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Prečo na Slovensku?
• Zaujíma nás VŠ vzdelávanie
• Má Slovensko špecifické, výnimočné

postavenie?
• Ak áno, v čom?
• Slovensko je v EU
• Slovensko je v spoločnom vzdelávacom a 

výskumnom priestore
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Problémy

• Problém č. 1. Kvalita
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Vzťah ku kvalite

• Vo všeobecnosti o „nekvalitu“ nie je záujem
• Kvalita však nie je „zadarmo“
• Ak je produktov nedostatok uspokojíme sa 

(sme uspokojení) aj s nekvalitou
• Hľadáme dokonca rôzne formy „náhrady“

nedostatkových, hoci aj nekvalitných 
produktov
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Kvalita  vzdelávania
• Je vôbec o ňu záujem?
• Vo všeobecnosti ÁNO!
• Ale už si nechceme uvedomiť – a hlavne konať – že ani 

kvalita vzdelávania nie je „zadarmo“
• Ak si uvedomíme koľko na ňu dávame, tak to je MÝTUS, 

že máme o kvalitu vzdelávania skutočný záujem!!!
• Je to pre mňa jedna z najsmutnejších skutočností

týkajúcich sa vzdelávania
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Kvalita vzdelávania IT 
odborníkov

• Odborníkov IT je nedostatok
• Dôsledok: 

– Uspokojujeme sa aj s nekvalitou
– Hľadáme rôzne formy „náhrady“
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Problémy

• Problém č. 2. Akademickí pracovníci
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Vzdelávanie IT odborníkov –
KTO

• Kvalitné vzdelávanie – nielen v IT – nie je 
možné bez kvalitných akademických 
pracovníkov!

• Má v tomto smere SR špecifické
postavenie?

• ÁNO!!
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Získavanie IT odborníkov
• O absolventov IT študijných odborov je mimoriadny 

záujem
• Má to celý rad dôsledkov
• Lákajú sa (prirodzene) cez financie
• V plnej miere (tiež prirodzene) sa uplatňuje trhový 

mechanizmus
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Financovanie IT odborníkov v 
sektore vzdelávania

• Sektor vzdelávania je vo financovaní na chvoste!! 
• Plat profesora IT je zrovnateľný s nástupným platom 

jeho absolventov!!
• Môžeme za tohoto stavu hovoriť, že máme skutočne 

záujem o kvalitu vzdelávania?! 
• Môže vzdelávanie  IT odborníkov s takýmto 

financovaním dlhodobo vydržať, a pritom hovoriť o jeho 
kvalite?

• NIE!!!
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Ako „z toho von“ – priznanie

• Priznať si a akceptovať, že bez kvalitných 
učiteľov nie je možné kvalitné vzdelávanie

• Priznať si a akceptovať, že bez kvalitných 
absolventov nemôžu dlhodobo fungovať
ani firmy!!

• Dať skutočne, nie deklaratívne, 
vzdelávaniu prioritu číslo 1!
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Ako „z toho von“ – konanie

• Postupovať rovnako, ako úspešné firmy: 
uplatňovať trhový mechanizmus

• Aj v odmeňovaní IT odborníkov vo vzdelávaní
zohľadniť princíp trhového mechanizmu 

• Hľadať a uplatňovať aj iné prostriedky na 
preklenutie súčasných „násobných“ rozdielov
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Problémy

• Problém č. 3. ČO – obsah vzdelávania
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Vzdelávanie IT odborníkov – obsah

• Vzdelávanie na VŠ je prepojené s výskumom 
(Bolonská deklarácia)

• Kvalitné VŠ vzdelávanie nie je možné bez 
prepojenie na výskum, či už priamo alebo 
nepriamo

• Vzdelávanie na VŠ vychádza z potrieb
– Praxe
– Výskumu
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Vzdelávanie IIT odborníkov –
obsah

• Obsah musí zohľadňovať ako požiadavky praxe, 
tak výskumu globálne, nie iba lokálne!

• Získané znalosti musia absolventovi 
„prirodzene“ umožniť ich obohacovanie a zmenu 
- vzdelávanie (ani VŠ) nestačí na celý život

• Absolventi musia byť schopní „učiť sa“
• Aj  „učiť sa“ sa musia naučiť – aj to musí byť

súčasťou obsahu
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Ako napĺňať obsah

• Globálnosť obsahu poukazuje aj na to, že nie 
sme tu sami a zrejme nie sme ani prví

• Venujú mu pozornosť uznávané medzinárodné
odborné organizácie – IEEE Computer Society

• Obsah musí spĺňať požiadavky akreditačných 
komisií – ako domácich, tak uznávaných 
medzinárodných

• U nás existuje sústava študijných odborov
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Stačí obsah zo sústavy ŠO?

• Vzdelávanie sa u nás uskutočňuje cez študijné
programy

• ŠP „vychádzajú zo ŠO
• V čom sú rozdiely:

– Praktickom naplnení jednotlivých predmetov
– Kvalite vlastného pedagogického procesu
– V samostatnej práci študentov na projektoch
– V požiadavkách
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Prepájanie vzdelávania a 
výskumu

• Tu sa najviac prejavujú rozdiely
• Nutnou podmienkou je „existencia“

výskumu na danom pracovisku
• Jeho kvalita sa priamo premieta do 

obsahu vzdelávania – predovšetkým v 
projektovej výučbe – a participácii 
študentov na výskumnej práci
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Problém

• Problém č. 4. Podmienky 
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Výsledky a podmienky

• Pracovné podmienky sú priamo spojené s 
financovaním

• Financovanie VŠ je ziaczdrojové
• Je nedostatočné! Veľmi nedostatočné! Dlhodobo 

nedostatočné!
• Ak spoločnosť chce kvalitné vzdelávanie, 

nemôže ho mať bez zodpovedajúcich 
podmienok!!
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Pozícia súkromného sektora

• Očakáva kvalitných obsolventov
• Očakáva požadovaný počet absolventov
• Ako sa podiela na vzdelávaní?!
• Ako sa podiela na výskume – ako 

nevyhnutnej súčasti vzdelávania?
• Je to iba problém spoločnosti / štátu?
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Ako z toho von

• Nie je to „algoritmický problém“!
• V takýchto prípadoch sa osvedčuje 

postup, známy ako „best practice“
• Existujú dobré príklady či už v sektore 

vzdelávania alebo v inom sektore?
• Možno budú niektorí prekvapení, ale 

existujú!!
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Dobrý príklad
• Dá sa použiť skúsenosť z ekonomickej praxe
• Ak chce podnik prežiť alebo sa razantnejšie presadiť, 

zvyčajne hľadá „strategického partnera“
• Nepoznám u nás vo vzdelávaní uplatnenie tohoto

princípu!!
• Je to náhoda? Neznalosť? Strach? Uspokojenie? – veď

to daňoví poplatníci zaplatia?
• Ale je to nevyhnutnosť!
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Strategický partner

• Prináša „know how“
• Prináša kvalitné ľudské zdroje
• Využíva prostredie partnera
• Partnerstvo musí byť výhodné pre „obe 

strany“
• Vytvára nový priestor pre flexibilnú

organizačnú štruktúru – horizontálne i 
vertikálne
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Dôsledky

• Netreba „hľadať“ garantov „za každú cenu“
• Zabránime drobenie výskumných i 

vzdelávacích kapacít
• Vytvoríme kvalitnejšie a lepšie podmienky 

pre rast mladých pracovníkov
• Vytvoríme flexibilnejšie prostredie pre 

využívanie všetkých zdrojov.
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• Ďakujem za pozornosť
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