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Úprava rozpočtu na rok 2021  

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo   

  

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

schválila dňa 4. novembra 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 ( ďalej len „SAAVŠ“ alebo „agentúra“).  

 

Článok 1   

Úprava rozpočtu agentúry na rok 2021  

1. Úprava schváleného rozpočtu, ako 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 1 239 768,- eur (slovom: jeden milión dvestotridsaťdeväťtisíc 

sedemstošesťdesiatosem eur) vo forme bežných výdavkov, spočíva v navýšení dotácie od 

poskytovateľa MŠVVaŠ SR formou dodatku č.1 k Zmluve č. 0084/2021 o poskytnutí finančných 

prostriedkov uzavretej 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 zo dňa 

29.1.2021 ( ďalej len ,,dodatok“) a to nasledovne: 

 

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

2021 (1. a 2. 
splátka) 

Navýšenie 
rozpočtu na 

rok 2021 

Účelová 
dotácia na 
prieskum 

študentskej 
spokojnosti 

Navýšenie 
rozpočtu 

spolu 2021         
(3. splátka)* 

Spolu 
rozpočet na 

rok 2021 

Výdavky spolu (600+700) 1 095 037,00 € 94 731,00 € 50 000,00 € 144 731,00 € 1 239 768,00 € 

Bežné výdavky (600) 1 095 037,00 € 94 731,00 € 50 000,00 € 144 731,00 € 1 239 768,00 € 

  Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania 
(610) 621 000,00 € 65 000,00 € 15 000,00 € 80 000,00 € 701 000,00 € 

  Poistné a príspevok do poisťovní 
(620) 217 039,50 € 22 717,50 € 5 242,50 € 27 960,00 € 244 999,50 € 

  Tovary a služby (630) 250 240,00 € 7 013,50 € 29 757,50 € 36 771,00 € 287 011,00 € 

  Bežné transfery (640) 6 757,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 757,50 € 

Kapitálové výdavky (700) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Obstarávanie kapitálových aktív 
(710) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

 



                                                                   Úprava rozpočtu  
        na rok 2021 SAAVŠ     
                   

 

2. Poskytovateľ poskytol finančné prostriedky prijímateľovi v troch splátkach nasledovne:  

 

a) prvú splátku vo výške 547 518,50 eur (slovom: päťstoštyridsaťsedemtisícpäťstoosemnásť  

eur 50/100) dňa 5.2.2021, 

b) druhú splátku vo výške 547 518,50  eur (slovom: päťstoštyridsaťsedemtisíc 

päťstoosemnásť eur 50/100) dňa 11.8.2021 a 

c) tretiu splátku vo výške 144 731,00 eur (slovom: jednostoštyridsaťštyritisíc 

sedemstotridsaťjeden eur) dňa 23.8.2021 

 

3. Na základe schválenej úpravy rozpočtu na rok 2021, výkonnou radou agentúry dňa 18.júna 2021 

a následného schválenia navýšenia dotácie, vrátane účelovej dotácie na dotazník k prieskumu 

študentskej spokojnosti, od poskytovateľa MŠVVaŠ SR, navrhujeme schváliť úpravu rozpočtu na rok 

2021 nasledovne:  

 

Finančné prostriedky 
poskytnuté Slovenskej 

akreditačnej agentúre pre 
vysoké školstvo v roku 

2021 

2021                   
(1. a 2. 

splátka) 

Navýšená 
dotácia 

2021 

Účelové 
prostriedky 

2021                 
(3. splátka) 

Spolu 
 Spolu po 
úpravách  

Výdavky spolu (600+700) 1 095 037,00 € 94 731,00 € 50 000,00 € 144 731,00 € 1 239 768,00 € 
  1 239 768,00  

Bežné výdavky (600) 1 095 037,00 € 94 731,00 € 50 000,00 € 144 731,00 € 1 239 768,00 €   1 239 768,00  

  Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610) 621 000,00 € 65 000,00 € 15 000,00 € 80 000,00 € 701 000,00 €      731 000,00  

  Poistné a príspevok do 
poisťovní (620) 217 039,50 € 22 717,50 € 5 242,50 € 27 960,00 € 244 999,50 €      255 484,50  

  Tovary a služby (630) 250 240,00 € 7 013,50 € 29 757,50 € 36 771,00 € 287 011,00 €      246 526,00  

  Bežné transfery (640) 6 757,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6 757,50 €           6 757,50  

Kapitálové výdavky (700) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €                       -    

  Obstarávanie 
kapitálových aktív (710) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €                       -    

 

 

Článok 2 

Dôvod úpravy rozpočtu na rok 2021 

 

1. Poskytovateľ MŠVVaŠ SR schválil a poskytol agentúre navýšenie dotácie, vrátane účelovej dotácie 

na dotazník k prieskumu študentskej spokojnosti, na základe žiadosti agentúry a to v zmysle dodatku 

č.1 k Zmluve č. 0084/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov uzavretej 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 zo dňa 29.1.2021. 

2. Zosúladenie navýšenej dotácie poskytovateľom a schváleným presunom finančných prostriedkov 

medzi položkami, výkonnou radou agentúry. 
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Článok 3  

Rozpočet vlastných prostriedkov agentúry na rok 2021 

1. Sadzobník – poplatky za úkony agentúry podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b), sú ukladané v zmysle 

zákona podľa sadzobníka, ktorý bol vypracovaný agentúrou a schválený Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v priebehu roka 2020. Príjmy a výdavky z tejto činnosti  

sú v rozpočte na rok 2021 predbežne rozpočtované odhadom vo výške 35 000,- EUR, po úprave a už 

prijatých platbách navrhujeme schváliť úpravu rozpočtu vlastných príjmov vo výške 302 985,- €. 

Vychádzame z prijatého počtu žiadostí o akreditácie podané v roku 2021. Rozpočtované sú 

nasledovne: 

 

 

Príjem z poplatkov vysokých škôl, žiadosti o akreditáciu 

študijných programov prijatých v roku 2021 
Polož.  Rozpočet  

Odmeny zamestnancom 611      15 000,00  

Cestovné náhrady zamestnanci 631001        6 500,00  

Cestovné náhrady príkazníci 637007      48 100,00  

Odmena príkazníkom 637011    124 215,00  

Poistné a príspevok do poisťovní 620        5 242,50 

Prenos do budúcich období      107 825,50  

Spolu     306 883,00  

 

Článok 4  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Úprava rozpočtu agentúry bola schválená výkonnou radou na zasadnutí dňa 04.11.2021 v 

Bratislave.  

  

V Bratislave dňa 04.11.2021                

     

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.        

predseda výkonnej rady agentúry  

   

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

