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Univerzita budúcnosti 
 
Jedného dňa sa pozrieme do minulosti a budeme spomínať na tradičný model vzdelávania, na ktorom 

sme vyrastali. Študenti sediaci v triedach v laviciach za sebou, pozorne sledujúci každé slovo učiteľa a 

bifľujúci sa pár dní pred skúškou -  toto všetko bude patriť minulosti. Tradičné vysoké školy, ktoré sa 

neprispôsobia meniacim sa podmienkam, budú odsúdené na zánik. 

 

Jedným z hlavných hnacích motorov tejto zmeny je finančný tlak na znižovanie nákladov na 

vzdelávanie. Vysoké školy a univerzity sú pod rastúcim tlakom vlád, aby znižovali náklady, ako aj pod 

tlakom zo strany študentov na zvyšovanie úrovne služieb. 

 

Veľkú hrozbu pre tradičné vzdelávanie predstavuje on-line vzdelávanie, pretože jeho poskytovanie 

môže byť oveľa lacnejšie ako vzdelávanie podľa tradičného modelu. Ako sme to videli v prípade 

bitcoinov a crowd fundignu, ktoré spochybnili tradičnú finančnú reguláciu, tak aj on-line vzdelávanie 

spochybní tradičné modely vzdelávania. Ako príklad tohto trendu môžeme uviesť spojenie 

Massachusettskej technickej univerzity a Harvardovej univerzity s firmou Google pri zriadení on-line 

vzdelávacej platformy na poskytovanie vzdelávacích kurzov on-line a pre širokú verejnosť. Vysoké 

školy a univerzity tak už nebudú súťažiť iba medzi sebou a na lokálnej úrovni, ale čoraz viac budú 

súťažiť v digitálnej sfére. 

 

Na vysoké školy je tiež vyvolávaný tlak na efektívnejšie využívanie svojich zdrojov. To znamená, že 

musia prehodnotiť svoju infraštruktúru a neproduktívny majetok buď predať, alebo z neho generovať 

nové zdroje výnosov. I keď digitálne vzdelávanie je pre tradičné vysoké školy a univerzity istým 

spôsobom hrozbou, ponúka im zároveň príležitosť na zníženie prevádzkových nákladov a požiadaviek 

na infraštruktúru. 

 

Inak povedané, univerzity a vysoké školy sa musia prispôsobiť digitálnemu veku a zlepšiť svoju 

interakciu so študentmi, ktorí vyrastajú v digitálnej ére. Progresívne vysoké školy prinášajú študentom 

čisto digitálnu skúsenosť - od zápisu na štúdium až po získanie výsledkov zo záverečných skúšok.  

Keď sa pozriem na dnešný prístup slovenských vysokých škôl a univerzít, je jasné, že máme pred 

sebou ešte dlhú cestu, kým sa staneme konkurencieschopnými v digitálnom svete. Keďže minister 

školstva je zodpovedný aj za digitálnu agendu vlády, máme príležitosť zostaviť jasnú stratégiu 

digitálneho vzdelávania. 

 

 

University of the future 
 
One day we will look back and reminisce about the traditional learning model we grew up with. 

Students sitting lined up at their desks in classrooms listening carefully to every word of the lecturer 

and then cramming in the final few days before the exam will be a thing of the past. Traditional 

universities that fail to adapt to the changing landscape will be destined to fail. 
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One of the main drivers of change is the financial pressure to reduce the cost of education.  

Universities are under increasing pressure from governments to reduce their costs and pressure from 

students to improve service levels. 

 

On-line education is a large threat to traditional education as it can be delivered much cheaper than 

under the traditional model. Just as we have seen Bitcoin and Crowd Funding challenge traditional 

country based financial regulation, on-line education will challenge the traditional country based 

education models. An example of this trend can be seen when the Massachusetts Institute of 

Technology and Harvard University partnered with Google to establish an online education platform to 

provide ‘Massively open on-line courses’. So universities will not be simply competing against each 

other at the local level, increasingly they will be competing in the digital realm. 

 

Universities are also being forced to be more efficient with their resources. This includes reviewing 

their infrastructure and either selling or generating new revenue streams from non-productive property 

or assets. While digital education is a threat, it also provides an opportunity for traditional universities 

to reduce their infrastructure needs and their operating costs. 

 

In a broader sense, universities must adapt to the digital age and improve the experience for students 

who have been raised in the digital age. Progressive universities are making the student journey a 

purely digital experience from the start of enrolment right through to receiving exam results. When I 

look at the current approach of Slovak universities, it is clear we have a long way to go before we will 

be competitive in the digital realm. As the new Minister for Education is also responsible for the 

government’s digital agenda, we have an opportunity to establish a clear digital education strategy. 


