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PREDMET VÝSKUMU
o

o

výskum a vývoj s cieľom lepšie porozumieť aké výhody, ale aj riziká prinášajú vybrané emergentné technológie pre život
človeka a fungovanie spoločnosti
dôraz výskumu je kladený na editovanie génov ľudí pomocou technológie CRISPR

VÝSTUPY DO PRAXE
o
o

o

Spoločenský prínos projektu bude pozostávať z odporúčaní pre decíznu a legislatívnu sféru v oblasti “technology
assessment” emergentných technológií.
Stabilizovanie a rozšírenie výskumného tímu, zvýšenie počtu vytvorených publikácií, rozšírenie medzinárodnej vedeckej
spolupráce, odborný rast mladých vedeckých pracovníkov, transfer najnovších poznatkov do vysokoškolskej výučby
Projekt uvedie hlavné výsledky z pohľadu publikačných výstupov, prípadných prototypov, patentových prihlášok a pod.

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU)
-------

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU
Subjekt/ prijímateľ pomoci – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Výskumná aktivita 1 - Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca
Téma 1 Medzinárodná výmena názorov na dopad technológií na spoločnosť a človeka

Téma 2 - Dopady editovania génov u ľudí s terapeutickým aj neterapeutickým cieľom (tzv. vylepšovanie človeka, human
enhancement, designer babies), problematika tzv. trans- a post-humanizmu

Téma 3 - Popularizácia výskumnej problematiky tohto projektu

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU
Subjekt / prijímateľ pomoci Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
91701
Trnava
www.ucm.sk
Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava
www.vyskumnaagentura.sk, info@vyskumnaagentura.sk

