
 
 

 

 
 

 

 

 

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 1/2021 

 

POSTUP ODMEŇOVANIA ČLENOV 

PRACOVNÝCH SKUPÍN VÝKONNEJ RADY  

 

SLOVENSKEJ AKREDITAČNEJ AGENTÚRY 

PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO 



POSTUP ODMEŇOVANIA ČLENOV PRACOVNÝCH SKUPÍN VÝKONNEJ RADY  

SLOVENSKEJ AKREDITAČNEJ AGENTÚRY PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO 
schválený na zasadnutí výkonnej rady dňa 28.januára 2021 

v znení zmien a doplnení (schválené na zasadnutí výkonnej rady dňa 22. apríla 2021) 

 

(ďalej len „postup“) 

 
Článok 1  

Východisko na stanovenie výšky odmeny členov pracovných skupín 
 

1. Člen pracovnej skupiny má nárok na odmenu za vypracovanie hodnotiacej správy alebo 
stanoviska pracovnej skupiny na účely konania agentúry. 
 

2. Odmena člena pracovnej skupiny je stanovená podľa 
a) druhu konania agentúry, 
b) predpokladanej časovej náročnosti konania, 
c) priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky1, 
d) násobku priemernej mzdy na expertnú činnosť. 

 
3. Na výpočet odmeny predsedu pracovnej skupiny sa predpokladaná časová náročnosť 

konania stanovuje osobitne.  
 

Článok 2 
Predpokladaná časová náročnosť konania  

 
1. Predpokladaná časová náročnosť pre jednotlivé druhy konania zohľadňuje odhad trvania 

jednotlivých činností členov pracovnej skupiny a osobitne predsedu pracovnej skupiny, 
ktoré vykonávajú v rámci svojho pôsobenia. Týmito činnosťami sú najmä oboznámenie sa 
s príslušnými štandardmi, kritériami, vnútornými predpismi agentúry, žiadosťou a 
podkladmi vysokej školy, účasť na stretnutiach pracovnej skupiny, vykonanie návštevy 
vysokej školy v závislosti od druhu konania, posudzovanie miery splnenia jednotlivých 
štandardov, resp. kritérií, formulácia vstupov do hodnotiacej správy alebo stanoviska 
pracovnej skupiny, formulácia a prijímanie záverečnej podoby hodnotiacej správy alebo 
stanoviska pracovnej skupiny.  
 

2. Predpokladaná časová náročnosť pre jednotlivé druhy konania sa stanovuje nasledovne:   
 
a) udelenie akreditácie nového študijného programu alebo nových študijných programov 

v jednej oblasti posudzovania 
- predseda pracovnej skupiny: 48 hodín 
- člen pracovnej skupiny: 40 hodín; 

 
b) návrh úpravy študijného programu (programov) – posúdenie jednoduchej úpravy 

- predseda pracovnej skupiny: 10 hodín 
- člen pracovnej skupiny: 7 hodín; 

 

 
1 Priemerná mesačná mzda je 1 092 eur (Štatistický úrad SR, za obdobie 1. Q – 4. Q 2019). Z toho 
vypočítaná hodinová mzda je 6,825 eur za hodinu (1 092 eur/160 hodín). 

http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(%22i94C7052B240A492FB3BE8C7A487D337B%22)&ui.name=Priemern%C3%A1%20mesa%C4%8Dn%C3%A1%20mzda%20v%20hospod%C3%A1rstve%20SR%20%5Bpr0204qs%5D&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2Fcognosext%2Fcps4%2Fportlets%2Fcommon%2Fclose.html&run.outputLocale=sk
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c) návrh úpravy študijného programu (programov) – posúdenie komplexnej úpravy2 

- predseda pracovnej skupiny: 16 hodín 
- člen pracovnej skupiny: 11 hodín; 

 
d) konanie o udelení alebo odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného 

konania 
- predseda pracovnej skupiny: 35 hodín 
- člen pracovnej skupiny: 30 hodín; 

 
e) konanie z vlastného podnetu agentúry podľa § 35 ods. 14 zákona č. 269/2018 Z. z. – 

časová náročnosť sa stanoví z uvedeného rozsahu podľa povahy konkrétneho 
konania 

- predseda pracovnej skupiny: 10 až 65 hodín 
- člen pracovnej skupiny: 8 až 60 hodín; 

 
f) overenie výsledku opatrení prijatých vysokou školou  

- predseda pracovnej skupiny: 10 hodín 
- člen pracovnej skupiny: 7 hodín. 

 

 Článok 3 
Násobok priemernej mzdy na expertnú činnosť 

 
1. Násobok priemernej mzdy na expertnú činnosť sa stanovuje na 1,3 pri členoch pracovných 

skupín a na 1,5 pri predsedoch pracovných skupín. 
 

Článok 4 
Stanovenie výšky odmeny pre členov pracovných skupín 

 
1. Výška odmeny pre člena pracovnej skupiny a predsedu pracovnej skupiny pre príslušný 

druh konania je stanovená ako súčin predpokladanej časovej náročnosti konania 
stanovenej v hodinách, priemernej hodinovej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky 
zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky a príslušného násobku priemernej mzdy 
na expertnú činnosť. 
 

2. Výška odmeny pre jednotlivé druhy konaní sa stanovuje nasledovne:   
 
a) udelenie akreditácie nového študijného programu alebo nových študijných programov 

v jednej oblasti posudzovania ak sa v jednom konaní posudzuje 
a. jeden až štyri študijné programy  

i. predseda pracovnej skupiny: 491 eur 
ii. člen pracovnej skupiny: 355 eur; 

b. päť až sedem študijných programov 
i. predseda pracovnej skupiny: 655€  
ii. člen pracovnej skupiny:  444€; 

c. viac ako sedem študijných programov  
i. predseda pracovnej skupiny: 736€ 
ii. člen pracovnej skupiny:  532€. 
 

b) návrh úpravy študijného programu (programov) – posúdenie jednoduchej úpravy 

 
2 Pri komplexnej úprave študijného programu pracovná skupina posudzuje väčší rozsah úprav 
(súčasťou posudzovania môže byť napríklad peer review posúdenie výstupov tvorivej činnosti učiteľov 
profilových predmetov alebo iná rozsiahlejšia úprava vyžadujúca dlhšie posudzovanie).  



- predseda pracovnej skupiny: 102 eur 
- člen pracovnej skupiny: 62 eur; 

 
c) návrh úpravy študijného programu (programov) – posúdenie komplexnej úpravy 

- predseda pracovnej skupiny: 164 eur 
- člen pracovnej skupiny: 98 eur; 

 
d) konanie o udelení alebo odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného 

konania  
- predseda pracovnej skupiny: 358 eur 
- člen pracovnej skupiny: 266 eur; 

 
e) konanie z vlastného podnetu agentúry podľa § 35 ods. 14 zákona č. 269/2018 Z. z. 

- predseda pracovnej skupiny a člen pracovnej skupiny: výška odmeny je 
stanovená podľa predpokladanej časovej náročnosti konania; 

 
f) overenie výsledku opatrení prijatých vysokou školou  

- predseda pracovnej skupiny: 102 eur 
- člen pracovnej skupiny: 62 eur. 

 
3. Pri konaniach, ktoré prebiehajú v anglickom jazyku, odmena člena pracovnej skupiny 

a predsedu pracovnej skupiny stanovená podľa bodu 2 tohto článku sa zvyšuje o 70 eur.  
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Tento postup bol schválený na zasadnutí výkonnej rady dňa 22. apríla 2021 a nadobúda 
účinnosť jeho schválením.  
 

 

V Bratislave dňa 22. apríla 2021 

 

       prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  

       predseda výkonnej rady 

 


