SADZOBNÍK POPLATKOV
ZA ÚKONY SLOVENSKEJ AKREDITAČNEJ
AGENTÚRY PRE VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Bratislava, 30. august 2022

Sadzobník poplatkov za úkony agentúry

Sadzobník poplatkov za úkony
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Sadzobník poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len
„sadzobník poplatkov“ a „agentúra“) upravuje sadzby poplatkov za úkony agentúry v zmysle § 19
ods. 3 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 (ďalej len „zákon“).
2. Poplatky za úkony agentúry sa stanovujú na základe sadzieb uvedených v tomto sadzobníku
poplatkov a rozsahu úkonov agentúry súvisiacich s konkrétnym podaním účastníka konania.
3. Sadzby poplatkov zohľadňujú v zmysle § 19 ods. 4 zákona predpokladané náklady agentúry spojené
s úkonmi agentúry. Ich výška sa odvíja od predpokladanej prácnosti a predpokladaných denných
nákladov podľa druhu a rozsahu úkonov.
4. Poplatok za úkon agentúry je nevratný.
Článok 2
Poplatky za úkony agentúry
1. Sadzby poplatkov sú určené samostatne pre nasledovné konania a úkony agentúry:
a) posúdenie žiadosti o pravidelné posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania podľa § 24 a nasl. zákona;
b) posúdenie žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu podľa § 30 zákona;
c) posúdenie žiadosti o udelenie akreditácie habilitačného konania podľa § 31 zákona ;
d) posúdenie žiadosti o udelenie akreditácie inauguračného konania podľa § 31 zákona
e) posúdenie žiadosti o udelenie štátneho súhlasu podľa § 33 zákona;
f) prerokovanie námietok účastníka konania v zmysle § 22 ods. 1 zákona;
g) overenie opatrení prijatých vysokou školou v zmysle § 26 – §29 zákona.

Článok 3
Sadzby poplatkov za konanie o pravidelnom posúdení vnútorného systému
kvality vysokoškolského vzdelávania podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona
1. Poplatok vysokej školy za posúdenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského
vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) sa určuje ako súčet základného poplatku za posúdenie
súladu vnútorného systému a poplatkov za posúdenie implementácie vnútorného systému v
študijných programoch vo všetkých študijných odboroch a stupňoch, v ktorých má vysoká škola
oprávnenie uskutočňovať študijné programy a poplatkov za posúdenie plnenia štandardov pre
habilitačné a inauguračné konania v odboroch habilitačných a inauguračných konaní, v ktorých má
udelenú akreditáciu.
2. Sadzby poplatkov za posúdenie vnútorného systému sú určené nasledovne:
a) sadzba základného poplatku za posúdenie súladu vnútorného systému so
štandardmi
b) sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie
vnútorného systému v študijných programoch prvého stupňa v príslušnom

5 295 EUR
1 508 EUR
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študijnom odbore na pracovisku1 a súladu so štandardmi pre študijný
program (posúdenie prvého programu študijného odboru a stupňa2)
c) sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie
vnútorného systému v študijných programoch druhého stupňa
v príslušnom študijnom odbore na pracovisku a súladu so štandardmi pre
študijný program (posúdenie prvého programu študijného odboru
a stupňa)

1 508 EUR

d) sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie
vnútorného systému v spojených študijných programoch prvého a druhého
stupňa v príslušnom študijnom odbore na pracovisku a súladu so
štandardmi pre študijný program (posúdenie prvého programu študijného
odboru a stupňa)

1 800 EUR

e) sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie
vnútorného systému v aprobáciách v príslušnom študijnom odbore
na pracovisku a súladu so štandardmi pre študijný program (posúdenie
prvej aprobácie učiteľského kombinačného programu, alebo
prekladateľského kombinačného programu, alebo predmety pedagogickopsychologického základu, sociálno-vedného základu, didaktiky vyučovacích
predmetov alebo translatologického základu)

1 005 EUR

f)

sadzba základného poplatku za posúdenie súladu implementácie
vnútorného systému v študijných programoch tretieho stupňa
v príslušnom študijnom odbore na pracovisku a súladu so štandardmi pre
študijný program (posúdenie prvého programu študijného odboru
a stupňa)

1 973 EUR

g) sadzba za každý ďalší študijný program3, alebo aprobáciu prvého alebo
druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rovnakom študijnom odbore na
pracovisku

113 EUR

h) sadzba za každý ďalší spojený študijný program prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia v rovnakom študijnom odbore na pracovisku

150 EUR

i)

sadzba za každý ďalší študijný program tretieho stupňa vysokoškolského
štúdia v rovnakom študijnom odbore na pracovisku

152 EUR

j)

sadzba za posúdenie plnenia štandardov pre habilitačné konanie
a inauguračné
konanie
v príslušnom
odbore
habilitačného
a inauguračného konania

1 775 EUR

1 Súčasť vysokej školy poskytujúca študijný program v príslušnom odbore a stupni, alebo pracovisko so samostatným
sídlom poskytujúca študijný program v príslušnom odbore a stupni.
2 Ako jeden študijný program sa počíta aprobácia, učiteľský kombinačný študijný program (predmety pedagogickopsychologického základu, sociálno-vedného základu a didaktiky vyučovacích predmetov), prekladateľský kombinačný študijný
program (predmety translatologického základu) podľa § 53a zákona č. 131/2002 Z. z.
3 Za ďalší študijný program, alebo rovnaký študijný program v odbore a stupni, nemožno považovať program poskytovaný
iným pracoviskom vysokej školy. Takýto študijný program sa posudzuje samostatne ako prvý študijný program v odbore a
stupni.
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Článok 4
Sadzby poplatkov za konanie o udelenie akreditácie študijného programu
podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona
1. Sadzby poplatkov za konanie o udelenie akreditácie študijného programu sú určené nasledovne:
a) sadzba za posúdenie žiadosti o udelenie akreditácie študijného programu
podľa § 30 zákona;

4 258 EUR

b) sadzba za posúdenie aprobácie učiteľského kombinačného programu alebo
prekladateľského kombinačného programu, alebo predmety pedagogickopsychologického základu, sociálno-vedného základu, didaktiky vyučovacích
predmetov alebo translatologického základu;

2 254 EUR

2. Sadzby podľa ods. 1 tohto článku pokrývajú aj náklady na činnosti agentúry
podľa § 30 ods. 11 zákona.

Článok 5
Sadzby poplatkov za konanie o udelenie akreditácie habilitačného konania a akreditácie
inauguračného konania podľa § 21 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona
1. Poplatok vysokej školy za konanie o udelenie akreditácie habilitačného konania a za konanie
o udelenie inauguračného konania v odbore habilitačného konania a inauguračného konania na
jednom pracovisku, ak sa vysoká škola člení na súčasti
6 616 EUR

Článok 6
Sadzby poplatkov za úkony agentúry v konaní o udelenie štátneho súhlasu
podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona
1. Sadzby poplatkov za úkony agentúry v konaní o udelenie štátneho súhlasu sú určené nasledovne:
a) poplatok za posúdenie návrhu vnútorného systému žiadateľa podľa čl. 3 ods. 2 písm. a) tohto
sadzobníka poplatkov a
b) poplatku za posúdenie žiadostí o udelenie akreditácie študijných programov v študijných
odboroch a stupňoch vysokoškolského štúdia, v ktorých chce začať poskytovať vysokoškolské
vzdelávanie v podľa článku 4 tohto sadzobníka poplatkov.
Článok 7
Poplatok za prerokovanie námietok v zmysle § 22 ods. 1 zákona
1. Poplatok za prerokovanie námietok účastníka konania k rozhodnutiu alebo vyjadreniu agentúry
3 000 EUR

Článok 8
Sadzby poplatkov za úkony agentúry súvisiace s overením opatrení prijatých vysokou školou
v zmysle § 25 ods. 2 zákona
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1. Sadzby poplatkov za overenie opatrení prijatých vysokou školou v zmysle § 26 – § 29 zákona sú
určené nasledovne:
a) za posúdenie odstránenia nedostatkov v zmysle § 26 zákona
b) za posúdenie návrhu úpravy študijného programu v zmysle § 27 zákona

1 000 EUR
500 EUR

c) za posúdenie a schválenie akčného plánu vysokej školy v zmysle
§ 29 ods. 3 zákona

3 000 EUR

d) za opätovné posúdenie vnútorného systému vysokej školy v zmysle
§ 29 ods. 3 zákona

5 000 EUR

Článok 9
Úhrada poplatkov
1. Ak účastník konania neuhradí poplatok za úkon agentúry najneskôr spolu s podaním žiadosti podľa
§ 21 ods. 1 písm. a) a b) zákona alebo námietok podľa § 22 zákona, agentúra vyzve účastníka
konania na jeho úhradu v lehote 60 dní od doručenia výzvy na jeho úhradu. Ak účastník konania
neuhradí poplatok ani počas tejto lehoty, agentúra žiadosť alebo podané námietky rozhodnutím
odmietne. V prípade úkonov agentúry súvisiacich s overením opatrení prijatých vysokou školou
v zmysle § 25 ods. 2 zákona agentúra vyzve účastníka konania na úhradu poplatku v lehote 30 dní
od doručenia výzvy.
2. Úhrada poplatkov za úkony agentúry sa vykonávajú bezhotovostným prevodom na účet Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo vedený v Štátnej pokladnici.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Tento sadzobník poplatkov bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 30.8.2022 a nadobúda účinnosť dňa 8. 9. 2022.
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