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Návšteva ministra a predsedu SK UNESCO v Paríži
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zároveň predseda Slovenskej komisie pre
UNESCO Ivan Korčok absolvoval pracovnú návštevu Paríža, počas ktorej oznámil vedeniu UNESCO záujem
Slovenska kandidovať za člena Výkonnej rady Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a
kultúru UNESCO na roky 2023 – 2027. Výkonná rada UNESCO je hlavným rozhodovacím orgánom
organizácie, ktorá má vo svojom mandáte aktuálne témy, akými sú podpora vedy, výskumu a inovácií,
ochrana biodiverzity, globálne vzdelávanie, ľudské práva, sloboda tlače a bezpečnosť novinárov, etika umelej
inteligencie, či ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva. Slovensko by sa tak v prípade zvolenia stalo
jednou z 58 krajín, ktoré dohliadajú nad chodom organizácie a určujú smerovanie jej programov a priorít.
Návšteva taktiež zdôraznila spoluprácu Slovenska s UNESCO v oblasti kultúry. "Mojím zámerom je používať
prezentáciu Slovenska v zahraničí ako nástroj diplomacie. A UNESCO je najlepším miestom, kde začať!",
vyhlásil minister. Cesta ministra do Paríža bola spojená s otvorením podujatia „Mesiac slovenskej kultúry vo
Francúzsku: Bratislava – Paríž – Košice – Marseille“. Pri tejto príležitosti minister Korčok slávnostne otvoril
koncert skupiny Janoska Ensemble v kostole Madeleine v centre Paríža a v sídle UNESCO inauguroval
výstavu diel slovenských študentov z Akadémie umení v Banskej Bystrici, z Technickej univerzity v Košiciach
a z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
https://www.facebook.com/watch/live/?v=165311992226171&ref=watch_permalink

Otvorenie výstavy diel slovenských študentov v sídle UNESCO

Koncert Janoska Ensemble
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So stálou delegátkou SR pri UNESCO veľvyslankyňou
Annou Plassat Muríňovou

Pozývame vás na Fórum partnerov UNESCO dňa 8. septembra 2021
Po letných prázdninách sa v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
uskutoční Fórum partnerov UNESCO. Privítame zástupcov vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych inštitúcií
z celého Slovenska, ako aj predstaviteľov miest a obcí, mládežníckych organizácií a jednotlivých rezortov.
Fórum otvorí minister zahraničných vecí a zároveň predseda Slovenskej komisie pre UNESCO Ivan Korčok.
Prítomným sa prihovorí veľvyslankyňa SR pri UNESCO Anna Plassat Muríňová a generálna tajomníčka SK
UNESCO Viera Grigová a následne partneri predstavia svoje projekty a budúce iniciatívy. Svoju účasť nám
prosím oznámte emailom na unesco@mzv.sk

Zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO
Dňa 2. júna 2021 sa po takmer roku uskutočnilo prvé stretnutie členov Slovenskej komisie pre UNESCO
v prezenčnej forme, v priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky. Stretnutiu predsedala generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO Viera
Grigová, ktorá členov informovala o dianí v sídle UNESCO v Paríži a pripravovaných a uskutočnených
aktivitách. Členovia komisie prezentovali činnosť jednotlivých výborov a sekcií a diskutovali o plánoch
a prioritách na najbližšie obdobie.

UNESCO Young Professionals Programme 2021 - príležitosť pre mladých ľudí
UNESCO ponúka možnosť pre mladých profesionálov do 32 rokov uchádzať sa o pracovné miesto na
Sekretariáte UNESCO v Paríži. Podmienkou je dokončené magisterské štúdium v niektorej z nasledovných
oblastí: vzdelávanie, kultúra, komunikácia, spoločenské vedy, prírodné vedy, manažment, financie,
účtovníctvo, právo alebo medzinárodné vzťahy. Podmienkou je taktiež plynulá angličtina alebo plynulá
francúzština, avšak obrovskou výhodou je ovládať oba jazyky. Znalosť niektorého z ďalších oficiálnych
jazykov UNESCO - arabčiny, čínštiny, ruštiny a španielčiny bude dodatočným plusom. Záujemcovia musia
preukázať znalosť systému OSN a stotožniť sa s hodnotami UNESCO, akými sú rešpekt pre diverzitu,
integrita a profesionalita.
Kandidáti môžu zaslať svoje CV v angličtine alebo francúzštine na adresu unesco@mzv.sk do 31. júla
2021. Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Súčasťou prihlášky by malo byť aj
odôvodnenie motivácie pracovať pre UNESCO, ako aj bližšie určenie oblasti, v ktorej má uchádzač záujem
pracovať.
Viac informácií: https://careers.unesco.org/content/Young-Professional-Programme/?locale=en_GB

Geopark Malé Karpaty pribudol do Siete geoparkov Slovenskej republiky
Na Slovensku máme už štvrtý geopark!
Geoparky sú územia výnimočného geologického významu s
bohatou živou a neživou prírodou a s jedinečnou kultúrou,
ktoré ponúkajú možnosti vzdelávania, výskumu a
udržateľného turizmu. Geopark Malé Karpaty bol slávnostne
menovaný symbolicky počas Týždňa európskych geoparkov
v lokalite neďaleko Pezinka. Geopark Malé Karpaty sa tak
pripojil ku geoparku Novohrad - Nógrád, Banskoštiavnickému geoparku a Banskobystrickému geoparku.
Geopark Malé Karpaty sa vyznačuje početnými náleziskami vzácnych fosílií, baníckou tradíciou, vinárstvom,
či hrnčiarstvom a majolikou. Viac o lokalite a súvisiacich iniciatívach: https://geoparkmalekarpaty.sk/
Zápis do Siete geoparkov Slovenskej republiky je nevyhnutným krokom pre potenciálny budúci zápis
geoparku do Globálnej siete geoparkov UNESCO, čo je dlhodobým cieľom iniciátorov projektu. Na Slovensku
sa označením Globálny geopark UNESCO pýši cezhraničný geopark Novohrad – Nógrád. Projekt Geopark
Malé Karpaty bol budovaný v zmysle zásad UNESCO, teda v úzkej spolupráci lokálnych aktérov a združení,
ktoré rozvíjajú miestnu kultúru, tradície, vedecké poznatky a životné prostredie.

Foto: MŽP SR, Slovenská komisia pre UNESCO

Výsledky globálneho prieskumu verejnej mienky o svete v roku 2030
UNESCO uverejnilo výsledky prieskumu verejnej mienky zrealizovaného
v priebehu roka 2020, v rámci ktorého 15 000 respondentov z celého sveta
vyjadrilo svoje predstavy o našej planéte v roku 2030. Výsledky prieskumu
poukazujú na skutočnosť, že ľudí najviac trápia klimatické zmeny a strata
biodiverzity: až 67% respondentov to pokladá za najväčšiu hrozbu dnešnej
doby. Respondenti z východoeurópskej regionálnej skupiny, do ktorej patrí aj
Slovensko, označili dezinformácie a slobodu prejavu za väčšiu výzvu, ako ukazoval globálny priemer, a
taktiež vyjadrili obavu z migrácie a mobility. Prieskum potvrdil význam medzinárodnej spolupráce, ktorú
pokladá za kľúčovú až 95% respondentov.

Slovenskí kandidáti na prestížne ceny UNESCO
Cena UNESCO- Japonsko za vzdelávanie o udržateľnom rozvoji
Na túto cenu UNESCO boli nominované až tri slovenské projekty:
Sokratov Inštitút (projekt združenia Živica) - https://www.sokratovinstitut.sk/
Sokratov inštitút je ročný vzdelávací program pre mladých ľudí z rôznych odborov,
ktorý podporuje kritické zmýšľanie a mäkké zručnosti. Inštitút taktiež vydáva knihy
a organizuje verejné prednášky.
Zelená
škola
(projekt
https://zelenaskola.sk/

združenia

Živica)

–

Zelená škola je environmentálny výchovno-vzdelávací
program pre školy, ktorého cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia.
Svet medzi riadkami
(projekt
organizácie
Človek
v ohrození)
https://globalnevzdelavanie.sk/svet-medzi-riadkami/

-

Projekt prostredníctvom kurzov, prednášok, publikácií
či workshopov pomáha pochopiť globálne súvislosti
a prepojenie medzi zahraničnými a domácimi výzvami.

Cena UNESCO za vzdelávanie žien a dievčat - Cesta von – Omama
Na Cenu UNESCO za vzdelávanie dievčat sme nominovali združenie Cesta von,
ktoré vďaka projektu Omama pomáha s výchovou detí v sociálne najslabších
komunitách. Cieľom projektu je pomáhať ľuďom uviaznutým v generačnej
chudobe postaviť sa na vlastné nohy vďaka vzdelávaniu a správnej opatere.
Počas prvých 1 000 dní života dieťaťa sa v mozgu budujú neurónové prepojenia,
ktoré človek využíva celý život. Správna stimulácia je nevyhnutná pre správny
vývoj myslenia, ktoré je základom pre budúce vzdelanie a uplatnenie sa na
pracovnom trhu. Projekt Omama pomáha chudobným rodinám s výchovou
malých detí a zároveň poskytuje pracovné príležitosti ženám z vylúčených
komunít. Viac informácií: https://cestavon.sk/

Cena UNESCO Kalinga za popularizáciu vedy – projekt Vedátor
Na cenu za popularizáciu vedy sme nominovali Samuela
Kováčika a jeho projekt Vedátor, prostredníctvom ktorého šíri
poznatky o vesmíre, fyzike, prírode či mechanike
v atraktívnej forme. https://vedator.space/page/2/

Všetkým nomináciám držíme palce!
O výsledkoch súťaže budeme informovať v priebehu druhej polovice roka.

Podporujeme a odporúčame
66. ročník Folklórneho festivalu Východná 2021
Festival Východná je vrcholným celoštátnym folklórnym podujatím
s medzinárodnou účasťou, ktorého hlavnými organizátormi sú Národné
osvetové centrum, ÚĽUV a obec Východná. Festival už dlhé desaťročia
prispieva k podpore tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a k
zachovaniu nášho jedinečného nehmotného kultúrneho dedičstva.
Festival bude v roku 2021 organizovaný online formou v kombinácii
s televíznym a rozhlasovým vysielaním, s využitím archívnych
audiovizuálnych záznamov. Slovenská komisia pre UNESCO udelila
podujatiu záštitu. Viac informácií:
https://www.festivalvychodna.sk/2021/

Olympiáda ľudských práv
SK UNESCO aj v tomto roku podporila už 23. ročník Olympiády ľudských práv, ktorú zastrešuje UNESCO
Katedra výchovy k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave. Cieľom OĽP je rozvíjať ľudskoprávne vzdelanie, kultivovať poznatky a postoje mládeže a posilňovať základné piliere demokracie. Súčasťou
podujatia je aj odovzdávanie Ceny prof. Miroslava Kusého pre zaslúžilých pedagógov, ktorej výtvarnú podobu
vyhotovil Miroslav Cipár. Slávnostné zasadnutie celoštátnej komisie sa uskutoční 28. júna v Bratislavskej
medzinárodnej škole liberálnych štúdií.

Prezentácia o slovenskom dedičstve pre Spolok žien OSN
Stála misia SR pri OSN v New Yorku oslovila Sekretariát SK
UNESCO so žiadosťou o spoluprácu pri príprave online
prezentačného podujatia venovaného kultúrnemu a prírodnému
dedičstvu Slovenska pre Spolok žien pri OSN. Prezentácia sa
uskutočnila v máji a počas nej GT SK UNESCO predstavila naše
lokality UNESCO, ako aj kultúrne zvyky, prvky nehmotného
kultúrneho dedičstva, ako aj jedinečné turistické atrakcie. Účastníčky
sa následne v diskusii živo zaujímali o možnosť navštíviť Slovensko
a osobne spoznať jeho krásy.
Záznam je možné si pozrieť na:
https://www.facebook.com/UNDWCNewyork/videos/1292010271196092/

Kontakt:
Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava, Tel: 02/ 5978 - 3603
E-mail: unesco@mzv.sk, Web: www.unesco.sk

