
Príklady dobrej praxe – ako byť 
úspešný v HE ?

Dana Peškovičová

Webinár, 11.11. 2021



MSCA, RIA, IA, CSA, EJP, ERA-NET
 Nanočastice ako nosiče funkčných 

látok
 Choroby obilnín a systém včasného 

varovania
 Zdravie pôdy
 Ekologická produkcia
 Udržateľná živočíšna produkcia
 Biohospodárstvo, obehové 

hospodárstvo, tvorba 
 Harmonizácia údajov – pôda, genetické 

zdroje
 Tvorba politík
 Vzdelávanie a tréning výskumíkov aj 

„policy oficer-ov“
 Spolupráca s firmami

http://www.nppc.sk/index.php/sk/projekty
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Budovanie celoeurópskeho rámca pre klimaticky inteligentné a 
udržateľné systémy manažmentu poľnohospodárskej pôdy

Pozitívny príklad synergie v oblasti personálnych kapacít, infraštruktúry, údajov, a 
financií, kofinancované partnerstvo. Potrebná  aktívna účasť/komitment „funding
authorities“ v ČŠ, kofinanovanie ! Prírprava musí byť podporovaná.

https://ejpsoil.eu/

https://ejpsoil.eu/




Budovanie celoeurópskeho rámca pre klimaticky inteligentné a 
udržateľné systémy manažmentu poľnohospodárskej pôdy

WP1: Koordinácia
WP2: Príprava cestovnej mapy
WP3: Príprava interných výziev
WP4: Príprava interných výziev
WP5: Vzdelávanie, školenia, 

budovanie kapacít
WP6: Podpora harmonizácie 

pôdnych dát a reportovania
WP7: Syntéza a integrácia znalostí
WP8: Prepojenie vedy a politík
WP9: Šírenie poznatkov, propagácia



o CSA – podporné projekty, networking, tréniny, 
strategické plánovanie, policy support, 
foresight, SRIA, prírprava komplexných 
projektov (napr. Partnerstvá HE), 
popularizácia....

o RIA – výskumná spolupráca, ale dosť často 
potrebný „multiactors approach“. Aj firmy a 
iní než verejní aktéri

o IA – TRL  4 a viac, priemysel a firmy ako lídri, 
komercionalizácia, inovácie, prienik na trhy,..

o MSCA - vzdelávanie, výmena expertov

o Komplexné projekty (Partnerstvá HE)  - dlhá 
príprava (2 roky)

Rôzne projekty – rôzni aktéri – rôzne ciele – rôzne nástroje 
– rôzne potrebné skills – rôzne dopady 



2020 2021 2022 2023 2024

AKIS
Operačné 
skupiny

vzdelávanie

OP Slovensko
RIS3

Partnership
Agroecology

living labs

Partnership
Food Systems

Strategický 
plán SK

Program Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja 

(APVV) s podtitulom 
„Posilnenie účasti SR v 

európskej spolupráci vo 
výskume a vývoji“ scvhálený

Vládou 11/2020 

Optimistická budúcnosť v tematickej oblasti klastra 6 

OP Slovensko
RIS3, doména 

5 PAŽP

OP Slovensko
RIS3

Agriculture of 
Data...





Tešíme sa na spoluprácu !
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