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ÚVOD 

 
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) bola zriadená k  

1. novembru 2018 zákonom 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 o zabezpečovaní 

kvality“). 

Agentúra je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti externého zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania a má sídlo v Bratislave. 

Poslaním agentúry je zlepšovanie kvality vzdelávania modernými nástrojmi v súlade  

s Európskymi štandardmi pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ESG 2015). 

Zároveň je ním aj poskytovanie odborného a nezávislého pohľadu na kvalitu vysokoškolského 

vzdelávania v rámci Slovenskej republiky, čím posilňuje kultúru kvality v rámci vysokoškolských 

inštitúcií.  

Činnosti agentúry v roku 2019 boli predovšetkým zamerané na konštituovanie orgánov 

agentúry, inštitucionálne budovanie agentúry, na prípravu akreditačných štandardov, 

metodiky ich vyhodnocovania, prípravu a schvaľovanie vnútorných predpisov agentúry, 

vysvetľovanie zmien v zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania akademickej i širšej 

verejnosti, na prípravu a realizáciu výzvy na zápis do zoznamu posudzovateľov, prípravu 

školení pre posudzovateľov agentúry a na úkony súvisiace s prevzatím agendy a nahradenie 

činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len 

„akreditačná komisia“) pri posudzovaní žiadostí vysokých škôl o akreditácie a prebratia 

kompetencie príslušných rozhodovaní ministra školstva. Agentúra v uplynulom roku 

uskutočnila aj konzultácie týkajúce sa systému zabezpečenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania so zainteresovanými stranami a konzultácie so zahraničnými expertmi týkajúce sa 

optimálneho nastavenia vnútorného systému kvality agentúry. 

 

1. ORGÁNY AGENTÚRY 

 

Orgánmi agentúry sú:  

 

a) predseda výkonnej rady, 

b) podpredseda výkonnej rady, 

c) výkonná rada,  

d) komisia agentúry pre posudzovanie námietok (ďalej len „odvolacia komisia“),  

e) kontrolór, 

f) vedúci kancelárie. 
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1.1. Predseda a podpredseda výkonnej rady  
 

Predseda výkonnej rady je štatutárnym orgánom agentúry, riadi agentúru, koná v jej mene 

a zastupuje ju navonok. Predsedu výkonnej rady zastupuje počas jeho neprítomnosti 

podpredseda  výkonnej rady. Predsedu a podpredsedu výkonnej rady vymenúva a odvoláva 

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“).  

 

Ministerka školstva JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., poverila na výkon pôsobnosti predsedu 

výkonnej rady do vymenovania prvého predsedu výkonnej rady Ing. Martina Kubu. 

  

Vo februári 2019 bol za predsedu výkonnej rady na základe výsledkov výberového konania 

vymenovaný prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

 

Za podpredsedu výkonnej rady bol na návrh predsedu výkonnej rady v marci 2019 

vymenovaný prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M., ktorý bol za člena výkonnej rady 

agentúry vymenovaný na návrh Slovenskej rektorskej konferencie.  

 

1.2. Výkonná rada  

   
Výkonná rada má deväť členov vrátane predsedu a podpredsedu výkonnej rady. Členov 

výkonnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva. Minister školstva vymenúva dvoch 

členov na návrh Rady vysokých škôl Slovenskej republiky a dvoch členov na návrh Slovenskej 

rektorskej konferencie z osôb, ktoré sú medzinárodne uznávanými odborníkmi v oblasti 

svojho pôsobenia, dvoch členov na návrh Študentskej rady vysokých škôl a dvoch členov na 

návrh zástupcov zamestnávateľov; deviatym členom je predseda výkonnej rady.   

Pôsobnosť výkonnej rady je definovaná v § 7 zákona o zabezpečovaní kvality.  

 

1.3. Zloženie výkonnej rady v roku 2019 

 
Predseda výkonnej rady: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
Podpredseda výkonnej rady: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M. 
 
Členovia výkonnej rady:   
 
prof. Július Horváth, PhD., vymenovaný na návrh Študentskej rady vysokých škôl; funkčné 
obdobie od 15. marca 2019 do 14. marca 2023;  
 
prof. RNDr. František Kačík, PhD., vymenovaný na návrh Rady vysokých škôl Slovenskej 
republiky; funkčné obdobie od 15. marca 2019 do 14. marca 2023;  
 
Ing. Viliam Kupec, PhD., vymenovaný na návrh zástupcov zamestnávateľov; funkčné obdobie 
od 15. marca 2019 do 14. marca 2023;  
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Mgr. art. Bálint Lovász, vymenovaný na návrh Študentskej rady vysokých škôl; funkčné 
obdobie od 15. marca 2019 do 14. marca 2025; 
 
prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., vymenovaný na návrh Slovenskej rektorskej  konferencie; 
funkčné obdobie od 15. marca 2019 do 14. marca 2021;  
 
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., vymenovaná na návrh Rady vysokých škôl Slovenskej 
republiky; funkčné obdobie od 15. marca 2019 do 14. marca 2021;  
 
prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., vymenovaný na návrh zástupcov zamestnávateľov; funkčné 
obdobie od 15. marca 2019 do 14. marca 2025.  
                   
 

1.4. Odvolacia komisia 

 
Odvolacia komisia preskúmava postupy výkonnej rady a pracovných skupín výkonnej rady 
agentúry na základe námietok podaných účastníkom konania k rozhodnutiam alebo 
k vyjadreniam výkonnej rady. Odvolacia komisia má piatich členov a dvoch náhradníkov, 
ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva. Funkčné obdobie členov komisie je štyri roky.  
V júni 2019 ministerstvo školstva vyhlásilo výberové konanie na pozície piatich členov 
odvolacej komisie a dvoch náhradníkov. Úspešní uchádzači budú vymenovaní ministrom 
školstva v roku 2020.  

 
1.5. Kontrolór  
 
Kontrolóra vymenúva na základe výsledkov výberového konania a odvoláva minister školstva. 
Funkčné obdobie kontrolóra je štyri roky. Úspešný uchádzač na pozíciu kontrolóra bude 
vymenovaný ministrom školstva v roku 2020.   

 
1.6. Vedúci kancelárie 

 

Vedúci kancelárie zabezpečuje najmä riadny chod agentúry vrátane administratívneho, 

technického, priestorového a personálneho zabezpečenia agentúry, riadi kanceláriu agentúry 

v rozsahu určenom predsedom výkonnej rady.  Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva 

predseda výkonnej rady na základe výsledkov výberového konania. V roku 2019 do 

vymenovania prvého vedúceho bol poverený výkonom pôsobnosti vedúceho kancelárie  

Ing. Martin Kuba. Na základe výsledkov výberového konania bola dňa 1. septembra 2019  do 

funkcie vymenovaná Mgr. Zuzana Romančíková. 
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2. INŠTITUCIONÁLNE BUDOVANIE AGENTÚRY 
 

Agentúra ako novozriadená nezávislá verejnoprávna inštitúcia sa v roku 2019 začala budovať 

od jej úplných základov. Výkonná rada na svojom zasadnutí dňa 17. apríla 2020 prerokovala a 

určila harmonogram kľúčových prác na rok 2019, ktoré sa týkali predovšetkým prípravy 

akreditačných štandardov. Jednou z hlavných úloh agentúry bolo zabezpečenie riadneho 

chodu agentúry vrátane administratívneho, technického, priestorového a personálneho 

zabezpečenia.  

Personálne obsadzovanie agentúry zabezpečoval vedúci kancelárie, ktorý sa v priebehu roka 

2019 venoval najmä procesom získavania, výberu a prijímania nových zamestnancov 

agentúry. Agentúra si postupne vytvárala aj nástroje na komunikáciu s verejnosťou, vytvorila 

webové sídlo agentúry, zvolila si vlastné logo a zriadila účet na sociálnej sieti a tiež začala 

s prípravou a budovaním vnútorného informačného systému agentúry.  

 
2.1. Vnútorné predpisy agentúry 
 

Výkonná rada už na svojom druhom zasadnutí schválila niektoré zákonom určené základné 

vnútorné predpisy agentúry, ako štatút, organizačný poriadok agentúry a rokovací poriadok 

výkonnej rady. Prijatie uvedených vnútorných predpisov položilo pevné základy na ďalšie 

systematické inštitucionálne budovanie agentúry a napĺňanie jej poslania. 

V roku 2019 boli schválené a vydané tieto vnútorné predpisy agentúry: 

Por. č. 
Číslo 

vnútorného 
predpisu 

 
Názov 

 
Dátum 

schválenia 
vnútorného 

predpisu 
 

1.  1/2019 Vnútorný predpis o určení výšky mzdy členov 
výkonnej rady SAAVŠ 

15. 03. 2019 

2.  2/2019 Štatút SAAVŠ 17. 04. 2019 

3.  3/2019 Rokovací poriadok SAAVŠ 17. 04. 2019 

4.  4/2019 Organizačný poriadok SAAVŠ 17. 04. 2019 

5.  5/2019 Úprava konfliktu záujmov členov kolektívnych 
orgánov, členov pracovných skupín výkonnej rady 
a zamestnancov SAAVŠ 

 
11. 07. 2019 

6.  6/2019 Etický kódex SAAVŠ 11. 07. 2019 

7.  7/2019 Zásady na zápis do zoznamu posudzovateľov, 
vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie 
pracovných skupín výkonnej rady SAAVŠ 

 
22. 08. 2019 

8.  8/2019 Pracovný poriadok SAAVŠ 12. 09. 2019 

9.  9/2019 Mzdový predpis SAAVŠ 24. 10. 2019 
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10.  10/2019 Smernica o výdavkov a hospodárení 
s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné 
a propagačné účely SAAVŠ 

 
24. 10. 2019 

11.  11/2019 Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 
pre zamestnancov SAAVŠ 

24. 10. 2019 

12.  12/2019 Smernica o vedení účtovníctva  14. 11. 2019 

13.  13/2019 Smernica o cestovných náhradách zamestnancov 
SAAVŠ 

14. 11. 2019 

14.  14/2019 Smernica o obehu účtovných dokladov 14. 11. 2019 

15.  15/2019 Smernica o podpisových oprávneniach 
a podpisových vzoroch 

12. 12. 2019 

16.  16/2019 Smernica o poskytovaní stravných lístkov  12. 12. 2019 

 

2.2. Organizačná štruktúra agentúry a personálne zabezpečenie 

 

K 31. decembru 2019 agentúra evidovala celkový počet 34 zamestnancov. Pracovný pomer 

bol uzatvorený s 21 osobami. Ďalšie osoby vykonávali činnosť na základe dohôd vykonávaných 

mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce – 10 osôb; dohoda o pracovnej činnosti 

– 3 osoby).  

Agentúra sa organizačne člení na:  

 

1. kanceláriu agentúry, 

2. oddelenie akreditačných činností a 

3. oddelenie metodicko-analytických činností.  

 

2.2.1. Kancelária agentúry  
 

Kancelária agentúry vykonáva činnosti zabezpečujúce riadny chod agentúry vrátane 

administratívneho, technického, priestorového a personálneho zabezpečenia. Kancelária 

agentúry zabezpečuje najmä:   

a) administratívnu činnosť agentúry,  

b) evidenciu došlej a odoslanej pošty,  

c) správu registratúry a archívnictva agentúry,   

d) podporu činnosti kolektívnych orgánov agentúry vrátane činnosti pracovných skupín a ich 

materiálno-technického vybavenia na prácu,   

e) vypracúvanie zápisníc zo zasadnutí orgánov agentúry a zverejňovanie uznesení,  

f) doručovanie a riadne vyhotovovanie písomných rozhodnutí orgánov agentúry,   

g) personálnu agendu vrátane evidencie dochádzky zamestnancov agentúry,  

h) hospodárske úkony súvisiace s činnosťou agentúry,   

i) informačno-technické zabezpečenie agentúry,  

j) ďalšie úlohy a činnosti na základe pokynov predsedu výkonnej rady agentúry.  
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Kanceláriu agentúry riadi vedúci kancelárie v rozsahu určenom predsedom výkonnej rady. 

Pôsobnosť vedúceho kancelárie ustanovuje zákon o zabezpečovaní kvality. 

2.2.2. Oddelenie akreditačných činností 

 

Oddelenie akreditačných činností vykonáva odbornú činnosť a zabezpečuje agendu agentúry 

súvisiacu s akreditačnými konaniami, posudzovaním vnútorného systému žiadateľa/účastníka 

konania alebo s vyjadreniami agentúry k žiadosti o udelenie štátneho súhlasu.  

  

Zároveň zabezpečuje prípravu podkladov na rozhodovanie výkonnej rady najmä tým, že:   

 

a) zabezpečuje prípravu posudkov vnútorného systému žiadateľa,   

b) vypracúva hodnotiace správy,  

c) vypracúva odporúčania pracovných skupín pre výkonnú radu a expertné posudky či inú 

potrebnú dokumentáciu,   

d) zabezpečuje dokumentáciu k postupom preverovania akčného plánu vysokej školy a         

monitorovania harmonogramu jeho plnenia,  

e) vykonáva ďalšie odborné činnosti určené zákonom.   

 

Oddelenie akreditačných činností priamo riadi predseda výkonnej rady alebo ním poverený 

zamestnanec. 

 

2.2.3. Oddelenie metodicko-analytických činností 

 
Oddelenie metodicko-analytických činností  zabezpečuje metodickú, analytickú a školiacu 

činnosť agentúry a zabezpečuje najmä:  

a) práce na príprave dokumentov na prípravu a úpravu akreditačných štandardov,  

b) práce na príprave dokumentov na metodické usmerňovanie pracovných skupín,   

c) prípravu a realizáciu odborných a metodických školení,   

d) analytické podklady na rozhodnutia orgánov agentúry,   

e) prípravu tematických správ,   

f) iné dokumenty súvisiace s  činnosťou oddelenia metodicko-analytických činností.  

 

Oddelenie metodicko-analytických činností priamo riadi predseda výkonnej rady alebo ním 

poverený zamestnanec. 

 

2.3. Priestorové zabezpečenie agentúry 
 

Agentúra sa v roku 2019 nachádzala v dočasných priestoroch administratívnej budovy CVTI 

(Centrum vedecko-technických informácií SR) v Mlynskej doline, Staré Grunty 52, Bratislava. 

Prenajímaných kancelárií bolo 8 s výmerou plochy 172,78 m². 
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Predseda výkonnej rady dňa 14. novembra 2019 na zasadnutí výkonnej rady informoval členov 
výkonnej rady o zmene sídla agentúry a o výbere vhodných priestorov, pričom výkonná rada 
vzala na vedomie možnosti výberu vhodných objektov na obhliadku.  

 

3. PRÍPRAVA AKREDITAČNÝCH ŠTANDARDOV A PRAVIDIEL AKREDITÁCIÍ 

Hlavnou úlohou agentúry v roku 2019 bolo vypracovanie návrhu štandardov pre vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný 
program, štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov, prípravy 
metodiky na ich vyhodnocovanie a prípravy nového systému akreditácií činností vysokých škôl 
v Slovenskej republike v zmysle zákona o zabezpečovaní kvality.  
 
Na návrhu štandardov agentúra spolupracovala s poprednými a uznávanými odborníkmi 
najmä z vysokoškolského prostredia a praxe na Slovensku aj v zahraničí. Do procesu prípravy 
štandardov boli zapojené všetky zainteresované strany, predovšetkým reprezentácie vysokých 
škôl, zástupcovia zamestnávateľov a študenti. Zapojenie všetkých zainteresovaných strán je 
z pohľadu agentúry dôležitým aspektom na zvyšovanie kvality vysokoškolského prostredia na 
Slovensku.  Agentúra sa pri príprave návrhu akreditačných štandardov zamerala najmä na to, 
aby bola posilnená zodpovednosť vysokých škôl za zabezpečovanie a preukazovanie kvality 
vysokoškolského vzdelávania, podporovala vysoké školy v zvyšovaní kvality a rozvoji kultúry 
kvality s prihliadnutím na rôznorodosť vysokých škôl, ich študijných programov a študentov.  
 
Dňa 6. júna 2019 agentúra zorganizovala konferenciu Kvalita vysokoškolského vzdelávania 
z rôznych uhlov pohľadu, ktorou začala sériu stretnutí so zainteresovanými stranami v procese 
prípravy akreditačných štandardov. Išlo o prvú konferenciu svojho druhu na Slovensku a jej 
cieľom bolo otvoriť verejnú diskusiu týkajúcu sa kvality vysokých škôl a vysokoškolského 
vzdelávania na Slovensku. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 150 osôb. Konferencia sa 
uskutočnila v priestoroch jubilujúcej Univerzity Komenského v Bratislave za účasti ministerky 
školstva Martiny Lubyovej a predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport (ďalej len „výbor NR SR“). Ľubomíra Petráka. 
 
Na jeseň roku 2019 bol vypracovaný prvý návrh štandardov určený na diskusiu so 
zainteresovanými stranami. S týmto návrhom boli v prvom rade oboznámené reprezentácie 
vysokých škôl na Slovensku, ktorých zástupcovia boli pozvaní predsedom výkonnej rady na 
osobné stretnutia na pôde agentúry. Na ďalšie stretnutia ohľadom štandardov boli pozvaní aj 
zástupcovia zamestnávateľov. Predseda výkonnej rady sa stretol a konzultoval návrh 
štandardov so zástupcami Asociácie priemyselných zväzov, Asociácie zamestnávateľských 
zväzov a združení SR, Klubu 500, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory.   
 
Predseda výkonnej rady bol v rámci prípravy akreditačných štandardov pozvaný na Valné 
zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. októbra 2019 
v Poprade, ďalej na spoločné rokovanie Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI, 
predsedov a garantov sektorových rád dňa 21. októbra 2019 vo Vysokých Tatrách a spolu 
s podpredsedom výkonnej rady sa zúčastnili konferencie pod názvom To dá rozum dňa  
25. októbra 2019 v Bratislave. Predseda výkonnej rady sa tiež zúčastnil konferencie 
organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa uskutočnila dňa  



10 
 

29. októbra 2019. Na uvedených konferenciách dostala agentúra priestor na predstavenie 
svojej vízie týkajúcej sa zmien vo vysokoškolskom priestore na Slovensku a predstavovanie 
návrhu pripravovaných akreditačných štandardov.  
 
Dňa 24. októbra 2019 bol výkonnou radou schválený návrh akreditačných štandardov. 
Schválený návrh štandardov bol následne uverejnený na webovom sídle agentúry dňa  
30. októbra 2019 s možnosťou na jeho pripomienkovanie verejnosťou, a to do 5. decembra 
2019. Zverejnenie návrhu štandardov bolo bezodkladne oznámené orgánom reprezentácie 
vysokých škôl a ministerstvám.  
 
V súvislosti so zverejnením návrhu štandardov agentúra zorganizovala sériu odborných 
seminárov po Slovensku. Obsahom týchto seminárov bolo najmä priblíženie konceptu návrhu 
štandardov s cieľom začať verejnú diskusiu o predloženom návrhu štandardov a tiež poskytnúť 
zainteresovaným stranám priestor na ich otázky týkajúce sa zverejneného návrhu štandardov. 
Úvodný seminár sa uskutočnil dňa 30. októbra 2019 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
Ďalšie semináre pokračovali v najväčších mestách na Slovensku, a to dňa 5. novembra 2019 
v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, dňa 11. novembra 2019 na pôde Žilinskej 
univerzity v Žiline a dňa 15. novembra na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 
Prednášajúcimi boli predseda výkonnej rady Robert Redhammer a podpredseda výkonnej 
rady René Matlovič.  
 
Dňa 21. novembra 2019 sa predseda výkonnej rady zúčastnil 68. schôdze výboru NR SR. Pred 
členmi výboru NR SR dostal slovo predseda výkonnej rady a poskytol prítomným členom 
výboru NR SR informácie o príprave zverejneného návrhu akreditačných štandardov. Po jeho 
vystúpení sa predseda výkonnej rady presunul do Banskej Bystrice, kde bol pozvaný na 
zasadnutie Klubu dekanov, kde sa takisto debatovalo o návrhu štandardov.   
 
V nadväznosti na odborné semináre, na ktorých agentúra predstavovala návrh nových 
akreditačných štandardov, sa 25. novembra 2019 v Aule Dionýza Ilkoviča na pôde Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave uskutočnila prednáška reprezentantov agentúry, ktorá bola 
spojená s diskusiou k návrhu štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania. Táto prednáška bola určená najmä osobám pôsobiacim na 
vysokých školách, ktoré sa venujú vnútorným systémom a zabezpečovaniu kvality.  
 
Dňa 8. novembra 2019 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnilo zasadnutie 
Slovenskej rektorskej konferencie za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej a 
generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Jozefa Jurkoviča. Na toto zasadnutie bol pozvaný a zároveň na ňom vystúpil aj podpredseda 
výkonnej rady agentúry René Matlovič, ktorý predstavil návrh štandardov a diskutoval o ňom 
s členmi Slovenskej rektorskej konferencie.  
 
Predseda a podpredseda výkonnej rady prezentovali nový systém akreditácií aj na Konferencii 
slovenských vedcov Žijeme vedu naživo 2019, ktorá sa uskutočnila dňa 20. decembra 2019 
v Bratislave. 

 
Počas lehoty na pripomienkovanie štandardov bolo agentúre doručených 1 235 pripomienok 
od 103 subjektov. Charakter pripomienok bol veľmi diferencovaný, a preto ich 
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vyhodnocovanie predstavovalo pomerne náročný proces, ktorého zavŕšenie sa predpokladalo 
až v prvom štvrťroku roka 2020.  
 
 

4. ZOZNAM POSUDZOVATEĽOV 

 

Koncom novembra roku 2019 agentúra vyhlásila prvú výzvu na zápis do zoznamu 

posudzovateľov agentúry z radov vysokoškolských učiteľov, vedcov, zamestnávateľov, 

odborníkov na systémy kvality, študentov i zahraničných odborníkov a na svojej webovej 

stránke uverejnila všetky potrebné informácie. Agentúra prijala vyše tisíc prihlášok, ktoré 

vyplnili nielen odborné kapacity z prostredia vysokých škôl či vedy, ale aj z radov 

podnikateľského sektora, študentov i expertov zo zahraničia. Agentúru tento záujem prekvapil 

a predseda výkonnej rady ho pripísal najmä dôležitosti pripravovaných zmien vo vysokom 

školstve na Slovensku. Po vykonaní formálnej kontroly zamestnancami agentúry bol na 

decembrovom zasadnutí výkonnej rady v roku 2019 predložený návrh na schválenie prvých 25 

uchádzačov na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. Tento návrh bol následne aj 

schválený.  

V roku 2019 sa agentúra systematicky venovala aj príprave metodických a školiacich 

materiálov a zabezpečeniu odborných školení pre posudzovateľov, zameraných najmä na 

oboznámenie sa posudzovateľov s poslaním agentúry, jej vnútornými predpismi, 

informovanie o východiskách zostavovania akreditačných štandardov a výkonom pôsobností 

agentúry. Odborné školenia agentúry budú prebiehať spravidla prezenčnou formou 

v slovenskom aj anglickom jazyku a takisto budú realizované aj online školenia, ktoré budú 

určené najmä pre zahraničných posudzovateľov agentúry. Prvé školenia sú na programe už 

v januári roka 2020.  

 

5. ZASADNUTIA VÝKONNEJ RADY V ROKU 2019 

 

Harmonogram zasadnutí výkonnej rady na rok 2019 

1. zasadnutie 15. 03. 2019 

2. zasadnutie 17. 04. 2019 
3. zasadnutie 16. – 17. 05. 2019 
4. zasadnutie 13. 06. 2019 
5. zasadnutie 11. 07. 2019 
6. zasadnutie 22. 08. 2019 
7. zasadnutie 12. 09. 2019 
8. zasadnutie 02. 10. 2019 
9. zasadnutie  24. 10. 2019 
10. zasadnutie 14. 11. 2019 
11. zasadnutie 12. 12. 2019 

 
Uznesenia prijaté výkonnou radou za rok 2019 sú zverejnené na webovom sídle agentúry. 
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Zasadnutie výkonnej rady dňa 15. 03. 2019 

Prvé zasadnutie výkonnej rady otvoril predseda výkonnej rady Robert Redhammer za  účasti 
všetkých členov výkonnej rady vymenovaných ministerkou školstva Martinou Lubyovou.   
Za prítomnosti notárky boli v zmysle § 38 ods. 9 zákona o zabezpečovaní kvality žrebom 
určené funkčné obdobia členov výkonnej rady. Predseda výkonnej rady informoval o prvých 
krokoch a postupoch agentúry v najbližšom období, a to najmä o príprave vnútorných 
predpisov agentúry a jej inštitucionálnom budovaní. Na tomto zasadnutí bol schválený 
vnútorný predpis agentúry o určení výšky mzdy členov výkonnej rady.  

 
Zasadnutie výkonnej rady dňa 17. 04. 2019 

Výkonná rada sa uzniesla na harmonograme kľúčových prác agentúry na rok 2019 a tiež 
schválila harmonogram zasadnutí na rok 2019. Predseda informoval členov výkonnej rady 
o príprave konferencie agentúry o kvalite vysokoškolského vzdelávania.   

Na tomto zasadnutí výkonnej rady boli schválené nasledovné vnútorné predpisy:  

• štatút agentúry, 

• organizačný poriadok agentúry,  

• rokovací poriadok výkonnej rady.  

Zasadnutie výkonnej rady dňa 16. – 17. 05. 2019 

Na dvojdňovom zasadnutí výkonnej rady v Trenčianskych Tepliciach sa diskutovalo najmä 
o príprave štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a konanie 
na vymenúvanie profesorov spolu s metodikou ich vyhodnocovania. Výkonná rada na tomto 
zasadnutí schválila rozpočet na rok 2019 predložený vedúcim kancelárie Ing. Martinom 
Kubom.   

Zasadnutie výkonnej rady dňa 13. 06. 2019 

Na svojom júnovom zasadnutí výkonná rady schválila návrh zásad na zápis do zoznamu 
posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady 
(ďalej len „zásady“) a zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku výkonnej rady. Predseda 
informoval o priebehu prvej konferencie organizovanej agentúrou, ktorá sa uskutočnila dňa 6. 
júna 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave aj za účasti 
ministerky školstva Martiny Lubyovej a predsedu výboru NR SR Ľubomíra Petráka. Ďalej 
predseda výkonnej rady na základe povinností vyplývajúcich zo zákona o zabezpečovaní 
kvality oboznámil členov výkonnej rady s uskutočnením výberového konania na pozíciu 
vedúceho kancelárie.  

 
Zasadnutie výkonnej rady dňa 11. 07. 2019 

Výkonná rada schvaľovala účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení 
agentúry za rok 2018. Ďalej tiež schválila vnútorný predpis úpravy konfliktu záujmov členov 
kolektívnych orgánov, členov pracovných skupín výkonnej rady a zamestnancov agentúry 
spolu s etickým kódexom. Členovia výkonnej rady venovali pozornosť aj otázkam týkajúcim sa 
princípov zabezpečovania kvality a príprave akreditačných štandardov. Predseda výkonnej 
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rady na zasadnutí informoval členov výkonnej rady o vyhlásení výberových konaní 
ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na pozíciu kontrolóra agentúry a členov 
odvolacej komisie.   

Zasadnutie výkonnej rady dňa 22. 08. 2019 

Členom výkonnej rady bolo na zasadnutí predložené vyhodnotenie doručených pripomienok 
agentúre k návrhu zásad. Po schválení tohto vyhodnotenia výkonnou radou bol následne 
schválený aj predložený návrh zásad. Predseda výkonnej rady informoval členov výkonnej rady 
o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie agentúry. Na 
základe výsledkov výberového konania bola do funkcie vymenovaná Mgr. Zuzana 
Romančíková. Predseda výkonnej rady na zasadnutí tiež prezentoval závery zo študijnej 
pracovnej cesty vo Veľkej Británii, zameranej na oboznámenie sa s britským systémom 
zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorej sa zúčastnil spolu s podpredsedom 
výkonnej rady a zástupcami ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.   

Zasadnutie výkonnej rady dňa 12. 09. 2019 

Hlavnou témou zasadnutia výkonnej rady bol návrh štandardov pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, štandardov pre študijný program 
a štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov spolu 
s metodikou ich vyhodnocovania. Výkonná rada na svojom zasadnutí schválila aj pracovný 
poriadok agentúry. 

Zasadnutie výkonnej rady dňa 2. 10. 2019 

Predseda výkonnej rady zvolal zasadnutie výkonnej rady, na ktorom členovia výkonnej rady 
diskutovali o znení návrhu štandardov, ktorý bude zverejnený na pripomienkovanie 
verejnosťou, nakoľko zákon o zabezpečovaní kvality uložil agentúre zverejniť návrh 
štandardov na svojom webovom sídle do 31. októbra 2019.   

Zasadnutie výkonnej rady dňa 24. 10. 2019 

Členovia výkonnej rady na tomto zasadnutí schválili návrh akreditačných štandardov na jeho 
zverejnenie na 30 dní, počas ktorých mohla verejnosť k návrhu zasielať pripomienky. Predseda 
informoval členov výkonnej rady aj o zverejnení výzvy na podávanie prihlášok na zápis do 
zoznamu posudzovateľov agentúry. Na tomto zasadnutí výkonnej rady boli schválené 
nasledovné vnútorné predpisy:  

• mzdový predpis, 

• smernica o výdavkoch a hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné 
a propagačné účely,    

• smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre zamestnancov agentúry.  
 

Zasadnutie výkonnej rady dňa 14. 11. 2019 

Predseda výkonnej rady na zasadnutí informoval o priebehu seminárov, ktoré zorganizovala 
agentúra, aby verejnosti predstavila zverejnený návrh štandardov, a o ďalších plánovaných 
stretnutiach k návrhu štandardov. Predseda ďalej informoval členov výkonnej rady o svojej 
účasti na 114. zasadnutí akreditačnej komisie v súvislosti s ukončením jej pôsobnosti 
a prevzatím jej agendy agentúrou. Zároveň predseda informoval výkonnú radu o zmene sídla 
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agentúry a o výbere vhodných priestorov, pričom výkonná rada vzala na vedomie možnosti 
výberu vhodných objektov na obhliadku. Ďalej na tomto zasadnutí výkonnej rady boli 
schválené nasledovné vnútorné predpisy:  

• smernica o vedení účtovníctva, 

• smernica o cestovných náhradách zamestnancov agentúry,      

• smernica o obehu účtovných dokladov. 
 

Zasadnutie výkonnej rady dňa 12. 12. 2019 

Na decembrovom zasadnutí výkonnej rady, ktoré bolo zároveň posledným zasadnutím v roku 
2019, výkonná rada schválila návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 a vzala na vedomie 
informáciu o príprave rozpočtu na rok 2020. Výkonná rada schválila na svojom zasadnutí návrh 
na zaradenie uchádzačov do zoznamu posudzovateľov agentúry. Predseda tiež v krátkosti 
informoval o priebehu pripomienkového konania k zverejnenému návrhu štandardov a podal 
členom výkonnej rady informácie o priebehu série stretnutí, na ktorých vystúpil s prezentáciou 
návrhu štandardov. Výkonná rada na svojom poslednom zasadnutí v roku 2019 schválila 
harmonogram zasadnutí na rok 2020 a nasledovné vnútorné predpisy:  

• smernica o podpisových oprávneniach a podpisových vzoroch,  

• smernica o poskytovaní stravných lístkov pre zamestnancov agentúry. 

 

6. PREVZATIE AGENDY AKREDITAČNEJ KOMISIE  

Podľa prechodných ustanovení zákona o zabezpečovaní kvality od 1. januára 2020 

prechádzajú na agentúru všetky práva a povinnosti zaväzujúce akreditačnú komisiu k 31. 

decembru 2019. Z uvedeného dôvodu došlo dňa 20. decembra 2019 v priestoroch 

akreditačnej komisie k prevzatiu agendy akreditačnej komisie za účasti predsedu výkonnej 

rady Roberta Redhammera, predsedu akreditačnej komisie Ľubora Fišeru a riaditeľky 

Sekretariátu akreditačnej komisie RNDr. Márie Holickej.  

Agentúra v roku 2019 nevykonávala činnosti súvisiace s výkonom jej pôsobnosti podľa § 21 

zákona o zabezpečovaní kvality, nakoľko v roku 2019 štandardy nenadobudli účinnosť a podľa 

prechodných ustanovení zákona o zabezpečovaní kvality od 1. novembra 2018 do 

nadobudnutia účinnosti štandardov nie je možné agentúre podávať žiadosť podľa uvedeného 

zákona. Takúto žiadosť agentúra odmietne.  
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7. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY AGENTÚRY  

 

V dňoch 5. – 8. augusta 2019 sa predseda výkonnej rady spolu s podpredsedom výkonnej rady 

zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty vo Veľkej Británii pod záštitou Veľvyslanectva 

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Účelom tejto pracovnej cesty a jej 

hlavným cieľom bolo oboznámenie sa so systémom zabezpečenia kvality vysokoškolského 

vzdelávania vo Veľkej Británii. Obsahom pracovnej cesty bolo získanie informácií o  vnútorných 

systémoch zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, ďalej získanie poznatkov o 

organizačnej štruktúre inštitúcií zabezpečujúcich externé hodnotenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania a tiež nadväzovanie medzinárodných kontaktov v oblasti zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania. Počas trojdňovej návštevy Veľkej Británie spolu so zástupcami 

ministerstva školstva predseda a podpredseda výkonnej rady vykonali návštevu univerzít 

(University College London a Imperial College London), Office for Students (OfS), The Higher 

Education Statistics Agency (HESA) a stretnutia zavŕšili návštevou britskej akreditačnej 

agentúry QAA1.  

Na posledný deň pracovnej cesty bolo naplánované stretnutie s externým konzultantom 
SAAVŠ Markom Jonesom z University of Brighton. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch 
hotela Hampton by Hilton na londýnskom letisku Gatwick. Stretnutie bolo zamerané na 
poradenskú a konzultačnú činnosť k príprave akreditačných štandardov a metodických 
postupov hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania. Predmetom stretnutia bolo 
zhrnutie nadobudnutých poznatkov z pracovnej cesty ohľadom britského systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, vyhodnotenie skúseností a zvažovanie 
možností ich využitia a adaptácie pre systém zabezpečovania kvality v oblasti vysokého 
školstva na Slovensku. V nadväznosti na uvedenú pracovnú cestu v dňoch 5. – 6. decembra 
2019 navštívil agentúru zahraničný expert Mark Jones, s ktorým bol podrobne prediskutovaný 
aj návrh akreditačných štandardov. 

  

V dňoch 21. – 23. novembra 2019 sa podpredseda výkonnej rady René Matlovič spolu 
s členom výkonnej rady Bálintom Lovászom a zamestnancom agentúry Ing. Andrejom 
Piovarčim, PhD., zúčastnili medzinárodnej konferencie v Berlíne, ktorú zorganizovalo 
Európske fórum pre zaisťovanie kvality EQAF2. Závery a poznatky z tejto konferencie 
predniesol podpredseda výkonnej rady na zasadnutí výkonnej rady dňa 12. decembra 2019. 
Podpredseda výkonnej rady počas konania kongresu rokoval aj s prezidentom EQAR Karlom 
Dittrichom. 
 
V roku 2019 agentúra informovala Európsku asociáciu pre zabezpečovanie kvality 
vysokoškolského vzdelávania ENQA o svojom vzniku a požiadala o odporúčanie konzultanta 
pri príprave akreditačných štandardov a vnútorného systému kvality agentúry. Na základe 
odporúčania ENQA agentúra konzultovala návrh štandardov s bývalým prezidentom ENQA Dr. 
Achimom Hopbachom, ktorý agentúru osobne navštívil dňa 16. decembra 2019.  
 

 
1 Quality Assurance Agency 
2 European Quality Assurance Forum 
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8. FINANCOVANIE A HOSPODÁRENIE AGENTÚRY 

 
8.1. Analýza výnosov a nákladov poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2019 

 

8.1.1. Zdroj príjmov agentúry na rok 2019 

 
Základným a jediným zdrojom príjmov agentúry za rok 2019 boli účelovo viazané finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu, poskytnuté prostredníctvom rozpočtu ministerstva 

školstva, a to v súlade s §19 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality na materiálne a finančné 

zabezpečenie činnosti agentúry.  

 

Na základe zmluvy č. 0141/2019 a následne jej dodatku č. 1280/2019 o poskytnutí finančných 

prostriedkov uzavretej v súlade s § 19 ods. 5 zákona o zabezpečovaní kvality (ďalej len 

„zmluva“) boli agentúre v roku 2019 prostredníctvom kapitoly ministerstva školstva 

poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie jej činnosti.  

 

8.1.2. Poskytnuté prostriedky 

 
Celková suma finančných prostriedkov vo výške 826 750,- € bola rozčlenená na: 

• bežné výdavky vo výške 800 000,- € 

• kapitálové výdavky v výške 26 750,- €  

  

Finančné prostriedky boli účelovo rozčlenené medzi jednotlivé položky a podpoložky 

ekonomickej klasifikácie a mohli 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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Účel Suma

Výdavky spolu (600+700) 826 750,00           

Bežné výdavky (600) 800 000,00            

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 430 360,00            

  Poistné a príspevok do poisťovní (620) 150 410,82            

  Tovary a služby (630), v tom 216 312,18            

   631 Cestovné náhrady 40 000,00              

   632 Energie, voda a komunikácie 25 000,00              

   633 Materiál 18 062,18              

   634 Dopravné -                           

   636 Nájomné za nájom 20 000,00              

   637 Služby, v tom 113 250,00            

   637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 93 250,00              

   637200 Ostatné služby 20 000,00              

  Bežné transfery (640), v tom 2 917,00                 

   642015-náhrady za PN

  649 Transfery do zahraničia, v tom 2 917,00                 

  649003 Medzinárodným organizáciám 2 917,00                 

Kapitálové výdavky (700) 26 750,00              

  Obstarávanie kapitálových aktív (710), v tom 26 750,00              

   711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív (softvéru, licencií) 8 000,00                 

   713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 5 375,00                 

   714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 13 375,00              

Finančné prostriedky poskytnuté na rok 2019

 
 

8.1.3. Čerpanie prostriedkov do 31. 12. 2019  
 

Celkové čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019 bolo vo výške 399 356,41 €.  

Čerpané boli iba bežné výdavky v nasledovnom členení: 

       

Výdavky spolu (600+700)                   399 356,41   

Bežné výdavky (600)                    399 356,41   

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)                    226 331,17   

  Poistné a príspevok do poisťovní (620)                      87 052,02   

  Tovary a služby (630), v tom                      85 565,96   

   631 Cestovné náhrady                         7 468,18   

   632 Energie, voda a komunikácie                            656,01   

   633 Materiál                         6 296,49   

   634 Dopravné                                5,68   

   636 Nájomné za nájom                         4 002,90   

   637 Služby, v tom                      67 136,70   

   637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                      41 496,26   

   637200 Ostatné služby                      25 640,44   

  Bežné transfery (640), v tom                            407,26   

   642015-náhrady za PN                            407,26   

  649 Transfery do zahraničia, v tom                                     -     

  649003 Medzinárodným organizáciám                                     -     

Kapitálové výdavky (700)                                     -     

  Obstarávanie kapitálových aktív (710), v tom                                     -     

   711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív (softvéru, licencií)                                     -     

   713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia                                     -     

   714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov                                     -     

Prostriedky vyčerpané v roku 2019
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610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV;  

620 – poistné a príspevok do poisťovní 

637027 – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 

Na týchto položkách sa čerpali vyplatené mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov 

v pracovnom pomere aj mimo pracovného pomeru. 

 

631 – cestovné náhrady 

Výdavky na tuzemské aj zahraničné pracovné cesty.  Išlo o návštevu zahraničných agentúr 

v Česku a vo Veľkej Británii, ktoré už prešli na nový systém skvalitňovania vysokoškolského 

vzdelávania, a o účasť na medzinárodnom fóre kvality EQAF. Tuzemské pracovné cesty sa 

uskutočňovali najmä v súvislosti so seminármi, kde sa prezentoval návrh akreditačných 

štandardov. 

 

632 – energie, voda a komunikácie 

Výdavky najmä za telekomunikačné poplatky a poštové služby. 

 

633 – materiál 

Výdavky za bežný materiál, ako napr. kancelárske potreby, čistiace prostriedky, telefóny a iný 

spotrebný materiál. 

 

634 – Dopravné 

Preprava materiálov na seminár. 

 

636 – nájomné za nájom 

Úhrada za prenajaté priestory a služby spojené s uvedeným prenájmom. 

 

637200 – ostatné služby 

Personálne výdavky, ako napr. stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, výdavky na školenia 

zamestnancov a podobne. Rôzne iné služby zabezpečujúce chod agentúry, ako softvérové 

služby, webové sídlo agentúry, bezpečnosť práce a GDPR, odborné konzultačné služby a rôzne 

poplatky. 

 

640 – bežné transfery 

Náhrada za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancom agentúry. 

 

700 – kapitálové výdavky 

Neboli v roku 2019 čerpané. 
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Výška čerpania prostriedkov v priebehu roka 2019 bola ovplyvnená postupným dopĺňaním 

personálneho obsadenia a v tej súvislosti postupným zaobstarávaním technického vybavenia 

agentúry. Z dôvodu, že väčšina zamestnancov sa začala prijímať až v druhom polroku 2019, 

nevyčerpali sa plánované finančné prostriedky najmä na mzdy, odvody, ako aj ostatné 

personálne výdavky (stravné a podobne). Z tohto titulu agentúra v zmysle zmluvy pristúpila 

k vráteniu časti finančných prostriedkov vo výške 155 000,- € na účet ministerstva školstva. 

Agentúra písomne informovala ministerstvo školstva formou avíza o vrátenej platbe. 

 
 

      

Sumarizácia čerpania v roku 2019
 Bežné 

výdavky 

 Kapitálové 

výdavky 
Spolu

Poskytnuté prostriedky 800 000,00  26 750,00  826 750,00  

Čerpanie výdavkov spolu 399 356,41  -               399 356,41  

Odvedené nevyčerpané prostriedky 155 000,00  -               155 000,00  

Nevyčerpané prostriedky (prenesené do 

nasledujúceho obdobia) 245 643,59  26 750,00  272 393,59   
 
 

8.1.4. Čerpanie prostriedkov do 31. 03. 2020  

 
Celkové čerpanie finančných prostriedkov v roku 2019 bolo vo výške 232 625,09 €.  
Z toho bežné výdavky vo výške 226 030,01 € a kapitálové výdavky vo výške 6 595,08 € 
v nasledovnom členení: 

Výdavky spolu (600+700) 232 625,09       

Bežné výdavky (600) 226 030,01        

  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 35 235,12           

  Poistné a príspevok do poisťovní (620) 12 801,75           

  Tovary a služby (630), v tom 177 819,92        

   631 Cestovné náhrady 882,63                

   632 Energie, voda a komunikácie 406,26                

   633 Materiál 119 556,67        

   634 Dopravné 188,15                

   636 Nájomné za nájom 25 277,37           

   637 Služby, v tom 31 508,84           

   637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 693,57             

   637200 Ostatné služby 29 815,27           

  Bežné transfery (640), v tom 173,22                

   642015-náhrady za PN 173,22                

  649 Transfery do zahraničia, v tom -                       

  649003 Medzinárodným organizáciám -                       

Kapitálové výdavky (700) 6 595,08             

  Obstarávanie kapitálových aktív (710), v tom 6 595,08             

   711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív (softvéru, licencií) -                       

   713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 6 595,08             

   714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov -                       

Prostriedky z roku 2019 čerpané v roku 2020
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610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV;  
620 – poistné a príspevok do poisťovní 
637027 – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 
 
Na týchto položkách sa čerpali vyplatené mzdy a odvody do poisťovní za zamestnancov 
v pracovnom pomere aj mimo pracovného pomeru za mesiac december 2019 vyplatené 
v januári 2020. 
 
631 – cestovné náhrady 
 
Zahraničná pracovná cesta v Budapešti na podujatí projektu Quality assurance student expert 
training. Ostatné plánované pracovné zahraničné aj tuzemské cesty boli v dôsledku nariadenia 
vlády v súvislosti s pandémiou zrušené. 
 
632 – energie, voda a komunikácie 
Výdavky najmä za telekomunikačné poplatky a poštové služby. 
 
633 – materiál 
Výdavky za bežný materiál, ako napr. kancelárske potreby, čistiace prostriedky, telefóny a iný 
spotrebný materiál. Najväčšiu položku predstavuje výdavok za zariadenie kancelárií nábytkom 
v nových priestoroch agentúry a nákup výpočtovej techniky pre novoprijatých zamestnancov.  
 
634 – Dopravné 
Výdavky za sťahovanie agentúry do nových priestorov. Výdavky za dovoz nakúpeného 
materiálu. 
 
636 – nájomné za nájom 
Úhrada za prenajaté priestory a služby spojené s uvedeným prenájmom. 
 
637200 – ostatné služby 
Personálne výdavky, ako napr. stravné lístky, tvorba sociálneho fondu, výdavky na školenia 
zamestnancov a pod. Rôzne iné služby zabezpečujúce chod agentúry, ako softvérové služby, 
webové sídlo agentúry, rôzne poplatky a výdavky na propagačné účely. 
 
640 – bežné transfery 
Náhrada za prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnancom agentúry. 
 
700 – kapitálové výdavky 
Nákup dvoch multifunkčných zariadení (kopírovanie, tlač a súvisiace služby). 
 
Možnosť dočerpať finančné prostriedky prenesené z roku 2019 bola v dôsledku pandémie 
značne obmedzená. Mnohé plánované aktivity – zahraničné pracovné cesty, semináre, 
návštevy zahraničných expertov či školenia posudzovateľov – museli byť v dôsledku 
príslušných nariadení vlády SR pozastavené. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 19 
613,58 € agentúra poukázala v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov na účet ministerstva 
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školstva, následne agentúra opäť ministerstva školstva o tom písomne informovala zaslaným 
avízom o vrátenej platbe. 
 
      

Sumarizácia čerpania prostriedkov z roku 2019 v roku 

2020

 Bežné 

výdavky 

 Kapitálové 

výdavky 
Spolu

Prevedené prostriedky z roku 2019 245 643,59  26 750,00  272 393,59  

Čerpanie výdavkov spolu 226 030,01  6 595,08     232 625,09  

Odvedené nevyčerpané prostriedky 19 613,58     -               19 613,58     

Nevyčerpané prostriedky (prenesené do 

nasledujúceho obdobia) 0,00 -             20 154,92  20 154,92     
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8.2. Stav a pohyb majetku (súvaha) 
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8.3. Analýza finančných tokov (výsledovka)  
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28 
 

 

8.4. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom  

 
                  

Celková sumarizácia
 Bežné 

výdavky 

 Kapitálové 

výdavky 
Spolu

Poskytnuté prostriedky 800 000,00  26 750,00  826 750,00  

Čerpanie výdavkov spolu 625 386,42  6 595,08     631 981,50  

Odvedené nevyčerpané prostriedky 174 613,58  -               174 613,58  

Nevyčerpané prostriedky (prenesené do 

nasledujúceho obdobia) -                 20 154,92  20 154,92     
 

 
Z celkového objemu finančných prostriedkov na bežných výdavkoch vo výške 800 000,- € bolo 
na činnosť agentúry vynaložených 625 386,42 €. Nevyčerpané bežné výdavky v celkovej sume 
174 613,58 € boli v dvoch platbách – na konci roka 2019 a v marci 2020 – v zmysle zmluvy a jej 
dodatku poukázané na účet ministerstva. 
 
Z kapitálových výdavkov v celkovej výške 26 750,- € bolo vyčerpaných 6 595,08 €. Zostatok 
finančných prostriedkov vo výške 20 154,92 € v zmysle zmluvy a jej dodatku a podľa zákona 
o rozpočtových pravidlách si agentúra ponechala na svojom účte s možnosťou ich dočerpania 
do konca roka 2021. 
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8.5. Kontrolné činnosti  

8.5.1. Vyjadrenie kontrolóra  
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