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ZHRNUTIE 

Prispôsobenie sa zmene je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pokiaľ chcú členské štáty 
EÚ aj naďalej zostať produktívne a konkurencieschopné. V situácii, keď sú poznatky 
a inovácie najcennejším majetkom EÚ, najmä ak sa vo všetkých odvetviach zintenzívňuje 
globálna hospodárska súťaž, musia členské štáty prevziať iniciatívu a vedieť predvídať, aby 
boli lepšie pripravené na budúce výzvy. Táto potreba väčšej pružnosti a prispôsobivosti je 
ešte výraznejšia v období hospodárskej recesie. Vzhľadom na vzájomne sa dopĺňajúcu 
úlohu univerzít a podnikov a ich význam pre oživenie hospodárstva Európy, ale aj 
zabezpečenie efektívneho prepojenia zručnosti osôb vstupujúcich na pracovný trh a potrieb 
zamestnávateľov, treba zaistiť, aby oba tieto svety spolupracovali.  

Dialóg medzi univerzitami a podnikmi realizovaný na podnet Európskej komisie poskytol 
subjektom zúčastneným na spolupráci medzi univerzitami a podnikmi v Európe vítanú 
príležitosť zapojiť sa do vytvárania sietí a spoločne využívať osvedčené postupy. 
Rozmanitosť inštitúcií vyššieho vzdelávania, podnikov a možných druhov spolupráce si 
vyžaduje pružný a citlivý prístup s cieľom uspokojiť potreby, splniť priority a vyhovieť 
požiadavkám inštitúcií v Európe. 

Na dôležitosť spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v Európe sa jasne kladie dôraz 
v oznámení Komisie z roku 2006 s názvom Uskutočňovanie programu modernizácie 
univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie. Tento text bol odpoveďou na žiadosť Európskej 
rady v októbri 2005 o určenie oblastí činnosti v rámci vyššieho vzdelávania, ktoré môžu 
prispieť k rozvoju programu rastu a zamestnanosti. 

V oznámení boli uvedené aktuálne informácie o stave modernizácie európskych univerzít. 
Pokiaľ ide o spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi, Komisia prisľúbila zriadiť fórum pre 
spoluprácu medzi univerzitami a podnikmi a uverejniť oznámenie na túto tému v roku 
2009. 

Vo februári 2008 usporiadala Komisia prvé fórum a o rok neskôr druhé. Účastníci privítali 
tieto príležitosti na vytváranie sietí a na výmenu nových príkladov osvedčených postupov. 
V záveroch z druhého fóra sa poukázalo na význam lepšieho prístupu k osvedčeným 
postupom a k chápaniu hlavných faktorov úspechu. Niektorí účastníci však pochybovali 
o budúcnosti fóra a jeho udržateľnosti, ak zostane aj naďalej obmedzené na platformu na 
vytváranie sietí a šírenie osvedčených postupov. 

Sľúbené oznámenie, ktoré Komisia uverejnila v apríli 2009, obsahovalo konsenzuálny 
pohľad na úspechy spolupráce medzi univerzitami a podnikmi a na ďalšie kroky na 
dosiahnutie účinného dialógu na európskej úrovni. 

Hoci boli reakcie účastníkov fóra všeobecne pozitívne, vplyv dialógu je obmedzený, keďže 
príklady určené na preskúmanie neboli v plnej miere reprezentatívne pre široký rozsah 
spolupráce medzi univerzitami a podnikmi, a k osvedčeným postupom nie je zabezpečený 
dostatočný prístup, s výnimkou osôb, ktoré sa zúčastnili na fóre. Okrem toho neexistujú 
dostupné údaje o účinkoch dialógu, najmä o jeho vplyve na univerzity a podniky, ktoré sa 
ešte nezapojili do spolupráce medzi univerzitami a podnikmi. 

Pre ďalší rozvoj existujúcej spolupráce je preto potrebné, aby sa v rámci dialógu medzi 
univerzitami a podnikmi dohliadlo na zabezpečenie výberu reprezentatívnych príkladov 
osvedčených postupov a aby boli tieto príklady použité na podporu univerzít a podnikov, 
ktoré majú záujem o nadviazanie spolupráce. 
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Na zabezpečenie súladu a s cieľom zabrániť opakovaniu rovnakých činností, ako aj na 
zaistenie viditeľnosti programov Európskeho spoločenstva na podporu spolupráce medzi 
univerzitami a podnikmi, treba činnosti Komisie súvisiace s univerzitami a podnikmi 
koordinovať prostredníctvom pracovnej skupiny, ktorá prepojí všetky zúčastnené generálne 
riaditeľstvá. Spoluprácu treba rozvíjať aj mimo Európy, najmä na základe skúseností 
Európskeho spoločenstva s krajinami, ktoré sa zúčastňujú na programe Tempus, a v rámci 
spolupráce medzi EÚ a USA v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Táto pracovná 
skupina by zvýšila viditeľnosť dialógu medzi univerzitami a podnikmi na politickej úrovni 
a pomohla by zdôrazniť jeho prínos pre lisabonské ciele. 

Odporúča sa preto zintenzívniť komunikáciu o spolupráci na európskej, vnútroštátnej 
a miestnej úrovni, organizovať tematické podujatia a používať internetové platformy na 
výraznejšie šírenie informácií. Regionálny rozmer dialógu znamená zapojenie príslušných 
regionálnych a miestnych orgánov, ale aj ďalších sprostredkovateľov, napríklad obchodnej 
a priemyselnej komory a sociálnych partnerov (vrátane zástupcov zamestnancov, podnikov 
a organizácií združujúcich malé a stredné podniky), ako aj sektorových organizácií. 
V ideálnom postavení na prepájanie univerzít a podnikov sa nachádzajú najmä obchodné 
a priemyselné komory, pretože ich hlavná činnosť spočíva v podpore malých a stredných 
podnikov a v presadzovaní vzdelávania a odbornej prípravy ako prostriedkov na rozvoj 
podnikov. Takíto sprostredkovatelia sú potrební na uskutočňovanie spolupráce medzi 
univerzitami a podnikmi v danej oblasti. 
 


