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Otvorená verejná konzultácia 
 

Zmluva o fungovaní EÚ – článok 11: 

1. Inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom a reprezentatívnym 
združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti 
činnosti Únie. 

2. Inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s 
reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou. 

3. Európska komisia vedie rozsiahle konzultácie s dotknutými stranami s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť činnosti únie. 

4. Občania Únie, ktorých počet dosiahne .... 
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Otvorená verejná konzultácia  

Horizont 2020 – Spoločenská výzva 2 (SC2) 
 

Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné 
hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti 

vnútrozemských vôd a biohospodárstvo 
 

Pracovný program pre SC2 2018-2019/2020 

Neformálne workshopy – 2016 

Poradné skupiny 

Zainteresované strany (stakeholderi)  - 6.6.2016 - 28.8.2016 

Programový výbor – formálne interakcie / diskusie – 2016 (národní delegáti) 

 
 

 

 

19.8.2016 

 

 

3 



Kancelária národných kontaktných bodov 
Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A,811 04 Bratislava; www.cvtisr.sk, h2020@cvtisr.sk 
 
 

 
Otvorená verejná konzultácia  

dotazník 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/consultations/sc2-wp2018-2020/consultation_en.htm 
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1. Informácie o respondentovi 

 
O subjekte  - organizácii / inštitúcii / jednotlivcovi 

 

! Register transparentnosti – 4. b – pokiaľ sa budete registrovať – vyhraďte si 
dostatok času – pozor na nečinnosť – po 20 minútach nečinnosti sa proces 
registrácie automaticky ukončí a je potrebné začať od znovu 

!  Jazyk príspevku – 7. 

! Súhlas s publikovaním príspevku a akým spôsobom – 8. 

! Otázka rodu a roku narodenia – len pre štatistické účely – 9., 10. 
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1. Informácie o respondentovi 
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 2. Otvorené otázky  

 11. Ktoré výzvy v oblastiach pokrytých spoločenskou výzvou 2, vyžadujú 
naliehavé riešenia v rámci pracovného programu 2018-2020? 

12. Ktoré sú požadované výstupy a dlhodobé dopady, ktoré by bolo možné 
predvídať pre spoločenskú výzvu 2? 

13. Aké medzery (vedecké a technologické, inovačné, trhové, 
politické, spoločenské) a potenciálne prevratné zmeny, vrátane role 
verejného a súkromného sektora v akcelerujúcich zmenách, je potrebné 
brať do úvahy v oblastiach zahrnutých do spoločenskej výzvy 2? 

14. Ktoré z oblastí pokrytých spoločenskou výzvou 2, by mohli mať 
prospech z integrácie takých horizontálnych aspektov ako sú sociálne  
a spoločenské vedy, zodpovedný výskum a inovácie, rodové 
otázky, klíma a udržateľný rozvoj?  
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 3. Zatvorené otázky  

 15. Poľnohospodárstvo je kľúčovým sektorom pokiaľ ide o riešenie takých 
výziev ako je potravinová bezpečnosť, zachovanie prírodných zdrojov, 
ochrana klímy, ale aj rozvoj potravinového/nepotravinového odvetvia 
a vidieckych oblastí. Je navrhnutých mnoho prierezových otázok, ktoré 
majú implementovať  širokú výskumnú agendu, berúcu do úvahy 
množstvo početné výzvy ale aj diverzitu  a rôzne potreby 
poľnohospodárskeho sektora.  

        Zoraďte zoznam otázok podľa ich relevantnosti pre dosiahnutie inovácií 
v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach (1=nízka relevantnosť; 2 =  
relevantné; 3 = vysoko relevantné): 

• Zamerať sa na „systémové prístupy“, t.j. brať do úvahy dynamické 
interakcie rôznych prvkov systémov a hodnotových reťazcov (napr. 
agro-ekosystémov, potravinového hodnotového reťazca) na rôznych 
časových a priestorových stupniciach. 
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 3. Zatvorené otázky  

 • Zamerať sa na „inteligentné“ inovácie, t.j. dodávku na mieru šitých riešení 
a využitie špecifík miestnych podmienok (napr. využívanie nových na ICT 
založených nástrojoch). 

• Podporovať spoločnú tvorbu poznatkov ako aj nových mechanizmov 
a modelov výmeny poznatkov (t.j. partnerstva medzi vedou, farmárčením, 
ďalšími podnikmi, spotrebiteľmi). 

• Podporovať otvorené dáta na zvyšovanie tvorby, manažmentu a zdieľania 
poznatkov. 

• Posilňovať vedecko-politické a vedecko-spoločenské rozhrania vo všetkých 
fázach výskumného a inovačného cyklu (zostavovanie agendy, 
implementácia aktivít, podporné činnosti). 

• Posilňovať medzinárodnú spoluprácu. 
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 3. Zatvorené otázky  

  

16. Ktorá je najnaliehavejšia morská výzva, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom výskumu a inovácií v nasledovnom pracovnom 
programe: 

a) zdokonaľovanie a komercializácia inovácií z morských produktov 
a služieb,  

b) prevencia a zníženie morského odpadu, 

c) výskum a riadenie interakcií pevnina - more, 

d) štúdium uhlíkového cyklu v pobrežných regiónoch, 

e) analyzovanie zmien cirkulácie oceánu a ďalších zmien ako takých 
spôsobených okysľovaním na rybolov a akvakultúru, 

f) zaistenie potravinovej bezpečnosti – aspekty rybolovu/akvakultúry. 
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 3. Zatvorené otázky  

  

17. Potravinová a nutričná bezpečnosť je o budovaní udržateľných 
„potravinových systémov“, ktoré zahŕňajú celý „hodnotový reťazec“ od 
vstupov (pozemky, pôda, voda) po prvovýrobu (poľnohospodárstvo, 
akvakultúra a rybolov), zber, skladovanie, spracovanie, balenie, 
distribúcia, tok odpadu, po spotrebiteľský príjem a naopak. Potravinová 
a nutričná bezpečnosť siaha za produkciu dostatku potravín pre 
všetkých, ale tiež reaguje na potrebu poskytovať bezpečné a výživné 
potraviny pre zdravé s udržateľné stravovanie.  

 Uveďte poradie každej z týchto priorít potravinovej a nutričnej 
bezpečnosti podľa dôležitosti s ohľadom na potreby budúceho výskumu 
a inovácii. 
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 3. Zatvorené otázky  

  

a) Znižovanie hladu a podvýživy, riešenie potravinovej bezpečnosti 
a ochorení súvisiacich so stravovaním a pomoc obyvateľstvu osvojiť si 
udržateľné stravovanie a zdravý život. 

b) Budovanie systémov prvovýroby odolných voči klimatickým a globálnym 
zmenám. 

c) Implementácia princípov udržateľného a obehového hospodárstva 
v celom potravinovom systéme. 

d) Podpora inovácií a investícií za súčasnej podpory spoločenstiev. 
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Priestor na vaše otázky 
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Podpora Horizontu 2020 na Slovensku 

natasa.hurtova@cvtisr.sk 

http://h2020.cvtisr.sk/ 

+ 421 2 69253164 

+ 421 917 733 512 MT  

16. 8. 2016 14 

Ďakujem za pozornosť  
a prajem prínosnú diskusiu 
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