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Medzinárodné dni
Slovenská komisia pre UNESCO si v uplynulých mesiacoch pripomenula viacero
významných medzinárodných a svetových dní.

22. marec - Svetový deň vody 2021: Ocenenie vody (Valuing Water)
Svetový program UNESCO pre hodnotenie vody vo svete –
World Water Assessment Programme so sídlom v talianskej
Perugii pri príležitosti Svetového dňa vody uverejnil
každoročnú Svetovú správu o vývoji vody, ktorá sa v tomto
roku zamerala na tému „Ocenenie vody“. Hodnota vody je
oveľa širší pojem ako cena vody. Voda má mimoriadnu
a komplexnú hodnotu pre naše domácnosti, potraviny, kultúru,
zdravie, vzdelávanie, ekonomiku a integritu nášho prírodného
prostredia. Ak by sme prehliadali hociktorú z týchto hodnôt, riskovali by sme nesprávne
hospodárenie s týmto konečným a nenahraditeľným zdrojom. Celý text správy World
Water Development Report 2021: „Valuing Water“ v anglickom jazyku nájdete na:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724
Pri príležitosti Svetového dňa vody 2021
pripravil Slovenský výbor Medzivládneho
hydrologického programu (IHP) UNESCO
v spolupráci s ďalšími partnermi krátke
video, ktoré mapuje historické povodňové
situácie na Slovensku. Video vzniklo v rámci súboru audiovizuálnych dokumentov
projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na
objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je
spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a viac informácií o ňom je dostupných na odkaze:
https://zmenaklimy.sk/aktivity/historicke-povodne

21. marec - Deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie
Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie, ktorý si
každoročne pripomínane 21. marca, UNESCO v pondelok 22.3.2021 usporiadalo
Globálne fórum proti rasizmu a diskriminácii, na ktorom Slovenskú republiku
zastupoval štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner. Odkaz na záznam
z podujatia (SR 1:44:30): https://www.youtube.com/watch?v=96Q6rkeJmqQ
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8. marca bol Medzinárodný deň žien
Ženy a rodová rovnosť sú hlavnými prierezovými prioritami, ktoré UNESCO
presadzuje vo všetkých svojich programoch a aktivitách. Posilnenie postavenia žien a
dievčat bolo a bude vždy významným prínosom nielen k ekonomickému rozvoju vo
svete, ale aj k pokroku naprieč všetkými oblasťami života každej spoločnosti.
Slovenská komisia pre UNESCO je hrdým partnerom viacerých projektov zameraných
práve na ženy a dievčatá – či už ide o ocenenia pre vedkyne L´Oreal – UNESCO Pre
ženy vo vede alebo projekt Girl´s Day, ktorý organizuje občianske združenie Aj Ty v IT.
Pri príležitosti tohtoročného MDŽ, MZVEZ SR, ktoré je sídlom Sekretariátu SK
UNESCO, pripravilo sériu diskusií, článkov a video príhovorov o ženách aktívnych
v oblastiach rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci, diplomacie, podnikania a
v medzinárodných organizáciách. Záznamy sú dostupné na facebookovej stránke:
https://www.facebook.com/zahranicnapolitikasanastyka/

11. februára sme oslávili Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede
Pri tejto príležitosti Rada mládeže Slovenska pripravila informačnú kampaň o mladých
slovenských vedkyniach, ktorých profily uverejňujú na svojom webe a sociálnych
médiách. Cieľom článkov a podcastov je posilniť povedomie o úlohe žien vo vede
a inšpirovať dievčatá, aby sa nebáli venovať vede.

http://www.unesco.sk/a/Medzinarodny-den-dievcat-a-zien-vo-vede---11--februar

13. februára sme si pripomenuli Svetový deň rozhlasu
Hlavným cieľom Svetového dňa rozhlasu je upriamiť pozornosť verejnosti i ďalších
médií na význam tohto tradičného médiá, ktoré má už úctyhodných 110 rokov.
Zámerom je aj zlepšenie medzinárodnej spolupráce medzi rozhlasovými stanicami a
povzbudenie vlád a zákonodarcov na celom svete, aby vytvorili vhodné podmienky a
zákony, ktoré uľahčia prístup k rozhlasu a vytváraniu rozhlasových staníc. V tomto
roku bola téma Svetového dňa rozhlasu „Nový svet, nové rádio“ s troma podtémami
– Vývoj, Inovácia a Prepojenie. Do tohtoročných osláv Svetového dňa rozhlasu sa
zapojili aj slovenské rozhlasové médiá a SK UNESCO. Rádio Regina Západ 11.2.
odvysielalo hodinový program venovaný Svetovému dňu rozhlasu, ktorý si môžete
vypočuť zo záznamu: Hosť Rádia Regina - RTVS.sk
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27. január - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
UNESCO si tento významný deň uctilo podujatím, na ktorom vystúpili nemecká
kancelárka Angela Merkelová, generálny tajomník OSN António Guterres, generálna
riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay, predseda 75. zasadnutia Valného zhromaždenia
OSN Volkan Bozkir a preživší holokaustu, novinári, diplomati, historici a umelci.
http://www.unesco.sk/a/Medzinarodny-den-pamiatky-obeti-holokaustu---27--januar

Olympiáda ľudských práv sa stala laureátom Ceny
európskeho občana 2020
Prestížnu Cenu európskeho občana každoročne udeľuje Európsky parlament za
výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie
medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci
EÚ či nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho
ducha. Olympiáda ľudských práv (OĽP) je súťaž študentov stredných škôl, ktorá
pozostáva z písomných aj ústnych úloh, prezentácie téz, testov, riešením modelových
situácií a obhajobou písomných prác. Cieľom OĽP je rozvíjať ľudsko-právne vzdelanie,
kultivovať poznatky a postoje mládeže a posilňovať základné piliere demokracie.
V súčasnosti prebieha už jej 23. ročník. Slovenská komisia pre UNESCO Olympiádu
ľudských práv dlhoročne podporuje. Garantom a organizátorom srdečne gratulujeme!
Na fotke pani Dagmar Horná, predsedníčka Celoštátnej komisie Olympiády ľudských
práv. Informácie o súťaži nájdete na webovej stránke OĽP: https://www.olp.sk/

Slovenskí študenti na podujatí IIEP-UNESCO HACKATON
Podujatie bolo zamerané na technológie, ktoré
prispievajú k zlepšeniu vzdelávania. Za jediný víkend
prispelo 112 ľudí z 10 krajín k vzniku nového
digitálneho prototypu. Do projektu sa zapojili aj
košickí stredoškoláci, ktorí tak mali možnosť
vyskúšať si medzinárodnú spoluprácu v oblasti
digitalizácie na vlastnej koži.
http://www.iiep.unesco.org/en/making-new-tools-part-plan-meet-winners-hackingedplanning-13615?language=en
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Podporujeme a odporúčame
EkoKvíz – vedomostný online kvíz
o environmentálnych témach

Girl’s Day - celosvetový deň žien
v IT je opäť tu!

Slovenská komisia pre UNESCO
poskytla záštitu novému projektu
organizácie Edukácia@Internet (E@I),
ktorý bude oficiálne spustený na Deň
Zeme dňa 22. apríla. Cieľom kvízu je
hráčov motivovať k zodpovednému
správaniu
a rozšíriť
poznatky
o
environmentálnych
témach
najmä
medzi slovenskou mládežou. Tých
najšikovnejších
z nich
čakajú
ekologické,
lokálne
a udržateľné
ceny, vrátane
výrobkov
ÚĽUV, ktoré
organizátorom
poskytla
SK
UNESCO.

Slovenská komisia pre UNESCO aj
v tomto roku podporuje už tradičný
Girl’s Day, organizovaný občianskym
združením Aj Ty v IT. Podujatie je
venované stredoškoláčkam a má za
cieľ ich motivovať k štúdiu informatiky.
https://girlsday.sk/

https://ekokviz.eu/

Požičaná planéta
SK UNESCO prevzala záštitu aj nad programom
environmentálnej výchovy Požičaná planéta. Program má
za cieľ vzdelávať širšiu verejnosť o Agende udržateľného
rozvoja 2030 a podporovať zodpovedný životný štýl. Viac
o programe: https://pozicanaplaneta.sk/

Planet Lover
Pod záštitou SK UNESCO bude prebiehať aj vzdelávací
program EKO workshop Planet Lover. Občianske
združenie sa venuje vzdelávaniu firiem, učiteľov,
študentov či športovcov o ochrane našej planéty, ako aj
dobrovoľníctvu. Viac o programe: https://planetlover.org/
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