
 

 

Predkladacia správa 

 

 

Materiál Informácia o činnosti Slovenskej komisie pre UNESCO sa predkladá 

v zmysle Štatútu SK UNESCO schváleného uznesením vlády SR č. 279 zo 7. júla 2016, podľa 

ktorého SK UNESCO raz do roka predkladá vláde SR správu o svojej činnosti. Vzhľadom na 

personálnu zmenu na poste generálneho tajomníka komisie, predkladaná správa hodnotí 

činnosť v období rokov 2017 a 2018. 

Správa predstavuje Slovenskú komisiu pre UNESCO ako tretí pilier v štruktúre: 

organizácia UNESCO – vláda členského štátu – národní experti. Informuje o jej 

personálnom zložení a vnútornej štruktúre. Odborná činnosť členov komisie, jej výborov 

a sekcií je pre potreby tohto materiálu zoradená podľa ministerstiev, ktoré za jednotlivé agendy 

UNESCO zodpovedajú.  

Cieľom transformácie SK UNESCO v r. 2016 bolo posilniť prínos Slovenska do 

intelektuálneho a vedeckého potenciálu UNESCO a mobilizovať k spolupráci s UNESCO 

slovenské inštitúcie a širokú spoločnosť. Stručný výpočet podujatí zástupcov slovenských 

výborov a sekcií SK UNESCO na národnej i medzinárodnej úrovni uvedený v informácii 

dovoľuje konštatovať, že spolupráca Slovenska s Organizáciou spojených národov pre 

vzdelávanie, vedu a kultúru priniesla v hodnotenom období celý rad úspešných výsledkov. SK 

UNESCO rozvíjala odborné programy a projekty, ktoré sú prioritou našej zahraničnej politiky. 

Úsilie v hodnotenom období smerovalo k využívaniu nástrojov UNESCO pri napĺňaní 

udržateľných rozvojových cieľov Agendy 2030, predovšetkým cieľa 4 – vzdelávanie, ktorý je 

v systéme OSN v plnej kompetencii UNESCO. Výpočet dosiahnutých výsledkov nie je zďaleka 

úplný, ale podáva svedectvo o rôznorodosti a plnohodnosti práce národnej komisie pre 

UNESCO. 

Opatrenia na zabezpečenie systémového a dlhodobo efektívneho fungovania Komisie 

a jej rozvoj, vrátane úpravy finančného rámca, budú predmetom nového materiálu 

predloženého vláde Slovenskej republiky, ktorý bude predstavovať aktualizáciu Návrhu na 

zabezpečenie realizácie medzivládnych programov UNESCO v Slovenskej republike, 

schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky z 12.4.1994 číslo 338. 

Materiál nemá priamy vplyv na verejné financie, hospodársku a podnikateľskú sféru, 

životné prostredie a zamestnanosť. Informácia nebola predmetom medzirezortného 

pripomienkového konania. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


