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Názov akcie: 

Pre-meeting  k záverečnej konferencii PACITA o starnutí populácie a 

udržateľnej spotrebe 

Dátum: 16. 3. 2015 Miesto konania: CZELO  

Účastníci: Daniel Straka, Tereza Lesayová, Lenka Múdra 

Program: 
Privítanie - kancelária CZELO  
Lenka Hebáková – Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky (TC AV ČR)  
Tomáš Ratinger - Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky (TC AV ČR) 
 
 

Závery: 

Podujatie otvorila Michaela Vlková z kancelárie CZELO, ktorá privítala všetkých účastníkov a naznačila, o čom 
bude stretnutie.  

Prvou rečníčkou bola Lenka Hebáková, ktorá najprv v krátkosti predstavila oddelenie Strategických štúdií TC 
AV ČR. Toto oddelenie vykonáva rôzne analýzy, evaluácie, štúdie, audity národných inovačných systémov a 
technologické hodnotenia (TA - technology assessments - posudzovanie vplyvu nových technológií na 
spoločnosť).  Následne pokračovala predstavením projektu PACITA (Parliaments and civil society in technology 
assessment).  

 

Projekt PACITA s rozpočtom 5,5 miliónov EUR je realizovaný vďaka 7. RP od apríla 2011 do marca 2015. 
Koordinátorom konzorcia zloženého zo 14 partnerov je Dánsko (The Danish Board of Technology Foundation).  

Cieľom projektu je: 

 posilniť využitie výsledkov VaV ako základu pre politické rozhodovanie 

 zvýšiť záujem verejnosti o vedu a technológie  

 komunikácia medzi vedcami a rozhodovacou sférou  

 zahrnúť spoločenské aspekty a etiku do VaV a nových technológií 
 

Akčný plán projektu pozostáva z nasledujúcich elementov:  

 dokumentácia TA – analýza TA inštitúcií   

 školenia TA - letné školy (napr. o starnutí populácie a obnoviteľných zdrojoch energie, ktoré sa konali 
v roku 2012), školenia o praktikách TA, portál o výsledkoch TA  

 diskusné aktivity TA – európske konferencie o TA (Praha 2013, Berlín 2015), parlamentné debaty 
(Kodaň 2012, Lisabon 2014), magazín VOLTA  

 

Na základe dokumentácie TA vznikla štúdia, ktorá definovala modely inštitucionalizácie TA v Európe. Ide 
o tieto modely:  

 existencia parlamentnej komisie pre TA v rámci vlády/parlamentu (Francúzsko, Fínsko) 

 interaktívny model (Švajčiarsko, Holandsko, Dánsko, Nórsko) 

 kancelária pre TA (Nemecko) 
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Projekt využíva rôzne participatívne metódy ako dôležitý prvok TA. Ide napríklad o expertné podklady, 
zapojenie stakeholderov alebo občianske konzultácie. Výstupom z projektu je niekoľko národných (potenciál 
TA pre Českú republiku a Národná správa o starnutí populácie a udržateľnej spotrebe) a európskych analýz 
(Kniha o TA, analýza TA v Európe, atď.).  

L. Hebáková ukončila svoju prezentáciu zhrnutím výhod a prínosov, ktoré im zapojenie do medzinárodného 
projekt prinieslo: 

 zlepšenie komunikácie – kompromisy, postupy a jazyk 

 zlepšenie manažmentu projektov vrátane finančných, administratívnych a právnych otázok 

 perspektíva dlhodobej spolupráce s partnermi z konzorcia 

 získanie schopnosti v rámci politického lobbingu 

 zlepšenie pozície TA v medzinárodných sieťach 

 rozvoj participatívnych metód 

 posilnenie spolupráce s verejnou sférou   

 a iné výhody.  
 

Tomáš Ratinger 

Na začiatku svojej prezentácie T. Ratinger predstavil koncept udržateľnej spotreby a občianskej konzultácie, 
ktoré sa stali jedným zo základov projektu PACITA. Európskej občianskej konzultácie na tému udržateľnej 
spotreby sa v rámci projekt PACITA zúčastnilo 11 členských krajín EÚ, pričom išlo väčšinou o 100 občanov, 
ktorí čo najlepšie reprezentovali populáciu (niekde však aj menej ako 50 občanov). Diskusie prebiehali v rámci 
štyroch okruhov – všeobecný postoj k udržateľnej spotrebe, posun k udržateľnej spotrebe, zníženie spotreby, 
redukcia produkcie odpadov a recyklácia. 

 

Následne boli prezentované výsledky konzultácie v Českej republike: 

 koncept udržateľnej spotreby je pre konzultujúcich nový 

 tému napriek tomu hodnotili ako závažný problém (málo priestoru v politike a médiách) 

 až 78% občanov vidí zodpovednosť na strane občanov 

 k udržateľnej spotrebe je nutné zvýšiť informovanosť o výrobkoch a službách a vzdelávanie občanov  

 preukázala sa pomerne vysoká citlivosť na tému dopravy – až 90% účastníkov je ochotných zmeniť 
svoje spotrebné návyky v oblastiach  ako energia, potraviny alebo priemyselné výrobky, avšak veľmi 
málo účastníkov je ochotných zmeniť svoje preferencie v automobilovej doprave 

 2/3 účastníkov je za návrh EÚ presunúť daň z príjmu na daň zo spotreby  

 koncept bezodpadového hospodárstva bol pre účastníkov všeobecne nový  

Celkovo boli české výsledky blízko priemeru EÚ. V ČR sa však ukázal väčší pocit zodpovednosti na pleciach 
samotných občanov ako na verejnom sektore (napr. v Taliansku alebo Holandsku sa najväčšia zodpovednosť 
pripisovala firmám).  

Po konzultácii až 2/3 účastníkov uviedlo, že sa ich pohľad na udržateľnú potrebu zlepšil a až 99% si myslí, že 
v budúcnosti by mali v Európe prebiehať podobnú diskusie. 

Závery pre politiku: 

 občania sú nastavení pre prijatie ambicióznej európskej politiky pre dosiahnutie udržateľnej spotreby  

 politika môže stavať na potenciály pre spoluprácu občanov 

 občania majú záujem o garantované informácie  
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 občania sú ochotní zmeniť preferencie v otázke spotreby potravín a priemyselných tovarov – je tu 
však potreba alternatív 

 zvyšovať povedomie a vzdelanie o možnostiach ako spotrebovať udržateľne 

 preukázaný záujem o tieto otázky na európskej scéne – možnosť zapojiť občanov aj v budúcnosti 

 

 

Prezentácie a linky: 
http://pacita.strast.cz/cs/vystupy 
 

Meno a priezvisko: Lenka Múdra 

 

http://pacita.strast.cz/cs/vystupy

