
Výsledky analýzy 
výročných správ o činnosti 

verejných vysokých škôl
Analýza 

Transparency International Slovensko a
Inštitútu pre dobre spravovanú

spoločnosť



Informácie o analýze:

Cieľ analýzy: kvalita informácií poskytovaných verejnými vysokými
školami (VVŠ)

Analyzované dokumenty: výročné správy o činnosti verejných
vysokých škôl za rok 2006

Obdobie zberu dát: 7. august 2007 až 7. september 2007 

Východiská pre metodiku analýzy: ustanovenia zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, doterajšie
analýzy výročných správ štátnych príspevkových a rozpočtových organizácií
(SGI), neziskových organizácií a firiem (INEKO) a rámcová osnova pre
výročné správy o činnosti verejných vysokých škôl v ČR



Úloha výročnej správy o činnosti

• Komunikácia s verejnosťou o realizovaných 
aktivitách (so súčasnými/potenciálnymi študentmi, s 
praxou, s MŠ SR, so širšou verejnosťou)

• Možnosť kontroly čerpania verejných prostriedkov

• Nástroj strategického manažmentu VVŠ (odpočet 
napĺňania dlhodobého zámeru VVŠ)



Kritériá
• Dostupnosť správy (či a ako je výročná správa dostupná

verejnosti) 

• Formálna stránka správy (či je správa ľahko čitateľná a prehľadná, 
či umožňuje získať dodatočné informácie a či je prepojená aj na 
ďalšie relevantné dokumenty), 

• Dostupnosť dát (či správa obsahuje požadované informácie 
v šiestich skupinách podkritérií) 

• Analytický rozmer výročnej správy (či je správa iba súborom 
informácií alebo sú tieto informácie navzájom prepojené
a komplexne analyzované)



Metodika

• V kritériu Dostupnosť správy sa udelilo 5 bodov za 
ľahko dostupnú správu, 3 body za ťažko dostupnú
správu, 0 bodov za nedostupnú správu

• Za každú informáciu požadovanú v ostatných kritériách 
1 bod (v ojedinelých prípadoch pol bodu)

• Zoradenie VVŠ podľa miery naplnenia kritériá

• Celkové poradie = priemer napĺňania jednotlivých 
kritérií



HLAVNÉ VÝSTUPY

ANALÝZY



Všeobecné zistenia - pozitíva

VVŠ pomerne rozsiahlo informovali v rámci kritéria
„Dostupnosť dát“ o
• samotnej inštitúcii (Informácie o organizácii), 

• svojej činnosti v oblasti vzdelávania a vedy a výskumu 
(Informácie o činnosti VVŠ),

• vzťahu VVŠ s praxou (Informácie o hlavných skupinách 
užívateľov služieb VVŠ). 



Všeobecné zistenia - problematické oblasti

VVŠ poskytovali málo informácií o:
• hodnotení kvality vysokej školy - najmä hodnotenie VVŠ a pedagógov 

študentmi školy (kritérium Dostupnosť dát),
• sociálnom zabezpečení študentov a pedagógov a o podpore 

študentských aktivít (kritérium Dostupnosť dát), 
• medzinárodnom rozmere vysokej školy (kritérium Dostupnosť dát),

VVŠ poskytovali informácie požadované zákonom o VŠ len sporadicky a to
najmä v súvislosti s vyhodnocovaním aktivít v nadväznosti na dlhodobý zámer
vysokej školy a s informovaním o výsledkoch evaluácie školy vykonanej
vedeckou radou VVŠ.

VVŠ sa tiež veľmi málo venovali analyzovaniu údajov, ktoré v správe uvádzali
⇒ nemožné použitie výročných správ ako strategického manažérskeho
nástroja



Kritérium č. 1 – Dostupnosť správy

Správa je ľahko prístupná pokiaľ sa nachádza na hlavnej
stránke VVŠ, z hlavnej stránky je na ňu odkaz alebo
je možné ju nájsť pomocou vyhľadávača.

Za ťažšie dostupnú je správa považovaná, keď je
potrebné ju dlho hľadať na webstránke univerzity alebo
keď je dostupná len na požiadanie.



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria Dostupnosť správy v %
UK Bratislava 100
PU Prešov 100
UKF Nitra 100
UMB B.Bystrica 100
TvU Trnava 100
STU Bratislava 100
TU Košice 100
ŽU Žilina 100
TUAD Trenčín 100
EU Bratislava 100
TU Zvolen 100
VŠMU Bratislava 100
AU B.Bystrica 100
KU Ružomberok 100
UPJŠ Košice 60
UCM Trnava 60
UVL Košice 60
VŠVU Bratislava 60
UJS Komárno 60
SPU Nitra 0



• V čase, keď výskumný tím začal zbierať dáta pre hodnotenie výročných
správ vysokých škôl, t.j. 7. augusta 2007, mali na svojich internetových
stranách výročné správy o činnosti aj o hospodárení len 3 vysoké
školy: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita 
a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. 7 VVŠ malo zverejnené
len správy o činnosti (UK, ŽU, STU, TU Zvolen, TvU, UMB, UPJŠ) a 10 
VVŠ nemalo na svojej internetovej stránke zverejnenú ani výročnú
správu o činnosti ani o hospodárení. Tie VVŠ, ktorým chýbala niektorá z 
výročných správ boli požiadané o jej zaslanie.

• Vo viacerých prípadoch sa stalo, že vysoké školy síce zaslali na základe 
požiadavky výročnú správu výskumnému tímu, ale nezverejnili ju na 
svojej internetovej strane.

• Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene odmietli zverejniť výročné
správy o hospodárení, TvU nezverejnila správu o hospodárení, UJS 
zaslala správu o hospodárení v inej štruktúre ako požaduje MŠ SR, 
TUAD a UCM zmenili webstránku a dnes už tam výročná správa  o 
hospodárení nie je.



Kritérium č. 2 – Formálna stránka správy

Výročná správa by mala byť nielen fyzicky dostupná, ale aj
zrozumiteľná. Pokiaľ je výročná správa neprehľadná
a informácie v nej sú podávané nezrozumiteľne, tak je jej prínos
pre čitateľa minimálny. 

Formálna stránka správy bola posudzovaná v rámci štyroch
skupín podkritérií:
• identifikačné údaje vysokej školy,
• prehľadnosťa prístupnosť textu, 
• prvky zlepšujúce kvalitu podávania informácií v správe, 
• prepojenie s inými správami. 



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria Formálna stránka v %
TvU Trnava 84
PU Prešov 79
UKF Nitra 79
STU Bratislava 74
UK Bratislava 68
KU Ružomberok 68
UCM Trnava 63
UPJŠ Košice 53
UMB B.Bystrica 53
ŽU Žilina 53
EU Bratislava 53
VŠMU Bratislava 53
AU B.Bystrica 53
VŠVU Bratislava 47
UJS Komárno 47
UVL Košice 42
TU Košice 42
TU Zvolen 42
TUAD Trenčín 32
SPU Nitra 0



Kritérium č. 3 – Dostupnosť dát - spolu
Kritérium “Dostupnosť dát” poskytuje informáciu o tom, či vysoká škola
poskytuje konkrétne informácie, ktoré by každá výročná správa mala
obsahovať. 

Dostupnosť dát bola hodnotená v rámci šiestich skupín podkritérií: 
• Informácie o organizácii,
• Informácie o činnosti VVŠ,
• Informácie o medzinárodnom rozmere VVŠ,
• Informácie o hodnotení kvality VVŠ,
• Informácie o sociálnom zabezpečení študentov, a podpora 

študentských aktivít,
• Informácie o hlavných skupinách užívateľov.



Vysoká škola Miera naplnenia všetkých kritérií v rámci Dostupnosti dát v %
UVL Košice 63
ŽU Žilina 60
TvU Trnava 54
STU Bratislava 54
AU B.Bystrica 54
EU Bratislava 53
TUAD Trenčín 52
TU Zvolen 48
UK Bratislava 47
TU Košice 43
PU Prešov 41
UCM Trnava 40
UMB B.Bystrica 39
KU Ružomberok 37
VŠVU Bratislava 37
UPJŠ Košice 32
UKF Nitra 32
VŠMU Bratislava 29
UJS Komárno 21
SPU Nitra 0



Kritérium č. 3 – Dostupnosť dát - Informácie o
organizácii

V rámci tejto časti sa hodnotenie zameralo na posúdenie
poskytnutia informácií o vysokej škole ako organizácii a to
najmä z pohľadu personálneho zabezpečenia, obsadenia
rôznych orgánov a z pohľadu pravidiel, ktoré regulujú chod
vysokej školy.



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria Informácie o organizácii v %
EU Bratislava 100
TUAD Trenčín 73
ŽU Žilina 68
TU Zvolen 68
UCM Trnava 64
TvU Trnava 64
STU Bratislava 64
KU Ružomberok 64
UK Bratislava 59
AU B.Bystrica 59
PU Prešov 55
UVL Košice 55
VŠVU Bratislava 55
UJS Komárno 55
UMB B.Bystrica 50
UPJŠ Košice 36
UKF Nitra 36
VŠMU Bratislava 32
TU Košice 27
SPU Nitra 0



Kritérium č. 3 – Dostupnosť dát - Informácie o
činnosti VVŠ

V tejto časti analýza sledovala koľko informácií podáva
vysoká škola o svojich činnostiach, teda o vzdelávaní, vede
a výskume, servisných činnostiach, o ďalšom vzdelávaní
a o oceneniach za rôzne aktivity. 



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria Informácie o činnosti v %
ŽU Žilina 85
UVL Košice 79

UMB B.Bystrica 79
PU Prešov 75
UCM Trnava 71
TvU Trnava 71
EU Bratislava 71
UK Bratislava 67
STU Bratislava 63
TU Košice 63
TUAD Trenčín 63
UKF Nitra 58
AU B.Bystrica 58
KU Ružomberok 58

VŠMU Bratislava 54

VŠVU Bratislava 50
TU Zvolen 44
UPJŠ Košice 42
UJS Komárno 13
SPU Nitra 0



Kritérium č. 3 – Dostupnosť dát - Informácie 
o medzinárodnom rozmere vysokej školy

V rámci kritéria informácie o medzinárodnom rozmere
vysokej školy boli sledované tri oblasti: informácie
o mobilite študentov, pedagógov a informácie o iných 
medzinárodných aktivitách. 



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria Informácie o medzinárodnom rozmere vysokej školy
v %

TUAD Trenčín 67
TU Košice 57
TvU Trnava 57
UKF Nitra 57
UVL Košice 57
UCM Trnava 52
VŠVU Bratislava 52
KU Ružomberok 52
EU Bratislava 50
ŽU Žilina 48
AU B.Bystrica 48
VŠMU Bratislava 43
STU Bratislava 43
UK Bratislava 38
UMB B.Bystrica 38
PU Prešov 31
TU Zvolen 29
UJS Komárno 24
UPJŠ Košice 19
SPU Nitra 0



Kritérium č. 3 – Dostupnosť dát - Informácie o
hodnotení kvality VVŠ

V rámci informácií o hodnotení kvality sa analýza zamerala na to, či 
vysoká škola informuje o rôznych hodnoteniach kvality. Konkrétne 
bolo sledované, či vysoká škola informuje:

• o výsledkoch evaluácie vykonanej jej vedeckou radou v súlade s 
§ 20, ods. 2, písm. b) zákona VŠ, 

• o výsledkoch evaluácie školy externými slovenskými a/alebo 
zahraničnými inštitúciami,

• o tom, či a koľkokrát ročne škola umožňuje študentom hodnotiť
kvalitu výučby a učiteľov (§ 70, ods. 1, písm. h) zákona o VŠ
a o kumulatívnych výsledkoch hodnotenia študentov.



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria Informácie o hodnotení kvality VVŠ v %
UVL Košice 75
TvU Trnava 75
STU Bratislava 75
AU B.Bystrica 75
UK Bratislava 50
PU Prešov 50
TU Zvolen 50
VŠVU Bratislava 50
UPJŠ Košice 25
TU Košice 25
ŽU Žilina 25
EU Bratislava 25
KU Ružomberok 25
UJS Komárno 0
UCM Trnava 0
UKF Nitra 0
UMB B.Bystrica 0
TUAD Trenčín 0
VŠMU Bratislava 0
SPU Nitra 0



Kritérium č. 3 – Dostupnosť dát - Informácie o
sociálnom zabezpečení študentov a pedagógov o
podpore študentských aktivít
Informácie o sociálnom zabezpečení študentov sa konkrétne
koncentrovali najmä na informácie 
• o ubytovaní pre študentov (kapacita, cena) a pedagógov
(počet ubytovaných), 
• o stravovaní (vydané jedlá, cena), 
• o štipendiách zo štátnych zdrojov (ich výška, aktivity/prospech za 

ktoré boli udelené),
• o štipendiách z vlastných zdrojov alebo zo zdrojov iných ako
je štátny rozpočet (aktivity za aké boli udelené, výška a počet štipendií),
• o podpore mimoškolských aktivít študentov.



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria Soc. zabezpečenie študentov, a podpora 
študentských aktivít v %

TUAD Trenčín 68
ŽU Žilina 63
UMB B.Bystrica 61
UK Bratislava 53
STU Bratislava 53
TU Zvolen 53
AU B.Bystrica 53
UVL Košice 42
TvU Trnava 32
EU Bratislava 32
UPJŠ Košice 26
UCM Trnava 26
PU Prešov 21
TU Košice 16
UKF Nitra 11
KU Ružomberok 11
UJS Komárno 5
VŠMU Bratislava 0
VŠMU Bratislava 0
SPU Nitra 0



Kritérium č. 3 – Dostupnosť dát - Informácie o hlavných
skupinách užívateľov služieb vysokej školy

Toto kritérium sledovalo ako vysoká škola informuje 
o vzťahu s troma základnými skupinami užívateľov: 

• absolventi vysokej školy, 
• prax a zamestnávatelia,
• širšia verejnosť. 



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria - Hlavné skupiny užívateľov služieb VVŠ v %
UVL Košice 71
TU Košice 71
ŽU Žilina 71
UPJŠ Košice 43
TUAD Trenčín 43
EU Bratislava 43
TU Zvolen 43
VŠMU Bratislava 43
UCM Trnava 29
UKF Nitra 29
TvU Trnava 29
STU Bratislava 29
AU B.Bystrica 29
UJS Komárno 29
UK Bratislava 14
PU Prešov 14
VŠVU Bratislava 14
KU Ružomberok 14
UMB B.Bystrica 7
SPU Nitra 0



Kritérium č. 4 – Analytický rozmer výročnej správy

V rámci analytického rozmeru správy boli sledované štyri základné
oblasti: 

• analytické hodnotenie jednotlivých oblastí výročnej správy 
identifikovaných prostredníctvom kritérií definovaných v rámci 
jednotlivých častí kritéria: "Dostupnosť konkrétnych dát",

• hodnotenia údajov v jednotlivých kritériách v rámci kritéria 
"Dostupnosť konkrétnych dát" v súvislosti s napĺňaním poslania a 
dlhodobého zámeru (§ 20, ods. 1, písm. c) zákona o VŠ),

• prepojenie informácií uvedených vo výročnej správe o činnosti s 
informáciami o hospodárení,

• celkové zhodnotenie fungovania vysokej školy, jej silné stránky, 
problémy a načrtnutie riešenia týchto problémov.



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria - Analytický rozmer výročnej správy v %
STU Bratislava 47
UCM Trnava 34
TvU Trnava 34
EU Bratislava 28
UPJŠ Košice 22
UVL Košice 20
PU Prešov 19
TU Košice 19
KU Ružomberok 19
UK Bratislava 17
ŽU Žilina 17
UKF Nitra 16
TU Zvolen 14
VŠVU Bratislava 13
UMB B.Bystrica 11
VŠMU Bratislava 9
AU B.Bystrica 9
TUAD Trenčín 3
UJS Komárno 3
SPU Nitra 0



Celkové poradie

Celkové poradie vysokých škôl odzrkadľuje priemernú
úspešnosť VVŠ v jednotlivých vyššie uvedených kritériách.



Vysoká škola Miera priemerného napĺňania kritérií v %
STU Bratislava 61
TvU Trnava 61
ŽU Žilina 59
UVL Košice 56
EU Bratislava 56
AU B.Bystrica 54
UK Bratislava 52
TUAD Trenčín 50
PU Prešov 49
TU Zvolen 49
TU Košice 47
KU Ružomberok 46
UCM Trnava 44
UMB B.Bystrica 44
UKF Nitra 43
VŠVU Bratislava 38
VŠMU Bratislava 37
UPJŠ Košice 36
UJS Komárno 26
SPU Nitra 0



Celkové zhodnotenie VVŠ

Pomerne malá úspešnosť VVŠ v napĺňaní kritérií. Maximálny počet bodov bol
142 a najviac bodov získala STU Bratislava (80 bodov). Priemerný počet bodov
bol 61,8 bodu. Ešte tri VVŠ získali viac ako polovicu možných bodov (TvU
Trnava, ŽU Žilina, EU Bratislava). 

Dôvody 
• v dvoch kritériách z oblasti “Dostupnosť dát” s vysokým možným počtom 

bodov VVŠ len málo bodovali (medzinárodný rozmer vysokej školy a 
sociálne zabezpečenie študentov a pedagógov),

• problematické boli aj ďalšie dve kritériá s pomerne vysokým bodovým 
hodnotením, ale s málo bodmi získanými VVŠ: Formálna stránka výročnej 
správy a Analytický rozmer výročných správ. V rámci Analytického rozmeru 
výročných správ bola priemerná hodnota získaných bodov 6 z 32 a v rámci 
formálnej stránky správy to bolo priemerne 10 bodov z 19.



Miera pokrytia požiadaviek zákona o VŠ v súvislosti s
výročnými správami

Toto kritérium vyhodnocovalo uvádzanie informácií, ktoré sú priamo
požadované zákonom o VŠ:

• Hodnotenia údajov v jednotlivých kritériách definovaných v rámci č. III
metodiky: "Dostupnosť konkrétnych dát" v súvislosti s napĺňaním poslania a
dlhodobého zámeru (§ 20, ods. 1, písm. c) zákona o VŠ). 

• Informácie o zmenách na vedúcich pozíciách akademických orgánov
univerzity (senát, rektor, VR, disciplinárna komisia), ktoré nastali v priebehu
predchádzajúceho kalendárneho roka (§ 20, ods. 2, písm. c) zákona o VŠ). 

• Informácie o zmenách vnútorných predpisov verejnej vysokej školy, ktoré
nastali v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka (§ 20, ods. 2, písm. c)
zákona o VŠ). 

• VVŠ informuje o výsledkoch evaluácie školy vykonanej vedeckou radou
VVŠ (§ 20, ods. 2, písm. b)).



Vysoká škola Miera naplnenia kritéria - Pokrytie požiadaviek zákona o VVŠ v súvislosti
s výročnými správami v %

UCM Trnava 39
STU Bratislava 39
TvU Trnava 28
TU Zvolen 25
UK Bratislava 19
UVL Košice 11
UMB B.Bystrica 11
ŽU Žilina 11
TUAD Trenčín 11
EU Bratislava 11
VŠVU Bratislava 11
KU Ružomberok 11
AU B.Bystrica 8
PU Prešov 6
UKF Nitra 6
TU Košice 6
UJS Komárno 6
VŠMU Bratislava 0
UPJŠ Košice 0
SPU Nitra 0



Odporúčania – VVŠ

• Zvážiť doplnenie poskytovaných informácií o informácie, ktoré
výskumný tím identifikoval vo svojej metodike.

• Zverejňovať obe výročné správy na hlavnej stránke hneď po 
schválení akademickým senátom a správnou radou, alebo v 
termíne stanovenom MŠ SR.

• Zverejniť na jednom mieste všetky výročné doteraz napísané
správy.

• Ustanoviť jedného editora výročnej správy a vytvorenie 
podrobnejšieho obsahu.

• Zverejniťvýročné správy o činnosti a o hospodárení na jednom 
mieste.

• Začať analyzovať údaje vo výročnej správe a využívať ju na 
odpočet napĺňania dlhodobého zámeru a poslania VVŠ.



Odporúčania pre MŠ SR

Z dlhodobého hľadiska
• Dopracovať chýbajúce dokumenty a usmernenia (usmernenie pre 

dátum a formu zverejnenia výročných správ, vytvorenie dlhodobého 
zámeru pre vysoké školstvo)

• Navrhnúť rámcovú osnovu výročných správ o činnosti
• Spojiť výročnú správu o činnosti so správou o hospodárení

Z krátkodobého hľadiska
• Vytvoriť a zverejniť vykonávací predpis stanovujúci termín 

zverejňovania výročných správ o činnosti aj o hospodárení
a spôsob ich zverejnenia pre širokú verejnosť

• Stanoviť aspoň minimálnu štruktúru výročnej správy o činnosti



Ďakujeme za pozornosť


	

