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Úvod
Problematika regionálnych rozdielov a regionálneho rozvoja sa v podmienkach
Slovenskej republiky stáva stále viac diskutovanou témou, vzhľadom k tomu, že
patrí medzi najzávažnejšie problémy v našej spoločnosti. V odbornej literatúre
existuje viacero teórií, ktoré sa snažia jednak vysvetliť príčiny nerovnomerné
rozvoja, mechanizmus regionálneho rozvoja a navrhnúť riešenia. Najnovší smer v
oblasti teórií regionálneho rozvoja predstavujú neinštitucionálne teórie, ktoré
považujú za kľúčové faktory regionálneho rozvoja kvalitné sociálne, kultúrne a
inštitucionálne štruktúry a inovácie a proces učenia, ktoré prebieha v sieťach
(networking) založených na dôvere a koordinovanej spolupráci aktérov regionálneho
rozvoja. K týmto aktérom zaraďujeme firmy (výrobné i sektor služieb), vedecké
inštitúcie (univerzity a výskumné inštitúcie), verejnú správu (inštitúcie štátnej
správy a územnej samosprávy) a podporné inštitúcie, poradenské firmy a rôzne
neziskové organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja.
V rámci riešeného projektu VEGA č. 1/4639/07 sme sa zamerali na úlohu jedného z
týchto aktérov, a to univerzity. Pod univerzitami máme na mysli všetky inštitúcie
poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie bez ohľadu ich kategorizáciu v rámci
rôznych krajín. Práve otázka významu univerzít pre región v ktorom pôsobia je
témou, ktorá sa stáva v posledných rokoch stále atraktívnejšou, nielen z pohľadu
výskumu, ale aj z praktického hľadiska napr. naplnenia cieľov Lisabonskej stratégie
EÚ. Od univerzít sa čoraz viac očakáva, aby okrem tradičných úloh, ako sú
vzdelávanie a výskum, zohrávali aj dôležitú úlohu v oblasti ekonomického,
sociálneho a kultúrneho rozvoja regiónu v ktorom pôsobia. Táto zmena v postavení
a úloh univerzít vyplýva z množstva zmien vo vonkajšom prostredí univerzít, ktoré
prináša nové výzvy pre univerzity.
Na regionálne pôsobenie univerzity a možnosti vytvárania väzieb medzi
subjektmi v regióne a ich využitia pre regionálny rozvoj sa zamerala konferencia
„Úloha univerzít v regionálnom rozvoji“, ktorá sa konala 30.11.2009 v historickej
aule Rektorátu UPJŠ. Konferenciu organizoval s podporou Fakulty verejnej správy
a UPJŠ kolektív riešiteľov projektu „Úloha a postavenie univerzít pri budovaní
regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja“ realizovaného na Fakulte
verejnej správy UPJŠ. Cieľom podujatia bolo nielen prezentovať výsledky výskumu,
ale aj vytvoriť platformu pre dialóg o možnostiach rozvoja regiónu prostredníctvom
univerzít a ostatných subjektov v regióne. Vzhľadom na tento cieľ zvolili
organizátori takú skladbu prednášajúcich, aby každý typ aktéra, ktorý môže
ovplyvniť rozvoj regiónu, mal svoje zastúpenie a bol tak vytvorený základ pre
širokú diskusiu nielen medzi samotnými regionálnymi subjektmi, ale samozrejme aj
medzi účastníkmi podujatia.

Na konferencii odzneli vyžiadané prednášky:
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach,
RNDr. Jozef Ondáš, MBA.
výkonný riaditeľ T Systems Slovakia,
Ing. Rozália Múdra
(bývalá) riaditeľka Úradu Košického samosprávneho kraja,
prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
dekan Fakulty verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
Mgr. Michal Povaţan
výkonný riaditeľ Akademickej ratingovej a rankingovej agentúry,
RNDr. Andrej Steiner, CSc.
výkonný riaditeľ Karpatského rozvojového inšitútu,
RNDr. Daniel Gurňák, PhD., RNDr. František Kriţan, prof. RNDr. Viliam
Lauko, CSc.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava,
Za riešiteľov projektu VEGA č. 1/4639/07 vystúpili:
JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
Ing. Štefan Rehák, PhD.
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave,
Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Konferencia priniesla niekoľko záverov a hodnotení postavenia a úloh univerzít
v regionálnom rozvoji. Účastníci podujatia sa zhodli na tvrdeniach, že univerzity
ako nositelia vzdelávania a výskumných aktivít plnia aj nové úlohy týkajúce sa
regionálnych sociálnych a ekonomických aktivít vo forme tzv. tretej úlohy univerzít.
V tejto súvislosti bol ako riešenie pre vytváranie vzťahov medzi regionálnymi
aktérmi spomenutý Triple Helix model ako vzťah univerzita – podniky – verejná
správa, ktorý predstavuje vzájomnú kooperáciu týchto subjektov a je predpokladom
pre vytváranie reálnej znalostnej spoločnosti predovšetkým v regionálnom kontexte.
Triple helix model umožňuje rozvíjať vzťahy medzi subjektmi v prospech rozvoja
celého regiónu.

Univerzity ako nositelia nových poznatkov by mali byť súčasťou regionálnej
kooperácie, pričom je ale potrebné brať do úvahy, že prínos vytváraných vzťahov je
podmienený správnym pochopením funkcie partnerstva a zodpovednosti, ktoré na
seba subjekty partnerstvom preberajú.

V Košiciach dňa 30.11.2009
Silvia Ručinská, Eva Výrostová, Tomáš Výrost, Jana Kneţová
zostavovatelia zborníka

Riešitelia projektu
Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Ing. Eva Výrostová, PhD.
PhDr. Jana Knežová
Ing.Kristína Guzyová
JUDr. Martin Vernarský, PhD.
Ing. Peter Čisárik

Ing. Monika Bačová, PhD.
Ing. Tomáš Výrost, PhD.
Ing. Rastislav Ručinský, PhD.
Ing. Štefan Rehák, PhD.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Fakulta verejnej správy
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Fakulta verejnej správy
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Fakulta verejnej správy
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Fakulta verejnej správy
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Fakulta verejnej správy
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Fakulta verejnej správy
Ekonomická univerzita,
Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita,
Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita,
Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita,
Národohospodárska fakulta

