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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, zástupca výkonnej riaditeľky 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 Správnej rady. Pôsobil na vedúcich postoch v
bankovníctve, spoluzakladal komerčné bankovníctvo na Slovensku. Dnes poslanec NR SR,
predseda Výboru pre financie a rozpočet.
Radoslav Baťo, bývalý šéfredaktor týždenníka Trend, hovorca premiérky SR
Ing. Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
doc. Mgr. Martin Fronc, PhD., minister školstva v rokoch 2002 – 2006, poslanec NR SR
Ing. Pavol Lančarič, PhD., generálny riaditeľ Orange Slovakia, a. s.
Ing. Ivan Mikloš, minister financií
Mgr. Jaroslav Pilát, dlhoročný výkonný riaditeľ MESA 10
Mgr. Ján Tóth, M.A., hlavný ekonóm UniCredit Bank

Výkonný riaditeľ / výkonná riaditeľka
Mgr. Michal Považan – do apríla 2010
PhDr. Daniela Drobná, PhD. – máj - november 2010
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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 2010 funkciu predsedu Valného
zhromaždenia (VZ) 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 jedenkrát - 16. septembra 2010. Zasadnutie bolo venované Správe
o hodnotení vysokých škôl a ich fakúlt 2010 a metodike používanej pri hodnotení kvality
fakúlt vysokých škôl v rámci projektu „Hodnotenie kvality pedagogickej a výskumnej činnosti
vysokých škôl“ (projekt 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 2010 jedenkrát. Stretnutie sa uskutočnilo 22. novembra 2010
a rokovalo sa najmä o plánovaných aktivitách na rok 2011, zhodnotila sa činnosť ARRA za
rok 2010, bola schválená výročná správa a aktuálna verzia Správy o hodnotení vysokých škôl
a ich fakúlt 2010.
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Organizačné zmeny
V priebehu roka 2010 došlo v kancelárii ARRA k výmene na poste výkonného

riaditeľa/riaditeľky, kedy PhDr. Daniela Drobná, PhD. nahradila dovtedajšieho riaditeľa
Mgr. Michala Považana.

Na dohodu o brigádnickej práci študenta pracuje od mája 2009 v ARRA Ing. Ľubomír Varga,
ktorý 1. júna 2010 nastúpil do zamestnaneckého pomeru. 15. decembra 2010 nastúpil do
zamestnaneckého pomeru analytik Mgr. Matúš Masica.

Projekty ARRA v roku 2010

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 2010“. 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 sa podieľala na príprave správy na septembrovom zasadnutí
návrhmi na úpravu metodiky a inými poznámkami, ktoré boli následne zapracované
do záverečnej verzie.

1. decembra 2010 bola správa „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2010“
predstavená na tlačovej konferencii, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia všetkých
mienkotvorných denníkov a týždenníkov, ako aj rozhlasu a televízie.
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Metodika hodnotenia zostala oproti minulému roku nezmenená. Šieste Hodnotenie
slovenských vysokých škôl a ich fakúlt opäť potvrdilo výkonnostnú stagnáciu systému a
poukázalo na fakt, že celková vedecká produkcia slovenských vysokých škôl sa zlepšuje len
nepatrne. Z hodnotenia zároveň vyplynulo, že jednoznačne pozitívnym trendom na viacerých
fakultách je rastúci počet zahraničných študentov, či už z krajín Európskej únie alebo z iných
krajín.

Trend ako mediálny partner ARRA uverejnil vo vydaní týždenníka Trend z 1. decembra
prílohu, kde zhrnul zistenia zo správy ARRA spolu s niekoľkými analytickými článkami,
ktorých autormi boli i zamestnanci ARRA.

18. februára 2010 sa v Pálffyho paláci uskutočnil odborný seminár s názvom „Klasifikácia
vysokých škôl 2009“, na ktorom sa pozvaní rečníci Ivan Ostrovský, Daniela Drobná
a Robert Redhammer venovali téme systémov hodnotenia a klasifikácie vysokých škôl
v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore a na Slovensku. Medzi hlavné body
programu patrilo porovnanie komplexnej akreditácie Akreditačnej komisie s hodnotením
ARRA.

ARRA v spolupráci s agentúrou GfK realizovala v roku 2009 prieskum názorov pedagógov
a absolventov vysokých škôl. Hlavným cieľom prieskumov bolo zmapovať postoje na
kvalitu vysokých škôl. K tejto téme sa 21. apríla 2010 uskutočnila konferencia v Pálffyho
paláci s názvom „Pohľad pedagógov a absolventov na kvalitu vysokých škôl“.
S príspevkami o výsledkoch prieskumov vystúpili Rastislav Kočan z GfK a Michal Považan
a Ján Pišút z ARRA.
V roku 2010 ARRA tiež realizovala krátkodobý projekt s názvom „Rozvoj ekonomickej
vedy v teórii a praxi“, ktorého cieľom bolo skvalitniť vedecký seminár pre doktorandov. V
rámci projektu sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
uskutočnili dva workshopy zamerané na skvalitnenie prípravy doktorandov a na prepojenie
štúdia s podnikateľskou činnosťou.
ARRA aj v roku 2010 pokračovala s vydávaním ARRA Newslettera ako priestoru pre
odbornú diskusiu o problematike kvality vedy a vzdelávania na Slovensku. Číslo s názvom

Klasifikácia vysokých škôl 2009 sa venovalo porovnaniu metodík ARRA a Akreditačnej komisie
SR. Newsletter s názvom Financovanie vysokých škôl bol zameraný na zmeny v systéme
financovania od roku 2006 a porovnanie vývoja v Slovenskej a Českej republike po rozdelení.
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Posledný newsletter sa venoval téme Prieskum názorov špičkových vedcov a skúmal najmä
faktory, ktoré vedcov motivovali pre ich vedeckú činnosť.

V roku 2010 ARRA poskytla aj odborné poradenstvo orgánom štátnej správy a verejným
inštitúciám, pre ktoré pripravila analýzy na tému kvality vzdelávania a výskumu. Na prelome
rokov

2010/2011

ARRA

pre

Ministerstvo

školstva,

vedy,

výskumu

a

športu

SR

pripravila komplexnú analýzu vysokoškolského prostredia v krajinách Západnej Európy, USA,
Kanade, Austrálii a na Novom Zélande. Koncom roka 2010 ARRA začala pracovať na zadaní
od Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorým je identifikácia špičkových vedeckých tímov SAV.
Zoznam tímov vypracuje ARRA prostredníctvom vlastnej metodiky hodnotenia kvality a
kvantity výskumného výkonu do konca júna 2011.

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.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo ARRA 19. júla
2010 Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Toto osvedčenie má
platnosť šesť rokov a oprávňuje ARRA uchádzať sa o vedecko-výskumné granty.

Mediálne ohlasy, ktoré reflektovali aktivity ARRA za celý rok 2010, sa nachádzajú na web
stránke www.arra.sk/medialne-vystupy-v-roku-2010.
Hospodárenie
Nosný projekt ARRA „Hodnotenie kvality pedagogickej a výskumnej činnosti vysokých škôl“
podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) bol po finančnej stránke
ukončený k 31. decembru 2010. APVV umožnilo ARRA predĺžiť obsahové plnenie projektu a
zrealizovať aktivity vyplývajúce z projektu do konca júna 2011.

Aktivity hodnotenia vysokých škôl a ich fakúlt podporila v roku 2010 aj Nadácia Orange.
Krátkodobý projekt „Rozvoj ekonomickej vedy v teórii a praxi“ podporila Nadácia
Tatrabanky. Vďaka podpore z Fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii
Bratislava, sme získali prostriedky na nákup kancelárskych a písacích potrieb.
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V roku 2010 banka Volksbank, a.s., opäť predĺžila ARRA kontokorentný úver a spoločnosť
Orange Slovensko, a.s., ARRA poskytla 99%-nú zľavu z paušálu na mobilný telefón. Firma
Yhman, s.r.o., bezplatne zabezpečila prevádzkovanie webstránky www.arra.sk a emailových adries.

Na začiatku roka 2010 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 2010)“.

Náklady a výnosy ARRA (január – december 2010):

Druh nákladu

Špecifikácia

Suma (v EUR)

Mzdové náklady

Analytické práce (Kancelária ARRA)

25 552

Dohody o vykonaní práce

Členovia riešiteľských tímov (VZ, OR,

24 748

externí experti)
Administratívne práce

Účtovnícke služby

Odvody

Odvody do Sociálnej a zdravotných

2 985
10 480

poisťovní

Personálne a súvisiace

63 765

náklady spolu

Prenájom priestorov

Kancelária ARRA, 1-12/2010

9 045
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Spotreba materiálu

Technické vybavenie, kancelárske

5 807

potreby, a pod.
Komunikačné náklady

Mobil, pevná linka, internet

Poštovné

438
121

Náklady na chod

15 411

kancelárie spolu

Ostatné služby

Odborné služby, grafické práce, notár,

15 407

kopírovanie
Odpisy hnuteľného majetku
Náklady na reprezentáciu

404
Zasadnutia SR, OR a VZ

Cestovné
Ostatné náklady

2 576
1 534

Bankové poplatky, úroky, daň z úrokov

482

Ostatné náklady spolu

20 403

Celkové náklady

99 579

Druh výnosu

Špecifikácia

Suma (v EUR)

Grantové príspevky

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

74 138

Grantové príspevky

Nadácia Orange

4 500

Grantové príspevky

Nadácia Tatrabanka, Komunitná nadácia

3 961

Bratislava
Príspevky od iných

Odborné poradenské a analytické služby

43 950

organizácií
Príspevok z podielu zapl.

2%

5 417

dane
Úroky

Celkové výnosy

22

131 988
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Plánované aktivity ARRA na rok 2011

Nakoľko sa v roku 2010 skončila grantová podpora ARRA zo strany APVV, kľúčovou úlohou
pre organizáciu na rok 2011 je nájsť generálneho sponzora, ktorý by ARRA dlhodobo
podporoval. Pre rok 2011 agentúra plánuje tieto aktivity vyplývajúce z jej cieľov:

•

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

prostredníctvom vybraných

medzinárodne uznávaných kritérií. Ranking 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 je v prvej polovici
roka 2011 naplánovaný odborný seminár na túto tému.
•

Odborné poradenstvo
ARRA plánuje pokračovať v spolupráci s orgánmi štátnej správy, verejnými
inštitúciami a súkromnými i verejnými vysokými školami a poskytovať im svoje
analýzy, metodiky hodnotenia kvality vzdelávania a výskumu, ako aj
ďalšie odborné poradenstvo.

•

ARRA Newsletters
Priestor na analýzu tém súvisiacich s kvalitou vysokého školstva na Slovensku.
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V roku 2010 nás podporili:
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