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Zloženie

Valné zhromaždenie
Mgr. Juraj Barta, CFA, predseda VZ, hlavný ekonóm 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.

Odborná rada
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., predseda OR, riaditeľ Fyzikálneho ústavu SAV
prof. Vladimír Bokes, vedúci Katedry skladby a dirigovania VŠMU
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.
prof. Ing. Július Horváth, PhD., profesor ekonómie na Stredoeurópskej univerzite v
Budapešti (CEU)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., profesor teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte UK
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (prizývaný), historik
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., profesorka ruskej literatúry a translatológie na Filozofickej
fakulte UK
prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD., profesor hry na organe Katedry klávesových
nástrojov a cirkevnej hudby VŠMU
RNDr. Štefan Olejník, DrSc., vedúci Oddelenia komplexných fyzikálnych systémov na
Fyzikálnom ústave SAV
Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., docent na Prírodovedeckej fakulte UK
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., profesor fyziky na Univerzite Karlovej v Prahe, rektor
Univerzity Karlovej (2000 – 2006)
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Andrej Salner, MSc. (zástupca Správnej rady)

Správna rada
Ing. Jozef Kollár, PhD., predseda SR, finančný poradca, spoluzakladateľ Ľudovej banky,
a.s.
Radoslav Baťo, šéfredaktor týždenníka TREND
Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD., poslanec NR SR, minister školstva SR v rokoch 2002 - 2006
Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange Slovakia, a. s.
Ing. Ivan Mikloš, poslanec NR SR, minister financií SR v rokoch 2002 - 2006
Mgr. Jaroslav Pilát, výkonný riaditeľ MESA 10
Andrej Salner, MSc., výkonný riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
Mgr. Ján Tóth, M.A., analytik ING, a. s.

Výkonná riaditeľka
Mgr. Zuzana Lamošová (do 31. marca 2007)
Mgr. Katarína Tichá Hudecová (od 1. apríla 2007)

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 2007 funkciu predsedu Valného zhromaždenia
zastával Mgr. Juraj Barta. Vo Valnom zhromaždení ARRA (VZ ARRA) nedošlo v roku 2007
k žiadnym zmenám. Na zasadnutia VZ ARRA je prizývaný predseda Odbornej rady ARRA (OR
ARRA) prof. Ivan Štich.

Odborná rada ARRA. V roku 2007 bolo ukončené členstvo v OR ARRA prof.
Hromkoviča, doc. Kresáka a prof. Šlachtu. Novými členmi OR ARRA sa stali doc. Ostrovský,
RNDr. Olejník, prof. Bokes a prof. Michalko. Jej predsedom je naďalej prof. Ivan Štich.
Odborná rada sa stretla niekoľkokrát, pričom hlavnou náplňou činnosti jej členov bola
príprava správy „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt“ za rok 2007, realizácia
projektu „Hodnotenie kvality výskumu a vývoja na vysokých školách a ústavoch SAV
v Bratislavskom kraji“ (projekty podporené a financované zo zdrojov Európskeho sociálneho
fondu) a realizácia projektu „Vedecká špička“.

Správna rada ARRA. Predsedom Správnej rady je naďalej Ing. Jozef Kollár, PhD. Správna
rada zasadala v roku 2007 dvakrát. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo 2.mája 2007 a rokovalo
sa najmä o plánovaných aktivitách na rok 2007, zhodnotila sa činnosť ARRA za rok 2006,
bola schválená výročná správa a účtovná závierka za rok 2006. Druhé zasadnutie týkajúce sa
najmä správy „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007“ sa uskutočnilo
8. decembra 2007.
V zmysle stanov má ARRA aj výkonného riaditeľa. Do konca marca 2007 bola výkonnou
riaditeľkou Mgr. Zuzana Lamošová, od 1. apríla 2007 Mgr. Katarína Tichá Hudecová.
Organizačné zmeny

V súvislosti s nárastom aktivít Kancelárie ARRA bola prijatá nová výkonná riaditeľka na plný
úväzok – Mgr. Zuzana Lamošová, ktorá sa od 1. apríla 2007 stala projektovou manažérkou.
K tomu istému dátumu sa výkonnou riaditeľkou stala Mgr. Katarína Tichá Hudecová. Od 1.
júla 2007 nahradil Mgr. Zuzanu Lamošovú na poste projektového manažéra Mgr. Michal
Považan. Pre ARRA pracuje od 1. mája 2007 na dohodu Mária Páleníková.
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Projekty ARRA v roku 2007

Kľúčovou udalosťou v činnosti ARRA za rok 2007 bolo publikovanie správy o stave vysokého
školstva na Slovensku s názvom „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt“.
Tento dokument vypĺňa medzeru na slovenskom trhu, čo sa týka hodnotenia kvality
verejných vysokých škôl a ich fakúlt.
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 (a Ústavom informácií a prognóz školstva), Štatistickým úradom
SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z databáy Web of Knowledge.
Zber dát pre správu prebiehal od augusta 2007. 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 2007.
5. decembra 2007 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 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 nedostatočné
výsledky vo vede. Neporovnateľná s európskym priemerom je aj mobilita slovenských
študentov, respektíve zastúpenie zahraničných študentov na slovenských vysokých školách.
Celkovo ARRA v správe konštatovala stagnáciu kvality na verejných vysokých školách.
Oproti minulému roku boli pri hodnotení počtu publikácií v skupinách fakúlt HUM a SPOL
započítané aj časopisecké publikácie mimo databázy Web of Knowledge (WoK) a knižné
publikácie (v pomere 5 : 1 v prospech publikácií registrovaných vo WoK). K tomuto kroku
ARRA pristúpila na základe diskusie a faktu, že veľká časť fakúlt v týchto skupinách má v
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medzinárodných databázach pri počte publikácií a citácií nuly alebo veľmi nízke hodnoty, čo
neumožňujúce diferenciáciu.
Oproti minulému roku boli zdravotnícke fakulty preradené do skupiny MED, kde zdravotnícka
fakulta Trnavskej univerzity predbehla vo vedeckej produkcii dve lekárske fakulty.
Trend ako mediálny partner ARRA uverejnil vo vydaní týždenníka Trend zo 6. decembra 2007
prílohu, kde zhrnul zistenia zo správy ARRA.
V spolupráci s Trend.sk pripravuje ARRA už druhý rok kalkulačku pre potenciálnych
študentov (fungovať by mala od začiatku roka 2008), kde si každý bude môcť vypočítať,
ktorá fakulta poskytuje najkvalitnejší študijný program (podľa kritérií ARRA) zvolený
uchádzačom.
Významným projektom ARRA v roku 2007 bol projekt „Vedecká špička“, prostredníctvom
ktorého sa ARRA s podporou Nadácie Penta snažila identifikovať najvýznamnejších vedcov
na Slovensku z pohľadu H-indexu v odboroch chémia, fyzika, biológia, medicína, ekonómia,
vedy o zemi a environmentálne vedy. Cieľom projektu bolo osloviť najmä mladú generáciu,
ale aj štátny i súkromný sektor, aby podporili rozvoj slovenskej vedy, ktorej úspech má úzku
súvislosť s prosperitou Slovenska. Výsledky projektu boli uverejnené na tlačových
konferenciách za značnej pozornosti médií (28. júna 2007 sa konala tlačová konferencia
s čiastkovými výsledkami za fyziku a chémiu, 16. januára 2008 tlačová konferencia
s konečnými výsledkami).
ARRA od apríla 2007 vydáva ARRA Newsletter ako priestor pre odbornú diskusiu
o problematike kvality vedy a vzdelávania na Slovensku. V priebehu roka 2007 boli
zverejnené štyri newslettre na témy Študentská anketa, Hodnotenie humanitných a

spoločenských vied, Výskumné univerzity na Slovensku, Habilitácie a inaugurácie profesorov.
V prvom štvrťroku 2007 ARRA v spolupráci s agentúrou GFK a Nadáciou VÚB uskutočnila
internetový prieskum medzi študentmi (projekt „Študentský prieskum“). Predmetom
záujmu bola najmä spokojnosť študentov so štúdiom na ich vysokej škole. Do celkového
hodnotenia bolo zaradených 2015 vyplnených dotazníkov od študentov denného štúdia
verejných vysokých škôl. Bohužiaľ, tento počet nám dovolil reprezentatívne analyzovať
výsledky iba podľa vysokých škôl, nie podľa fakúlt. ARRA sa pokúsi získať peňažné
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prostriedky aj v roku 2008, aby bolo možné tento prieskum zopakovať a v budúcnosti ho aj
začleniť do celkového hodnotenia vysokých škôl.
Medzi medzinárodné aktivity patrí členstvo ARRA v medzinárodnej skupine expertov na
ranking - The International Ranking Expert Group (IREG), založenej v roku 2004 Európskym
centrom

UNESCO

pre

univerzitné

vzdelávanie

(UNESCO-CEPES)

a Inštitútom

pre

vysokoškolské politiky vo Washingtone. Úlohou IREG je vypracovať súbor princípov kvality
používaných pri rankingoch vysokoškolských inštitúcií. V októbri 2007 v Šanghaji prebehla
tretia konferencia IREG, na ktorej bola ARRA zastúpená prof. Devínskym a stala sa tiež
zakladajúcim členom organizácie (doteraz fungovala ako skupina). Prof. Devínsky sa stal
členom riadiaceho výboru IREG Observatory - International Observatory on Academic
Ranking.

Hospodárenie

Najvýznamnejším donorom ARRA zostal aj v roku 2007 Európsky sociálny fond (ESF),
z ktorého je financovaný projekt „Hodnotenie kvality výskumu a vývoja na vysokých školách
a ústavoch SAV v Bratislavskom kraji“.
Aj v roku 2007 ARRA aktívne oslovovala potenciálnych sponzorov a vyhľadávala projektové
zdroje na financovanie svojich aktivít. Projekt „Študentský prieskum“ podporila Nadácia
VÚB a samotný prieskum realizovala firma GfK, ktorá projekt podporila formou sponzorskej
zľavy. Pre projekt Vedecká špička sa ARRA podarilo získať podporu Nadácie Penta.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ARRA opäť podporila formou príspevku 2% z dane.
Banka Volksbank, a.s., predĺžila ARRA v roku 2007 kontokorentný úver. Ďalším významným
podporovateľom aktivít ARRA bola v danom roku aj firma Orange Slovensko, a.s., ktorá
poskytla návratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Študentský prieskum“ a prispela
k aktivitám ARRA aj formou 99 %-nej zľavy na mobilný telefón s paušálom a pripojenie na
internet.
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Firma Hewlett Packard Slovakia, s.r.o., dodala pre kanceláriu ARRA ako sponzorský dar
tlačiareň k PC a skener. Firma Yhman, s.r.o., bezplatne zabezpečuje prevádzkovanie
webstránky www.arra.sk a e-mailových adries.
ARRA v roku 2007 poskytla aj odborné analytické služby Nadácii otvorenej spoločnosti
(NOS-OSF) a uskutočnila prehľad študijných odborov, resp. predmetov na vysokých školách
s témou občianskej spoločnosti a tretieho sektora.
Práca ARRA je postavená na ľudskom potenciáli - najväčšou nákladovou položkou sú preto
každoročne pre ARRA personálne náklady. Ide o odmeny ako pre interných tak i
externých pracovníkov a expertov, ktorí sa podieľajú na zhromažďovaní údajov a na ich
vyhodnocovaní.
Prehľad o hospodárení ARRA poskytujú Tabuľky „Náklady a výnosy ARRA (január –
december 2007)“.
Náklady a výnosy ARRA (január – december 2007):

Druh nákladu
Mzdové náklady

Špecifikácia
Analytické práce (Kancelária

Suma (v SKK)
579 100

ARRA)
Dohody o vykonaní práce

Členovia riešiteľských tímov

604 040

(VZ, OR, externí experti)
Administratívne práce

Účtovnícke služby

Odvody a zákonné sociálne

Odvody do Sociálnej a

náklady

zdravotných poisťovní

Personálne a súvisiace

60 300
197 789

1 441 229

náklady spolu
Spotreba materiálu

Nábytok, kancelárske potreby,

23 871

laptop a pod.
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Prenájom priestorov

Kancelária ARRA, 1-12/2008

Opravy a údržba
Komunikačné náklady

87 811
1 190

Mobil, pevná linka, internet

Poštovné

31 608
7 076

Náklady na chod

151 556

kancelárie spolu
Odpisy hnuteľného majetku
Ostatné služby

174 919
Grafické práce, notár,

56 491

kopírovanie
Náklady na reprezentáciu

Zasadnutia SR, OR a VZ

Cestovné

38 235

Daň z príjmu
Ostatné náklady

58 056
5 081

Bankové poplatky

Ostatné náklady spolu

21 915
354 697

Celkové náklady

1 947 482

Druh výnosu

Špecifikácia

Suma (v SKK)

Grantové príspevky

Európsky sociálny fond

1 814 179

Grantové príspevky

Nadácia Penta

Grantové príspevky

Nadácia VÚB

50 000

Príspevky od iných

Odborné poradenstvo a analýzy

26 500

200 000

organizácií
Príspevok z podielu zapl.

2%

104 026

dane
Úroky
Ostatné mimoriadne výnosy
Celkové výnosy

307
2 072
2 197 084
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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.

Plánované aktivity ARRA v roku 2008

Agentúra plánuje v rámci svojej činnosti pokračovať vo viacerých aktivitách zahájených
minulý rok, rovnako aj odštartovať niektoré nové činnosti. Pre rok 2008 sú naplánované tieto
aktivity súvisiace s cieľmi agentúry:



Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt (hlavný projekt ARRA)
Správa o hodnotení verejných vysokých škôl a ich fakúlt, tzv. ranking je
vlajkovou loďou ARRA. Hodnotí vysoké školy
medzinárodne uznávaných kritérií. Ranking

prostredníctvom vybraných

porovnáva kvalitu jednotlivých

fakúlt rozdelených do šiestich skupín podľa ich prevládajúceho zamerania.



Hodnotenie vedy na ústavoch Slovenskej akadémie vied.
ARRA v prvých mesiacoch roku 2008 vypracuje podrobnú Správu o SAV za rok
2007 a do konca júla aj Správu o SAV za rok 2008. Bude použitá podobná
metodika, akú ARRA použila pri hodnotení vysokých škôl a v predchádzajúcich
Správach o SAV.



Študentský prieskum
Pohľad na vysoké školy očami ich hlavných „klientov“. Prvé kolo prieskumu
spokojnosti študentov s ich fakultami prebehlo elektronickou formou v roku
2007. ARRA sa pokúsi zabezpečiť dostatok financií, aby projekt mohol
pokračovať i v roku 2008. Cieľom ARRA je, aby sa študentský prieskum stal
súčasťou Správy o VŠ, na čo je potrebná jeho reprezentatívnosť podľa fakúlt.



ARRA Newsletters
Priestor na analýzu tém súvisiacich s kvalitou vysokého školstva na Slovensku.
Príprava a pravidelné vydávanie analytických článkov v ARRA Newslettri
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umožňuje prezentovať a konfrontovať názory rôznych expertov s cieľom
vytvoriť verejnú odbornú diskusiu.


Vedecká špička
ARRA zvažuje možnosť pokračovania projektu a jeho rozšírenie na ďalšie oblasti
vedeckého výskumu. Problémy sa môžu vyskytnúť pri tvorbe metodiky, keďže
samotný h-index nie je dostatočne použiteľný na humanitné a spoločenské
vedy.



Sprievodca vysokými školami
Verejne dostupná knižná publikácia Sprievodca vysokými školami (na spôsob
britského Good University Guide) bude poskytovať informácie o kvalite
jednotlivých fakúlt, obohatené o základné praktické informácie potrebné pri
hlásení sa na vysokú školu. Uchádzači o štúdium budú mať možnosť rozhodnúť
sa na základe faktov, na ktorú fakultu sa hlásiť podľa toho, čo ktorá fakulta
ponúka. Prostredníctvom Sprievodcu budú môcť zistiť, ako sa na vysoké školy u
nás dívajú ich študenti (vďaka výsledkom zo študentskej ankety) a tiež získajú
prehľad o niektorých zahraničných vysokých školách a možnostiach na nich
študovať.



Prieskum medzi zamestnávateľmi
Hodnotenie kvality vysokých škôl očami tých, ktorí zamestnávajú ich
absolventov. Názory, skúsenosti a spokojnosť predstaviteľov rôznych firiem a
organizácií s kvalifikovanosťou a pripravenosťou absolventov.



Učiteľský prieskum
Hodnotenie vysokých škôl a fakúlt z pohľadu učiteľov a tvorivých pracovníkov,
ktorí na nich pôsobia. Pohľad „zvnútra“ na problematiku manažmentu fakúlt,
vedeckého rozvoja, ponúkaného vzdelania, technického zabezpečenia a pod.



Diskusie
ARRA má v pláne zorganizovať diskusiu so zástupcami slovenských vysokých
škôl a zozbierať ich pripomienky k postupu zostavovania hodnotiacej správy
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a jej

obsahu.

Rovnako

sa

zástupcovia

ARRA

budú

zúčastňovať

na

konferenciách organizovaných vysokými školami a ústavmi SAV.

V roku 2007 nás podporili:
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