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Abstract
The objective of this paper is to describe the theoretical basis of the roles of
universities in regional development. Following empirical findings based on
these theories are presented in the paper “Regional development and
universities - selected findings from a questionnaire survey as part of VEGA
project No. 1/4639/07”. This paper deals with three basic areas related to
regional development and universities:
 the objectives fulfilled by the universities in a region,
 impact of universities on regional development,
 the relationships of universities with other regional partners.
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Úvod
V rámci diskusie o potrebe skvalitňovania vysokého školstva s cieľom
vytvárať prosperujúcu znalostnú spoločnosť sa kladie dôraz nielen na
národný kontext univerzít, ale predovšetkým na ich regionálne pôsobenie.
Jeden z najnovších smerov v oblasti teórií regionálneho rozvoja predstavujú
neoinštitucionálne teórie, ktoré považujú za hlavné faktory regionálneho
rozvoja kvalitné prostredie, inovácie a proces učenia, ktoré prebieha vďaka
spolupráci aktérov regionálneho rozvoja (Knežová – Výrostová – Ručinská,
2007). K týmto aktérom je možné zaradiť firmy, univerzity, výskumné
inštitúcie, verejnú správu (inštitúcie štátnej správy a územnej samosprávy),
poradenské firmy, podnikateľské centrá a neziskové organizácie. Podpora
princípu učiacich sa regiónov v Slovenskej republike vychádza z Národnej
Lisabonskej stratégie. Zmyslom teórie je podporovať vznik sietí všetkých
zainteresovaných aktérov. Lídrami sietí v regiónoch by mohli byť
univerzity, ktoré so svojím znalostným a vedeckým potenciálom môžu
výrazne pomôcť v rozvoji regiónu, v ktorom pôsobia. Ich význam možno
identifikovať najmä pri podpore regionálnych inovácií. V učiacich sa
regiónoch fungujú na jednej strane ako katalyzátor pre produkciu nových
myšlienok, na druhej strane predstavujú sprostredkovateľov umožňujúcich
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ostatným inštitúciám rozvíjať know how. Podstatou je zabezpečiť efektívne
prepojenie vzdelávania s potrebami miestneho a regionálneho trhu práce
aktívnym zapojením všetkých účastníkov regionálnych sietí (Urge, 2008).
Cieľom tohto príspevku je priblížiť teoretické východiská pôsobenia
univerzity v regionálnom rozvoji, ktorými sme sa zaoberali počas riešenia
projektu. Empirické výsledky odrážajúce uplatnenie sledovaných teórií
a poznatkov sú prezentované v príspevku „Regionálny rozvoj a univerzity:
vybrané zistenia dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci riešenia
projektu VEGA č. 1/4639/07“, ktorý na tento článok nadväzuje.
Príspevok sa zaoberá tromi základnými oblasťami súvisiacimi
s regionálnym pôsobením univerzity:
 úlohami univerzity v regióne, v ktorom pôsobí,
 dopadom univerzity na regionálny rozvoj,
 vzťahmi medzi univerzitou a ostatnými regionálnymi aktérmi.

Úlohy a vzťahy univerzity v regióne, v ktorom pôsobí
Vysoké školy bez ohľadu na ich formu a spôsob vzniku označujeme ako
univerzity, kde pod pojmom univerzita chápeme všetky vysoké školy podľa
Zákona 131/2002 a všetky vzdelávacie inštitúcie poskytujúce vysokoškolské
štúdium. Podľa tohto zákona je poslaním vysokých škôl „rozvíjať
harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a
prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej
spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti
vysokých škôl“ (§ 1 ods.2 zákona č. 131/2002) a hlavnou úlohou vysokých
škôl je „poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké
bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť“ (§ 1 ods.3 zákona č. 131/2002). Je
zrejmé, že tradičnou úlohou každej univerzity je uskutočňovanie
vysokoškolského vzdelávania a základného resp. aplikovaného výskumu
(Ručinská – Výrostová – Mitaľová, 2007). Postavenie univerzity na trhu
vzdelávania v Slovenskej republike sa v posledných rokoch menilo
vzhľadom na pôsobenie viacerých politických, spoločenských
a ekonomických faktorov, ktoré sa týkali oblasti školstva a vzdelávania.
Meniace sa vonkajšie prostredie prináša nové výzvy pre regionálnych
aktérov, rovnako aj pre univerzity. Nové trendy sa odrážajú v rozširovaní
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hlavných úloh univerzít. Medzi najvýznamnejšie formujúce činitele nového
vnímania univerzít radíme (Tab. 1):
Tab. 1 Faktory vplývajúce na postavenie a úlohy univerzít v regióne
Globalizácia
Presun dominancie z trhovej ekonomiky na znalostnú ekonomiku
Vytvorenie Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru
v kontexte cieľov Lisabonskej stratégie
Presun od elitného k masovému systému vysokoškolského vzdelávania
Potreba aplikačného výskumu
Nové spôsoby odovzdávania vedomostí
Dôraz na celoživotné vzdelávanie
Nové prístupy k financovaniu univerzít
Zavádzanie nových manažérskych postupov do verejnej správy a na
univerzitách
Zmeny na trhu práce
Väčšia mobilita študentov a učiteľov
Rozvoj dlhodobejších vzťahov medzi firmami a akademickými
výskumníkmi a priama participácia univerzít v komerčnom výskume
Rast počtu miest, kde sa produkujú znalosti
Zmeny v správaní sa zamestnávateľov
Decentralizácia niektorých podnikových činností
Vytváranie klastrov podnikateľských jednotiek
Zdroj: Ručinská - Knežová – Výrostová, 2009.

Na základe týchto podmienok, ktoré ovplyvňujú charakter, stratégiu a ciele
univerzít je možné vyšpecifikovať nové úlohy univerzít. Okrem dvoch
základných úloh v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu plní teda univerzita
nové úlohy súvisiace s faktom, že žiadna univerzita nemôže byť uzavretým
zberateľom poznatkov, ale mala by začať plniť aj úloha šíriteľa vedomostí.
Od univerzít sa čoraz viac očakáva, aby okrem tradičných úloh zohrávali aj
dôležitú úlohu v oblasti ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja
regiónu v ktorom pôsobia. Nový komplex úloh univerzít možno zhrnúť do
týchto oblastí (Ručinská - Výrostová – Mitaľová, 2007) :
 poskytujú vzdelávanie
 vykonávajú výskumnú činnosť
 sú aktérom znalostnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
 sú zdrojom inovácií
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ponúkajú nové možnosti v oblasti celoživotného vzdelávania
využívajúc moderné formy transferu informácií,
systematizujú nové poznatky a ponúkajú ich spoločnosti,
poskytujú expertnú činnosť,
plnia sociálnu a výchovnú úlohu,
sú iniciátorom vzťahov s inštitúciami v spoločnosti,
podieľajú sa na tvorbe regionálnych sietí
ponúkajú alebo napomáhajú pri organizovaní športových, kultúrnych
a spoločenských akcií.

Dopady univerzity na regionálny rozvoj
Pôsobenie univerzity v regióne môže podporovať, ale aj iniciovať jeho
rozvoj. Medzi najznámejšie príklady patria Stanfordská univerzita a jej
vplyv na ekonomický úspech a rozvoj Silicon Valley v údolí Santa Clara,
kde bol založený veľký počet podnikov na mikroelektroniku a software, ako
aj univerzitné jadro regiónu Route 128 v Massachusetts, ktoré tvoria
Harvardská univerzita a Massachusettský technologický inštitút (MIT),
ktoré výrazne prispievajú k rozvoju informačno-komunikačných technológií
(Valenčáková - Žigová, 2005; Výrostová – Výrost, 2009). Rehák (2005)
rozdeľuje v súlade so štúdiou Felsensteina (1996) vplyvy univerzity na
región na tzv. "backward" vzťahy a „forward“ vzťahy. Za spätné vzťahy
považuje efekty, ktoré súvisia s výdavkami pracovníkov a študentov
univerzity a univerzity samotnej, na príjmy a zamestnanosť miestnej
ekonomiky. Forward vzťahy sú výstupy aktivít univerzity v podobe
produkcie a diseminácie poznatkov v miestnej ekonomike prostredníctvom
absolventov a spoločný výskum s miestnymi podnikmi. Sumarizujúc vplyvy
univerzity môžeme vyjadriť, že (Urge, 2008; Rehák, 2005; Felsenstein
1996, Výrostová – Výrost, 2009) backward vplyvy univerzity sú:
 na domácnosti, sú vo všeobecnosti pozitívne, kde ide hlavne o vplyv
na zamestnanosť a príjem,
 na miestnu vládu, pričom môžu byť aj negatívne aj pozitívne.
Prítomnosť univerzity zväčšuje daňovú základňu a tým zvyšuje
príjmy miestnych úradov. Na druhej strane však univerzity môžu
mať podstatný dopyt po poskytovaní služieb príslušnými miestnymi
úradmi,
 na miestne podniky, ktoré môžu byť taktiež aj negatívne aj pozitívne.
Miestne firmy majú prospech zo zvýšeného dopytu univerzity po ich
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statkoch a službách. Univerzity však môžu operovať v takom
rozsahu, že konkurujú miestnym firmám na pracovnom trhu a na
trhu nehnuteľností.
Zároveň rovnako môžeme stanoviť forward vplyvy univerzity v podobe:
 zmeny v úrovni ľudského kapitálu, tým že univerzity zvyšujú úroveň
ľudského kapitálu miestnej ekonomiky v prípade, ak absolventi
zostanú v regióne aj po skončení štúdia,
 zmeny v báze poznatkov, kedy univerzity zvyšujú poznatkovú
základňu regiónu prostredníctvom vzťahov medzi univerzitou
a podnikmi,
 zmeny v báze atraktivity lokality pre firmy a domácnosti tým, že
univerzity môžu zvýšiť atraktivitu regiónu prostredníctvom
vytvorenia pozitívnych externalít zvýšenej kvality života.
Výrostová a Výrost (2007) označujú „backward” vzťahy ako vzťahy na
vstupe, ktoré sú krátkodobé multiplikačné efekty a za “forward” vzťahy
považujú vzťahy na výstupe, teda dlhodobé efekty na ekonomický rozvoj
regiónu (obr.1)
Obr. 1 Krátkodobé a dlhodobé efekty univerzity na región
Inštitúcia

Priame
Krátkodobé

Nepriame
Indukované

Zamestnanci
Študenti
Hostia
Ostatní

Vplyvy
univerzity
Znalosti
Dlhodobé

Ľudský kapitál
Úžitok pre
spoločnosť

Zdroj: Výrostová – Výrost, 2007, s. 1143
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Vzťahy univerzity s ostatnými regionálnymi aktérmi
Samotné pôsobenie univerzity na región vo forme forward a backward
vplyvov má svoje opodstatnenie pri kooperácii univerzity s ostatnými
aktérmi regiónu. Medzi regionálnymi aktérmi by mali existovať vzťahy
v takej kvalite a intenzite, aby viedli k prosperite prostredia, v ktorom
pôsobia. Zabezpečenie tvorby nových poznatkov výskumnými inštitúciami
alebo univerzitami by sa malo realizovať v súlade s potrebami podnikov ako
ich aplikátorov. Mnohé firmy v regióne kooperujú a zapájajú sa do
interakcií nielen so svojimi dodávateľmi, odberateľmi, konkurentmi, ale aj
s organizáciami, ktoré produkujú poznatky a výskum. Vzájomný vzťah
medzi podnikmi a univerzitami vyplývajúci najmä z výmeny poznatkov je
predpokladom regionálneho inovačného systému. (Ručinská, 2008). Rehák
(2005) vymedzuje nasledovné formy transferu poznatkov medzi univerzitou
a priemyslom:
 Spoločný výskum
 Inkubátory a priemyselné parky
 Licencie
 Spin-off firmy
 Profesné organizácie
 Lokálne trhy vedeckých pracovníkov
 Lokálne trhy absolventov
 Konzultačné činnosti
 Univerzitná vybavenosť
 Publikácie
Tieto formy transferu poznatkov predpokladajú zapojenie predovšetkým
dvoch hlavných aktérov – podniky a univerzity, ale pre usmernenie vzťahov
je nevyhnutné brať do úvahy aj zapojenie tretieho regionálneho aktéra a to
lokálnu vládu resp. verejnú správu. Spojenie všetkých troch aktérov by malo
fungovať na princípe partnerstva. Partnerstvo sa dá vnímať ako účasť
súkromného a verejného sektora pri riadení obce, regiónov a zároveň
vytvárania sietí vzťahov s rôznymi subjektmi tvoriacimi a ovplyvňujúcimi
produkt. Pod partnerstvom chápeme rôzne úrovne vzťahov regionálnych
aktérov, ktoré vedú k prehĺbeniu interakcií medzi nimi a prispievajú
k regionálnemu rozvoju (Ručinská - Ručinský, 2009). Formy partnerstva
môžu mať rôznu podobu, ale vždy ide o vzájomnú interakciu viacerých
aktérov (obr, 2,3).
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Obr. 2 Model partnerstva v regióne
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Medzi modely, ktoré hovoria o spojení podnikov, univerzít a verejnej
správy ako hlavných aktérov regionálneho rozvoja patrí Triple helix model.
Tento model predstavuje prepojenie akademickej, verejnej a súkromnej
sféry ako základ pre inovačný rozvoj regiónu. Potenciál univerzít tvorí
predpoklad pre rozvoj podnikateľského sektoru resp. priemyslu za
prítomnosti a zapojenia aj regionálnej alebo miestnej správy (Ručinská,
2008).
Obr. 3 Triple helix model

verejná
správa
univerzity
inovácie

podniky

Zdroj: Ručinská - Knežová – Výrostová, 2009

Všetky formy partnerstva sú základom pre rozvoj regiónu, pričom vyvstáva
otázka, ktorý zo subjektov má byť iniciátorom vytvárania partnerstva
a siete. Domnievame sa, že podniky by mali determinovať svoje potreby,
ktorým by univerzity mali prispôsobiť svoj výskum a tvorbu nových
poznatkov, pričom samotná koordinácia vzťahu oboch subjektov by mala
byť na regionálnej samospráve, ktorá má vytvárať inštitucionálne zázemie
a aktívne iniciovať vytváranie sietí.
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Záver
Posledné roky ukázali, že univerzity neplnia iba dve základné úlohy –
vzdelávanie a výskum, ale že majú aj významný formatívny vplyv na
prostredie, v ktorom pôsobia. Regionálna veda označila vplyv univerzity na
bezprostredné prostredie ako tretiu úlohu univerzít v zmysle jej regionálnej
pôsobnosti, ktoré vyplýva z procesu vzájomného učenia regionálnych
aktérov a ich sieťového prepojenia. V podmienkach SR je dôležité
naštartovať proces tvorby koordinácie a prepojenia aktérov. Preukazuje sa
potreba tvorby takých predpokladov pre tvorbu funkčných sietí, ktoré by
boli systematické a udržateľné. Na to sú potrebné impulzy a koordinovanie
procesov zhora, ale taktiež je dôležitá aj samotná iniciatíva podnikov
a univerzít, aby si títo aktéri osvojili novovzniknuté úlohy (Ručinská Knežová – Výrostová, 2009). Regionálni aktéri by mali v nových
podmienkach uplatňovať rôzne formy partnerstiev, aby sa prostredníctvom
multiplikačných efektov mohla rozvíjať sila každého regiónu.

Poznámka
Príspevok je súčasťou riešenia grantu VEGA č. 1/4639/07 „Úloha a
postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu
regionálneho rozvoja“.
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