v treťom stupni vysokoškolského štúdia a znížená sadzba 

pre študijný program druhého stupňa.  

 

OT5 Aká je výška poplatku pri súčasnom posudzovaní študijného programu v dennej a externej forme štúdia?   

OD5 Pre účely sadzobníka sa študijné programy v dennej a externej forme štúdia, ak sa posudzujú súčasne, 

považujú za jeden študijný program. Výška poplatku za druhú žiadosť/ formu príslušného študijného programu 

doručenú agentúre súčasne je 0,- Eur.  

 

OT6  Je v poriadku, ak bude poplatok uhradený vysokou školou za žiadosť o udelenie akreditácie študijného 

programu pripísaný na účet agentúry po 31.3.2021? 

OD6  Áno. Pre dodržanie termínu podania tejto žiadosti (31.3.2021) sa za rozhodujúce považuje podanie žiadosti 

v informačnom systéme SAAVŠ a zaslanie do e-schránky agentúry.  
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