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Zloženie

Valné zhromaždenie
Mgr. Juraj Barta, CFA, predseda VZ, analytik Slovenskej sporiteľne, a. s.
Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., profesor farmaceutickej chémie na
Farmaceutickej fakulte UK, emeritný rektor Univerzity Komenského
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc., profesor fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky
UK, minister školstva SR v rokoch 1991 – 1992
Mgr. Michal Fedák, projektový manažér SAIA, n. o. (od októbra 2005)
Mgr. Renáta Králiková, M.A., projektová manažérka, Svetová banka (do septembra 2005)

Odborná rada
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., predseda OR, profesor fyziky na Fakulte elektrotechniky a
informatiky STU v Bratislave
prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc., profesor matematiky na Fakulte matematiky, fyziky
a informatiky UK, zakladateľ štúdia ekonomickej a finančnej matematiky na FMFI UK
Dr. h. c. prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.
doc. RNDr. Vladimír Ferák, docent genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK, dekan
Prírodovedeckej fakulty UK (1997 – 2003)
prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., profesor informatiky na Technickej vysokej škole v
Aachene v Spolkovej republike Nemecko
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc., docent na Právnickej fakulte UK, prorektor UK (1997 –
2003)
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., profesorka ruskej literatúry a translatológie na Filozofickej
fakulte UK
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.
prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, CSc., profesor architektúry na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave, rektor VŠVU (1993 – 1999), hlavný architekt hlavného mesta SR
Bratislava (od r. 2006)
prof. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc., riaditeľ Direktoriátu Európskej komisie v Bruseli
(zodpovedný za európsku kultúrnu a vzdelávaciu politiku a riadenie komunitárnych
programov)
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prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovej
Andrej Salner, MSc. (prizývaný ako zástupca Správnej rady)

Správna rada (od apríla 2005)
Ing. Jozef Kollár, PhD., predseda SR, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ľudovej banky, a.s.
Radoslav Baťo, šéfredaktor týždenníka TREND
Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Mgr. Juraj Kotian, hlavný ekonóm Slovenskej sporiteľne, a.s.
Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange Slovakia, a. s.
Ing. Ivan Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR
Mgr. Jaroslav Pilát, výkonný riaditeľ MESA 10
Andrej Salner, MSc., výkonný riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť
Mgr. Ján Tóth, M.A., analytik ING, a. s.

Výkonný riaditeľ/Výkonná riaditeľka
Mgr. Alexandra Petrášová (od októbra 2005)
Mgr. Michal Fedák – poverený (do septembra 2005)

Poslanie

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) je občianske združenie, ktoré vzniklo v
roku 2004 z iniciatívy bývalých študentských lídrov a ľudí z akademického prostredia, ktorým
záleží na kvalite vzdelávania na Slovensku.
Poslaním ARRA je prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na Slovensku
prostredníctvom aktívneho získavania, analýzy a zverejňovania všeobecne dostupných a
overiteľných údajov. Hlavným cieľom ARRA je stimulovať pozitívne zmeny v slovenskom
vysokom školstve, a to najmä prostredníctvom pravidelného hodnotenia kvality vzdelávania a
výskumu na fakultách verejných vysokých škôl na Slovensku.
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Štruktúra

V zmysle Stanov ARRA sú orgánmi agentúry Valné zhromaždenie, Odborná rada a Správna
rada.

Valné zhromaždenie ARRA. V roku 2005 funkciu predsedu Valného zhromaždenia
zastával Mgr. Juraj Barta. V členskej základni ARRA došlo v priebehu roka k jednej zmene.
Členstva v ARRA, a tým aj členstva vo Valnom zhromaždení, sa vzdala Mgr. Renáta
Králiková, M. A. Novým členom ARRA, a tým aj Valného zhromaždenia, sa stal doterajší
poverený výkonný riaditeľ ARRA Mgr. Michal Fedák.

Odborná rada ARRA. V roku 2005 pracovala Odborná rada ARRA v nezmenenom zložení
v porovnaní s rokom 2004. Jej predsedom je prof. Ivan Štich. Odborná rada sa stretla
niekoľkokrát, pričom hlavnou náplňou činnosti jej členov bola príprava správy „Hodnotenie
verejných vysokých škôl a ich fakúlt“ a realizácia projektu „Hodnotenie kvality výskumu
a vývoja na vysokých školách a ústavoch SAV v Bratislavskom kraji“ (projekt podporený
a financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu).

Správna rada ARRA. V zmysle Stanov ARRA mala byť Správna rada vytvorená najneskôr
do konca apríla 2005. Valné zhromaždenie preto oslovilo viacerých možných kandidátov.
Hlavnou podmienkou bolo, aby členmi Správnej rady boli zástupcovia organizácií, ktoré majú
kapacity (či už ekonomického charakteru alebo v podobe know-how) na podporu dobrého
fungovania agentúry a na zveľadenie jej činnosti, ale aj na vytváranie jej pozitívneho obrazu
na verejnosti. Správna rada sa po prvýkrát zišla 5. apríla 2005. Na tomto zasadnutí bol za
predsedu Správnej rady zvolený Ing. Jozef Kollár, PhD. Správna rada zasadala v roku
2005 dvakrát. Druhé zasadnutie týkajúce sa najmä správy „Hodnotenie verejných vysokých
škôl a ich fakúlt“ sa uskutočnilo 2. decembra 2005.
V zmysle stanov má ARRA aj výkonného riaditeľa. Do septembra 2005 bol výkonom tejto
funkcie poverený Mgr. Michal Fedák. Medzitým sa hľadal vhodný kandidát, ktorý by sa stal
riadnym zamestnancom ARRA. Na základe výberového konania bola za výkonnú riaditeľku
ARRA vymenovaná Mgr. Alexandra Petrášová, a to od 3. októbra 2005. Výkonná riaditeľka
bola následne schválená aj Správnou radou ARRA.
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Organizačné zmeny

V súvislosti s prípravou medzinárodného seminára organizovaného v spolupráci so Svetovou
bankou bolo vytvorené dočasné miesto asistentky výkonného riaditeľa, ktoré na základe
výberového konania obsadila Lucia Šúplatová. Najväčšou zmenou v personálnej oblasti bolo
prijatie výkonnej riaditeľky do kancelárie ARRA Mgr. Alexandry Petrášovej, ktorá sa stala
zamestnankyňou ARRA v rozsahu 20 hod. týždenne, teda na polovičný pracovný úväzok.
Vzhľadom na túto skutočnosť a v súvislosti s nárastom agendy bolo potrebné vytvoriť
vhodné podmienky pre prácu zamestnancov. ARRA si preto prenajala kanceláriu na
Partizánskej ul. 2 v Bratislave. Následne bola na základe návrhu výkonnej riaditeľky prijatá
účtovníčka. V budúcnosti sa počíta s postupným doplnením počtu pracovníkov ARRA na
troch, čo súvisí najmä so zabezpečovaním agendy vyžadovanej v rámci projektov
financovaných z Európskeho sociálneho fondu.

Spolupráca so Svetovou bankou

Spolupráca s expertmi Svetovej banky. V apríli 2005 sa uskutočnila hodnotiaca
návšteva expertov Svetovej banky Dr. Dona Thornhilla a Dr. Lewisa Pursera v Bratislave.
Počas troch dní predstavitelia ARRA, najmä členovia Valného zhromaždenia a Odbornej rady,
ale aj členovia Správnej rady, mali možnosť podrobne diskutovať o plánoch a zámeroch
ARRA, ale aj o konkrétnych indikátoroch kvality navrhovaných na hodnotenie slovenských
vysokých škôl. Obaja experti, ktorí majú s hodnotením kvality vedy a vzdelávania bohaté
skúsenosti z írskej agentúry pre vysoké školy (Dr. Thornhill) aj z Európskej asociácie univerzít
(Dr. Purser), spracovali o ARRA podrobnú hodnotiacu správu s návrhmi a odporúčaniami,
ktoré boli pre ďalšiu činnosť ARRA veľmi podnetné a užitočné.

Medzinárodný workshop v Bratislave. V dňoch 16. – 17. júna 2005 sa v Bratislave
uskutočnil medzinárodný seminár organizovaný ARRA a Svetovou bankou pod názvom
„Workshop

on

Use

of

Evaluative

and

Comparative

Information

In

the

Management of Tertiary Education Systems“. Seminár sa venoval systému a metódam
hodnotenia úrovne vysokého školstva na Slovensku, v strednej a východnej Európe a
možnostiam jeho zlepšovania. Na konferencii sa zúčastnilo 60 domácich a zahraničných
odborníkov.
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Prednášateľmi boli predstavitelia slovenského a zahraničného akademického, vedného a
poradenského sektora, pričom v prezentáciách sa zamerali najmä na metodiku a súčasné
problémy pri meraní a hodnotení, ako aj pri zostavovaní rankingov vysokých škôl.
Jednou z kľúčových bola prezentácia predsedu Valného zhromaždenia agentúry Juraja Bartu
a člena Valného zhromaždenia prof. Ferdinanda Devínskeho, ktorí oboznámili účastníkov s
prioritami ARRA, návrhmi kritérií hodnotenia a budúcou perspektívou hodnotenia vysokého
školstva a zostavovania rebríčkov vysokých škôl.
Globálny pohľad na problematiku priniesli prezentácie konzultanta Svetovej banky pre
zabezpečovanie kvality vysokých škôl Dona Thornhilla a pracovníka riaditeľstva pre
vzdelávanie OECD Richarda Yellanda. Dr. Thornhill uviedol, že pre efektívne hodnotenie je
dôležitá dostupnosť informácií. Zhodnotil, že hodnotiace agentúry sa musia vyvarovať
subjektívneho prístupu. Zároveň vyjadril obavu, že hodnotenie len prostredníctvom číselne
vyjadriteľných kritérií môže byť nedostatočné. Yelland sa zameral najmä na študentský
komfort, pričom zdôraznil, že hodnotenie vysokých škôl by malo spĺňať najmä funkciu
spätnej väzby pre potreby študentov.
Skúsenosti z oblasti rankingu a ratingu vysokého školstva obsahovali prezentácie rektora
Nowy Sacz School of Business v Poľsku Krysztofa Pawlowskeho a riaditeľa Centra pre
zabezpečovanie kvality vysokého školstva v Lotyšsku Jurisa Dzelmeho. K. Pawlowski sa
zameral najmä na dôležitosť hodnotenia vysokých škôl ako ukazovateľa ich prestíže a
zdôraznil, že aj školstvo sa musí prispôsobiť transformácii krajín z uzavretých systémov na
trhové. Upozornil tiež na potrebu prechodu na výsledkovo orientovanú spoločnosť. J. Dzelme
sa zameral na proces hodnotenia vysokých škôl v Lotyšsku a na účasť študentov v procese
hodnotenia, ktorí síce nemajú rozhodovacie právo, ale aktívne sa na hodnotení podieľajú.
Zdôraznil dôležitosť povinných licencií pre vysoké školy. Obaja zdôraznili aj potrebu kontroly
nákladov vysokých škôl.
Súčasťou seminára boli aj dve diskusné skupiny, ktoré boli venované úlohe informácií v
procese hodnotenia. Diskusiu v skupinách sumarizoval a zhodnotil konzultant Svetovej banky
pre zabezpečovanie kvality vysokých škôl Lewis Purser.
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Správa 2005 – „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt“

Kľúčovou udalosťou v činnosti ARRA za rok 2005 bolo publikovanie pilotnej správy o stave
vysokého školstva na Slovensku s názvom „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich
fakúlt“. Takýto dokument zostavený neštátnou, nezávislou inštitúciou doteraz neexistoval
a o to dôležitejšia je publikácia správy, ako aj odhodlanie autorov pokračovať v činnosti
každoročne.
Základnou koncepciou správy je systematické hodnotenie vysokoškolského vedeckého
a pedagogického výkonu, podľa jednoznačných a pre verejnosť zrozumiteľných kritérií.
Všetky informácie použité v správe sú z verejne dostupných zdrojov a získané v spolupráci s
Ministerstvom školstva SR, Štatistickým úradom SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a z databáy Web of Knowledge a Web of Science.
V júni 2005 ARRA po prvýkrát (na medzinárodnom odbornom seminári - podrobnosti vyššie)
prezentovala systém kritérií, podľa ktorých budú jednotlivé vysokoškolské inštitúcie
hodnotené a zoradené do rebríčka. Kritériá hodnotenia boli rozdelené do kategórií: výskum,
štúdium a vzdelávanie, a financovanie. V prvom ročníku hodnotenia sa pre krátkosť času
a finančnú i organizačnú náročnosť nepočítalo s vyhodnotením škôl v oblastiach „reputácia
školy“ a „študentský komfort“.
Zber dát prebiehal od augusta. V úzkej spolupráci s členmi Odbornej rady následne prebehlo
ich vyhodnotenie, zoradenie a zostavenie správy s komentárom. Odborná a následne aj
Správna rada schválili na svojich decembrových zasadnutiach zverejnenie hodnotiacej správy
za rok 2005.
14. decembra 2005 bola správa „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt“
predstavená na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia všetkých
mienkotvorných denníkov a týždenníkov, ako aj rozhlasu a televízie.
Medzi najdôležitejšie zistenia správy patria alarmujúco nízke počty publikácií a citácií na
tvorivého pracovníka, hlavne v skupine humanitných a spoločenských vied, kde sa čísla často
pohybujú okolo nuly. Nepomer na slovenských vysokých školách vládne aj v oblasti výchovy
doktorandov, pretože fakulty s najväčším počtom doktorandov majú spravidla nedostačujúce
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výsledky vo vede. Neporovnateľná s európskym priemerom je aj mobilita slovenských
študentov, respektíve zastúpenie zahraničných študentov na slovenských vysokých školách.
Keďže výsledky správy boli mediálne atraktívne, vznikla rozsiahla verejná, ale aj odborná
diskusia o úrovni vysokého školstva a možnosti zlepšenia kvality vzdelávania a vedy na
Slovensku. Členovia Valného zhromaždenia boli pozvaní na viacero diskusií, kde budú
vysvetľovať postup pri zostavovaní hodnotiacej správy a interpretácii jej výsledkov.
Trend ako mediálny partner ARRA uverejnil vo vydaní týždenníka Trend z 15. decembra
obsiahly článok o výsledkoch hodnotenia a vo februári 2006 plánuje vydať špeciálnu prílohu
venovanú najdôležitejším výsledkom hodnotiacej správy.
Stránka ARRA zaznamenala počas prvého týždňa po zverejnení správy takmer 30 tisíc
jedinečných prístupov.
Podľa odozvy, ktorú ARRA zaznamenala, sa podarilo osloviť všetky cieľové skupiny, ktorým
mali byť výsledky komunikované:


širokú verejnosť, ktorej sa táto problematika týka, teda samotných študentov,
stredoškolákov, ktorí sa hlásia na vysoké školy a ich rodičov,



odbornú verejnosť – zamestnancov univerzít, ministerstva školstva, Slovenskej
akadémie vied,



zamestnávateľov, pre ktorých je dôležitá kvalita vzdelania absolventov.

Súčasťou hodnotiacej správy sú aj čiastkové výsledky projektu „Hodnotenie kvality výskumu
a vývoja na vysokých školách a ústavoch SAV v Bratislavskom kraji“, ktorý ARRA realizuje
v rámci projektu ESF.
ARRA plánuje vyhodnotiť všetky schválené kritériá v hodnotiacej správe v roku 2006, ktorej
súčasťou by už mal byť aj prieskum názorov na kvalitu škôl medzi zamestnávateľmi
a vyhodnotenie dotazníka pre študentov o kvalite štúdia a študentského života. Na základe
odozvy zástupcov vysokých škôl ARRA zorganizuje diskusné stretnutie, kde poskytne priestor
na pripomienky, pričom neskôr chce zohľadniť konštruktívnu kritiku pri zostavovaní
budúcoročnej hodnotiacej správy. ARRA zapracuje aj všetky relevantné komentáre
z internetového fóra na webstránke www.arra.sk a pripraví

odpovede na najčastejšie

kladené otázky a námietky súvisiace so zverejneným hodnotením, metodikou a dátami.
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Ambíciou do roku 2006 je zdokonaliť existujúcu metodiku hodnotenia a poskytnúť čo
najväčšie množstvo relevantných informácií pre všetky zainteresované skupiny tak, aby bolo
možné metodiku z roku 2006 používať s drobnými úpravami počas pomerne dlhého obdobia
v budúcnosti, čo umožní porovnávanie a mapovanie vývojových trendov.

Hospodárenie

V roku 2005 začala ARRA aktívne oslovovať potenciálnych sponzorov a vyhľadávať
projektové zdroje na financovanie svojich aktivít. Prvým

podporovateľom ARRA, okrem

zakladateľov agentúry, ktorí spočiatku financovali jej chod z vlastných zdrojov, sa stala Prvá
stavebná sporiteľňa, a.s. (PSS). Tá ešte v roku 2004 podporila činnosť ARRA objednaním
inzercie vo Výročnej správe 2004. Tieto prostriedky boli pripísané na účet ARRA až na
začiatku roka 2005, preto sa o nich zmieňujeme v tejto správe. PSS zároveň v roku 2005
prispela na činnosť ARRA sponzorským darom.
Najvýznamnejším donorom ARRA je Európsky sociálny fond (ESF), ktorý financuje
trojročný projekt „Hodnotenie kvality výskumu a vývoja na vysokých školách a ústavoch SAV
v Bratislavskom kraji“.
Ľudová banka, a.s., poskytla v roku 2005 za zvýhodnených podmienok ARRA
kontokorentný úver, vďaka ktorému je zabezpečený chod kancelárie a pokryté základné
výdavky na fungovanie agentúry.
Ďalším významným podporovateľom aktivít ARRA bola v roku 2005 spoločnosť Orange
Slovensko, a.s., ktorá poskytla sponzorský dar a prispela aj formou 99 %-nej zľavy na
mobilný telefón s paušálom a pripojenie na internet.
Firma Hewlett Packard Slovakia, s.r.o., dodala pre kanceláriu ARRA ako sponzorský dar
tlačiareň k PC. Firma Yhman, s.r.o., počas celého roka bezplatne zabezpečovala
prevádzkovanie webstránky www.arra.sk a e-mailových adries.
ARRA ako občianske združenie, ktoré funguje už viac ako rok, využila možnosť zaregistrovať
sa ako organizácia uchádzajúca sa o 2 percentá z daní z príjmov fyzických a právnických
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osôb za rok 2005. Oslovovanie potenciálnych donorov sa uskutoční v prvých mesiacoch roka
2006.
Práca ARRA je postavená na ľudskom potenciáli - najväčšou nákladovou položkou boli preto
v roku 2005 personálne náklady. Išlo o odmeny ako pre interných tak i externých
pracovníkov a expertov, ktorí sa podieľali na zhromažďovaní údajov a na ich vyhodnocovaní.
Prehľad o hospodárení ARRA poskytujú nasledujúce Tabuľky: „Náklady a výnosy ARRA
(január – december 2005)“.
Náklady a výnosy ARRA (január – december 2005):

Druh nákladu

Špecifikácia

Mzdové náklady

Kancelária ARRA

Dohody o vykonaní práce

Členovia riešiteľských tímov

Suma (v SKK)
45 000
255 500

(VZ, OR, externí experti),
účtovníčka
Odvody a zákonné sociálne

Odvody do Sociálnej a

náklady

zdravotných poisťovní

Personálne a súvisiace

18 157

318 657

náklady spolu
Spotreba materiálu

Nábytok, kancelárske potreby,

57 299,50

laptop a pod.
Prenájom priestorov

Kancelária ARRA, 11-12/2005

Komunikačné náklady

Mobil, pevná linka, internet

Poštovné
Náklady na chod

12 338
4 906,50
3 962
78 506

kancelárie spolu
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Odpisy hnuteľného majetku

Laptop

9 996

Ostatné služby

Notár, kopírovanie, grafické

36 371,50

práce
Náklady na reprezentáciu

Zasadnutia SR, OR a VZ

Ostatné náklady

Bankové poplatky

Ostatné náklady spolu

3 521,19

84 473,86

Celkové náklady

Druh výnosu

38 106,36

485 158,05

Špecifikácia

Suma (v SKK)

Grantové príspevky

Európsky sociálny fond

414 634

Sponzorský dar

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

200 000

Sponzorský dar

Orange Slovensko, a.s.

50 000

Príspevky od iných

Inzercia PSS

50 000

organizácií
Ostatné mimoriadne výnosy
Úroky
Celkové výnosy

328
110,10
715 072,10

Pozn.: Finančné prostriedky z ESF, ktoré sú uvedené medzi „príspevkami“, v účtovníctve
figurujú ako „príjmy budúcich období“, keďže ešte neboli poukázané na účet ARRA. Bolo ich
možné vyčerpať len vďaka donorským príspevkom.
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Plánované aktivity ARRA v roku 2006

Agentúra plánuje v rámci svojej činnosti viaceré aktivity. Všetky sa navzájom prelínajú a
dopĺňajú, aby sa dosiahli ciele agentúry vytýčené v stanovách. Pre rok 2006 sú naplánované
tieto aktivity súvisiace s cieľmi agentúry:

1. ARRA v decembri zverejní druhú správu o hodnotení kvality vysokých škôl
a fakúlt (2006).

Každoročné zverejnenie správy je nosnou aktivitou ARRA a vyvrcholením
celoročnej práce. Čas zverejnenia zodpovedá dobe, kedy sa študenti
záverečných ročníkov stredných škôl rozhodujú, na ktoré vysoké školy pošlú
prihlášku. Správa bude obsiahlejšia ako v roku 2005, bude mierne upravená
v súlade s pripomienkami k pilotnej verzii.
2. Na jeseň sa uskutoční študentská anketa, ktorej výsledky sa stanú ďalším zdrojom
informácií do komplexnej hodnotiacej správy.

Študentský prieskum sa pripravuje v spolupráci s agentúrou GfK. Je
dohodnutá úzka spolupráca so Študentskou radou vysokých škôl SR.
3. ARRA vypracuje podrobné hodnotenie vedy na vysokých školách a ústavoch
Slovenskej akadémie vied.

Pripravuje sa podrobné komparatívne hodnotenie fakúlt vysokých škôl
a ústavov SAV podobnou metodikou, akú ARRA použila pri hodnotení vysokých
škôl. Bude použitých viac kritérií, ktoré presnejšie odzrkadlia kvalitu výskumnej
a vývojovej práce, umožnia selektovať excelentnú kvalitu a poskytnú mnohé
zaujímavé informácie.
4. ARRA sa bude aktívne zúčastňovať práce v rámci International Ranking Expert
Group (IREG).

ARRA prijala pozvanie stať sa súčasťou medzinárodnej siete hodnotiacich
agentúr a bude sa podieľať na vytváraní a využívaní spoločného know-how.
5. ARRA v prípade, že úspešne získa prostriedky z nového grantu ESF, pripraví
propagáciu vedeckej kariéry pre mladých ľudí.
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6. ARRA zorganizuje diskusiu so zástupcami slovenských vysokých škôl a
zozbiera ich pripomienky k postupu zostavovania hodnotiacej správy a jej obsahu.
7. ARRA pripraví osobitné hodnotenie stavebných fakúlt a fakúlt architektúry na
slovenských vysokých školách.

Na základe príspevku od PSS pripravuje ARRA hodnotenie kvality stavebných
fakúlt a fakúlt architektúry.

V roku 2005 nás podporili:
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