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ÚVOD 

 

Nasledovný text štúdie je výsledkom tvorivého hľadania účinných riešení pre slovenské 

vysoké školstvo. Kombinuje medzinárodný pohľad a skúsenosti s lokálnou praxou. Model 

intelelektuálneho kapitálu je natoľko zaujímavý, že bol využitý v rámci konzultačného 

procesu s vysokými školami v národnom projekte „Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti”, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky. Štúdia opisuje sumár praktických skúseností s využitím tejto metodiky, 

navrhuje riešenia pre zlepšenie fungovania vysokých škôl a opisuje nápady pre jej praktické  

využitie.  

1. MODEL INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU AKO PRÍSTUP PRE STRATEGICKÉ RIADENIE VYSOKÝCH 

ŠKÔL 

1.1. STRUČNÝ PREHĽAD VÝVOJA PRÍSTUPOV K IC 

 

Výskumné inštitúcie a vysoké školy sú závislé na zdrojoch vedomostí viac ako ostatné typy 

organizácií. Tieto inštitúcie preto prirodzene usilujú o adekvátne riadenie vedomostných 

zdrojov a zbierajú osvedčené a použiteľné postupy za účelom zlepšenia ich organizácie. 

Reportovanie intelektuálneho kapitálu bývalého rakúskeho výskumného centra Seibersdorf 

(ARCS; dnešný Rakúsky technický inštitút), ktoré publikoval profesor Günter Koch s ďalšími 

spolupracovníkmi v roku 2000,  je jedným z prvých príkladov. Využíva prístup založený na 

modeli intelektuálneho kapitálu k štruktúre, rozvoju a dokumentácii intelektuálneho kapitálu v 

rámci akademickej inštitúcie. Vychádza pritom z pôvodného konceptu intelektuálneho 

kapitálu od Edvinssona a Maloneho z roku 1997. 

Reportovanie intelektuálneho kapitálu vo výskumných centrách je založené na integrovanom 

procesne orientovanom modeli. Zachytáva cyklus vedomostí v rámci inštitúcie, napomáha 

vizualizovať rozvoj nehmotného kapitálu (napr. nefinančných výsledkov týkajúcich sa 

ekonomiky, výskumu a spoločnosti) a zároveň ho prepája s hmotnými výsledkami. 
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Obrázok 1: ARCS model reportovania intelektuálneho kapitálu 1 

 

Po definovaní vedomostných cieľov (v ideálnom prípade vychádzajúcich z organizačnej 

stratégie) je ľudský, štrukturálny a vzťahový kapitál zhrnutý do jednotnej štruktúry tak, aby 

zobrazoval intelektuálny kapitál inštitúcie. Tento intelektuálny kapitál prispieva k úspešnej 

realizácii výskumu na prevádzkovej úrovni, a tým zvyšuje hodnotu kľúčových procesov 

(podľa modelu ARCS tie obsahujú aj zmluvný a nezávislý výskum). Tento model bol 

implementovaný v Nemeckom centre pre vzdušné a kozmické lety ako výskumnej 

organizácii a v Rakúskej národnej banke so zameraním na finančné inštitúcie. V roku 2003 

vypracovali Bornemann and Sammer systémový model s kybernetickými rozmermi 

zachytávajúcimi vzťahy príčin a následkov. Model bol aplikovaný v spoločnosti Böhler 

Uddeholm a neskôr v rámci siete výskumných organizácií zameraných na nanotechnológie a 

ekologické energie. 

 

1.2. REPORTING INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU V RÁMCI TERCIÁRNEHO VZDELÁVANIA – 

RAKÚSKY PRÍKLAD 

 

V Rakúsku je 22 verejných univerzít, 21 univerzít aplikovaných vied, 12 súkromných univerzít 

a 9 pedagogických inštitúcií terciárneho vzdelávania. Reformy v rámci univerzitného sektora, 

ktoré v roku 2002/03 dali rakúskym verejným univerzitám vyššiu úroveň autonónmie 

a schopnosti konať, zároveň vyžadovali pevný základ pre relevantné ohodnotenie ich výkonu 

pravidelným, štruktúrovaným a transparentným spôsobom.  

Všetky verejné univerzity v Rakúsku sú povinné od roku 2006 na základe prijatia Zákona 

o intelektuálnom kapitáli zo strany Spolkového ministerstva školstva, vedy a kultúry podávať 

správu o intelektuálnom kapitáli na ročnej báze. Toto bol celosvetovo prvý precedens 

legislatívneho uzákonenia podobnej požiadavky voči univerzitám. Navyše 20% ich finančnej 

podpory od vlády je podmienené úspešným rozvojom ich intelektuálneho kapitálu. To bolo 

dôvodom pre zavedenie ročného, vysoko štandardizovaného reportingu o intelektuálnom 

kapitáli v rámci rakúskych výskumných univerzít. Pôvodne pripadalo v úvahu viac ako 100 

ukazovateľov. Do prvotnej implementácie sa však dostalo len 56. V roku 2010 bol zákon 

                                                             
1 Zdroj: Koch, G. R., Leitner, K. H. & Borneman, M. (2000). Measuring and reporting intangible assets and results in a 
European Contract Research Organization. Paper prepared for the Joint German-OECD Conference Benchmarking 
Industry-Science Relationship, presented October 16 – 17, 2000, Berlin, Germany.  
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revidovaný Spolkovým ministerstvom vedy a výskumu a počet ukazovateľov bol znížený na 

42. 

 

Aby bolo možné vytvoriť jednotný štandardizovaný systém pre všetky rakúske verejné 

univerzity, bol vytvorený procesne-orientovaný model – podobný ARCS modelu. Ten pokrýva 

rámcové podmienky, intelektuálny kapitál (ľudský, štrukturálny a vzťahový) a výkonnostné 

procesy (aktivity univerzity, spoločenské aktivity, ako aj samostatne určené ciele a stratégie). 

Rovnako tiež obsahuje procesy, výstupy a dopad na zainteresované subjekty.  

 

Obrázok 2: Model reportingu intelektuálneho kapitálu na univerzitách 2 

 
 

Samotná správa sa skladá z dvoch častí – textovej a kvantitatívnej, ktorá obsahuje kľúčové 

ukazovatele. Od roku 2010 je textová časť členená do 14 oblastí:  

 Rozsah aktivít, strategické ciele, profilovanie 

 Organizácia 

 Zabezpečenie a riadenie kvality  

 Rozvoj zamestnancov a kariérny rast mladých výskumníkov  

 Výskum a vývoj / rozvoj a zlepšovanie umenia 

 Štúdium a kontinuálne vzdelávanie  

 Spoločenské ciele 

 Medzinárodný kontext a mobilita  

 Spolupráca  

 Knižnice a špecifické oddelenia  

 Budovy / infraštruktúra 

 Klinické oblasti / úlohy v oblasti verejného zdravia (pre univerzity v oblasti medicíny a 

zdravotníctva) 

 Ocenenia 

 Zhrnutie a vyhliadky 

 

Vývoj kľúčových ukazovateľov v druhej časti reportingu intelektuálneho kapitálu bol 

výsledkom dlhého procesu vyjednávania medzi Federálnym ministerstvom a Rakúskou 

                                                             
2 Zdroj: Leitner, K. H. (2004). Intellectual Capital reporting for universities: conceptual background and application for 

Austrian Universities. Research Evaluation, 13(2), pp. 129-140. http://dx.doi.org/10.3152/147154404781776464  

http://dx.doi.org/10.3152/147154404781776464
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asociáciou univerzít (UNIKO). Výsledkom bol dlhý zoznam iba klasických kľúčových 

ukazovateľov, z ktorých každý môže nadobúdať viacero hodnôt.  Táto zmena bola súčasťou 

revízie v roku 2010. Kľúčové ukazovatele sa vzťahujú k procesom modelu reportingu 

intelektuálneho kapitálu. Zámer spolkového ministerstva je pokryť všetky univerzity jedným 

modelom používajúcim rovnaké ukazovatele. Podľa rakúskej systematizácie odborov vedy a 

výskumu "Štatistické Rakúsko" existuje 2000 klasifikácií vedných a výskumných odborov3, 

ktorá sa nutne nemusí hodiť rozdeleniam fakúlt či vedeckej štruktúre univerzít. Preto 

univerzity majú možnosť využiť podporné publikácie zamerané na zhromažďovanie a 

meranie špeciálnych kľúčových ukazovateľov.  

 

Tabuľka 1: Príklady ukazovateľov reportingu intelektuálneho kapitálu rakúskych univerzít 

Kľúčový ukazovateľ Hodnota 

výkonnosť procesov výučby počet študentov / odbor štúdia 

výkonnosť procesov výskumu počet výskumných projektov 

výstupy výučby počet absolventov / odbor štúdia 

výstupy výskumu udelené licencie / oblasť výskumu 

ostatné výstupy  aktivity knižnice 

výsledok výučby nástupný plat absolventov 

 

V súvislosti so zberom dát univerzitami rozlišujeme dva typy kľúčových ukazovateľov na 

základe ich zdroja. Originálne kľúčové ukazovatele sú zbierané a vypočítavané univerzitami. 

Neoriginálne kľúčové ukazovatele sú vypočítavané Spolkovým ministerstvom na základe dát 

predkladaných univerzitami. Tieto kľúčové ukazovatele sú dostupné prostredníctvom 

dátového skladu “uni:data”4. Údaje musia byť porovnávané na trojročnej báze. 

 

Niektoré kľúčové ukazovatele uvedené v druhej časti správy o intelektuálnom kapitáli môžu 

byť integrované do textovej časti. Okrem toho, univerzitám bolo nedávno umožnené 

zavádzať ďalšie kľúčové údaje, ktoré by ich podporili v používaní správy ako 

monitorovacieho a riadiaceho nástroja. Pokiaľ univerzity chcú tieto dodatočné parametre 

integrovať do ich reportingu intelektuálneho kapitálu, musia byť údaje predložené a 

schválené Rakúskym spolkovým ministerstvom pre vedu. 

 

Obrázok 3: Príklady správ o intelektuálnom kapitáli Univerzity v Grazi5 a FH JOANNEUM6 

 

                                                             
3 Rakúske spolkové ministerstvo pre vedu a výskum (2010) Verordnung der Bundesministerin für Wissenschaft und 

Forschung über die Wissensbilanz“ Wissensbilanz-Verordnung 2010 - WBV 2010, BGBl. II Nr. 216/2010. Získané 

17.12.2013 z http://www.bmwf.gv.at/fileadmin/user_upload/wissenschaft/recht/wbv_2010.pdf.  

 
4 http://www.bmwf.gv.at/unidata  
5 http://static.uni-graz.at/fileadmin/Akgl/4_F%C3%BCr_MitarbeiterInnen/WiBi_2012.pdf 

6 https://www.fh-joanneum.at/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaahzbcf&download=1 

http://www.bmwf.gv.at/fileadmin/user_upload/wissenschaft/recht/wbv_2010.pdf
https://www.fh-joanneum.at/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaahzbcf&download=1
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Prvé prototypické príklady správ o intelektuálnom kapitáli boli implementované napr. ako 

čiastočný model na jednom z oddelení Vysokej banskej školy v Leobene a na Donau 

Univerzite v Kremsi. Iné univerzity čoskoro zaviedli svoj systém reportingu v súlade s 

právnymi požiadavkami. Rakúske verejné univerzity organizujú pravidelné stretnutia 

univerzitných pracovníkov, ktorí majú na starosti práve reporting intelektuálnu kapitálu v ich 

organizácii.  

 

PRÍKLAD 1: REPORTOVANIE INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU NA TECHNICKEJ UNIVERZITE 

V GRAZI 
7 

 

Technická univerzita v Grazi (TU Graz) bola založená v roku 1811 a je domovom pre 12 300 

študentov a takmer 2 300 zamestnancov na siedmych fakultách (údaje TU Graz z roku 

2012). TU Graz publikovala svoju prvú Správu o intelektuálnom kapitáli za rok 2005. Za rok 

2012, má správa 297 strán, vrátane doplnenej časti o dohode o výkonnosti. Je to zverejnená 

správa vydaná prostredníctvom bulletinu TU Graz.  

 

Od roku 2010 je metodika reportingu intelektuálneho kapitálu 

kombinovaná so správou o pokroku dosiahnutom ohľadne cieľov 

a iniciatív dohody o výkonnosti uzavretou so Spolkovým 

ministerstvom pre vedu a výskum. Dohoda o výkonnosti sa 

uzatvára na obdobie troch rokov, správa o dosiahnutom pokroku 

sa musí podávať každý rok. Zaujímavé je, že Ministerstvo má 

teraz implementované aj kľúčové dáta na meranie dohody o 

výkonnosti. Až doteraz boli stanovené kľúčové dáta len pre 

správu o intelektuálnom kapitáli rakúskych univerzít, ale nie pre 

dohodu o výkonnosti. Žiaľ, kľúčové dáta s tým nesúvisia. 

 

Obrázok 4: Obal správy o intelektuálnom kapitáli Technickej 

univerzity v Grazi 

 

                                                             
7 Link na poslednú správu: http://mibla.tugraz.at/12_13/Stk_16/Wissensbilanz_2012_TU_Graz.zip 

 

http://mibla.tugraz.at/12_13/Stk_16/Wissensbilanz_2012_TU_Graz.zip
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Kľúčové údaje pre reporting intelektuálneho kapitálu spolu s ďalšími interpretačnými 

poznámkami musia byť schválené rektorátom a predložené na Spolkové ministerstvo každý 

rok do 15. marca pre spracovanie dát. Tento proces musí byť ukončený do 28. apríla a jeho 

výsledkom môže byť ďalší zber dát a interpretačné požiadavky. Interpretačné poznámky sa 

poskytujú napríklad pre spôsob výpočtu, vymedzenie určitých hodnôt, prehlásenie ohľadne 

dosiahnutia cieľov výkonnosti alebo kritiku (keďže definícia určitých kľúčových údajov nie je 

presne špecifikovaná Spolkovým ministerstvom). Po dokončení Rada univerzity schvaľuje 

a oficiálne predkladá správu o intelektuálnom kapitáli na Spolkové ministerstvo.  

 

Zber dát vykonáva rektorát a Štatistický a hodnotiaci úrad. Popisnú časť vypracovávajú dvaja 

zamestnanci v spolupráci s vedúcimi katedier. Pre zostavovanie kľúčových údajov 

a ukazovateľov sú zavedené rôzne systémy plánovania zdrojov, ktoré sa využívajú na zber 

dát, ako je napríklad SAP alebo systém pre správu informácií. Oba sú už zavedené nástroje 

TU Graz na riadenie univerzity.  

 

Iba niekoľko ukazovateľov sa musí zostavovať dodatočne. Takmer každý súbor údajov 

zozbieraný prostredníctvom existujúcich systémov je potrebné spracovať ručne, upraviť a 

interpretovať tak, aby vyhovoval požiadavkám reportingového systému rakúskych univerzít. 

V niektorých prípadoch, kedy je zhromažďovanie požadovaných údajov nekonzistentné 

alebo je potrebné ho skontrolovať, TU Graz dodáva vysvetlenia prečo určitý parameter nebol 

poskytnutý. 

 

Celkovo je vypracovanie správ o intelektuálnom kapitáli na TU Graz spojené s existujúcimi 

nástrojmi riadenia univerzity pre zber údajov. Vyžaduje si však pomerne veľké dodatočné 

úsilie upraviť údaje na požiadavky procesu reportovania. TU Graz tiež vyvinula určité úsilie 

na prepojenie reportovania v oblasti inelektuálneho kapitálu s ostatnými nástrojmi riadenia. 

Príkladom je spoločné publikovanie správy o intelektuálnom kapitáli so správou 

o dosiahnutom pokroku vo výkonnosti. Ako uvádza univerzita, niektoré kľúčové dáta 

požadované spolkovým ministerstvom sa nedajú aplikovať v TU Graz pre samotné riadenie 

univerzity. Niektoré kľúčové dáta tiež nezachytávajú skutočnú situáciu. Preto TU Graz 

predložila dodatočné voliteľné kľúčové dáta – aj pre programy spolupráce s Univerzitou v 

Grazi a Vysokou školou múzických umení Graz. Existuje niekoľko voliteľných kľúčových 

údajov, ktoré poskytuje ich správa o intelektuálnom kapitáli a ktoré nenariadilo Spolkové 

ministerstvo resp. nevyžadujú súhlas Ministerstva. Napríklad, popisná časť reportu obsahuje 

mapu, ktorá predstavuje podnikateľské aktivity absolventov a pracovníkov TU Graz (obrázok 

2). 

 

Obrázok 5: Mapa start-up a spin-off  firiem TU Graz. Veľkosť štvorcov naznačuje veľkosť 

spoločností čo sa týka počtu pracovníkov v Rakúsku. Vzdialenosť od stredu je vek 

spoločnosti.8  

                                                             
8 Zdroj: Graz University of Technology (2012). Wissensbilanz 2012. Získané 8.1.2014 z 

http://mibla.tugraz.at/12_13/Stk_16/Wissensbilanz_2012_TU_Graz.zip 

http://mibla.tugraz.at/12_13/Stk_16/Wissensbilanz_2012_TU_Graz.zip
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Okrem toho, TU Graz spustila a koordinuje celoštátny rakúsky medziuniverzitný projekt 

s cieľom analyzovať porovnateľnosť kľúčových údajov reportingu intelektuálneho kapitálu a 

parametrov a kontrolu ich potenciálu použiteľnosti pre medzinárodný rebríček univerzít, ako 

je napríklad “U-Multirank9”. Prvé komplexné výsledky boli na konci roka 2014. Realizácia 

projektu už naznačila, že niektoré ukazovatele bude treba ešte vylepšiť a ich rozsah bude 

musieť byť viac rozvinutý v súlade s medzinárodnými štandardmi (napr. bibliografické 

ukazovatele). 

 

Skúsenosti a odporúčania ohľadne stratégie od TU Graz10 

Technická Univerzita v Grazi sa snaží značne zredukovať dvojité úsilie využitím existujúcich 

reportingových kanálov. Napriek tomu, väčšina automaticky zbieraných údajov pre 

reportovanie o intelektuálnom kapitáli sa musí dodatočne upravovať, aby naplnili požiadavky 

rakúskeho modelu reportingu vysokých škôl v tejto oblasti. 

Keďže ukazovatele ponechávajú priestor na interpretáciu (aj keď je tam komplexný prehľad, 

ktorý vysvetľuje každé kritérium), každá VŠ má svoju vlastnú interpretáciu, ktorá rozptyľuje 

porovnateľnosť. Napríklad, TU Viedeň započítava aj svojich dekanov, keď počíta riadiacich 

pracovníkov univerzity, a vykazuje 20 osôb. TU Graz počíta len rektora a prorektora, čiže 

dve osoby. 

                                                             
9Pozri  http://www.u-portal.org/u-multirank/ 
10 Na základe rozhovoru vedenom Dr. Roswithou Wiedenhofer & Mag. Christianom Friedlom s Dr. Renate Euler & Mag. 

Manuela Berner dňa 8. januára 2014 v Grazi 
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Na TU v Grazi je reporting intektuálneho kapitálu čiastočne aplikovaný ako riadiaci nástroj, 

ale skôr reaktívny ako proaktívny. Používa sa v prípade potreby na podčiarknutie 

strategických cieľov, ale nie na načrtnutie a zameranie sa na určitý strategický cieľ vopred. 

Hlavným odporúčaním TU Graz je odstrániť ukazovatele, ktoré nemajú pre VŠ žiaden prínos, 

a pridať ďalšie ukazovatele, ktoré sú užitočné pre samotný manažment univerzity. Navyše, 

správa o výkonnosti by mala byť znova odčlenená a publikovaná samostatne, pretože TU 

Graz ju používa aj pre externé marketingové účely. Záverečné odporúčanie TU Graz je, že 

ak sa ukazovatele už vytvoria a implementujú, musia byť v súlade so všetkými ostatnými, 

ktoré sa vyžadujú pre iné reporty poskytované Ministerstvu alebo iným orgánom verejnej 

správy. 

 

PRÍKLAD 2: ZHODNOTENIE UPLATŇOVANIA REPORTOVANIA INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU V 

RAKÚSKU 
11 

 

Po takmer 10 rokoch skúseností s reportingom intelektuálneho kapitálu na vysokých školách 

v Rakúsku možno konštatovať, že tento prístup k riadeniu nehmotného majetku je dobre 

zavedený. Platí to predovšetkým pre tradičné výskumné univerzity, pre ktoré je povinný. 

Rovnako je dobre rozšírený medzi aplikovanými univerzitami, ktoré ho používnajú na 

dobrovoľnej báze. 

 

Na jednej strane existujú štandardné ukazovatele, riadený proces a záväzné postupy 

týkajúce sa reportingu intelektuálneho kapitálu vo výskumných univerzitách. Na druhej strane  

však existujú snahy a dokonca aj organizované projekty v rámci jednotlivých univerzít, 

ktorých cieľom je ďalej rozvíjať a zlepšovať použiteľnosť tejto metódy. Zameriavajú sa na 

zmeny v definícii a výbere ukazovateľov a skúmajú možnosti jej využitia pre firemné 

strategické plánovanie a kontrolné účely. Je logické, že tieto procesy sú veľmi zložité 

a náročné na pracnosť. Napriek mnohým rokov skúseností a existencie informačných 

a zdrojových plánovacích nástrojov, zber samotných údajov sa stále zabezpečuje manuálne. 

Okrem toho možno nájsť niekoľko ďalších tém, kde je priestor pre zlepšenie procesu.  

Na základe vývoja v posledných rokoch sa zdá, že existuje snaha zo strany Spolkového 

ministerstva pre vedu Rakúska celkovo zjednotiť riadiace nástroje pre manažment vysokých 

škôl. Príkladom je prísnejšie prepojenie strategicky dôležitých dohôd o výkone s reportingom 

intelektuálneho kapitálu. Preto možno urobiť záver, že reporting intelektuálneho kapitálu na 

vysokých školách je veľmi zásadná téma so zaujímavou dynamikou i z celkovej perspektívy 

riadenia.  

 

Nasledujúca časť poskytuje komplexný súhrn odporúčaní Spolkového ministerstva pre vedu, 

výskum a hospodárstvo Rakúska na implementáciu reportingu intelektuálneho kapitálu 

vysokými školami: 

1. Metodika reportingu intelektuálneho kapitálu na každej vysokej škole môže byť 

rozsiahlejšia ako štandardná metodika. Metodika každej z rakúskych univerzít 

presahuje štandardný reporting intelektuálneho kapitálu. Obsahuje totiž tiež naratívne 

                                                             
11 Na základe rozhovoru vedenom Dr. Roswithou Wiedenhofer s Mag. Reisnerom zo Spolokového ministerstva Vedy, 

výskumu a hospodárstva dňa 21. marca 2014 vo Viedni  
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časti podľa výročnej správy a hodnotenie dohodnutých ukazovateľov výkonnosti v zmysle 

úrovne ich plnenia. Celkovo sa používa hlavne na zber štatistických údajov (cca 60% 

subjektov, klesajúca tendencia) a ako nástroj na riadenie (cca 40% subjektov, rastúci 

trend). Využitie reportingu intelektuálneho kapitálu ako riadiaceho nástroja bude ďalej 

narastať. Najväčšie odlišnosti medzi rakúskymi univerzitami existujú práve vo využívaní 

metodiky v rámci riadenia. Napríklad Univerzita v Innsbrucku silne uplatňuje túto metódu 

ako interný nástroj riadenia od prvej implementácie a produkuje veľmi zhustené a 

efektívne správy. Reporting intelektuálneho kapitálu je taktiež hlavným zdrojom údajov 

pre spracovanie správ do Národnej rady, predovšetkým naratívnych častí, ktoré sa týkajú 

verejnej správy a vyučovania. 

 

2. Hlavnou výzvou je heterogenita na univerzitách. Existujú veľké rozdiely medzi 

univerzitnými štruktúrami a vedeckými disciplínami, ktoré musia byť do istej miery 

zohľadnené. Pre zabezpečenie celkovej porovnateľnosti všetkých vysokých škôl je 

potrebný základný konsenzus. Preto rakúska metodika umožňuje iba jednu sadu 

ukazovateľov pre všetky vysoké školy (prístup zhora-nadol, odbory vychádzajú z 

Frascatiho systému). Benchmarking sa robí len medzi univerzitami s podobným 

vedeckým zameraním (napr. technické, lekárske, umelecké), hoci rozdiely existujú aj v 

rámci týchto kategórií. Navyše univerzity môžu navrhovať voliteľné ukazovatele (prístup 

zdola-nahor). Tento prístup môže vytvoriť cenné podnety pre ďalší rozvoj a vylepšenie 

súboru ukazovateľov a mal by byť ešte viac využívaný. 

 

3. Výber a množstvo indikátorov sú rozhodujúce. Existujú "tvrdé" a "mäkké" 

ukazovatele. "Tvrdé ukazovatele sú kľúčové pre oblasť výučby (počet študentov, ktorí 

robia skúšky, absolvujú atď.), výskumu a vývoja (počet VaV projektov, príjmy atď.) alebo 

počtu publikácií (napr. v karentovaných časopisoch). Pričom tieto ukazovatele sú 

určujúce pre rozdelenie finančných prostriedkov medzi univerzitami. Nový rakúsky 

univerzitný systém financovania musí obsahovať jeden relevantný ukazovateľ pre 

rozdelenie prostriedkov. Tento ukazovateľ musí byť začlenený do systému reportingu 

intelektuálneho kapitálu. "Mäkké" ukazovatele nemajú žiadny priamy vplyv na rozdelenie 

finančných prostriedkov, ale tvoria podklad pre dialóg ministerstva a vysokých škôl s 

cieľom identifikovať potenciálne problémy. Pred implementáciou do rakúskeho systému 

pripadalo do úvahy viac ako 100 ukazovateľov. Prvá implementácia zahŕňala 56 

ukazovateľov. Trvalo nejaký čas získať dostatočné množstvo skúseností na to, aby sa 

dali robiť relevantné závery zo zhromaždených údajov. Cieľom bolo použiť ukazovatele 

ako riadiaci nástroj, čo aj bolo hlavným dôvodom pre vypracovanie správy 

o intelektuálnom kapitáli pre všetky zúčastnené strany. V roku 2009 bola nutná revízia, 

vďaka ktorej sa počet indikátorov ďalej znížil na 42 a navrhla sa aktualizácia celkovej 

štruktúry správ. Príkladom zmeny je integrovanie naratívnej časti do správy 

o intelektuálnom kapitáli.  

 

4. Metodika reportingu intelektuálneho kapitálu je dynamický a otvorený proces, 

ktorý sa neustále zlepšuje. Vzhľadom k tomu, že systém vysokých škôl sa neustále 

mení (napr. rastom a modernizáciou eLearning metód ako MOOCs), model 

intelektuálneho kapitálu potrebuje rovnako vykazovať vývoj. Rakúska metodika 

reportingu nasleduje v súčasnej dobe reaktívny prístup, pretože je závislá a ovplyvnená 

politickými rozhodnutiami. To by mohlo spôsobiť určité oneskorenie v prispôsobovaní 

ukazovateľov novému vývoju. Existuje riadiaca skupina a pracovná skupina Spolkového 
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ministerstva za účelom zlepšiť použiteľnosť a spoľahlivosť tejto metodiky. Okrem toho 

univerzity založili pracovnú skupinu s cieľom zlepšovať integrovateľnosť a porovnateľnosť 

existujúcich ukazovateľov s medzinárodnými meracími nástrojmi, ako sú U-mapy alebo 

Multirank. 

 

5. Úspech využitia reportingu intelektuálneho kapitálu a jeho zavedenia ako 

riadiaceho nástroja silne závisí od jeho prijatia zo strany vysokých škôl a úrovne 

ich angažovanosti a zapojenia. V Rakúsku bolo reportovanie zavedené ako povinné 

opatrenie, a preto vysoké školy mali problém tento krok akceptovať (hoci postupm času 

došlo k zlepšeniu stavu). Toto bolo kľúčové pre zjednotenie všetkých strán v procese 

rozvoja prístupu. Rovnako dôležité bolo  identifikovať potenciálne výhody pre vysoké 

školy a predstaviť im ich. Je nevyhnutné vytvárať synergie, a nie dvojitú záťaž, pri zbere 

údajov o ukazovateľoch, ktoré nie sú priamo relevantné pre samotné univerzity. Väčšina 

univerzít používa reporting intelektuálneho kapitálu iba s ohľadom na prísne dodržiavanie 

zákonných požiadaviek. Niektoré univerzity ho používajú aj ako nástroj na posilnenie 

imidžu (napr. TU Graz navyše integruje "podnikateľský radar" v reportingu 

intelektuálneho kapitálu). 

 

2. ODPORÚČANIA PRE VYUŽITIE METÓDY INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU NA SLOVENSKU 

 

V nasledujúcej časti uvádzame zhrnutie odporúčaní od rakúskych odborníkov. Vznikli na 

základe získania spätnej väzby od kľúčových aktérov s ohľadom na deväť rokov ich 

skúseností s reportovaním intelektuálneho kapitálu na inštitúciách terciárneho vzdelávania 

v Rakúsku. Základom boli tiež informácie z dostupnej literatúry o reportingu intelektuálneho 

kapitálu12. 

 

Je dôležité vyhnúť sa jednotnému prístupu „zhora-nadol“ a postoju typu „jedno riešenie pre 

všetkých“. Musí existovať určité množstvo spoločných ukazovateľov, aby bolo možné robiť 

porovnania medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania. Avšak takýto postup často vedie 

k problémom, ako napr. nesprávna interpretácia, nedostupnosť dát, veľká námaha na zber 

potrebných údajov alebo nižšia úroveň prijatia zo strany zúčastnených osôb. Keďže ide o 

kompromis medzi porovnateľnosťou a použiteľnosťou, odporúčame stanoviť súbor 

minimálnych požiadaviek a ukazovateľov, ktoré musia všetky VŠ poskytovať z dôvodu 

ich vzájomnej porovnateľnosti. Zároveň navrhujeme poskytnúť priestor pre stanovenie 

vlastných ukazovateľov každou univerzitou. 

 

Ukazovatele by mali byť vybraté z nasledujúcich skupín: 

1. Spoločné národné ukazovatele: z dôvodu porovnateľnosti, určité množstvo 

ukazovateľov musí byť zavedené tak, aby boli platné pre všetky vysoké školy v 

krajine. 

                                                             
12 Zdroj: Leitner, K. H., Elena-Perez, S., Fazlagic, J., Kalemis, K., Martinaitis, Z., Secundo, G., Sicilia, M.-A. & Zaksa, K. 

(2013): A Strategic Approach for Intellectual Capital Management in European Universities: Guidelines for 

Implementation. Research Paper.  
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2. Špecifické odborové ukazovatele: súbor ukazovateľov by mal byť venovaný splneniu 

požiadaviek konkrétnych vedných disciplín. 

3. Osobitné ukazovatele vysokých škôl: každá vysoká škola definuje svoju vlastnú 

stratégiu, sleduje svoj vlastný prístup k dosiahnutiu cieľov a má aj odlišné 

charakteristiky, silné stránky a príležitosti. Preto je dôležité, aby do celkovej sady 

ukazovateľov zahrnula aj svoje vlastné. To umožní vysokým školám prispôsobiť 

aspoň časť metodiky svojim vlastným potrebám. A zároveň pomôže výrazne zvýšiť 

prijatie a úroveň záväzku aktérov vysokého školstva. Navyše to podporuje 

uplatňovanie reportingu intelektuálneho kapitálu v rámci riadiacich postupov vysokých 

škôl. 

 

Je kontraproduktívne, ak je metodika reportingu navrhnutá externými subjektmi. Je 

nevyhnutné, aby súbor faktorov a indikátorov bol vyvinutý spoločne miestnymi 

aktérmi (ministerstvo a univerzity). Mal by vychádzať z existujúcich skúseností a byť 

prispôsobený miestnym podmienkam, aby bolo možné dosiahnuť požadovanú úroveň 

záväzku, účinnosti a relevantnosti. Rakúska implementácia metodiky reportingu 

intelektuálneho kapitálu neumožnila proces otvoreného vývoja a trvalo roky opraviť, 

prispôsobiť a zlepšiť počiatočný prístup zhora nadol. 

 

2.1. ODPORÚČANIA PRE IMPLEMENTÁCIU REPORTINGU INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU PRE 

VYSOKÉ ŠKOLY NA SLOVENSKU 

 

Na základe spätnej väzby od predstaviteľov Ministerstva školstva Rakúskej republiky možno 

zadefinovať nasledujúce odporúčania: 

1. Menej je viac. Je lepšie zredukovať počet ukazovateľov na minimálny potrebný počet. 56 

ukazovateľov, ako v Rakúsku, bolo doteraz príliš veľké množstvo. Je potrebné si 

uvedomiť celkový cieľ ukazovateľa a tiež zadefinovať spôsob, ako ho dosiahnuť.  

 

2. Dialóg je kľúčový. Prístup zhora-nadol, ktorý bol použitý v Rakúsku, bol nevyhnutný 

kvôli právnym požiadavkám zaviesť reportovanie intelektuálneho kapitálu. Avšak rozvoj 

procesov danej metodológie sa zlepšuje s úrovňou záväzku na strane univerzít. 

 

3. Hlavnú výzvu predstavuje spracovanie údajov. V rakúskom systéme je väčšina 

údajov spojených s ukazovateľmi zbieranými univerzitami (decentralizovane), avšak ich 

spracovanie sa koná pomocou centralizovaného nástroja. Komplexné kompendium 

podporuje aktérov a má pomôcť znížiť rozpory v interpretácií ukazovateľov. Kontrola 

vierohodnosti má znížiť potenciálne chyby pri zbere dát. Univerzity navyše poskytujú 

vysvetlenie, ak sa ukazovateľ výrazne zmenil. To taktiež umožňuje následnú diskusiu 

medzi ministerstvom a univerzitami o možných oblastiach zlepšenia. 

 

4. Rozvoj je dôležitý (s ohľadom na dynamickú podstatu a proces kontinuálneho 

zlepšovania metódy reportingu intelektuálneho kapitálu), ale nesmie obmedzovať 

konzistentnosť. Ak sa súbor ukazovateľov mení na ročnej báze, je ohrozená 

porovnateľnosť v čase. Rozvoj je kľúčový, ale treba pozorne zvážiť, ako v rámci zmien 

neznížiť validitu údajov. Nové faktory a ukazovatele tiež musia byť rozumne odôvodnené, 

aby ich akceptovali všetci aktéri. 
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2.2. ODPORÚČANÉ KROKY PRE ROZVOJ REPORTINGU INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU NA 

SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  

 

Na základe skúsenosti s kontextom slovenského univerzitného prostredia navrhujú rakúski 

experti13 nasledujúce kroky pre rozvoj intelektuálneho kapitálu: 

 Kontrola rámcových podmienok: Právne prostredie, strategické a vedomostné ciele 

vysokej školy predstavujú rámcové podmienky nevyhnutné pre vytváranie a rozvoj 

intelektuálneho kapitálu. 

 

 Definícia intelektuálneho kapitálu: Intelektuálny kapitál možno rozdeliť do troch oblastí, 

a to ľudský, štrukturálny a vzťahový kapitál. Ľudský kapitál opisuje zručnosti a 

kompetencie pracovníkov vysokoškolských inštitúcií, ako aj ich motiváciu a schopnosť 

učiť sa. Štrukturálny kapitál predstavuje prostredie, ktoré zamestnanci potrebujú pre 

produktívnu prácu. Zahŕňa štruktúry, procesy a postupy vysokej školy. Vzťahový kapitál 

vyjadruje mieru prepojenia vysokej školy s externými partnermi a zainteresovanými 

stranami. Pojem "networking" znamená spoluprácu s ďalšími inštitúciami ako sú 

výskumné alebo obchodné podniky. 

 

 Definícia vedomostných cieľov pre kľúčové procesy vysokej školy v rámci 

ľudského, štrukturálneho a vzťahového kapitálu: Kľúčové procesy môžu byť 

rozdelené na výučbu, výskum a vývoj a celoživotné vzdelávanie. Napríklad na univerzite 

aplikovaných vied, ako je FH Joanneum, sa výučba vzťahuje na pomaturitné vzdelávanie 

a zameriava sa na poskytované študijné programy. Oblasť výskum a vývoj zahŕňa 

realizáciu výskumných projektov a inovatívnych služieb. Kľúčový proces celoživotného 

vzdelávania zahŕňa sympóziá, semináre, prednášky, podujatia celoživotného vzdelávania 

a vysokoškolské postgraduálne programy. 

 

 Vysvetlenie výstupov a dopadov na príslušných zainteresovaných aktérov vysokej 

školy: Prínos všetkých kľúčových procesov sa nakoniec odrazí vo výstupoch a 

dopadoch. Úspech procesov sa meria ich dopadom na príslušných zainteresovaných 

aktérov, ako sú študenti, absolventi, potenciálni majitelia, zástupcovia, sponzorujúci 

partneri, zamestnanci, verejnosť, vedecká komunita a priemysel. 

 

2.3. NÁVRH UKAZOVATEĽOV PRE VYSOKÉ ŠKOLY NA SLOVENSKU 

 

PODMIENKY PRE TVORBU PRIDANEJ HODNOTY 

 

Ľudský kapitál 

 

                                                             
13 Roswitha Wiedenhofer & Christian Friedl, FH JOANNEUM, University of Applied Sciences, Graz (2014), in: The 

intellectual capital method: Application to the Košice region in Slovakia. A result of the project: “Leverage knowledge 

for sustainable innovation and growth” (LEGEND), edited by Olejárová, D., European Commission – Life-long Learning 

Programme, Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 
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Ľudský kapitál je súhrnom zručností a odborných znalostí zamestnancov na vysokých 

školách, ako aj ich motivácie a schopnosti učenia sa.  

 

Tabuľka 2: Príklady ukazovateľov pre ľudský kapitál 

Návrh ukazovateľov Bližšie informácie / príklady 

Počet zamestnancov VŠ Počet úväzkov 

Počet zamestnancov VŠ Počet zamestnancov 

Rodové zastúpenie 

zamestnancov 
Muži/ženy, rovnosť pohlaví 

Priemerný vek 

zamestnancov 
 

Celkový počet externe 

spolupracujúcich 

pedagógov 

Počet pedagógov; napr. celkový počet študijných 

programov a kurzov. Externe spolupracujúci pedagógovia 

vedúci viacero kurzov sa môžu započítať len raz.  

Rodové zastúpenie externe 

spolupracujúcich 

pedagógov 

Muži/ženy 

Celkový počet 

administratívneho 

personálu 

Počet zamestnancov 

Počet udelených profesúr  

Vývoj počtu zamestnancov 

VŠ v čase 
Počet zamestnancov 

Profesijná štruktúra 

zamestnancov VŠ 

Počet študijných programov, členov fakulty, 

profesionálnych vyučujúcich, výskumných asistentov, 

administratívnych zamestnancov, ostatní ... 

Kvalifikačná štruktúra 

externe spolupracujúcich 

pedagógov 

Postdoktorandské štúdium, doktorandské štúdium, 

magisterské štúdium, iná kvalifikácia 

Kvalifikačná štruktúra 

vedúcich študijných 

programov, členov fakulty, 

pedagógov a výskumných 

asistentov 

Postdoktorandské štúdium, doktorandské štúdium, 

magisterské štúdium, iná kvalifikácia 

Najdôležitejšie aspekty 

ľudského kapitálu 

Napr. noví zamestnanci, nové členstvá v 

(medzi)národných radách/výboroch, komisiách, zlepšenie 

rovnosti a diverzity 

 

Štrukturálny kapitál 

 

Štrukturálny kapitál predstavuje prostredie, ktoré zamestnanci potrebujú pre produktívnu 

prácu. Zahŕňa štruktúry, procesy a postupy vysokej školy. 

Tabuľka 3: Príklady ukazovateľov pre štrukturálny kapitál 
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Návrh ukazovateľov Bližšie informácie / príklady 

Výdavky na literatúru a 

média 
V EUR; investície do knižnice 

Investície do informačných 

technológií 
V EUR; investície do IT 

Počet študentov na počítač 
Počet počítačov vo všetkých seminárnych miestnostiach, 

prednáškových miestnostiach a laboratóriách.  

Plocha na študenta 

Čistá plocha v m2 na študenta skladajúca sa z celkovej 

plochy dostupnej pre účely vzdelávania v kampuse, 

knižniciach; bez priestoru administratívnych oddelení, 

vstupnej haly (chodieb) a iných. 

Investície do laboratórneho 

vybavenia 
V EUR; investície do technického vybavenia a strojov 

Certifikácia / Akreditácia 

Počet inštitucionálnych certifikátov a akreditácií; certifikáty 

udelené zamestnancom za ukončenie ďalšieho 

vzdelávania sa nezapočítavajú. 

Výdavky na literatúru a typy 

médií 

 

Vedecká literatúra, online zdroje, noviny a časopisy 

 

Najdôležitejšie aspekty 

štrukturálneho kapitálu 

Napríklad vznik nových laboratórií, špeciálne ocenenia, a 

pod.  

 

Vzťahový kapitál 

Vzťahový kapitál ukazuje do akej miery sú vysoké školy prepojené s externými partnermi, a 

ako sú vnímané záujmovými skupinami. Pojem zahŕňa spoluprácu s inými inštitúciami, ako 

napr. výskumnými inštitúciami alebo súkromnými podnikmi, ako aj mobilitu vyučujúcich a 

študentov v rámci siete partnerských univerzít.   

Tabuľka 4: Príklady ukazovateľov pre vzťahový kapitál 

Návrh ukazovateľov Bližšie informácie / príklady 

Celkový počet existujúcich 

dohôd o spolupráci 
Spolupráca založená na právnom vzťahu.  

Počet tlačových správ 

Celkový počet tlačových správ vydaných PR oddelením, 

nemusí obsahovať tlačové pozvánky na rôzne udalosti 

VŠ a tlačové správy vydané individuálnymi študijnými 

programami v rámci projektov.  

Očistená hodnota – tlačové správy, ktoré môžu byť 

pridelené k rôznym študijným programom sa môžu 

započítať len raz.  

Počet návštev na 

webstránke VŠ 

Počet všetkých všeobecných webstránok vrátane/bez 

stránok študijných programov.  

Počet PR brožúr  

Počet výpožičiek z knižnice  

Počet hodín vyučovaných 

na iných univerzitách 

Počet celkových úväzkov (kurzov) zamestnancov VŠ na 

iných národných a medzinárodných univerzitách.  
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Návrh ukazovateľov Bližšie informácie / príklady 

Počet dohôd o spolupráci 

podľa regiónu 
 

Počet dohôd o spolupráci 

podľa inštitúcie 
 

Počet partnerských 

univerzít 
 

Počet vyslaných 

vyučujúcich  
 

Počet prichádzajúcich 

vyučujúcich 
 

Počet vyslaných 

zamestnancov v rámci 

mobilitných programov 

zamestnancov 

Napr. výmena v rámci programov podporujúcich 

administratívnych pracovníkov v získaní skúseností v ich 

pracovnej oblasti na zahraničnej partnerskej univerzite 

Počet vyslaných študentov  

Počet prichádzajúcich 

študentov  
 

Najdôležitejšie aspekty 

vzťahového kapitálu 

Ako  napr. spoločné študijné programy, medzinárodné 

výmenné programy, komunikácia prostredníctvom 

cezhraničných programov, konferencie, záznamy 

študentskej mobility, špeciálna spolupráca a spoločné 

projekty s priemyslom, verejnými inštitúciami a inými 

vysokými školami, atď.  

 

KĽÚČOVÉ PROCESY   

Na univerzitách identifikujeme niekoľko kľúčových procesov, ktoré sú dôležité pre 

dosiahnutie cieľov v oblasti vzdelávania. Sú to najmä vzdelávanie, výskum a vývoj a ďalšie 

vzdelávanie. V nasledovných častiach je uvedený prehľad možných indikátorov kľúčových 

procesov. 

 

Vzdelávanie 

 

Tabuľka 5: Príklady ukazovateľov pre kľúčový proces vzdelávanie 

Návrh ukazovateľov Bližšie informácie / príklady 

Počet študijných programov   

Napríklad aktívne študijné programy, alebo akreditované 

študijné programy v monitorovanom období; v členení na 

bakalárske programy, magisterské programy, 

doktorandské programy, ... 

Umiestnenie prvý rok 

vrátane podrobného 

členenia  

Bakalárske študijné programy, magisterské programy, 

doktorandské programy, ... 

Počet študijných programov 

umiestnených prvý rok 

v členení podľa študijných 
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Návrh ukazovateľov Bližšie informácie / príklady 

programov v čase  

Vývoj počtu študentov v 

čase  
 

Počet záujemcov o štúdium  

 

Súčet počtu uchádzačov o štúdium v jednotlivých 

študijných programoch a na VŠ vo všeobecnosti. 

Uchádzači o štúdium vo viacerých študijných 

programoch by mali byť započítaní len raz, atď.  

Počet študentov, vrátane 

členenia  

Bakalárske študijné programy, magisterské programy, 

doktorandské programy, ... 

Štatistické údaje o 

uchádzačoch 
Celkovo za uchádzačov 

Počet prerušení   

Počet prerušení štúdia vo 

vzťahu k počtu študentov  
% 

Počet absolventov vrátane 

členenia  

Bakalárske študijné programy, magisterské programy, 

doktorandské programy, ... 

Vývoj počtu absolventov v 

čase  
 

Počet pedagógov 

 

Počet jednotlivých pedagógov ako konsolidovaná 

hodnota členov fakulty, profesionálnych pedagógov 

a externe spolupracujúcich pedagógov  

Súčet počtu hodín 

vzdelávania za týždeň 

Celkový počet hodín za týždeň vzdelávania podľa členov 

fakulty, profesionálnych a externe spolupracujúcich 

pedagógov. Rozhodnite sa, či kurz, ktorý sa vyučuje 2 

hodiny za týždeň v dvoch skupinách bude počítaný ako 4 

hodiny celkom za týždeň.  

Počet hosťujúcich 

pedagógov  

Môžeme stanoviť podrobnejšie podmienky, kedy 

započítavame pedagóga ako hosťujúceho pedagóga. 

Napríklad do určitého počtu hodín v rámci kurzu.  

Zamestnanci / kontakt so 

študentom  
Počet hodín vzdelávania za týždeň na študenta  

Štruktúra pedagógov 
Počet členov fakulty, profesionálnych a externe 

spolupracujúcich pedagógov 

Celkový počet hodín 

vzdelávania vykonávaných 

členmi fakulty/ 

profesionálnymi pedagógmi/ 

externe spolupracujúcimi 

pedagógmi 

 

Celkový počet pracovných 

stáží  

Počet národných a medzinárodných pracovných stáží 

vrátane stáží v rámci programu Erasmus+. Môže byť 

stanovená hranica, po ktorú sa nezarátavajú krátkodobé 

stáže alebo priebežné stáže.  

Počet diplomových  / 

bakalárskych / 

magisterských prác 
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Návrh ukazovateľov Bližšie informácie / príklady 

 

Najdôležitejšie aspekty 

kľúčového procesu 

vzdelávanie  

Ako napríklad úspešná kariéra, nové programy, nové 

spoločné programy, výročia študijných programov, 

rozšírenie ponuky ponúkaných študijných programov, 

iniciatívy rodovej rovnosti, elearningové aktivity a pod.  

 

Výskum a vývoj  

 

Tabuľka 6: Príklady ukazovateľov pre kľúčový proces výskum a vývoj 

Návrh ukazovateľov  Bližšie informácie / príklady  

Výskumno-vývojové projekty 

vrátane inovatívnych služieb  
 

Počet vedeckých 

pracovníkov financovaných z 

externých zdrojov z vedecko-

výskumných projektov  

Na plný úväzok.  

Počet výskumno-vývojových 

projektov 

Počet prebiehajúcich projektov v rámci monitorovaného 

obdobia.  

Príjem z výskumno-

vývojových projektov  

Príjem z výskumno-vývojových aktivít alokovaných na 

rozpočtový rok, vrátane zmien v inventári. 

Príjem z výskumno-

vývojových projektov  
%; napríklad národné a medzinárodné oddelenie.  

Počet publikácií  
Súčet všetkých publikácií podľa študijných programov, 

kurzov, výskumných jednotiek a riadiacich odborov.  

Štruktúra publikácií  
Články v časopisoch, knihy, zborníky, alebo príspevky 

do zborníkov, príspevky zborníkov z konferencií. 

Ocenenia dosiahnutých 

vedeckých cieľov a 

inovatívnych projektov  

 

Počet zamestnancov 

zapísaných v 

doktorandských programoch  

 

Príjem z výskumno-

vývojových projektov podľa 

klientov  

 

Najdôležitejšie aspekty 

kľúčového procesu výskum a 

vývoj  

Napríklad prestížne alebo ocenené projekty.  

 

Priebežné vzdelávanie  

 

Tabuľka 7: Príklady ukazovateľov pre kľúčový proces priebežné vzdelávanie 

Návrh ukazovateľov  Bližšie informácie / príklady  
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Návrh ukazovateľov  Bližšie informácie / príklady  

Počet hodín ďalšieho 

vzdelávania na 

zamestnanca  

 

Priemerný počet hodín ukončeného ďalšieho vzdelávania, 

napríklad účasť na akciách ďalšieho vzdelávania, podľa 

zamestnancov vo všetkých študijných programoch, 

kurzoch, výskumných jednotkách a oddeleniach. Počet 

zamestnancov môže byť na základe počtu plných 

úväzkov.  

Náklady na ďalšie 

vzdelávanie zamestnanca 

Náklady ďalšieho vzdelávania súvisiace s nákladmi na 

materiál – vrátane cestovných náhrad a ubytovania – 

napríklad na nákladové stredisko, v rozdelení podľa počtu 

zamestnancov na nákladové stredisko vo vzťahu k počtu 

pracovných úväzkov.  

Akcie ďalšieho vzdelávania 

organizované inštitúciou  

Počet seminárov, kurzov, série lekcií, konferencií a 

sympózií, organizovaných a vykonávaných študijnými 

programami, kurzami, výskumných jednotkami a 

oddeleniami vlastnej inštitúcie.  

Akcie ďalšieho vzdelávania 

uskutočňované 

zamestnancami inštitúcie  

Počet mimoškolských lekcií, seminárov, kurzov a 

výučbových pobytov vykonávaných zamestnancami na 

iných univerzitách, v iných inštitúciách a organizáciách.  

Počet postgraduálnych 

kurzov  
 

Umiestnenie prvý rok   

Celkový počet hodín 

vzdelávania za týždeň  
 

Počet študentov / 

účastníkov  
 

Počet absolventov 

postgraduálneho štúdia 
 

Najdôležitejšie aspekty 

kľúčového procesu ďalšie 

vzdelávanie 

Napríklad letné školy, špecifické akcie ako konferencie, 

elearningové a online kurzy, otvorené kurzy pre verejnosť, 

výročia študijných programov, ďalšie vzdelávanie pre 

pedagógov ako didaktické tréningové programy a  pod.  

 

3. SKÚSENOSTI S VYUŽITÍM METÓDY INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU V SLOVENSKOM KONTEXTE 

3.1. PILOTNÉ VYUŽITIE METODIKY IC  

 

Metodika intelektuálneho kapitálu bola využitá ako teoretické východisko v projekte 

s názvom „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“14,  v rámci hodnotenia 

perspektívnych študijných programov. Nositeľom projektu je Centrum vedecko-technických 

informácií, metodika intelektuálneho kapitálu bola využitá v rámci časti aktivity Posúdenie 

efektívnosti študijných programov VŠ z hľadiska potrieb trhu práce a spolupráce 

                                                             
14 ITMS: ITMS 26110230120. Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti bol 
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, Operačný program Vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť.  
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s podnikovou sférou, ktorá bola realizovaná dodávateľsky.  S cieľom skvalitnenia 

vysokoškolského štúdia boli posudzované perspektívne študijné programy a navrhované 

inovácie obsahov a foriem štúdia. A práve v štádiu inovovania študijných programov bola 

využitá táto metodika, nakoľko výskumné inštitúcie a vysoké školy sú závislé na zdrojoch 

vedomostí viac ako ostatné typy organizácií.  

Model intelektuálneho kapitálu bol rozdelený do štyroch oblastí, ktoré boli zakomponované 

do konzultačného procesu:  

1. Kontrola rámcových podmienok – právne prostredie, strategické a vedomostné 

ciele vysokej školy, ktoré predstavujú rámcové podmienky nevyhnutné pre vytváranie 

a rozvoj intelektuálneho kapitálu.  

 

2. Intelektuálny kapitál – ľudský, štrukturálny a vzťahový kapitál. Ľudský kapitál opisuje 

zručnosti a kompetencie pracovníkov vysokoškolských inštitúcií, ako aj ich motiváciu 

a schopnosť učiť sa. Štrukturálny kapitál predstavuje prostredie, ktoré zamestnanci 

potrebujú pre produktívnu prácu. Zahŕňa štruktúry, procesy a postupy vysokej školy. 

Vzťahový kapitál vyjadruje mieru prepojenia vysokej školy s externými partnermi a 

zainteresovanými stranami. Pojem "networking" znamená spoluprácu s ďalšími 

inštitúciami, ako sú výskumné alebo obchodné podniky. 

 

3. Definícia vedomostných cieľov pre kľúčové procesy vysokej školy (napr. výučba, 

výskum a vývoj, celoživotné vzdelávanie) v rámci ľudského, štrukturálneho a 

vzťahového kapitálu: kľúčové procesy môžu byť rozdelené na výučbu, výskum a 

vývoj a celoživotné vzdelávanie. Oblasť výskum a vývoj zahŕňa realizáciu 

výskumných projektov a inovatívnych služieb. Kľúčový proces celoživotného 

vzdelávania zahŕňajú sympóziá, semináre, prednášky, podujatia celoživotného 

vzdelávania a vysokoškolské postgraduálne programy. 

 

4. Vysvetlenie výstupov a dopadov na príslušných aktérov vysokej školy (ako sú 

študenti, absolventi, potenciálni majitelia, zástupcovia, sponzorujúci partneri, 

zamestnanci, verejnosť, vedecká komunita a priemysel). Prínos všetkých kľúčových 

procesov sa nakoniec odrazí vo výstupoch a dopadoch. Úspech procesov sa meria 

ich dopadom na príslušných zainteresovaných aktérov.  

Konzultačný proces prebiehal na vysokých školách postupnými krokmi. Do procesu inovácií 

vstupovali pedagogickí pracovníci univerzít, konzultačný tím a zástupcovia firiem. Cieľom 

bolo získať čo najrelevantnejšiu spätnú väzbu ku konkrétnym študijným programom od 

absolventov, podnikov zamestnávajúcich absolventov a zástupcov študijných programov na 

školách.  

Obrázok 6: Schéma rámcového znázornenia konzultačného procesu v piatich krokoch 
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1. Úvodná analýza zahŕňala zhromažďovanie a štúdium materiálov a informácií 

o škole, fakulte, študijných programoch a  odvetviach – až po úroveň predmetov. 

Vzájomnou komunikáciou so zástupcami študijných programov na školách sme 

zadefinovali vzájomné očakávania a priority pre inovácie.  

 

2. Získavanie spätnej väzby od zamestnávateľov a vysokých škôl malo za cieľ 

zhromaždiť požiadavky na profil a kompetencie absolventa konkrétneho študijného 

programu. Následne sme stanovili priority pre jednotlivé kompetencie a premietli ich 

do prejavov správania. Určili sme mieru rozvinutia, spôsob overenia a možnosti 

rozvíjania kompetencií. Identifikovali sme formy spolupráce školy a firiem, spolu 

s prvými návrhmi inovácií. Pre získanie čo najširšej spätnej väzby boli do procesu 

aktívne zapájaní zamestnávatelia a absolventi študijných programov. Pre prácu 

v skupinách sme využívali inovatívne nástroje, ako interaktívne workshopy pod 

vedením skúsených facilitátorov, brainstormingové techniky, prioritizačné techniky 

a pod.  

 

3. Následne na základe získanej spätnej väzby k študijnému programu prebiehal 

konzultačný proces so zástupcami univerzity. V rámci neho bolo cieľom 

identifikovať možné inovácie foriem a obsahov študijného programu.  

 

4. Návrhy inovácií, ktoré vzišli z konzultačného procesu, boli verifikované formou 

workshopov alebo individuálnych rozhovorov. V ideálnom prípade to bolo s rovnakou 

skupinou účastníkov, ktorí poskytovali spätnú väzbu k absolventom študijných 

programov z radov zamestnávateľov a vysokých škôl.  

 

5. Inovácie študijných programov boli sumarizované do podoby záverečného 

dokumentu, ktorý slúži ako podklad pre úpravu kurikúl a rozšírenie spolupráce 

s praxou.  

Pilotné testovanie metodiky intelektuálneho kapitálu prebiehalo v prostredí slovenských 

vysokých škôl v období marec 2015 – júl 2015 na dvoch univerzitách.  Uskutočnilo sa na 

vybraných 17 študijných programoch v rámci Žilinskej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach.  Celkovo bolo inovovaných všetkých 17 študijných programov, pričom 

na každom študijnom programe spolupracovalo od troch do päť pedagogických pracovníkov 

a minimálne päť zástupcov zamestnávateľov.  

1.  

Úvodná 
analýza 

2.  
Získanie 
spätnej 

väzby od 
zamestnáva-

teľov a VŠ 

3. 
Konzultačný 
proces s VŠ 

4.  
Verifikácia 
navrhova-

ných zmien 

5.  
Finalizácia a 
odovzdanie 

výstupu 
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Tabuľka 7: Zoznam inovovaných študijných programov 

 

Bakalárske študijné programy 
Magisterské/ inžinierske  

študijné programy 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA 

Elektrotechnická fakulta 

 Telekomunikácie I. 

 Multimediálne technológie I. 

 Biomedicínske inžinierstvo I. 

 Elektrotechnika  I. 

Fakulta riadenia a informatiky 

 Informatika I. 

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH 

Prírodovedecká fakulta 

 Informatika I. 

 Ekonomická a finančná matematika I. 

 Fyzika I. 

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA 

Elektrotechnická fakulta  

 Telekomunikačné a rádiokomunikačné 

inžinierstvo II. 

 Multimediálne inžinierstvo  

 Biomedicínske inžinierstvo II. 

 Výkonové elektronické systémy II. 

Fakulta riadenia a informatiky 

 Informačné systémy II. 

 Aplikované sieťové inžinierstvo II. 

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA 

V KOŠICIACH Prírodovedecká fakulta 

 Informatika II.  

 Ekonomická a finančná matematika II. 

 Fyzika kondenzovaných látok II. 

 

Pilotné testovanie sa uskutočnilo na školách s prevažne technickým zameraním, s dôrazom 

na spoluprácu s praxou, čo sa do istej miery odráža v odporúčaniach na systémové zmeny. 

Využitím metodiky intelektuálneho kapitálu sa však podarilo aj nad rámec inovácií obsahov 

a foriem štúdia zozbierať informácie z posudzovania jednotlivých oblastí, ktoré metodológia 

identifikuje.  Výsledkom je skupina nápadov a návrhov na zlepšenie systému 

vzdelávania na vysokých školách, ktoré by viedli k vyššej kvalite absolventov. 

 

 

3.2. PROFILY FAKÚLT ZAPOJENÝCH DO PILOTNÉHO TESTOVANIA METODIKY 

INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU 

 

UPLATNITEĽNOSŤ ABSOLVENTOV FAKULTY V PRAXI 

Pri štatistikách uplatniteľnosti absolventov v praxi sme vychádzali z rôznych zdrojov 

informácií. Každý zdroj predstavuje inú vzorku, preto je zaujímavé analyzovať prieniky, 

prípadne rozdiely vo výsledkoch. 

Uplatniteľnosť absolventov v hospodárskych odvetviach 

Uplatniteľnosť absolventov v hospodárskych odvetviach podľa registrácií absolventov VŠ 

v Sociálnej poisťovni za roky 2008 -2014 na vzorke viac ako 1 000 absolventov  ukazuje, že 

najväčšie uplatnenie našli v odvetviach (tabuľka 8) Informačné technológie a služby; 

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel; Odborné, vedecké a technologické 

činnosti ako aj Vzdelávanie (hlavne absolventi PF UPJŠ) . Podľa prieskumu absolventov VŠ, 

ktorí ukončili vzdelanie v rokoch 2008 – 2014 rovnako poukazuje na uplatnenie absolventov 

v praxi predovšetkým v odvetví Informačné technológie a služby. Odpovedalo 73 

absolventov Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a 178 absolventov Fakulty 

riadenia a informatiky Žilinskej university (viď tabuľka 9). 
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Tabuľka 8: Uplatniteľnosť absolventov v praxi (v hospodárskych odvetviach) podľa registrácii v Sociálnej poisťovni za roky 2008-2014 
 
 

 Zastúpenie absolventov VŠ v hospodárskych odvetviach podľa skupín Ind SK 28 
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fakulty 

  

P
o

č
e

tn
o

s
ť
 

P
o

ľn
o
h

o
s
p

o
d

.,
 l
e

s
n
íc

tv
o
 a

  
ry

b
o
lo

v
 

Ť
a
ž
b

a
 a

 d
o
b

ý
v
a

n
ie

 

V
ý
ro

b
a

 p
o
tr

a
v
ín

, 
n

á
p

o
jo

v
 a

 t
a

b
á

k
. 

v
ý
ro

b
k
o

v
 

V
ý
ro

b
a

 t
e

x
ti
lu

, 
o

d
e

v
o
v
, 

k
o

ž
e
 a

 k
o
ž
. 

v
ý
ro

b
k
o

v
 

D
re

v
o
s
p

ra
c
.,
 p

a
p

ie
re

n
s
k
ý
 a

 

p
o
ly

g
ra

fi
c
k
ý
 p

ri
e
m

. 
T

la
č
o
v
é

 a
 n

a
k
la

d
a

te
ľs

k
é
 č

in
n
o

s
ti
 

C
h

e
m

ic
k
ý
, 
fa

rm
a

c
. 
a

 r
a

fi
n

é
rs

k
y
 

p
ri
e
m

y
s
e

l 
V

ý
ro

b
a

 v
ý
ro

b
k
o

v
 z

 g
u
m

y
 a

 p
la

s
t.
 

v
ý
ro

b
k
o

v
 

V
ý
ro

b
a

 o
s
ta

tn
ý
c
h

 n
e

k
o
v
.m

in
e
rá

ln
y
c
h
 

v
ý
ro

b
k
o

v
 

V
ý
ro

b
a

 k
o

v
o
v
 a

 k
o

v
o
v
ý
c
h

 v
ý
ro

b
k
o

v
 

V
ý
ro

b
a

 e
le

k
tr

ic
k
ý
c
h
 a

 o
p
ti
c
k
ý
c
h

 

p
rí

s
tr

o
jo

v
 

V
ý
ro

b
a

 s
tr

o
jo

v
 a

 z
a
ri
a

d
e

n
í 

V
ý
ro

b
a

 d
o

p
ra

v
n
ý
c
h
 p

ro
s
tr

ie
d
k
o

v
 

O
p

ra
v
a
 a

 i
n

š
t.

s
tr

o
jo

v
 a

 p
rí

s
tr

. 
a
 p

ri
e
m

. 

v
ý
ro

b
a

 i
. 

n
. 

V
ý
ro

b
a

 a
 d

o
d

á
v
k
a
 e

le
tr

in
y
, 

p
ly

n
u
 a

 

v
o

d
y
 

S
ta

v
e
b

n
íc

tv
o
 

V
e

ľk
o

o
b

c
h
o

d
, 
m

a
lo

o
b

c
h
o

d
 a

 o
p
ra

v
y
 

m
o

t.
 v

o
z
id

ie
l 

D
o

p
ra

v
a
 a

 s
k
la

d
o

v
a
n

ie
 

P
o

š
to

v
é

 s
lu

ž
b
y
 a

 t
e

le
k
o
m

u
n
ik

á
c
ie

 

U
b

y
to

v
a

c
ie

 a
 s

tr
a

v
o
v
a

c
ie

 s
lu

ž
b
y
 

In
fo

rm
a

č
n
é
 t

e
c
h

n
o

ló
g
ie

 a
 s

lu
ž
b

y
 

P
e

ň
a

ž
n
íc

tv
o
 a

 p
o

is
ťo

v
n
íc

tv
o
 

O
d

b
o

rn
é
, 

v
e

d
e

c
k
é
 a

 t
e
c
h

. 
č
in

n
o

s
ti
 a

 

v
 o

b
la

s
ti
 n

e
h

n
u
t.
 

A
d

m
in

is
tr

a
tí
v
n

e
 a

 p
o
d

p
o
rn

é
 s

lu
ž
b
y
 

V
e

re
jn

á
 s

p
rá

v
a
 a

 o
b

ra
n

a
; 

p
o
v
in

n
é

 s
o

c
. 

z
a

b
e

z
p
e

č
e
n

ie
 

V
z
d

e
lá

v
a
n

ie
 

Z
d
ra

v
o
tn

íc
tv

o
 a

 s
o

c
iá

ln
a
 p

o
m

o
c
 

O
s
ta

tn
é
 s

lu
ž
b
y
 

N
e

z
a
re

d
e

n
é
 

Univerzita P. J. 
Šafárika v 
Košiciach,  
Prírodovedecká 
fakulta 

% 100 
0,
4 

0,
1 

1,
1 

0,
4 

0,
1 

0,
3 

1,
4 

0,
2 

0,
1 

0,
7 

0,6 
0,
4 

0,
5 

0,
6 

1,
5 

0,
5 

11,
6 

0,
5 

1,
4 

1,
5 

13,
7 

2,
0 

11,
6 

4,2 
4,
1 

30,
6 

3,
9 

2,
7 

3,3 

poče
t 

1 
382 

6 2 15 5 1 4 19 3 2 10 8 5 7 8 21 7 161 7 20 21 189 27 161 58 56 423 54 37 45 

Žilinská 
univerzita 
v Žiline, 
Elektrotechnick
á fakulta 

% 100 
0,
2 

0,
1 

0,
4 

0,
1 

0,
4 

0,
3 

0,
8 

1,
3 

0,
2 

1,
6 

16,
7 

3,
0 

4,
4 

3,
6 

4,
7 

3,
4 

10,
9 

2,
8 

4,
1 

0,
6 

9,5 
0,
7 

8,6 7,9 
2,
2 

5,0 
0,
7 

1,
2 

4,7 

poče
t 

1 
886 

3 1 7 2 7 6 15 24 4 30 315 57 83 67 88 65 205 53 78 11 180 14 162 
14
9 

41 95 13 23 88 

Žilinská 
univerzita  
v Žiline, Fakulta 
informatiky a 
riadenia 

% 100 
0,
2 

0,
0 

0,
4 

0,
1 

0,
2 

1,
4 

0,
5 

0,
5 

0,
1 

0,
8 

5,5 
1,
0 

2,
3 

0,
6 

1,
3 

0,
7 

10,
3 

0,
9 

3,
1 

0,
2 

36,
8 

2,
1 

11,
5 

4,9 
2,
0 

3,3 
0,
2 

1,
9 

7,2 

poče
t 

1 
822 

3 0 8 2 3 25 9 9 1 15 100 18 41 11 24 12 188 17 56 4 670 39 210 89 36 61 4 35 
13
2 

 



23 
 

Zdroj: Výstupy z etapy 3 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti na CVTI SR 
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Tabuľka 9: Uplatniteľnosť absolventov v praxi (v hospodárskych odvetviach) podľa prieskumu absolventov 2014 
 

Hospodárske odvetvie 

Univerzita P. J. Šafárika  
Prírodovedecká fakulta 

Žilinská univerzita 
Fakulta riadenia a informatiky 

Počet 
absolventov 

% 
Počet  

absolventov 
% 

Informačné technológie a služby 17 23,6% 110 61,8% 

Odborné, vedecké a technické činnosti a  činnosti v oblasti nehnuteľností 12 16,7% 6 3,4% 

Vzdelávanie 9 12,5% 4 2,2% 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 7 9,7%   

Peňažníctvo a poisťovníctvo 7 9,7% 3 1,7% 

Administratívne a podporné služby 4 5,6% 3 1,7% 

Chemický, farmaceutický a rafinérsky priemysel 3 4,2% 2 1,1% 

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel 3 4,2%   

Poštové služby a telekomunikácie 2 2,8% 16 9,0% 

Výroba dopravných prostriedkov   6 3,4% 

Výroba a dodávka elektriny, plynu a vody   5 2,8% 

Výroba elektrických a optických prístrojov   4 2,2% 

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie   3 1,7% 

Ostatné služby   2 1,1% 

Výroba kovov a kovových výrobkov   2 1,1% 

Drevospracujúci, papierenský a polygrafický priemysel   2 1,1% 

 

Zdroj: Prieskum absolventov 2014 realizovaný v rámci etapy 3 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 

na CVTI SR, údaje pre Elektrotechnickú fakultu Žilinskej univerzity nie sú dostupné 
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VÝSLEDKY POSÚDENIA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV – MULTIFAKTOROVÝ MODEL 

 

Celkovo bolo hodnotených 131 fakúlt, resp. celoškolských pracovísk. V nasledujúcej tabuľke 

uvádzame porovnanie umiestnenia Fakulty riadenia a informatiky a Elektrotechnickej fakulty 

Žilinskej university ako aj Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika s príbuznými 

fakultami v rámci Slovenska. 

Tabuľka 10: Porovnanie umiestnenia dotknutých fakúlt zapojených do pilotného testovania s 
podobnými odbormi pri použití multifaktorového modelu 

Názov školy Názov fakulty 
Typ 
školy 

Sídlo 
fakulty 

Poradie Percentil 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

Fakulta informatiky a 
informačných 
technológií 

Verejná Bratislava 1 100,0 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Verejná Bratislava 2 89,4 

Žilinská univerzita v 
Žiline 

Strojnícka fakulta Verejná Žilina 3 87,5 

Univerzita Komenského 
v Bratislave 

Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky 

Verejná Bratislava 4 87,0 

Žilinská univerzita v 
Žiline 

Fakulta riadenia a 
informatiky 

Verejná Žilina 6 84,8 

Technická univerzita v 
Košiciach 

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

Verejná Košice 7 83,9 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

Fakulta chemickej a 
potravinárskej 
technológie 

Verejná Bratislava 8 83,3 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

Strojnícka fakulta Verejná Bratislava 11 77,1 

Žilinská univerzita v 
Žiline 

Elektrotechnická 
fakulta 

Verejná Žilina 13 76,5 

Technická univerzita v 
Košiciach 

Hutnícka fakulta Verejná Košice 18 72,6 

Technická univerzita v 
Košiciach 

Strojnícka fakulta Verejná Košice 22 70,5 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave 

Materiálovotechnologick
á fakulta; Trnava 

Verejná Trnava 26 69,7 

Technická univerzita vo 
Zvolene 

Fakulta 
environmentálnej a 
výrobnej techniky 

Verejná Zvolen 37 64,4 

Univerzita sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave 

Fakulta prírodných vied Verejná Trnava 43 61,4 

Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

Prírodovedecká 
fakulta 

Verejná Košice 44 61,3 

Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre 

Fakulta prírodných vied Verejná Nitra 57 55,9 

Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 

Fakulta prírodných vied Verejná 
Banská 
Bystrica 

79 49,0 

Zdroj: Výsledky z etapy 3 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti na CVTI SR 
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POPIS VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV MULTIFAKTOROVÉHO MODELU NA ÚROVNI FAKÚLT 

 

1. Podiel veľmi kvalitných vyučujúcich podľa absolventov VŠ 

 

Faktor: Hodnotenie kvality vysokej školy/fakulty 

Skupina ukazovateľov: Hodnotenie absolventmi  

Ukazovateľ: Podiel veľmi kvalitných vyučujúcich podľa absolventov 

Zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov 
(absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014) 

Metodika: Ukazovateľ je spracovávaný na základe otázky C1 na kvalitu vysokoškolských 
učiteľov z dotazníka pre prieskum absolventov 2014: 

Otázka C1: Je zrejmé, že ste sa počas Vášho vysokoškolského štúdia stretli s vyučujúcimi 
rôznej kvality. Posúďte, prosím, aký bol počas Vášho štúdia podiel veľmi kvalitných 
vyučujúcich? 

100%     90%      80%      70%     60%     50%    40%     30%     20%     10%     0% 

Výsledným ukazovateľom bolo priemerné percento (podiel) veľmi kvalitných vyučujúcich za 
príslušnú skupinu respondentov (VŠ, fakulta). Ukazovateľ nie je štandardizovaný.  

Tabuľka 11: Porovnanie umiestnenia dotknutých fakúlt zapojených do pilotného testovania  
s podobnými odbormi pri použití multifaktorového modelu 

Škola Fakulta 
Sídlo 

fakulty 

Podiel kvalitných učiteľov 

N % Poradie 

Univerzita Komenského 
Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky 

BA 172 69% 21 

Univerzita Mateja Bela 
Fakulta prírodných 
vied 

BB 100 68% 26 

Univerzita P. J. Šafárika 
Prírodovedecká 
fakulta 

KE 100 66% 36 

Žilinská univerzita 
Elektrotechnická 
fakulta 

ZA 203 66% 37 

Univerzita Konštantína 
Filozofa 

Fakulta prírodných 
vied 

NR 412 65% 43 

Žilinská univerzita 
Fakulta riadenia a 
informatiky 

ZA 213 65% 45 

Technická univerzita 
Košice 

Fakulta 
elektrotechniky a 
informatiky 

KE 309 60% 72 

Zdroj: Výsledky z etapy 3 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti na CVTI SR 

  

2. Kvalita vysokej školy (fakulty) podľa absolventov VŠ  

Faktor: Hodnotenie kvality vysokej školy/fakulty 

Skupina ukazovateľov: Hodnotenie absolventmi  

Ukazovateľ: Kvalita vysokej školy (fakulty) podľa absolventov 
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Zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov 
(absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014) 

Metodika: Ukazovateľ je spracovávaný na základe otázky C2 z dotazníka pre prieskum 
absolventov 2014 : 

Otázka C2: V rámci všetkých fakúlt alebo škôl v Slovenskej republike patrila, podľa Vás, 
Vami absolvovaná fakulta (prípadne vysoká škola, pokiaľ sa nedelí na fakulty) medzi: 

1. Vynikajúce 
2. Vysoko nadpriemerné 
3. Nadpriemerné 
4. Priemerné 
5. Podpriemerné 
6. Veľmi podpriemerné 
7. Veľmi zlé 

Poznámka: Pokiaľ ste študovali zahraničnú fakultu alebo školu, skúste ju porovnať so 
slovenskými fakultami. 

Výsledným ukazovateľom je priemerné skóre na škále od 1 až 7, pričom pre účely 
spracovania poradia došlo k otočeniu škály odpovedí (čím vyššie skóre, tým lepšie 
hodnotená škola/fakulta). Ukazovateľ nie je štandardizovaný.  

Tabuľka 12: Porovnanie vnímania kvality dotknutých fakúlt zo strany ich absolventov s 
podobnými fakultami v rámci Slovenska 

Škola Fakulta 
Sídlo 

fakulty 

Kvalita vysokej školy (fakulty) 

N Priemer Percentil Poradie 

Univerzita 
Komenského 

Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky  

BA 176 6,38 81,20 1 

Slovenská technická 
univerzita 

Fakulta informatiky 
a informačných 
technológií 

BA 137 6,04 70,75 3 

Žilinská univerzita 
Fakulta riadenia a 
informatiky 

ZA 226 5,67 59,70 6 

Slovenská technická 
univerzita 

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

BA 313 5,63 58 7 

Univerzita P. J. 
Šafárika 

Prírodovedecká 
fakulta 

KE 103 5,32 49,01 13 

Univerzita 
Komenského 

Prírodovedecká fakulta BA 278 5,20 45 21 

Žilinská univerzita 
Elektrotechnická 
fakulta 

ZA 218 5,18 45 22 

Technická univerzita 
Košice 

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

KE 338 5,15 43,78 23 

Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied BB 107 4,64 28,22 60 

Univerzita Konštantína 
Filozofa 

Fakulta prírodných vied NR 455 4,56 25,88 67 

Zdroj: Výsledky z etapy 3 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti na CVTI SR 
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3. Ochota opakovanej voľby školy a študijného programu absolventmi VŠ  

 

Faktor: Hodnotenie kvality vysokej školy/fakulty 

Skupina ukazovateľov: Hodnotenie absolventmi  

Ukazovateľ: Ochota opakovanej voľby školy a študijného programu absolventmi 

Zdroj: Kvantitatívny zber dát od absolventov vysokých škôl, 15 444 respondentov 

(absolventi vysokoškolského štúdia v rokoch 2008 až 2014) 

Metodika: Ukazovateľ je spracovávaný na základe otázky C4 z dotazníka pre prieskum 

absolventov 2014: 

Otázka C4: Keby ste si mali možnosť znovu slobodne zvoliť, vybrali by ste si rovnaký 

študijný program na rovnakej škole? 

1. Áno (t.j. rovnaký študijný program na rovnakej škole) 

2. Nie, iný študijný program na rovnakej škole 

3. Nie, rovnaký študijný program na inej škole 

4. Nie, iný študijný program na inej škole 

5. Nie, rozhodol/a by som sa vôbec neštudovať  

 

Rozdielne sa vyhodnocuje ukazovateľ pre vysokoškolskú inštitúciu (podiel odpovedí 1. a 2.) 

a pre študijný program (podiel odpovedí 1. a 3.). Výsledky ukazovateľa vyjadrujú aké 

percentuálne zastúpenie z opýtaných respondentov by si zvolili pri opakovanej voľbe 

rovnakú vysokoškolskú inštitúciu, resp. rovnaký študijný program. Ukazovateľ nie je 

štandardizovaný. 

Tabuľka 13: Porovnanie opakovanej ochoty voľby študentov dotknutých fakúlt s podobnými 
fakultami na Slovensku 

Škola Fakulta 
Sídlo 

fakulty 

Opakovaná voľba VŠ a 
študijného programu 

N % Poradie 

Univerzita Komenského 
Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky 

BA 174 85% 2 

Slovenská technická 
univerzita 

Fakulta informatiky 
a informačných 
technológií 

BA 136 80% 6 

Žilinská univerzita 
Fakulta riadenia a 
informatiky 

ZA 222 79% 8 

Žilinská univerzita  
Elektrotechnická 
fakulta 

ZA 214 77% 9 

Slovenská technická 
univerzita 

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

BA 310 76% 10 

Technická univerzita 
Košice 

Fakulta elektrotechniky 
a informatiky 

KE 334 69% 18 

Univerzita Konštantína 
Filozofa  

Fakulta prírodných vied NR 443 52% 51 

Univerzita P. J. 
Šafárika 

Prírodovedecká 
fakulta 

KE 101 50% 63 

Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied BB 103 48% 71 
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Zdroj: Výsledky z etapy 3 národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej 

spoločnosti na CVTI SR 

 

3.3. VÝSLEDKY PILOTNÉHO TESTOVANIA METODIKY NA SLOVENSKÝCH VŠ 

 

V súlade s modelom intelektuálneho kapitálu pre inštitúcie terciárneho vzdelávania uvedieme 

výsledky  z pilotného testovania metodiky na slovenských vysokých školách v rovnakej 

štruktúre. V rámci poradenského procesu sa nám podarilo získať informácie o kľúčových 

oblastiach  modelu tak, ako sú uvedené v obrázku 7. Ten graficky zobrazuje jednotlivé 

oblasti modelu, ktoré budú podrobne popísané v ďalších častiach. Konzultačný projekt mal 

však obmedzený čas realizácie, celkový proces bol náročný na koordináciu a testovaný 

prístup bol inovatívny v našom kontexte. S ohľadom na tieto obmedzenia však treba 

upozorniť, že projekt nemal za cie pokryť všetky  oblasti a podoblasti modelu ani všetky 

cieľové skupiny, na ktoré pôsobenie vzdelávacích inštitúcií má dopad. 

Obrázok 7: Upravená schéma modelu intelektuálneho kapitálu pre vysoké školy na základe 

pilotného testovania na Slovensku 

 

 

RÁMCOVÉ PODMIENKY  

 
Organizačná stratégia  

 

Kvalitu vysokého školstva na Slovensku do veľkej miery predurčuje efektívne fungovanie 

jednotlivých vzdelávacích inštitúcií z hľadiska ich systému riadenia, organizačného 

fungovania a interných procesov. V tejto oblasti majú slovenské vysoké školy veľké medzery. 

Uplatňované postupy sú často zbytočne komplikované, prebyrokratizované a ťažkopádne. 

V systéme je veľa zastaraných prvkov, ktoré pôsobia demotivačne vo vzťahu k realizovaniu 

inovácií. Navyše samotný systém skôr tlačí všetkých aktérov nevyjsť zo „zabehnutých koľají“.  

Počas konzultácií sme sa stretli so situáciami, keď stratégie a vízie na školách boli 

formálneho charakteru. Chýbalo skutočné systémové riadenie a dlhodobé priority neboli 
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pretavené do ďalších oblastí fungovania inštitúcie. Medzi oblasti, kde sa to najviac 

prejavovalo, patrili napríklad marketing, budovanie partnerstiev či strategické riadenie 

ľudských zdrojov. Aj systematické monitorovanie výstupov a ďalších ukazovateľov bolo 

nedostatočné. Zdá sa, že stratégia, síce obsiahnutá v strategických materiáloch, nie je 

v praxi realizovaná ani vyhodnocovaná. A v neposlednom rade chýba aj jej komunikácia voči 

pedagogickým a ostatným zamestnancom vysokých škôl.  

Návrhy 

 Zrealizovať na vybraných školách a fakultách procesné a organizačné audity a na ich 

základe vytvoriť metodické odporúčania s využitím príkladov dobrej praxe zo 

zahraničia. 

 Podporiť vysoké školy a fakulty vo využití výsledkov procesného a organizačného 

auditu pre zjednodušenie svojich procesov, optimalizovanie personálnych kapaciít, 

definovanie vzťahov a zodpovedností medzi jednotlivými organizačnými jednotkami, 

a to s ohľadom na ich strategické ciele. 

 Motivovať vysoké školy a fakulty k zavádzaniu osvedčených metodík riadenia 

používaných v zahraničí, ako je napríklad model EFQM alebo metóda reportingu 

intelektuálneho kapitálu. 

 

PODMIENKY PRE TVORBU PRIDANEJ HODNOTY  

 

Ľudský kapitál  

 

Ľudský kapitál je súhrnom zručností a odborných znalostí zamestnancov na vysokých 

školách, ako aj ich motivácie a schopnosti učenia sa. Vysokoškolskí pedagógovia sú obvykle 

hodnotení raz za akademický rok, a to formou osobného rozhovoru s nadriadeným (vedúcim 

pracoviska). Hodnotiaci pohovor slúži na odpočet pedagogického a výskumného výkonu 

pracovníka za posledný rok. Nedostatkom v súčasnosti nastavených hodnotiacich kritérií je 

ich koncentrácia na kvantitu v pedagogickom procese (napr. počet odučených hodín) 

a publikačnú činnosť. Súčasné nastavenie systému hodnotenia pedagogických pracovníkov 

nedostatočne zohľadňuje ostatné kľúčové procesy, ako napríklad účasť na projektoch, 

priebežné vzdelávanie či samotnú kvalitu pedagogického procesu.  

 

Návrhy 

 Zaviesť kritériá pre hodnotenie všetkých kľúčových procesov, do ktorých je pedagóg 

zapojený, menovite pedagogický proces, výskumnú činnosť, projektovú činnosť, 

zvyšovanie kvalifikácie, zahraničné pobyty a pod.  

 V rámci hodnotenia pedagógov je potrebné zohľadniť aj kvalitu poskytovaného 

pedagogického procesu (napr. formou hodnotiacich hárkov od študentov) či spoluprácu 

so zamestnávateľmi (napr. počet spoločných, resp. komerčných projektov so súkromnou 

sférou, počet prednášok od zástupcov z praxe). 

 Previazať kritériá akreditácie študijných programov so systémom hodnotenia pedagógov 

s cieľom zjednotiť rôzne hodnotiace procesy vo vysokom školstve resp. minimálne 

zjednotiť hodnotenia pedagógov v rovnakých oblastiach.  

 Vybudovať odborné kapacity nevyhnutné pre zintenzívnenie zapojenia VŠ do 

medzinárodných výskumných projektov. 
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Štrukturálny kapitál 

 

Prostredie slovenských vysokých škôl za posledné roky prešlo výrazný kus cesty. Pod 

štrukturálnym kapitálom rozumieme práve prostredie, ktoré zamestnanci vysokých škôl 

potrebujú pre svoju produktívnu prácu. Zahŕňa štruktúry, procesy a postupy.  

 

Materiálne a technické vybavenie pomohli vysokým školám výrazne zlepšiť prostriedky 

získané zo štrukturálnych fondov a z iných grantových schém. Vybavenie škôl je však 

potrebné neustále obnovovať podľa najnovších technológií. Súčasne nastavený systém 

programového riadenia na úrovni výkonných agentúr s tým ráta minimálne. V dôsledku toho 

školy zápasia s problémami pri nastavení systematického obnovovania svojho vybavenia 

a dokážu zabezpečovať len základnú údržbu. 

 

Získať technológie, a tým zabezpečiť ich dostupnosť pre študentov, závisí hlavne od 

šikovnosti škôl, fakúlt a katedier. Preto v technickej vybavenosti medzi pracoviskami existujú 

výrazné rozdiely. Napriek tomu, že na škole najnovšie technológie existujú, býva problémom, 

že študenti ich pri samostatnom štúdiu alebo v rámci svojich výskumných prác k dispozícii 

nemajú. 

 

Počas pilotného testovania sa ukázalo, že na školách sú nedostatočné alebo úplne chýbajú 

funkčné organizačné mechanizmy, ktoré by podporovali pedagogických pracovníkov pri 

realizácii výskumu a vývoja. Takým príkladom je oblasť projektového riadenia. Bez podpory 

je náročné projekty pripraviť aj realizovať. Toto má priamy dopad na celkovo nižšiu efektivitu 

projektového financovania. Ak pedagogickí pracovníci projekt aj získajú, bez podpory je 

náročné zabezpečiť jeho implementáciu. Navyše často potom nedokážu využiť potenciál 

realizácie projektu na budovanie partnerstiev či iné rozvojové aktivity. 

 

Návrhy 

 Odstránenie byrokratických bariér spolupráce firiem a univerzít v oblastiach ako verejné 

obstarávanie alebo zamestnávanie študentov. 

 Sfunkčniť resp. vytvoriť (ak neexistuje) podporný systém pre realizáciu výskumných 

alebo kooperačných projektov z národných aj medzinárodných zdrojov. 

 Vytvoriť logický súbor vzájomne sa podporujúcich a nadväzujúcich systémových 

nástrojov motivujúcich firmy a vysoké školy k vzájomnej spolupráci, vrátane finančných 

nástrojov.  

 

 

Vzťahový kapitál  

Vzťahový kapitál ukazuje, do akej miery sú vysoké školy prepojené s externými partnermi a 

ako sú vnímané zainteresovanými skupinami. Zahŕňa spoluprácu s inými inštitúciami ako 

napr. výskumnými inštitúciami alebo súkromnými podnikmi. Dotýka sa tiež mobility 

vyučujúcich a študentov v rámci siete partnerských univerzít.   

 

Väčšina vysokých škôl má vytvorenú sieť partnerstiev. Spolupracujú s odbornou verejnosťou, 

partnerskými univerzitami či vzdelávacími inštitúciami. Môžu byť aktívni na národnej 
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i medzinárodnej úrovni. Bol ale identifikovaný priestor pre väčšie využitie potenciálu týchto 

partnerstiev. Vytvárajú totiž možnosti pre propagáciu svojej vlastnej expertízy a jedinečnosti 

najmä v zahraničí. To môže priniesť väčší záujem zahraničných študentov. Rovnako im 

umožní zapojiť sa do inovatívnych medzinárodných projektov.  

Počas konzultácií sme tiež zistili, že slovenské vysoké školy majú vo veľkej miere zriadené 

kluby absolventov. Tie realizujú základné informačné a komunikačné aktivity, ako napríklad 

informačný bulletin, dni otvorených dverí, facebookové stránky alebo konferencie.  Kluby 

absolventov sú ale finančne a personálne podhodnotené. S tým je potom spojená ich 

obmedzená aktivita a efektívnosť využívaných príležitostí. Nedokážu získavať cez bývalých 

absolventov cenné vzťahy na odbornú verejnosť a zamestnávateľov a len minimálnu (aj 

finančnú) podporu na rozvojové aktivity. 

Návrhy 

 Zrealizovať komunikačný audit a navrhnúť komunikačnú a marketingovú stratégiu 

prezentácie vysokých škôl na Slovensku. 

 Navrhnúť systémovú podporu prezentácie vysokých škôl voči všetkých zainteresovaným 

subjektom.  

 Vytvoriť cielenú stratégiu slovenských vysokých škôl pre propagáciu v zahraničí. 

 Využívať efektívne kanály podlinkovej komunikácie pre vytváranie medzinárodných 

konzorcií – príkladmi sú stáže v rámci Erasmus mobilít, účasť na konferenciách, formy 

hosťujúcich profesorov, propagácia v rámci potenciálneho partnerstva na partnerských 

portáloch. 

 Vytvoriť systémové nástroje (alebo aspoň pilotné projekty) pre posilnenie vzťahov a 

rozvoj dlhodobej spolupráce s absolventmi VŠ, ktorí môžu byť bohatým zdrojom ďalších 

kontaktov ako aj financií využiteľných pre rozvoj VŠ.  

 

KĽÚČOVÉ PROCESY  

 

Na univerzitách identifikujeme niekoľko kľúčových procesov, ktoré sú dôležité pre 

dosiahnutie cieľov v oblasti vysokého školstva. Sú to najmä vzdelávanie, výskum a vývoj, 

ďalšie vzdelávanie, komercionalizácia výskumu a transfer znalostí. 

Vzdelávanie  

Oblasť vzdelávania bola hodnotená ako celok zo systémového pohľadu. Podmienky vo 

vzdelávaní určujú najmä akreditácia, hodnotiace kritériá a odmeňovanie. Súčasný systém 

akreditácií je vnímaný ako nepružný, v dôsledky čoho vzniká veľké množstvo škôl bez 

dôrazu na kvalitu vzdelávania. Pôsobnosť akreditačnej komisie iba ako poradného orgánu 

v oblasti posudzovania kvality nie je dostatočná. Požiadavky na trhu práce sa pomerne 

dynamicky menia a školy v súčasnom systéme nie sú schopné dostatočne pružne reagovať 

na aktuálne potreby, nakoľko sú viazané šesťročným akreditačným cyklom.  

Kritériá posudzovania činnosti vysokých škôl a činností akademických pracovníkov sú 

vnímané ako nesystémové. Prejavuje sa to nízkou konzistentnosťou posudzovania 

a náročnosťou ich reportovania a vyhodnocovania. Akademickí pracovníci sú zaťažení 

vysokou mierou dokladovania plnenia kritérií (napríklad počas habilitačných konaní), ktoré 

neodrážajú v plnej miere kvalitatívne požiadavky na vzdelávanie, vedu a výskum.  
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Návrhy   

 Zmena akreditačných procesov tak, aby obsiahli kvalitu vo vzdelávaní a umožnili hodnotiť 

aj spoluprácu s podnikateľským sektorom. 

 Vytvorenie nezávislého akreditačného orgánu s posilnenými kompetenciami, ktorý by sa 

zameriaval na komplexné posudzovanie kvality vysokých škôl na Slovensku. 

 Zjednodušenie a zjednotenie hodnotiacich kritérií a procesov akreditácie smerom 

k možnosti rýchlejšej reakcie na potreby trhu práce.  

 

Výskum a vývoj  

Podmienky na výskum a vývoj sú vnímané pedagógmi najmä prostredníctvom financovania 

a grantových schém. V súčasnom podfinancovanom systéme je možné zefektívniť viacero 

oblastí. Financovanie vysokých škôl zo strany štátu by malo zohľadňovať kvalitu absolventov 

– a nielen kvantitu, ktorú zdôrazňuje súčasný systém. V rámci hodnotenia škôl a prideľovania 

finančných prostriedkov by štruktúra a váhy kritérií financovania mala zohľadňovať aj 

technickú náročnosť štúdia, zamestnanosť absolventov a vedecko-výskumné projekty.  

Jedným z dôležitých návrhov je upriamenie pozornosti na financovanie ľudského kapitálu 

a vytvorenie podmienok na prilákanie zahraničných profesorov a lektorov. V súčasných 

podmienkach je  nedostatok prostriedkov vo financovaní vysokého školstva viditeľný najmä 

v poddimenzovaní ľudského kapitálu. To sa v konečnom dôsledku odráža na kvalite 

absolventov.  

Výskumno-vývojové projekty sú financované prostredníctvom grantových schém. Zlepšenie 

v ich prípade by znamenalo vytvoriť transparentný systém s jasnými kritériami hodnotenia 

a prideľovania prostriedkov. Rovnako by pomohlo zabezpečiť výzvy tak, aby reagovali včas 

na aktuálne potreby škôl. 

Návrhy   

 Treba nastaviť systém financovania vysokého školstva tak, aby podporoval kvalitu 

vzdelávania. 

 Vytvoriť transparentný grantový systém na podporu výskumných projektov. 

 Zabezpečiť podporu pre projekty, ktoré budú vychádzať z reálnych potrieb.  

 Vytvoriť systém financovania s jasnými pravidlami a bez administratívno-byrokratických 

prekážok pri realizácii projektov.  

Priebežné vzdelávanie  

V súčasnosti je kontinuálny odborný rozvoj pedagógov na vysokých školách zabezpečovaný 

primárne prostredníctvom habilitačných a inauguračných konaní. Pedagógovia tak 

prirodzene sledujú kritériá, ktoré sú definované pre jednotlivé vedecko-pedagogické 

hodnosti. Vysokým školám však chýba priebežný systém odborného vzdelávania. Ten by 

mal byť zohľadnený aj v hodnotiacich kritériách, ktoré sa používajú v rámci priebežného 

hodnotenia pedagógov.  

Aktuálne kontinuálny odborný rozvoj pedagógov nie je systémovo riadený. Záleží len od 

iniciatívy a kapacity jednotlivca, aké príležitosti a zdroje si nájde. Pracovníci si tak riadia svoj 

ďalší rozvoj sami. Na väčšine pracovísk zostáva len ich zodpovednosťou sledovať si plnenie 

kritérií na dosiahnutie vedecko-akademických hodností, a tým aj svojho kariérneho postupu. 
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Návrhy 

 Navrhnúť systém priebežného vzdelávania a profesionálneho rastu odborných 

pedagogických pracovníkov na základe analýzy potrieb v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov.  

 Identifikovať funkčné medzinárodné modely v tejto oblasti, využiť ich pri nastavení 

systému priebežného vzdelávania a pilotne otestovať na vybraných VŠ. 

 Vytvoriť priestor pre systematický rozvoj didaktických a pedagogických zručností 

pedagogických pracovníkov vysokých škôl.   

 

Komercionalizácia výskumu a transfer znalostí 

Spolupráca s firemným sektorom patrí medzi jednu z najkritizovanejších oblastí v súčasnosti. 

Skúsenosti konzultantov počas stretnutí s firmami aj pedagógmi však ukazujú, že ochotu 

i záujem o vzájomnú spoluprácu deklarujú obidve skupiny – vysoké školy aj firmy. 

Problémom ale zostáva súčasný systém. Ten nemotivuje ani jednu zo strán k spolupráci. 

Preto tá zostáva často iba v deklaratívnej rovine. Respektíve môže spočívať 

v krátkodobejších ad hoc projektoch. Ak aj existujú príklady dobre fungujúcej dlhodobej 

spolupráce univerzít a firiem, ide o ojedinelejšie prípady.  A tie fungujú skôr napriek ako 

vďaka „podpornému“ systému. 

 

Vysoké školy, predovšetkým technické odbory, majú okrem poskytovania vzdelávania 

študentom zodpovednosť aj za vytvorenie vhodného tvorivého a inovačného prostredia pre 

spoluprácu s biznis sektorom. Súčasne je potrebné, aby aj univerzity podporovali – už či 

priamo alebo nepriamo – rozvoj podnikania. Môžu poskytovať podporu študentom pri 

zakladaní nových podnikov, ale aj exijúcim start-up firmám s cieľom podnietiť ich rast.  

 

Trendom sú inkubátory a vedecko-technologické parky a centrá, ktoré poskytujú uplatnenie a 

podporu pre študentské nápady. Dôležité je budovať partnerstvá s miestnymi a regionálnymi 

podnikateľmi. Tí prinesú praktické skúsenosti do podnikateľského vzdelávania študentov.  

Umožnia im získať praktické skúsenosti. A navyše môžu zastávať pozíciu mentorov 

v konkrétnej oblasti podnikania.  

 

Návrhy  

 Vytvoriť centrá transferu inovácií na vysokých školách, ktorých hlavným poslaním by bolo 

zabezpečiť výskumnú, vývojovú a inovačnú spoluprácu so spoločenskou a hospodárskou 

praxou, poskytnúť poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva a v oblasti 

komercionalizácie výsledkov výskumu.  

 Podporiť vytváranie firemných výskumných centier priamo na vysokých školách, ako aj 

vytváranie spoločných podnikov firiem a univerzít. 

 Zaviesť povinné praxe pre študentov vysokoškolského odborného (profesijného) štúdia a 

motivovať podniky k spolupráci s vysokými školami v oblasti jej zabezpečenia. 

 Umožniť študentom podieľať sa na riešení reálnych problémov firiem v rámci 

výskumných úloh či spoločných projektov. 
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DOPAD NA CIEĽOVÉ SKUPINY 

 

Absolventi vysokých škôl 

 

Je potrebné pripraviť absolventa budovaním takých kompetencií, ktoré podporujú jeho 

uplatniteľnosť na trhu práce. Pričom dôraz by mal byť kladený na praktické zručnosti, ktoré je 

možné získať počas praxe v podnikoch. Zamestnávatelia často nechcú prijímať absolventov 

do zamestnania kvôli nedostatku praxe. Absolventi ju však počas štúdia nemali kde získať. 

Preto je súčasným trendom orientácia výučby na praktické uplatnenie absolventov vysokých 

škôl. Absolvovanie kvalitnej praxe už počas štúdia zvyšuje možnosť kvalitného uplatnenia na 

trhu práce po absolvovaní školy.  

 

Rovnako dôležité je tiež rozvíjať špecifické podnikateľské zručnosti a budovať znalosti 

z oblasti podnikania. Vysoké školy majú za svoj cieľ podporiť zvýšenie zamestnateľnosti 

absolventov a počtu nových pracovných miest. Zároveň majú prispievať k rastu 

konkurencieschopnosti hospodárstva a inovácií. Z tohto dôvodu je vhodné vytvoriť 

podmienky pre systematický rozvoj podnikateľských schopností študentov vysokých škôl. 

Každá univerzita by mala u študentov rozvíjať nielen kreatívne a tvorivé  myslenie, ale viesť 

ich aj k samostatnosti a zodpovednosti. Výsledkom by mali tiež byť absolventi, ktorí sú 

ochotní a motivovaní prevziať na seba zodpovednosť, vstúpiť do rizika a založiť si firmu.  

 

Návrhy  

 Podporiť inovatívne formy vzdelávania zamerané na rozvoj kreativity a inovatívneho 

myslenia  študentov. 

 Zaradiť do študijných plánov predmety zamerané na zručnosti potrebné pri zakladaní 

a riadení podnikov. 

 Motivovať regionálnych podnikateľov k účasti na podnikateľskom vzdelávaní študentov. 

 Zaviesť systémové nástroje pre prácu s talentovanými študentmi.  

 Vytvoriť celoslovenskú webovú stránku s ponukami pre študentov – stáže, letné stáže, 

letné školy, praxe domáce aj zahraničné. 

 

4. MOŽNOSTI VYUŽITIA METÓDY INTELEKTUÁLNEHO KAPITÁLU NA SLOVENSKU 

 

Metóda intelektuálneho kapitálu je primárne zameraná na skupinu podnikateľov z malých 

a stredných firiem.  

Dokáže však firma budovať pridanú hodnotu svojich služieb prostredníctvom výskumu 

a vývoja bez zapojenia najlepších vedcov a výskumníkov z regiónu? A tých možno nájsť 

v učebniach, laboratóriach a výskumných centrách vysokých škôl.  

Môže firma zvyšovať hodnotu svojho nehnutnuteľného majetku, ak nezamestnáva vysoko 

špičkových odborníkov vo svojom odbore? No a tí vychádzajú každoročne z lavíc vysokých 

škôl.  

Univerzity disponujú obrovskými aktívami. Vlastnia INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, 

ktorého hodnotu si možno ani sami neuvedomujú. Ich úspech ako inštitúcie preto 

bytostne závisí od riadenia intelektuálneho kapitálu.  
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Slovenské vysoké školy sa vyznačujú rozdielnou kvalitou vzdelávania. Majú tiež výrazné 

rezervy v budovaní ľudského a vzťahového kapitálu. Navyše nedostatočne využívajú a 

prezentujú svoj potenciál. 

 

Ako možno potom využiť metódu intelektuálneho kapitálu pre rozvoj vysokých škôl? 

V SPOLUPRÁCI S VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNO... 

 

...rozvíjať ich riadiacich pracovníkov  

Treba zamerať pozornosť na rozvoj manažérskych zručností riadiacich pracovníkov. S 

využitím metódy intelektuálneho kapitálu sa zodpovední za riadenie univerzity môžu naučiť 

„uchopiť“ nehmatateľné – intelektuálny kapitál. A navyše ho merať a ďalej rozvíjať. 

Špecializované kurzy môžu byť súčasťou priebežného vzdelávania. V rámci akreditovaných 

kurzov sa účastníci zoznámia so základným konceptom metodiky, praktickými príkladmi, ako 

aj skúsenosťami s využívaním metodiky na univerzitách v zahraničí. 

 

...podporiť nastavenie ich systému riadenia ľudských zdrojov  

Personálne riadenie na vysokých školách má obrovský potenciál na zlepšenie. Riadeniu ľudí 

chýba komplexný rozmer. Práve manažment intelektuálneho kapitálu môže pomôcť sa 

systémovo zamerať na rozvoj ľudí. A ľudia sú kapitál. Vysoké školy môžu využiť metódu pre 

analýza súčasného stavu. Môžu sa tiež inšpirovať prístupmi, ktoré im umožnia si zvoliť 

relevantné ukazovatele pre systematické meranie. A navyše toto môže predstavovať 

realistické východisko pre kvalitnejšie riadenie svojich ľudských zdrojov ako celku. A ak bude 

mať záujem aj niekto, kto sa venuje tejto téme vo svojej pedagogickej alebo výskumnej 

činnosti, môže sa pridať. 

 

...nastaviť podporu budovania partnerstiev a spolupráce s firmami 

Vzťahy predstavujú obrovskú hodnotu pre univerzitu. Predstavujú kapitál, ktorý tiež treba 

riadiť.  Vzťahový kapitál v ich prípade predstavuje hlavne spoluprácu so súkromným 

sektorom. Intenzívne priateľské vzťahy s firmami môžu vysokej škole otvoriť nové dvere. 

Môžu zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania pre študentov na spoločných kurzoch s 

firmami. Môžu podporovať spoločné výskumy. Ľudia z firiem môžu byť poradcami či 

mentormi pre študentov. Pedagógovia môžu byť na pulze diania vo svojom odbore vďaka 

spolupráci s odborníkmi z praxe.  A v neposlednom rade dobré vzťahy môžu znamenať 

nielen vzťahový, ale aj finančný kapitál. Aj firmy môžu mať záujem investovať do svojich 

budúcich zamestnancov. Môže to byť „win-win“ stratégia pre všetkých. Metóda 

intelektuálneho kapitálu dáva rámec pre mapovanie siete  vzťahov a partnerstiev univerzít. 

Rovnako dáva možnosť vniesť systém do riadenia spoluprác. A to môže byť niekedy 

poriadna výzva.  

 

...zaviesť systém kvality v rámci organizáce 

Kvalita už pomaly začína byť dôležitá aj vo verejnom sektore. A to pri inštitúcii o veľkom 

množstve ľudí a budov nie je možné dosiahnuť bez zavedenia systémov kvality. Práve 

metodika merania intelektuálneho kapitálu môže predstavovať inovatívny nástroj pre riadenie 

kvality. Umožňuje pozrieť sa na organizačné štruktúry, procesy, postupy a zdroj zo 

špecifického uhla. Poskytuje rámec pre analýzu fungovania vysokých škôl z pohľadu kvality, 

identifikovania oblastí pre zlepšenie a stanovenie cieľov pre riadenie kvality. A navyše 

sledovať trend vývoja v čase.  
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V SPOLUPRÁCI S MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR MOŽNO... 

 

...použiť prístup intelektuálneho kapitálu v rámci akreditačného procesu vysokých 

škôl 

Metodika intelektuálneho kapitálu sa v niektorých oblastiach prekrýva aj so súčasnými 

sledovanými oblasťami činnosti vysokých škôl. Tie sú merané pre potreby ich akreditácie. 

Pridanou hodnotou tejto metodiky je však aj podrobné mapovanie vzťahového kapitálu 

a komplexné sledovanie zvolených indikátorov v čase. Metodika by tak mohla byť doplnením, 

súčasného systému hodnotenia vysokých škôl v akreditačnom procese. Alebo ju časom 

mohla nahradiť? 

 

...využiť metodiku ako nástroj pre hodnotenie kvality a východisko pre financovanie 

vysokých škôl 

Kvalita by mala byť určujúca pri financovaní vysokého školstva.  Kvalitnejšie školy by mali 

byť podporené aj vyšším financovaním. Dlhodobo sa diskutuje o zmene financovania. 

Metodika merania intelektuálneho kapitálu by mohla byť inšpiráciou pre nový model 

financovania vysokých škôl. Naši rakúski susedia už viac ako 10 rokov používajú metodika 

nielen na hodnotenie vysokých škôl, ale aj alokáciu finančných zdrojov.  

 

...vytvoriť samostatný benchmarking vysokých škôl 

Ministerstvo aktuálne nerealizuje kontinuálny a systematický proces porovnávania vysokých 

škôl. Oficiálny projekt preto nahrádzajú rôzne iniciatívy zo strany mimovládneho sektora. 

Metodika merania intelektuálneho kapitálu by mohla slúžiť ako nástroj pre benchmarking. A 

práve ministerstvo by mohlo tento proces zastrešiť.  

 

V SPOLUPRÁCI S NEZÁVISLÝMI POSUDZOVATEĽMI KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL MOŽNO... 

 

...využiť metódu merania IC pri benchmarkingu vysokých škôl 

V súčasnosti je realizovaných niekoľko meraní, ktoré pre porovnanie používajú rôzne 

výstupy vysokých škôl. Metodika merania intelektuálneho kapitálu ponúka iný pohľad na 

fungovanie vysokej školy. Môže preto predstavovať komplementárny spôsob k existujúcim 

typom merania.  

 

...vytvoriť nový nástroj pre hodnotenie vysokých škôl 

Metodika merania a reportovania intelektuálneho kapitálu môže tvoriť základ pre vytvorenie 

nového hodnotenia vysokých škôl. Výhoda využitia tejto inovatívnej metodiky spočíva v jej 

komplexnom pohľade. Umožňuje preskúmať všetky relevantné procesy a vzťahy, do ktorých 

je vysoká škola zapojená a ktoré sú predpokladom jej úspešného fungovania. Je možné si 

upraviť metodiku a sledované indikátory na slovenské podmienky. A inšpirovať sa pri tom 

skúsenosťami a odporúčaniami susedov z Rakúska. Desať rokov praktických skúseností je 

neoceniteľných.  

 

Použité skratky:  

IC – Intelektuálny kapitál  

VŠ – Vysoké školy   


