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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
Doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., docent na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Mgr. Michal Fedák, projektový manažér SAIA, n. o.

Odborná rada
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc., predseda OR, riaditeľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej
akadémie vied
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
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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.
prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc.
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., profesor fyziky na Univerzite Karlovej v Prahe, rektor
Univerzity Karlovej (2000 – 2006)

Správna rada
Ing. Jozef Kollár, PhD., predseda SR, finančný poradca, spoluzakladateľ Volksbank, a.s.
Radoslav Baťo, redaktor denníka SME
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
Mgr. Ján Tóth, M.A., hlavný ekonóm UniCredit Bank

Výkonný riaditeľ
Mgr. Michal Považan
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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.

Štruktúra

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

Valné zhromaždenie ARRA. Počas celého roka 2009 funkciu predsedu Valného
zhromaždenia zastával Mgr. Juraj Barta a počet ani zloženie členov sa nemenilo. Na
zasadnutia VZ ARRA je prizývaný predseda Odbornej rady ARRA (OR ARRA) prof. Ivan Štich.

Odborná rada ARRA. Predsedom Odbornej rady ARRA je aj naďalej prof. Ivan Štich.
Odborná rada sa stretla dvakrát - 12.mája 2009 a 17. septembra 2009. Májové
zasadnutie/seminár bol venovaný metodike používanej pri hodnotení kvality fakúlt vysokých
škôl a ústavov Slovenskej akadémie vied. V septembri sa členovia Odbornej rady zaoberali
prípravou správy „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt“ za rok 2009 v rámci
projektu „Hodnotenie kvality pedagogickej a výskumnej činnosti vysokých škôl“ (projekt je
financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja - APVV).

Správna rada ARRA. Predsedom Správnej rady je naďalej Ing. Jozef Kollár, PhD. Správna
rada zasadala v roku 2009 jedenkrát. Stretnutie sa uskutočnilo 12.mája 2009 a rokovalo sa
najmä o plánovaných aktivitách na rok 2009, zhodnotila sa činnosť ARRA za rok 2008, bola
schválená výročná správa a účtovná závierka za rok 2008.
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V zmysle stanov má ARRA výkonného riaditeľa, ktorým bol počas celého obdobia Mgr.
Michal Považan.

Organizačné zmeny

Mgr. Mária Páleníková ukončila pracovný pomer a pôsobenie v kancelárii ARRA k začiatku
októbra 2009. Na Dohodu o brigádnickej práci študenta pracuje od mája 2009 v kancelárii
ARRA Ľubomír Varga.

Projekty ARRA v roku 2009

Kľúčovou udalosťou bolo už tradične pre ARRA publikovanie správy o stave vysokého
školstva na Slovensku s názvom „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za
rok 2009“. Tento dokument sa stal očakávaným a akceptovaným materiálom v slovenskom
vysokoškolskom priestore.
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 databázy Web of Knowledge.
Zber dát pre správu prebiehal od apríla. V spolupráci Valného zhromaždenia a kancelárie
s členmi Odbornej rady následne prebehlo ich vyhodnotenie, zoradenie a zostavenie správy
s komentárom. Odborná rada schválila na svojom decembrovom zasadnutí zverejnenie
správy za rok 2009.
2. decembra 2009 bola správa „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2009“
predstavená na tlačovej konferencii v Slovenskom syndikáte novinárov, na ktorej sa
zúčastnili zástupcovia všetkých mienkotvorných denníkov a týždenníkov, ako aj rozhlasu
a televízie.
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Ranking ARRA prešiel v tomto roku výraznou zmenou. Niektoré kritériá boli vypustené, iné
nahradené, ale najviditeľnejšou zmenou je zmena rozdelenia fakúlt do jednotlivých skupín.
Predtým používané skupiny HUM a SPOL boli rozdelené do menších kompaktnejších skupín,
ktoré lepšie odrážajú zameranie jednotlivých fakúlt a sú pre používateľa zrozumiteľnejšie.
Takto vznikli skupiny ekonomických vied, právnych vied, teologických vied, pedagogických
vied, filozofických vied, umení a ostatných spoločenskovedných vied. V nových skupinách sú
viditeľnejší lídri medzi odborovo blízkymi fakultami.
Pri pohľade na päť rokov hodnotení ARRA možno konštatovať, že celková úroveň vysokých
škôl a ich fakúlt na Slovensku stagnuje alebo mierne rastie, nie je možné jasne stanoviť
trend. Výsledky viacerých škôl sa po zlepšení v jednom roku opäť vracajú na predchádzajúce
úrovne. Vývoj je kolísavý a nejasný.
Tak ako minulý rok, i v roku 2009 boli pri hodnotení počtu publikácií v skupinách fakúlt HUM
a SPOL započítané aj časopisecké publikácie mimo WoK a knižné publikácie (v pomere 5 : 1
v prospech publikácií registrovaných vo WoK). K zmene v hodnotení ARRA pristúpila na
základe diskusie a faktu, že veľká časť fakúlt v týchto skupinách má v medzinárodných
databázach pri počte publikácií a citácií nuly alebo veľmi nízke hodnoty, čo neumožňuje
diferenciáciu.
Trend ako mediálny partner ARRA uverejnil vo vydaní týždenníka Trend z 2. decembra 2009
prílohu, kde zhrnul zistenia zo správy ARRA spolu s niekoľkými analytickými článkami,
ktorých autori boli i zamestnanci ARRA.
V roku 2009 ARRA nadviazala spoluprácu s českou spoločnosťou Navigatorka.cz, s ktorou
spolupracovala pri príprave komparatívnej štúdie „Porovnanie vedeckej a výskumnej
práce českých a slovenských vysokých škôl“. Išlo o porovnanie finančných prostriedkov
vložených do systému s jeho výstupmi v podobe publikácií a citácií.
Od začiatku roka 2009 ARRA tiež pripravovala dotazník pre prieskum medzi absolventmi
vysokých škôl a pre prieskum medzi učiteľmi vysokých škôl. V spolupráci s agentúrou
GfK zamestnanci kancelárie postupne navrhli celú sadu otázok pre oba prieskumy a začali so
zberom e-mailových adries zamestnancov vysokých škôl prostredníctvom webových stránok
univerzít. V septembri 2009 sa začalo s distribúciou dotazníkov a zberom odpovedí. Výsledky
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oboch prieskumov budú známe v januári 2010, prezentácia výsledkov verejnosti sa očakáva
v prvom štvrťroku 2010.
ARRA aj v roku 2009 pokračovala s vydávaním Newslettera, ktorý predstavuje priestor pre
odbornú diskusiu o problematike kvality vedy a vzdelávania na Slovensku. V priebehu roka
2009 boli zverejnené štyri newslettre. Prvé číslo sa venovalo košickému inštitútu a jeho
medzinárodnej spolupráci pod názvom Kosice Institute for Society and Health, nasledoval
ARRA Newsletter na tému Slovenskí špičkoví vedci, kde tému vyčerpávajúco spracovali
spolupracovník ARRA Vladimír Kellő a pracovníci ARRA Ján Pišút a Michal Považan. Téme

ekonomického vzdelávania sa venovali príspevky Júliusa Horvátha, Ladislava Kabáta
a Ľudovíta Odóra v čísle s názvom Ekonomické vzdelávanie. Rok 2009 sme uzavreli
newsletterom s názvom Porovnanie výstupov vedy a výskumu Slovenska s krajinami

OECD od autorov Jána a Nevy Pišútovcov.
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.
Mediálne výstupy, ktoré reflektovali aktivity ARRA za celý rok 2009, je možné nájsť na
web stránke www.arra.sk/medialne-vystupy-v-roku-2009.

Hospodárenie

Počas celého roku 2009 bežal nosný projekt ARRA podporený Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja (APVV) s názvom „Hodnotenie kvality pedagogickej a výskumnej
činnosti vysokých škôl“. Projekt trvá 3 roky (2008 – 2010).
V roku 2009 podporili činnosť ARRA aj komerčné subjekty - banka Volksbank, a.s.,
predĺžila ARRA kontokorentný úver a spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ARRA podporila
formou 99 %-nej zľavy z paušálu na mobilný telefón. Firma Yhman, s.r.o., bezplatne
zabezpečuje prevádzkovanie webstránky www.arra.sk a e-mailových adries.
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Na začiatku roka 2009 ARRA listom oslovila väčšinu významných spoločností so žiadosťou
o poskytnutie 2% z daní z príjmov. Všetkým, ktorí nám poukázali 2% z dane, patrí naša
vďaka. Osobitne ďakujeme najväčšiemu darcovi - spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s.
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 poskytnú Tabuľky: „Náklady a výnosy ARRA (január –
december 2009)“.
Náklady a výnosy ARRA (január – december 2009):

Druh nákladu
Mzdové náklady

Špecifikácia
Analytické práce (Kancelária

Suma (v EUR)
24 800,26

ARRA)
Dohody o vykonaní práce

Členovia riešiteľských tímov

18 631,49

(VZ, OR, externí experti)
Administratívne práce

Účtovnícke služby

Odvody

Odvody do Sociálnej a

1 980
9 952,93

zdravotných poisťovní
Personálne a súvisiace

55 364,68

náklady spolu
Prenájom priestorov

Kancelária ARRA, 1-12/2009

6 617,48

Spotreba materiálu

Technické vybavenie,

2 375,81

kancelárske potreby, a pod.
Komunikačné náklady
Poštovné

Mobil, pevná linka, internet

615,17
291,77
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Náklady na chod

9 900,23

kancelárie spolu
Ostatné služby

Grafické práce, notár,

28 454,36

kopírovanie
Odpisy hnuteľného majetku
Náklady na reprezentáciu

2 407,31
Zasadnutia SR, OR a VZ

Cestovné
Ostatné náklady

2 184,86
1 928,20

Bankové poplatky, úroky, daň z

451,18

úrokov
Ostatné náklady spolu

35 425,91

Celkové náklady

100 690,82

Druh výnosu
Grantové príspevky

Špecifikácia
Agentúra na podporu výskumu

Suma (v EUR)
95 001

a vývoja
Príspevok z podielu zapl.

2%

10 312,54

dane
Úroky
Celkové výnosy

45,31
105 358,85
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Plánované aktivity ARRA na rok 2010

Agentúra plánuje v rámci svojej činnosti pokračovať vo viacerých aktivitách zahájených
minulý rok, rovnako aj odštartovať niektoré nové činnosti. Všetky sa navzájom prelínajú a
dopĺňajú, aby sa dosiahli ciele agentúry vytýčené v stanovách. Pre rok 2010 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 jedenástich skupín podľa ich prevládajúceho zamerania.



Vyhodnotenie doterajšej metodiky pri hodnotení kvality VŠ – silné a slabé
stránky, precizácia metodiky pri hodnotení spoločenských a humanitných
vied
V rámci projektu APVV sa ARRA okrem svojich každoročných správ o kvalite
vysokých

škôl

a ich

fakúlt

zaviazala

zdokonaliť

metodiku

hodnotenia

humanitných a spoločenskovedných fakúlt. Z tohto dôvodu sa na rok 2010
plánujú stretnutia expertných skupín odborníkov v danej oblasti i odborný
seminár.


Absolventský prieskum
Pohľad na vysoké školy očami ich hlavných „klientov“. Vyhodnotenie projektu
začatého ešte v roku 2009. Zber dát prostredníctvom e-mailov od portálu
Profesia sa uskutočnilo v období september- november 2009. Výsledky ARRA
očakáva od partnera - spoločnosti GfK v januári 2010, tlačová konferencia
a odborný seminár pre odbornú verejnosť k prieskumu medzi absolventmi sa
uskutoční v apríli 2010.



Učiteľský prieskum
Hodnotenie vysokých škôl a fakúlt z pohľadu pedagogických a vedeckých
pracovníkov, ktorí na vysokých školách nich pôsobia. Vyhodnotenie projektu ,
ktorý odštartoval v roku 2009 zhromaždením e-mailových adries všetkých
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vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl. Pohľad „zvnútra“ na
problematiku kvality fakúlt, ich manažmentu, vedeckého rozvoja, ponúkaného
vzdelania, technického zabezpečenia a pod. bude prezentovaný na seminári pre
odbornú verejnosť a tlačovej konferencií v apríli 2010.



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



Analýzy, semináre
ARRA plánuje prezentovať porovnanie metodiky hodnotenia kvality vysokých
škôl používanej ARRA a metodiky používanej Akreditačnou komisiou SR. Doc.
Ostrovský pracoval na štúdií na prelome rokov 2009 a 2010 a analýza bude
zverejnená na tlačovej konferencií v marci 2010.
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V roku 2009 nás podporili:
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