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Úprava rozpočtu  

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  

na rok 2021 

 

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

rada“) schválila dňa 17. júna 2021 podľa čl. 9 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo túto úpravu rozpočtu na rok 2021 Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Článok 1  
Úprava rozpočtu agentúry na rok 2021 

1. Úprava schváleného rozpočtu hlavného príjmu agentúry na rok 2021, účelovo 

viazaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, poskytnuté prostredníctvom 

rozpočtu poskytovateľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v celkovej výške 1 095 037,- eur ( slovom: jeden 

milión deväťdesiatpäťtisíc tridsaťsedem eur ) vo forme bežných výdavkov, spočíva 

v presune finančných prostriedkov z položky 630 Tovary a služby, do položiek 610 

Mzdy a 620 Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej výške 40 485 € nasledovne: 

 

 

Finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej akreditačnej 
agentúre pre vysoké školstvo v roku 2021 

 Schválený 
rozpočet  

 Suma úpravy  
 Upravený 
rozpočet  

Výdavky spolu (600+700)    1 095 037,00                         -      1 095 037,00  

Bežné výdavky (600)    1 095 037,00                         -      1 095 037,00  

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610)      621 000,00          30 000,00       651 000,00  

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)      217 039,50          10 485,00       227 524,50  

  Tovary a služby (630)      250 240,00      - 40 485,00       209 755,00  

  Bežné transfery (640)           6 757,50                        -             6 757,50  

Kapitálové výdavky (700)                        -                           -                          -    

  Obstarávanie kapitálových aktív (710)                       -                          -                         -    
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Článok 2 
Dôvod nárastu predpokladaného návrhu rozpočtu 

 
1. Nárast finančných prostriedkov v roku 2021 má agentúra hlavne v nasledovných 

položkách a podpoložkách: 

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) – agentúre zo 

zákona 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 vyplýva povinnosť 

zabezpečiť viacero druhov konaní mimo konaní na základe žiadosti podaných 

vysokými školami, na ktorých sa budú vysoké školy čiastočne finančne 

spolupodieľať.  

 

Zabezpečenie zvýšeného počtu konaní  oproti predpokladu pri zostavovaní 

prvotného rozpočtu sa premieta najmä do položiek 610 Mzdy, platy a ostatné 

osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní.  

Agentúra počíta s úpravou miezd orgánov agentúry, ustanovených zákonom č. 

269/2018 Z. z. v zmysle § 17 ods.1 až ods. 5, s účinnosťou od 1. apríla 

kalendárneho roka. 

 

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620) – uvedené platby sa odvíjajú od výšky miezd 

zamestnancov a orgánov agentúry, preto je plánovaný nárast výdavkov aj v 

uvedených položkách.  

 
c) Tovary a služby (630), v tom – 

• Položka Cestovné náhrady (631) – plánované čerpanie predmetnej položky 

v rozpočte, oproti pôvodne plánovaným aktivitám,  je závislé od vývoja pandemickej  

situácie v súvislosti s COVID 19. Čerpanie agentúra plánuje využívať prevažne na 

pracovné cesty zamestnancov pre koordináciu pracovných skupín pri akreditáciách 

a náklady členom pracovných skupín spojených s posudzovaním vysokej školy na 

mieste.  

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Úprava rozpočtu agentúry bola schválená výkonnou radou na zasadnutí dňa 17.6.2021 

v Bratislave. 

 

V Bratislave 17.06.2021        

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.   

Predseda výkonnej rady agentúry 


