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STUDIE / ČLÁNKY

Na Univerzitě P. J. Šafárika v Košiciach se dne 30. 11. 2009 
konala konference Úloha univerzít v regionálnom rozvoji. Jed-
ním z jejích cílů bylo představit projekt VEGA č. 1/4639/07 
a jeho dílčí výsledky; řešitelský tým tvořili členové Fakulty 
verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a Podnikovohospodárske a Národohospodárske fakulty Eko-
nomickej univerzity v Bratislave. Dalším cílem konference 
bylo zprostředkovat pohled na úlohu univerzit v regionálním 
rozvoji z perspektivy různých aktérů – především univerzit, 
podniků působících v regionu a samosprávy regionu. 

Konferenci zahájila a zároveň její část moderovala Ing. Sil-
via Ručinská, Ph.D., hlavní řešitelka projektu VEGA č. 
1/4639/07. Představila jak vybraná zjištění, tak stále otevře-
né otázky, které se nepodařilo při řešení projektu zodpovědět. 
Projekt tvoří tři hlavní oblasti – první oblast zahrnovala defi-
nici univerzity jako vzdělávací instituce a typologii univerzit 
(ne všechny vysoké školy musí mít nutně regionální charak-
ter). Druhá oblast postihuje působení univerzity v regionu, 
třetí roli a vztahy mezi aktéry v regionu – řešitelé zde vychá-
zeli z triple helix modelu, který popisuje komunikaci, spolu-
práci a přenos poznatků mezi správou, univerzitami a podni-
ky. Třetí oblastí byl vliv univerzity na region a možnosti jeho 
měření. Mezi doposud nezodpovězenými otázkami byly zmí-
něny např. kvalita vzdělávání, faktory konkurenceschopnosti 
univerzit či vliv univerzity na region, resp. jeho měření. 

Působení Univerzity P. J. Šafárika v regionu shrnul její 
rektor prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., do dvou typů 
vlivu: ekonomický vliv zahrnuje peníze, které univerzita při-
náší do regionu (státní dotace, strukturální fondy EU, gran-
ty, studenti samoplátci). Druhý vliv intelektuálně-sociální, 

působí na vzdělanost lidí v regionu (většina studentů UPJŠ 
pochází z východního Slovenska) a na fixaci lidského poten-
ciálu se širokým záběrem ve východním Slovensku. Dále sem 
patří rozvoj univerzitního vzdělávání, nabídka postgraduální-
ho studia a vyváženost humanitního, přírodovědného a tech-
nického vzdělávání v regionu. 

RNDr. Jozef Ondáš, MBA, ředitel T-Systems Slovakia s.r.o., 
vystoupil na konferenci jako představitel jednoho z regionál-
ních podniků. Konkrétní spolupráci podniků s univerzita-
mi dokládal na několika příkladech. T-Systems ve spolupráci 
s Univerzitou P. J. Šafárika a Technickou univerzitou Koši-
ce organizoval rekvalifikační kurzy v oblasti ICT přímo pro 
potřeby T-Systems: Summer UniversITy a Evening Univer-
sITy. Pořádání těchto a dalších kurzů vyústilo ve vznik spo-
lečného studijního programu Technické univerzity Košice 
a T-Systems IT-Akadémia, jehož absolventi jsou ideálními 
zaměstnanci pro T-Systems. Jozef Ondáš podtrhl skutečnost, 
že se tímto společným programem vrací určitý typ vzdělávání 
zpět na univerzitu. 

Podnětné a v kontextu konference poněkud kontroverzní 
bylo vystoupení Mgr. Michala Považana, ředitele Akademic-
kej rankingovej a ratingovej agentúry. V protikladu k uni-
verzitě, která těsně spolupracuje s průmyslovými podniky, 
vyzdvihl původní cíl univerzitního vzdělávání – poznávání 
reality, naučit se samostatně myslet a aktivně se starat o sebe 
i společnost. Odborná specializace by z tohoto pohledu měla 
být záležitostí až magisterského (a doktorského) stupně stu-
dia, pokud se pro něj absolvent bakalářského programu roz-
hodne. Základní otázka podle všeho doposud nezodpovězená 
tedy je, co má univerzita být a jací mají být její absolventi. 

MINDS AND OWNERSHIP OF IDEAS IN EDUCATI-
ON: NAVIGATING HAZARDS BETWEEN THE PIRA-
TE BAY AND HOLLYWOOD B. Iverson z Columbia 
College Chicago.

Dalo by pokračovat ještě dlouho, ale vzhledem k tomu, že 
žijeme ve světě, kde je přebytek informací, odkážu zájemce 
o další informace na http://www.iated.org/iceri2009/about.

Konferenci hodnotím jako výbornou a doporučuji ji všem, 
kteří se aktivně zajímají o nejnovější trendy ve vzdělávání. 
Překážkou účasti snad mohou být jen poněkud vyšší náklady 
na účast, než je v českých podmínkách běžné. Poplatky začí-
naly na 410 eurech, respektive na 260 eurech pro virtuální-
ho účastníka.

Jan Beseda
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ZPRÁVY

Poslední příspěvek, o němž se v této zprávě krátce zmí-
ním, je vystoupení RNDr. Andreje Šteinera, CSc., ředitele 
Karpatského rozvojového inštitútu. Hovořil o regionálním 
spravování, jeho současných nedostatcích a potřebě zvýšit 
a podpořit vzdělávání lidí v tomto oboru (veřejná správa). 
Podle jeho slov jsou současní pracovníci veřejné správy často 
pouze administrátoři. Zdůraznil, že vedle této nutné admini-
strace (správy) je třeba věnovat pozornost především spravová-
ní regionu, tedy tomu, jak vést věci veřejné: pečovat o všech-
ny vazby, které v regionu existují – mezi vysokými školami, 

podniky, nezávislými institucemi. Toto spravování by mělo 
v regionu vést k synergickému efektu. 

Z konference bude vydán recenzovaný sborník příspěvků 
v elektronické podobě na CD a zároveň budou všechny pří-
spěvky zveřejněny na webové stránce projektu www.uniregio.
fvs.upjs.sk. 

Karla Provázková


