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EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na 
podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09   

Kód projektu v ITMS2014+ 313011W276 

Názov projektu Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jednotlivca 

Subjekt/prijímateľ pomoci Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Partner 1  Irelevantné 

Financovanie projektu COV 294 926,63 € 

NFP  280 180,30 € 

VZ 14 746,33 € 

KARTA PROJEKTU 



Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá má v agende počas programového obdobia 2014-2020 implementáciu 

projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti výskumu a inovácií. 

Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava 

www.vyskumnaagentura.sk, www.opvai.sk, 

info@vyskumnaagentura.sk 
 

Obdobie realizácie projektu 1/2016 – 12/2019 

Miesto realizácie projektu Slovensko/Trnavský kraj/Trnava 

Doména inteligentnej špecializácie Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie M74 Ostatné odborné vedecké a technické činnosti  

Funkčné väzby M72 Vedecký výskum a vývoj 

Predmet výskumu 
o výskum a vývoj s cieľom lepšie porozumieť aké výhody, ale aj riziká prinášajú vybrané emergentné technológie pre život človeka a fungovanie 

spoločnosti 
o  dôraz výskumu je kladený na editovanie génov ľudí pomocou technológie CRISPR 

 

Výstupy do praxe 
o Spoločenský prínos projektu bude pozostávať z odporúčaní pre decíznu a legislatívnu sféru v oblasti “technology assessment” emergentných 

technológií. 
o Stabilizovanie a rozšírenie výskumného tímu, zvýšenie počtu vytvorených publikácií, rozšírenie medzinárodnej vedeckej spolupráce, odborný 

rast mladých vedeckých pracovníkov, transfer najnovších poznatkov do vysokoškolskej výučby 

o Projekt uvedie hlavné výsledky z pohľadu publikačných výstupov, prípadných prototypov, patentových prihlášok a pod.  

 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opvai.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk
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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 
 
 

Partner 1  
 
 Irelevantné 

Odborní garanti v projekte 
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Subjekt / prijímateľ pomoci -  
 
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. - profesor, vedúci tímu, slovenský špičkový vedec  
 

 

Partner 1 -  
 
 irelevantné 

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  
 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Nám. J. Herdu 2 
91701 
Trnava 
www.ucm.sk 
 

   Partner 1 -  

 

   irelevantné 
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