Európska štúdia Európskej komisie o spolupráci medzi univerzitami a podnikateľskou sférou v 33
krajinách ukazuje, že spolupráca na Slovensku je pod európskym priemerom a je tu veľký priestor
na zlepšenie.
Približne 60% slovenských akademických pracovníkov sa vôbec nezaoberá spoluprácou s
podnikateľmi. Ich výsledky výskumu a vývoja sú len zriedka komerčne využívané. Pokiaľ ide o
podniky, väčšinou sa nepodieľajú na tvorbe univerzitných kurikúl a ich účasť v ďalších rozhodovacích
mechanizmoch je tiež nízka. Podpora pre študentov a akademických pracovníkov, ktorí chcú vytvoriť
vlastný podnik, je dosť vzácna. Byrokracia a nedostatok finančných prostriedkov sú hlavnými
prekážkami spolupráce.
Avšak akademici, ktorí sa už angažujú v spolupráci medzi univerzitami a podnikmi, sú spokojní so
svojimi aktivitami v spolupráci a prejavujú ochotu odporučiť to aj kolegom. Podobne ako v ostatných
európskych krajinách sa spolupráca na Slovensku vyskytuje najčastejšie vo vzdelávaní a výskume,
najmä vo forme študentských stáží v spoločnostiach, spoločného výskumu a vývoja, ako aj
poskytovania konzultácií.
Slovenské podniky sú motivované k spolupráci s univerzitami hlavne z dôvodu lepšieho prístupu ku
kvalifikovaným absolventom a tým aj pozitívneho vplyvu na spoločnosť, zatiaľ čo akademickí
pracovníci sú motivovaní predovšetkým možnosťou posilnenia a zlepšenia svojho výskumu. Všetci
rovnako tvrdia, že spolupráca môže byť úspešná len v prípade dobrých osobných vzťahoch.
Akademici na Slovensku väčšinou spolupracujú s veľkými, malými a mikropodnikmi na regionálnej
alebo národnej úrovni a ich spolupráca s medzinárodným spoločnosťami je obmedzená. Viac ako
polovica slovenských podnikov však spolupracuje so zahraničnými univerzitami.
Podľa 221 zástupcov akademickej i podnikateľskej sféry sa v budúcnosti na Slovensku očakáva nárast
spoločných kolaboratívnych aktivít.

Národná správa o Slovensku je dostupná na https://www.ub-cooperation.eu/index/presentations.
Národné správy UBC sú súčasťou štúdie "Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v Európe"
(www.ub-cooperation.eu) - pozri nižšie. Výsledky týchto národných správ však nemôžu byť priamo
porovnateľné a zoradené, pretože informácie a zistenia sú založené na vnímaní oslovených
respondentov.
Ak chcete získať ďalšie informácie o správe UBC na Slovensku, kontaktou osobou je Nino Japarashvili
japarashvili@uiin.org.

Význam spolupráce medzi univerzitami a podnikmi
Spolupráca medzi univerzitami a podnikmi sa v celej Európe stáva čoraz bežnejšou cestou riešenia
inštitucionálnych problémov, akými sú napr. potreby podnikov mať talentovaných zamestnancov
a byť inovatívnymi. Taktiež univerzity musia reflektovať potreby trhu práce a prenášať výsledky
výskumu do praxe. Vlády investujú čoraz viac finančných prostriedkov na podporu tejto spolupráce,
ktorá môže pomôcť riešiť aj sociálne problémy, napr. nezamestnanosť mladých ľudí, nedostatok
konkurencieschopnosti a pomalý sociálny a hospodársky rast, môže tiež byť významným zdrojom
regionálnych a národných inovačných ekosystémov.

O štúdii „Stav spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v Európe"
Projekt University-Business Cooperation in Europe (UBC) bol realizovaný v rokoch 2016 a 2017
konzorciom vedeným Výskumným centrom pre vedu a podnikanie (Nemecko) pre Európsku komisiu.
Jeho cieľom bolo získať hlbšie, komplexnejšie a najaktuálnejšie poznatky o stave spolupráce medzi
univerzitami a podnikateľským sektorom v Európe z pohľadu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a
podnikateľského sektora. Projekt skúmal súčasný stav v rôznych krajinách, hlavné hnacie sily a
prekážky pre rôzne zainteresované strany, regulačné rámce a existujúce opatrenia podporujúce UBC
na národnej úrovni. Toto sa uskutočnilo prostredníctvom viac ako 20 odborných rozhovorov, 52
prípadových štúdií o dobrej praxi, revízií politiky UBC a indikátorov, ako aj rozsiahleho prieskumu v 33
krajinách, ktorý viedol k 17410 odpovediam.
Výstupom projektu je aj 25 národných správ ponúkajúcich zaujímavé fakty, informácie a zistenia,
ktoré môžu podporiť rozhodovanie akademických pracovníkov, podnikateľov a politikov pri podpore
rozvoja spolupráce univerzít a praxe v národnom kontexte.
Podrobnejšie informácie nájdete na https://ub-cooperation.eu/, alebo kontaktujte:
Todd Davey, Project Director, davey@fh-muenster.de
Arno Meerman, Project Manager, meerman@fh-muenster.de

