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Formovanie konzorcia 



Formovanie konzorcia 

• Dlhodobý proces – konferencie, predchádzajúca 

cezhraničná spolupráca na výskumných zadaniach 

(Technologické centrum AV ČR) 

 

• Platforma pre spoluprácu – medzinárodná asociácia (EPTA), 

pridružení členovia a asociovaní partneri 

 

• Predchádzajúce Európske projekty – PACITA 

 

• Konzorcium: hlavní a pridružení partneri (Technologické 

centrum AV ČR) – EÚ28+ 



Formovanie konzorcia 

• TA = Technology Assessment = societálny výskum technológií 

 

• platforma pre spoluprácu členov konzorcia – inštitúcie začali 

vznikať v 1980s 

 

• konferencie v Amsterdame (1987), Miláne (1990), Kodani 

(1992), Prahe (2013) a Berlíne (2015) 

 

• pôvodná orientácia na odborníkov, neskôr na parlamenty  

a najnovšie na spoločnosť ako takú 

 

 



Formovanie konzorcia 

• EPTA = European Parliamentary Technology Assessment 

Network: 

 

• Dánska technologická rada (DBT Foundation) 

• Holandský Rathenau Instituut 

• Nemecký Technologický inštitút v Karlsruhe (KIT-ITAS)  

• Nórska technologická rada (NBT) 

• Rakúska akadémia vied (ITA OEAW) 

• Švajčiarska akadémia vied (TA-SWISS) 

• a i. (13+5) 



Formovanie konzorcia 

• Projekt 7RP PACITA (Parlamenty, občania a hodnotenie 

technológií):  

 

• Dánska technologická rada (DBT Foundation) 

• Holandský Rathenau Instituut 

• Nemecký Technologický inštitút v Karlsruhe (KIT-ITAS)  

• Nórska technologická rada (NBT) 

• Rakúska akadémia vied (ITA OEAW) 

• Švajčiarska akadémia vied (TA-SWISS) 

• a i. (7+7) 



Formovanie konzorcia 

• Projekt CIMULACT (Občianska viacúrovňová konzultácia 

Horizontu 2020):  

 

• Dánska technologická rada (DBT Foundation) 

• Nemecký Fraunhofer inštitút v Karlsruhe  

• Nórska technologická rada (NBT) 

• Rakúska akadémia vied (ITA OEAW) 

• Švajčiarska akadémia vied (TA-SWISS) 

• a i. (8+21) 



Formovanie konzorcia 

• Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky:  

 

• nadviazanie spolupráce počas projektu PACITA 

 

• odporučenie stať sa partnerom v projekte CIMULACT 



Príprava projektového návrhu 



Príprava projektového návrhu 

• Dánska technologická rada (DBT Foundation):  

 

• koordinátor projektu PACITA a CIMULACT (skúsenosť  
s koordinovaním veľkých európskych projektov) 

 

• rešpektovaný partner pre Európsku komisiu (JRC) 

 

• príprava projektového návrhu prebiehala v okruhu ôsmich 
hlavných partnerov 

 

• stretnutie v Kodani – september 2014 



Príprava projektového návrhu 

• Call: H2020-ISSI-2014-1: Integrating Society in Science 

and Innovation – ISSI-2-2014: Citizens and multi-actor 

engagement for scenario building 

 

• návrh vs. výzva: wording a keywords (e.g. sustainability, 

EÚ28+) 

 

• experti Európskej komisie, ktorí píšu a pripomienkujú 

výzvy 



Príprava projektového návrhu 

• Work-packages 

 

• WP1 - Vision building workshops - ITA 

• WP2 - Co-Creating Social Needs Based Research Topics 

(Fraunhofer) 

• WP3 - Research and policy consultation - DBT 

• WP4 - Online consultation - Prospectiva 

• WP5 - Methodological learning - Missions publiques 

• WP6 - Communication and outreach - DBT 



Príprava projektového návrhu 

• Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky:  

 

• jeden z ôsmich hlavných partnerov, ktorí sa podieľali na 

príprave projektového návrhu 

 

• odporučenie stať sa pridruženým partnerom v projekte 

CIMULACT – EÚ28+ 



Naša rola v projekte 



Naša rola v projekte 

• Slovenská akadémia vied:  

 

• Úrad SAV (Odbor vedy a výskumu) 

Tomáš Michalek (hlavný riešiteľ) 

 

• Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV 

Gabriel Bianchi 

Miroslav Popper 



Naša rola v projekte 

• WP1: Národný seminár občanov vo vede 

• WP2: Vytvorenie societálnych výskumných výziev 

• WP3: Národný seminár odborníkov na vedu 

• WP4: Online konzultácia občanov vo vede 

• WP5: Reflexia metódy projektu 

• WP6: Komunikácia výsledkov projektu 



Naša rola v projekte 

• WP1: Národný seminár občanov vo vede 

• 28. novembra 2015, CVTI 



Naša rola v projekte 

• Popularizácia vedy a techniky pre laickú verejnosť – 

budúcnosť vzdelania ako takého a životné prostredia ako 

základná hodnota budúcnosti 

 

• Technológiou za lepším zdravím – silný sociálny moment, 

konkrétne diskusiu o budúcnosti sveta práce, resp. 

optimálnom zamestnaní, ktoré je prekondíciou zdravia 

 

• Neobmedzené možnosti budúcnosti: doprava, zdravie  

a šírenie myšlienok – „morálno-problematická“ výzva 

kontrolovania myšlienok ľudí ako nástroja predchádzania 

konfliktom, priemyselným podvodom a ochrany prírody 



Naša rola v projekte 

• Futuro denník – koncepcia „futurofarmy“, čiže farmy s perma-

kultúrnym dizajnom, ktorá využíva hospodársku techniku  

z obnoviteľných zdrojov energie 

 

• Technológia – nenahradíš ľudskosť? – myšlienku pohrávania 

sa s „osudom“ homo sapiens v kontraste k trans- a post-

humanistickým výzvam. 

 

• Škola budúcnosti - asi najviac konzistentná vízia, ktorá 

predstavuje „školu budúcnosti“, ktorá bude využívať 

virtuálnych učiteľov 
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Popularization 

of Science and 

Technology 

Knit your DNA Grow your yeast   

Sample teleportation of 

small objects 

Air cushion for freight 

transport 

  

Hologram and telepathy 

Profits from patents are used 

to disseminate education 

and popularization of 

science and technology 

SLK 

2 

Technology for 

Better Health 

Diagnostic bed for sleep 

and health diagnostic 
    

Safe, environmentally 

friendly and fast 

transportation 

Trips to outer space 

  

Improved support for 

research, especially by 

cutting red tape and 

financial support 
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Unlimited 

Possibilities of 

the Future: 

Transportation, 

Healthcare and 

Dissemination 

of ideas 

Artisan work as a part of 

a prevention and of and 

therapy for modern era 

diseases 

    

Travel more accessible 

Environmentally friendly 

air vehicles replacing cars 

Teleportation for shipping 

services 

Money is replaced by a 

virtual currency 

Policy supporting artisan 

work 

A thought reading device 

for a more effective, fairer 

and "bulletproof" 

(irreversible) dispute 

resolution, as well as for 

savvy use of technology, a 

device for reading thoughts. 

Thought reading device 

prevents attacks to 

security,  
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Futurofarma 

and Space 

Tourism 

Bio-scanners to assess 

total health condition 

and for 

recommendations 

Permaculture garden 

Fresh and high-quality 

organic foods 

Bio-scanner to evaluate 

specific vitamins that the 

person needs 

Farms an integral part of 

big cities 

Solar and wind energy 

Passive and self-sufficient 

housing 

Nuclear fission 

Cars with internal 

combustion engine is 

reduced 

Primary mean of transport 

are eco-public 

transportation and 

magnetic trains 

Space tunnels for travel 

to outer space 

Combining science with 

nature in a rational way 

Pursuit of science, 

technology and societal 

interplay 

  
Colonization of other 

planets 
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Technology – a 

Substitute of 

Humanity? 

Devastating body 

treatments replaced with 

modern medicine 

Science and technology 

ensure a better quality of 

life 

  

Advance physics and 

environmental-friendly 

sources of energy 

Artificial controlled 

transportation system 

Space travel 

Eco-hovercrafts 

  

Individual study plan 

No bureaucracy due to 

optimized technology 

Cash replaced by virtual 

currency 

SLK 
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School of the 

future 

Body and soul science 

Seniors must be 

educated in scientific 

developments 

    Teleportation   

Thought scanner, record 

Increased resources for 

education 

Closer cooperation 

between scientific experts 

and stakeholders 



CIMULACT 



CIMULACT 

 

• vytvorí vízie a scenáre, ktoré prepoja potreby 

spoločnosti s budúcimi predpokladanými 

pokrokmi vo vede a technike 

 

• zapojí občanov a kľúčových aktérov vo vede do 

interaktívneho procesu vytvárania scenárov pre 

udržateľnú budúcnosť 

 



CIMULACT 

 

• vytvorí kapacity pre zapojenie občanov do 

výskumu, vývoja a inovácií, a to pomocou 

vhodných metód 

 

• sprostredkuje dialóg medzi kľúčovými aktérmi vo 

vede, politikmi a občanmi – a predstaví faktický 

význam konzultácií zameraných na občanov 

 



CIMULACT 

 

• poskytne konkrétne vstupy pre európsky rámcový 

program Horizont 2020, a to pomocou 

odporúčaní pre výskum, vývoj a inovácie a tiež 

pomocou simulovaných výziev do jednotlivých 

pracovných programov Horizontu 2020 

 



Tomáš Michalek 

Úrad SAV (Odbor vedy a výskumu) 

michalek@up.upsav.sk  

mailto:michalek@up.upsav.sk

