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Príloha č. 3 

NÁVRH NA PRIZNANIE ODMENY 

v súlade s čl. 6 Mzdového predpisu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo navrhujem priznať odmenu 

                                      
......................................................................................... 

titul, meno a priezvisko zamestnanca 
 

 
......................................................................................... 

navrhovaná výška odmeny 
 
Odôvodnenie: 

- za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 

z dohodnutého druhu práce súvisiacej s... alebo 

- za kvalitné vykonávanie pracovných činností vyplývajúcich z pracovnej náplne, 

súvisiacich s... alebo 

- za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy súvisiacej s... 

- za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku 

- za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku 

- poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri 

likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, 

zdravia alebo majetku  

- prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek 

- prácu pri príležitosti vianočných sviatkov 

- za aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou 

agentúry v súlade s § 4 písm. i) a § 20 ods. 7 zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní 

kvality vysokoškolského vzdelávania 

Vybrať jednu z uvedených možností  

Navrhovateľ: 
                                                      
Meno a priezvisko: ......................................................................  
 
                                                   
Dátum a podpis: ...................................................................... 
 
 
Vyjadrenie nadriadeného zamestnanca navrhovateľa: súhlasím/nesúhlasím* 
 
 
Meno a priezvisko: .....................................................................  
 
 
Dátum a podpis: ..................................................................... 
 
 
Základná finančná kontrola 
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Základná finančná kontrola je vykonávaná podľa § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a o zmene a doplnení niektorých predpisov s cieľom hospodárnej, efektívnej, 
účinnej a účelnej realizácie finančnej operácie alebo jej časti. 

Pripravovaná finančná operácia predstavuje použitie verejných prostriedkov a je v 
súlade s rozpočtom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na príslušný 
rok, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, rozhodnutiami vydanými na 
základe osobitných predpisov, vnútornými predpismi, inými podmienkami použitia 
verejných financií. 

Pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť je možné vykonať, pokračovať v nej, 
vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala:*    
Áno/Nie 

Meno a priezvisko:  

Funkcia: príslušný vedúci zamestnanec 

Dátum a podpis: 
  
  

 

Schvaľujem pripravovanú finančnú operáciu. 
 

 
 

 

Dátum:     Podpis:                                                           

      Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

 


