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Rozpočet Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo na rok 2022 

 
 

Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len 
„výkonná rada“)  v zmysle čl. 9 ods. 1 písm. i) Štatútu Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo  schvaľuje rozpočet Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 
školstvo na príslušný rok. 
 

Článok 1  
Zdroje príjmov agentúry  

1. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) v zmysle 
Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečení 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“) hospodári 
s finančnými prostriedkami získanými z príjmov uvedených v § 19: 

a) poplatky za úkony agentúry podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b),  
b) finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva podľa 
zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok na zabezpečenie jej činnosti,  
c) príjmy z podnikateľskej činnosti, 
d) iné príjmy. 

 
2. Poplatky za úkony agentúry podľa § 21 ods. 1 písm. a) a b), budú 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 2022 rozpočtované vo výške 
200 000 € s prihliadnutím na pravdepodobný počet žiadostí vysokých škôl o posúdenie 
súladu ich vnútorného systému so štandardmi. 
 
Finančné prostriedky z poplatkov za úkony agentúry sú predbežne rozpočtované 
nasledovne: 

 

Príjem z poplatkov vysokých škôl prijatých v roku 2022 Polož.  Rozpočet  

Odmeny zamestnancom 611      15 000,00  
Cestovné náhrady zamestnanci 631001        6 500,00  
Cestovné náhrady príkazníci 637007      48 257,50  
Odmena príkazníkom 637011    125 000,00  
Poistné a príspevok do poisťovní 620        5 242,50 

Spolu     200 000,00  
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3. Poskytovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) poskytne agentúre  ako prijímateľovi finančné prostriedky vo 
výške 1 095 037 EUR ( slovom: jedenmilión deväťdesiatpäťtisíc tridsaťsedem eur )  na 
základe dotačnej zmluvy č. 0004/2022 zo dňa 17.01.2022, vo forme bežných výdavkov, 
(ďalej len „finančné prostriedky“) v dvoch platbách. 
Finančné prostriedky sú účelovo rozčlenené medzi jednotlivé položky ekonomickej 
klasifikácie a môžu byť použité na : 
 

a) mzdové výdavky (610),  
b) poistné a príspevky do poisťovní (620),  
c) ďalšie výdavky v rámci kategórie tovarov a služieb (630),  
d) bežné transfery (640),  

 
Finančné prostriedky poskytnuté agentúre, podľa rozpočtu sú rozdelené nasledovne: 
 

Finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej akreditačnej agentúre pre 
vysoké školstvo v roku 2022 

2022 

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

Bežné výdavky (600) 1 095 037,00 € 
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 621 000,00 € 
  Poistné a príspevok do poisťovní (620) 217 039,50 € 
  Tovary a služby (630) 250 240,00 € 
  Bežné transfery (640) 6 757,50 € 
Kapitálové výdavky (700) 0,00 € 
  Obstarávanie kapitálových aktív (710) 0,00 € 

 
 
4. Príjmy z podnikateľskej činnosti - agentúra v roku 2022 neplánuje vykonávať 
podnikateľskú činnosť. Z uvedeného dôvodu sa príjmy a výdavky z tejto činnosti na rok 
2022 nerozpočtovali. 
 
5. Iné príjmy – príjmy na základe Partnerskej zmluvy s Európskou asociáciou pre 
zabezpečenie kvality vo vysokom školstve ENQA. Uvedené finančné prostriedky sú 
účelovo určené a agentúra ich môže v zmysle zmluvy použiť na časť personálnych 
nákladov, cestovné náklady a diéty v súvislosti s projektom ENQA, ostatné tovary a služby 
súvisiace so zabezpečením konferencií (tlmočnícke služby, prenájom priestorov, 
stravovanie), preklady, tlač dokumentov, iné nepriame náklady). V prípade, že agentúra 
bude mať spojené výdavky v zmysle tejto zmluvy, je povinná si ich uplatniť najneskôr do 
31.05.2022. 
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Článok 4 
Predkladané položky návrhu rozpočtu 

 
1. Agentúra v roku 2022 v rámci rozpočtu predpokladá s výdavkami finančných 

prostriedkov v nasledovných položkách a podpoložkách: 
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) – agentúre 

uvedená položka ukrojí najväčšiu časť rozpočtu, nakoľko sa neustále inštitucionálne 
buduje a tým vytvára aj nové pracovné miesta a pozície. V roku 2022 plánuje 
agentúra posilniť oblasť PR a oddelenie akreditačných činností, vzhľadom na 
očakávaný nárast agendy v oblasti posudzovania žiadostí o posúdenie súladu 
vnútorného systému vysokých škôl so štandardmi. Okrem spoplatnených žiadostí, 
agentúra naďalej očakáva aj v zmysle 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 s povinnosťou zabezpečiť viacero druhov konaní, a to mimo 
konaní na základe žiadosti podaných vysokými školami, na ktorých sa vysoké školy 
finančne spolupodieľajú. Okrem toho agentúra vykonáva aj mimoriadne konania na 
základe podnetov a konania na základe zaslaných správ vysokých škôl 
o odstránení nedostatkov. 
Agentúra bude hľadať čo najefektívnejšie spôsoby riešenia tejto agendy, avšak jej 
predpokladaný rozsah predstavuje zvýšené nároky na kapacity a zdroje.  
Zabezpečenie zvýšeného počtu konaní  sa premieta najmä do položiek 610 Mzdy, 
platy a ostatné osobné vyrovnania a 620 Poistné a príspevky do poisťovní.  
Agentúra každoročne musí počítať aj 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, zdôvodnené v Článku 4, bod 1, ods. a). 
 

c) Tovary a služby (630), v tom – 

 Položka Cestovné náhrady (631) – čerpanie predmetnej položky v rozpočte  bude 
aj v roku 2022 závislé od vývoja pandemickej situácie v súvislosti s COVID 19. 
Čerpanie sa plánuje využívať prevažne na pracovné cesty zamestnancov pre 
koordináciu pracovných skupín. Účasť členov VR a kolegov agentúry, na 
medzinárodných fórach kvality (EQAF a pod.). Školenia, semináre a konferencie po 
celom Slovensku, prípadne v zahraničí podľa potrieb agentúry. Vzhľadom na 
aktivity súvisiace s našou prihláškou do ENQA a EQAR sa predpokladajú aj 
pracovné cesty súvisiace s touto agendou. 

 Položka Energie, voda a komunikácie (632) –  položka vyplývajúca zo Zmluvy 
o prenájme priestorov, telefonické, dátové a poštové služby (okrem bežnej úradnej 
korešpondencie sa počíta v roku 2022 aj s korešpondenciou s členmi pracovných 
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skupín, ktorá bude vzhľadom na očakávané množstvo akreditačných konaní 
rozsiahla). 

 Položka Materiál (633) – agentúra v roku 2022 plánuje dokončiť vybavenie 
priestorov  agentúry (nákup nábytku, pomôcky pre vzdelávanie a ostatný materiál 
podľa potreby). Predbežne počítame s nákupom  techniky v prípadoch ukončenia 
životnosti, poškodenia a pod. (NTB, PC, mobilných telefónov, základných elektro 
spotrebičov a pod.). Agentúra v zmysle aktuálnych nariadení v súvislosti 
s pandémiou COVID 19, zabezpečuje upratovanie, čistenie a dezinfekciu 
priestorov, čiže časť finančných prostriedkov bude potrebná na zaobstaranie 
čistiacich prostriedkov, hygienických potrieb a dezinfekcie. Nákup tonerov a papiera 
do tlačiarní a bežný kancelársky materiál a potreby. 

 Rutinná a štandardná údržba (635) – údržba multifunkčných zariadení 
(kopírovanie, tlač, skener) na základe zmluvy a zároveň aj stojanov na pitnú vodu, 
z dôvodov nekvalitnej pitnej vody z prestarnutých rozvodov, 

 Položka Nájomné za nájom (636) – prenájom priestorov sídla agentúry na základe 
zmluvy.  

 Položka Služby v tom (637) – v roku 2022 pôjde, rovnako ako v predchádzajúcom 
roku, najmä zabezpečenie konaní, ktoré nie sú v zmysle zákona spoplatňované 
(odmeňovania členov pracovných skupín a súvisiace náklady spojené 
s posudzovaním na mieste, ako cestovné výdavky, ubytovanie a podobne), výdavky 
na školenia koordinátorov pracovných skupín z radov zamestnancov zamerané na 
komunikáciu a manažment pracovných skupín a ich predsedov, respektíve ďalšie 
školenia podľa aktuálnych požiadaviek v priebehu celého roka 2022. Výdavky na 
preklady z a do cudzích jazykov pre zahraničných posudzovateľov a na jazykové 
korektúry a tiež pre medzinárodnú komunikáciu, nakoľko agentúra sa v zmysle 
zákona bude uchádzať o členstvo v medzinárodných organizáciách ENQA a EQAR. 
Výdavky na zabezpečenie zvýšených potrieb komunikácie s odbornou, ale aj 
laickou verejnosťou a médiami prostredníctvom tematických konferencií, konzultácií 
a školení s rôznymi cieľovými skupinami (manažmenty vysokých škôl, odborníci na 
zabezpečovanie kvality na vysokých školách, učitelia, zamestnávatelia, študenti, 
posudzovatelia atď.). Zároveň položka zahŕňa platby za elektronické stravné lístky, 
občerstvenie na zasadnutie VR, prídel do sociálneho fondu. Konzultačné a právne 
služby, služby na pravidelnej mesačnej báze za moduly VEMA, BOZP, monitoring 
médií, platby RTVS, zároveň inzerciu na nové pracovné pozície, pokuty a penále, 
služby IKT.  

 Položka Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (637027) – ide 
o dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce.  
 

d) Bežné transfery (640) – platby medzinárodným organizáciám, poplatky za členstvo 
(ENQA, EQAR). Agentúra v zmysle §38 ods. 14 zákona č. 269/2018 Z. z., je 
povinná do 31. decembra 2022 požiadať o členstvo v Európskej asociácii pre 
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zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ENQA) a zápis do 
Európskeho registra zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR), 
čomu predchádza a zároveň bude vyžadovať jej externé posúdenie vnútorného 
systému a s tým spojené priame náklady v objeme min 30.000,- EUR, ktoré 
aktuálne nepokryjú zdroje poskytnuté poskytovateľom.  

e) Kapitálové výdavky (700) – v rozpočte na rok 2022 sa s dotáciou v položke 
kapitálových výdavkov zatiaľ neplánuje. Agentúra disponuje nerealizovanými 
prostriedkami vo výške 39 309,50 z minulých rokov. 

 
 

Článok 5 
Úpravy a presuny v rozpočte 

 
1. Rozpísané výdavky je možné v súlade so zmluvou upravovať a medzi jednotlivými 

kategóriami položiek ekonomickej klasifikácie a presúvať najviac vo výške 50%. Pri 
čerpaní finančných prostriedkov je agentúra povinná postupovať v zmysle zásad 
hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti a dodržiavať zákon č.357/2015 o 
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom 
č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“). Finančné prostriedky  agentúra nesmie vynakladať nad rámec uzavretej 
Zmluvy s MŠVVaŠ SR.  

 
2. Finančné prostriedky, ktoré agentúra nie je v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách schopná využiť, musí v zmysle uzavretej zmluvy s poskytovateľom, vrátiť 
späť na účet poskytovateľa MŠVVaŠ SR. 

 
 

V Bratislave 03.02.2022 

 

          

 


