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Úvodné slovo predsedu SK pre UNESCO 

V roku 2018 sme si pripomenuli okrúhle výročia viacerých významných udalostí 
dôležitých pre našu históriu a formovanie našej štátnosti. V prvom rade to bolo 25. výročie 
vzniku Slovenskej republiky, 50 rokov od Pražskej jari a storočnica založenia Československa. 
25 rokov oslávila tiež Slovenská komisia pre UNESCO, ktorá v januári 1993 nadviazala na 
činnosť národnej komisie pre UNESCO ČSFR, zakladajúceho člena Organizácie Spojených 
národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru v roku 1946. Oslávili sme tiež 25. výročie zápisu 
prvých pamiatok na Zoznam svetového dedičstva UNESCO v histórii samostatného Slovenska. 

Stratégia UNESCO vychádza zo zásad a cieľov globálneho rozvoja, rozvojovej 
spolupráce a humanitárnej pomoci, ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. 
Našou aktívnou účasťou v programoch UNESCO plníme zahraničnopolitické ciele stanovené 
vládou Slovenskej republiky. Slovenská komisia pre UNESCO po celý  čas plní jedinečnú 
úlohu v systéme OSN, ktorá vyplýva národným komisiám z ústavy UNESCO – úlohu tretieho 
piliera v architektúre organizácie. Združuje slovenských vládnych i mimovládnych expertov 
v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry a komunikácie.        

Členovia a partneri Slovenskej komisie pre UNESCO zohrávajú nezastupiteľnú úlohu 
pri šírení hodnôt UNESCO na Slovensku, mobilizujú k spolupráci s UNESCO slovenské 
inštitúcie a širokú spoločnosť. Aj v hodnotenom roku 2018 zároveň posilňovali prínos 
Slovenska do intelektuálneho a vedeckého potenciálu UNESCO. Z bohatých aktivít na pôde 
UNESCO i na národnej úrovni mi dovoľte vyzdvihnúť len niekoľko príkladov: významná 
úloha Slovenska v UNESCO v oblasti implementácie strategického cieľa SDG 6 – vodná 
bezpečnosť - vyústila do prezentácie výsledkov spolupráce počas 72. Valného zhromaždenia 
OSN v New Yorku vo februári 2018. V uvedenej oblasti som v decembri 2018 ako minister 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podpísal s generálnou riaditeľkou UNESCO 
Audrey Azoulay dohodu o spoločnej implementácii rozvojových projektov v partnerských 
krajinách SlovakAid, pilotným projektom ktorej je „Vodná bezpečnosť pre Turkanu v Keni“. 
Teším sa, že v roku 2018 bol na Reprezentatívny zoznam svetového nehmotného dedičstva 
ľudstva UNESCO zapísaný nový prvok našej tradičnej ľudovej kultúry – Modrotlae. Dnes už 
vieme, že bolo úspešné aj periodické hodnotenie našich biosférických rezervácií Tatry, 
Východné Karpaty a Slovenský Kras. 

        Ďakujem členom Slovenskej komisie pre UNESCO, jej sekciám a výborom, všetkým 
aktérom spolupracujúcim v agendách UNESCO, ako aj podporovateľom a priateľom za 
obetavú prácu a vynikajúcu reprezentáciu Slovenska. Vážim si aktivity a úspechy, ktoré 
prispievajú k šíreniu dobrého mena našej krajiny v zahraničí. Do ďalšieho obdobia  želám SK 
UNESCO veľa elánu, tvorivej energie a dobrých nápadov a projektov, ktoré potvrdia silné 
postavenie Slovenska v UNESCO a celej štruktúre OSN.  

          

 
Miroslav Lajčák         
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

                       predseda Slovenskej komisie pre UNESCO 
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Slovenská komisia pre UNESCO v roku 2018 
 

Rok 2018 bol prvým rokom vo funkcii novej Generálnej riaditeľky UNESCO Audrey 
Azoulay, ktorá naštartovala strategickú transformáciu organizácie. Programovú stratégiu, 
stanovenú 39. Generálnou konferenciou UNESCO v októbri 2017, rozpracovali dve 
zasadnutia  Výkonnej rady, na jar a na jeseň 2018. Úsilie SK UNESCO v hodnotenom období 
smerovalo k využívaniu nástrojov UNESCO pri napĺňaní udržateľných rozvojových cieľov 
Agendy 2030, predovšetkým cieľov SDG4 (vzdelávanie) a SDG6 (vodná bezpečnosť), ktoré 
má v systéme OSN v kompetencii UNESCO. V súvislosti so strategickou transformáciou 
prebieha intenzívna diskusia o tom, aká je v nej úloha národných komisií a ako môže sieť 
národných komisií prakticky prispieť k riešeniu výziev spôsobených veľkými globálnymi 
zmenami. SK UNESCO sa do tejto debaty zapája v rámci pravidelných stretnutí Európskej 
siete národných komisií pre UNESCO i počas stretnutí  komisií všetkých členských štátov na 
okraj zasadnutí Výkonnej rady  UNESCO.  
          V roku 2018 uplynulo 25 rokov existencie Slovenskej komisie pre UNESCO, ktorá 
vznikla v januári 1993 po rozdelení Národnej komisie pre UNESCO ČSFR, zakladajúceho 
člena Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru v roku 1946.  V roku 
2018 pôsobila SK UNESCO v rámci mandátu, ktorý jej stanovil aktualizovaný štatút 
schválený vládou SR k 1. októbru 2016. V máji 2018 sa uskutočnilo Fórum partnerov SK 
UNESCO, sekretariát komisie predložil organizácii Výročnú správu národných komisií pre 
UNESCO a vypracoval prvú Správu o činnosti SK UNESCO v rokoch 2017-2018 pre vládu 
SR. 

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa uskutočnilo sa spoločné 
slávnostné zasadnutie národnej komisie SR a národnej komisie ČR pre UNESCO v Brne. 
Aktivity SK UNESCO prebiehajú v úzkej súčinnosti so Stálou delegáciou SR pri UNESCO 
v Paríži. V roku 2018 Slovensko prostredníctvom stálej delegátky po prvý raz od svojho 
vzniku predsedalo 2. volebnej skupine  členských štátov UNESCO (júl- december 2018). 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
              
                    Spoločné zasadnutie národnej komisie SR a národnej komisie ČR pre UNESCO  
                    v Brne pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa 
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Komunikácia MŠVVŠ SR so Sekciou pre vzdelávanie UNESCO, ako  garantom 
implementácie cieľa 4 (SDG4) Agendy 2030, pokračovala aj v roku 2018 s cieľom dohodnúť 
formu spolupráce pri implementácii vzdelávacích programov UNESCO do národných 
školských. V júni 2018 sa z iniciatívy SK UNESCO na MZVEZ v Bratislave uskutočnil 
Okrúhly stôl k problematike zavádzania tém globálneho vzdelávania za účasti expertky 
UNESCO. 

SR v roku 2018 pokračovala v členstve v Medzinárodnom koordinačnom výbore 
Programu Človek a biosféra (MAB) a Medzivládnej rady vedeckého programu riadenia 
spoločenských transformácií MOST a zároveň vykonávala úlohu spravodajcu v jeho byre. 
Posilnila sa prítomnosť slovenských expertov vo výboroch a ad hoc pracovných skupinách –
dve expertky SV MAB pracujú v Ad hoc skupine MAB,  MŠVVaŠ má zastúpenie v Riadiacej 
rade Výboru UNESCO pre vzdelávanie o udržateľných cieľoch, ktorého úlohou je dohliadať 
na implementáciu Agendy 2030 v oblasti vzdelávania. SR získala post člena Poradnej rady na 
tvorbu Správy globálneho monitorovania  vzdelávania. V hodnotenom období SR 
pokračovala v členstve v medzivládnom výbore k príprave Svetového dohovoru o uznávaní 
kvalifikácie vysokoškolského vzdelávania a vo Výbore pre prípravu GAL – globálnej aliancie 
pre gramotnosť. Slovenskí experti rezortu školstva sa zúčastňujú na prípravných zasadnutiach 
k budúcemu Svetovému dohovoru o vysokých školách, ktorý bude predložený na rokovania 
40 GK UNESCO. Expertka Pamiatkového úradu je členkou pracovnej skupiny na prípravu 
43. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v Baku, slovenská expertka bola nominovaná do 
Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO 
a slovenský expert pôsobil v pracovnej skupine k zmenám vnútorného poriadku Dohovoru 
o dopingu v športe. SK UNESCO podporila účasť zástupkyne SR na rokovaniach pre 
stanovenie rámca spolupráce mimovládnych organizácií s UNESCO.   
             SR spolupracovala s UNESCO v oblasti implementácie SDG6, prezentácia výsledkov 
tejto spolupráce sa uskutočnila počas 72. VZ OSN pod záštitou PGA M. Lajčáka vo februári 
2018 v New Yorku. V uvedenej oblasti  v decembri 2018 podpísal minister ZVEZ SR dohodu 
s GR UNESCO A. Azoulay o spoločnej implementácii s UNESCO rozvojových projektov 
v partnerských krajinách SlovakAid, pilotným projektom ktorej je „Vodná bezpečnosť pre 
Turkanu, Keňa“. 

S Centrom svetového dedičstva komunikovala SK UNESCO o zosúladení používania 
emblému UNESCO pri označovaní pamiatok SR s cieľom posilniť cestovný ruch v regiónoch 
Slovenska. V spolupráci s ministerstvom dopravy boli realizované mapy slovenských 
kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO so zohľadnením marketingovej stránky 
cestovného ruchu. 

Sekretariát SK pre UNESCO v júli 2018 reagoval na výzvu Young Professionals 
Programme (YPP) zaslaním 15 vybraných životopisov mladých vysokoškolských absolventov 
a kvalifikovaných profesionálov do 32 rokov, ktorí sa uchádzali o možnosť pracovať 
v centrále UNESCO v Paríži. Celkovo sa do súťaže YPP 2018 prihlásilo 853 kandidátov, 
z ktorých 214 bolo pozvaných na video-interview. Z počtu 214 uchádzačov bolo ďalej 63 
kandidátov pozvaných na interview do sídla UNESCO v Paríži, medzi nimi jeden uchádzač 
zo SR. GR UNESCO vybrala 12 uchádzačov, ktorí dostali možnosť vyskúšať si prácu 
v medzinárodnej organizácii UNESCO, žiaľ bez zastúpenia SR. 

42. zasadnutie WHC v Bahrajne stanovilo pre SR nový rámec plnenia 
medzinárodných záväzkov vyplývajúcich zo zaradenia lokality Karpatských bukových 
pralesov na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. K 1. decembru 2018 predložila SR spolu 
s ďalšími krajinami KBP spoločnú správu o stave ochrany slovenskej lokality. Na Zoznam 
svetového dedičstva bol v r. 2018 spoločne s Rakúskom, Maďarskom a Nemeckom 
predložený projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, ktorého schválenie sa očakáva na 
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43. zasadnutí WHC v júli 2019. Pri tejto príležitosti pripravuje SR editovanie spoločnej 
poštovej známky. 

Do kalendára výročí a osobností UNESCO bolo v roku 2018 zapísané 350. výročie 
Adama Františka Kollára a na návrh rezortu kultúry bolo predložené a schválené 100. výročie 
úmrtia Milana Rastislava Štefánika v roku 2019. 

Výrazným úspechom Slovenska bol zápis Modrotlače na Reprezentatívny zoznam 
nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO koncom decembra 2018. 

SK UNESCO podporila úsilie Geoparku Novohrad pri predložení správy na 
pokračovanie príslušnosti v Globálnej sieti geoparkov UNESCO. 

Rok 2018 bol tiež rokom 25. výročia zápisu prvých pamiatok na Zoznam svetového 
dedičstva UNESCO v histórii samostatného Slovenska. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil celý 
rad oslavných podujatí, napríklad  12. Regionálna konferencia Organizácie miest svetového 
dedičstva členských miest strednej a východnej Európy v Banskej Štiavnici. Výročie zápisu si 
pripomenul Vlkolínec i Levoča a Spišský hrad. 

V roku 2018 prebiehalo periodické hodnotenie biosférických rezervácií – BR Tatry, 
BR Východné Karpaty a BR Slovenský Kras. Slovenské biosférické rezervácie sa zapojili do 
kampane ProudToShare pri príležitosti Fóra politikov na vysokej úrovni 2018 v New Yorku. 
BR Východné Karpaty boli vybrané do užšieho výberu filmov z celého sveta. 

SK UNESCO podporila 2. ročník súťaže L´Oréal – UNESCO pre ženy vo vede na 
Slovensku, v ktorej boli ocenené dve mladé slovenské výnimočné vedkyne.  

Aj v roku 2018 sa s podporou SK UNESCO uskutočnili významné podujatia s dlhou 
tradíciou – medzinárodná konferencia Dieťa v ohrození, organizovaná výskumným ústavom 
detskej psychológie, 19. ročník Olympiády ľudských práv, súťaž EUSTORY, výročná 
konferencia slovenských Pridružených škôl UNESCO, 3. ročník UNESCO Philosophy 
Day/Night Katedry UNESCO pre bioetiku a celý rad ďalších. 

Za všetky tieto úspechy patrí veľká vďaka členom Slovenskej komisie pre UNESCO, 
expertom rezortov, odborných sekcií a výborov, ako aj ďalším partnerom  
a spolupracovníkom. 

Dovoľte mi, aby som sa za efektívnu spoluprácu poďakovala Sekretariátu Slovenskej 
komisie pre UNESCO. 
 

 
 
  

                                                                                      

 
 

   
                                                                             Mária Krasnohorská 

                                                                                           generálna tajomníčka  
                                                                             Slovenskej komisie pre UNESCO 
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Sekcia pre výchovu a vzdelávanie 
 

 Rezort školstva je garantom implementácie Agendy 2030 a jej udržateľných cieľov 
s dôrazom na cieľ 4 (SDG4) – Zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie 
a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých, ktorého gestorom v systéme 
OSN je UNESCO. V roku 2018 pokračovala komunikácia MŠVVaŠ so Sekciou vzdelávania 
UNESCO v Paríži s cieľom nastaviť budúcu spoluprácu zameranú na prípravu implementácie 
vzdelávacích programov UNESCO do národných školských osnov. 

Dňa 14. júna 2018 sa na pôde MZVEZ SR uskutočnil expertný okrúhly stôl 
k problematike zavádzania tém globálneho vzdelávania do formálneho a neformálneho 
vzdelávania v kontexte Agendy 2030 – SDG 4.7, organizovaný agentúrou SAMRS a GENE 
(Európska sieť pre globálne vzdelávanie) v spolupráci s Platformou mimovládnych 
organizácií.  Úlohou SK UNESCO bolo vytvoriť priestor na sprostredkovanie komunikácie 
medzi UNESCO a aktérmi implementácie záväzkov SR ku globálnemu cieľu SDG4.  

Za slovenský rezort školstva okrúhly stôl otvoril štátny tajomník MŠVVŠ P. Krajňák. 
Do diskusie v rámci okrúhleho stola boli zapojení viacerí experti na problematiku globálneho 
vzdelávania - L. Ruprecht zo Sekcie globálneho občianstva a mierového vzdelávania 
UNESCO, L. Teotónio Pereira, riaditeľka GENE, S. Seifert zo Sekcie formálneho 
vzdelávania  Engagement Global, Nemecko a rakúska expertka  I. Katzensteiner. 

V novembri 2018 Platforma mimovládnych organizácií zorganizovala na pôde Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK za účasti ministerky ŠVVaŠ M. Lubyovej a ŠTAT M. 
Krajňáka, zástupcov MZVEZ, viacerých odborov rezortu školstva a ním priamo riadených 
organizácií podujatie Cesta ku kvalite a modernizácii výchovy a vzdelávania: Vzdelávanie ku 
globálnemu občianstvu. 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý námestníčke GR UNESCO 
pre vzdelávanie S. Giannini predstavila ministerka M. Lubyová v novembri 2018, bude 
rámcom pre spoluprácu MŠVVaŠ a UNESCO pri napĺňaní cieľov Agendy 2030.  
            Slovenskí experti z oblasti vzdelávania boli aktívnymi účastníkmi odborných 
programov UNESCO na národnej i medzinárodnej úrovni. Dňa 8. septembra 2018 sa členka 
Poradného zboru expertov SK UNESCO, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania 
MŠVVaŠ Monika Korkošová, zúčastnila na pôde UNESCO konferencie “Rozvoj gramotnosti 
a kvalifikácií” pri príležitosti Medzinárodného dňa gramotnosti (ILD). Témou ILD 2018 
bola "Gramotnosť v kontexte rozvoja zručností" so zameraním na mládež a dospelých v rámci 
celoživotného vzdelávania. Terminologicky pre  ILD 2018, "zručnosti" znamenajú vedomosti, 
zručnosti a kompetencie potrebné na zamestnanie, kariéru a živobytie, najmä technické a 
odborné zručnosti spolu s prenosnými zručnosťami a digitálnymi zručnosťami.  

V septembri 2018 bola za rezort školstva do Riadiacej rady Výboru UNESCO 
pre vzdelávanie o udržateľných cieľoch (Steering Committee on SDG’s Education) 
nominovaná expertka SR Katarína Deáková. Úlohou riadiacej rady je dohliadať na 
implementáciu Agendy 2030 v oblasti vzdelávania. Katarína Deáková sa tiež za  MŠVVaŠ  
zúčastnila Globálnej konferencie OSN na vysokej úrovni k Agende vzdelávania 2030 
(Global Education Meeting - GEM) v Bruseli v dňoch 3. – 5. decembra 2018,  cieľom 
ktorej bolo posúdiť dosiahnutý pokrok pri plnení globálnych cieľov v oblasti vzdelávania a 
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záväzkov k Agende SDG 2030. GEM bude míľnikom pri hodnotení politík, stratégií a výziev 
v oblasti vzdelávania.  

Zástupkyne MŠVVaŠ SR sa dňa 24. októbra 2018 zúčastnili v Štrasburgu 
regionálnych konzultácií k Agende 2030, konkrétne k cieľu SDG4 (Európa a Severná 
Amerika) – UNESCO v spolupráci s Radou Európy a Európskou komisiou, kde bolo prijaté 
spoločné záverečné vyhlásenie.  
           Rezort školstva tiež vyslal dvoch zástupcov na medzivládne stretnutie o globálnom 
dohovore o uznávaní kvalifikácií pre vysokoškolské vzdelávanie, ktoré sa konalo v dňoch 
5. - 7. decembra 2018 v sídle UNESCO v Paríži.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rámci Programu UNITWIN/Katedry UNESCO, ktorý združuje viac ako 700 
vysokých škôl v 116 krajinách sveta, na Slovensku pôsobia štyri katedry UNESCO. 

 UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie Univerzity 
Komenského v Bratislave podporuje skvalitňovanie  širokospektrálnej vysokoškolskej 
prípravy študentov (Mgr. a PhD.) v oblasti humanitných vied na využívanie jazykových 
zdrojov v oblasti plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie.  Katedra realizovala 
vedeckovýskumný projekt budovania „rodiny“ webových lingvisticky anotovaných korpusov 
Aranea pre jazyky, ktoré sa používajú na Slovensku a v okolitých krajinách, ako aj pre hlavné 
cudzie jazyky vyučované na slovenských univerzitách. Pri tejto príležitosti sa pod záštitou SK 
UNESCO uskutočnila v Bratislave dňa 23. a 24. novembra 2018 konferencia ARANEA 2018 
- Webové korpusy ako dostupný nástroj jazykového vzdelávania v spolupráci s Filozofickou 
fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej 
akadémie vied a Slovenskou asociáciou vysokoškolských učiteľov francúzštiny FrancAvis. 
Webové korpusy predstavujú dnes veľmi účinnú metódu získavania jazykových dát 
v situáciách, kedy by tvorba tradičného korpusu bola príliš nákladná, prípadne  pomalá. 
Tvorba a využitie webových korpusov sa v ostatných dvoch desaťročiach stali samostatnou 
vetvou korpusovej lingvistiky a boli vytvorené webové korpusy pre mnohé jazyky, ktoré často 
majú porovnateľný alebo dokonca väčší rozsah ako tradičné korpusy pre príslušný jazyk.  
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            Aktivity UNESCO Katedry pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj 
Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity (TU) vo Zvolene sú 
orietnované na trvalo-udržateľný rozvoj prostredníctvom študijného programu 
Environmentálny manažment. Okrem tradičnej výučby formou prednášok a cvičení program 
kladie veľký dôraz aj na špecifické formy výučby cez terénne kurzy a na výučbu  
prostredníctvom projektov, na ktorých študenti pracujú individuálne alebo v skupinách. Túto 
formu v programe má aktuálne 8 predmetov. Katedra UNESCO orientuje všetky záverečné 
práce študentov na témy trvalo-udržateľného rozvoja a environmentálneho manažmentu. 
V roku 2018 rozšírila katedra UNESCO svoju pedagogickú činnosť o špeciálne 
medzinárodné aktivity v rámci medzinárodnej spolupráce s Maďarskom, Talianskom, 
Slovinskom, Poľskom, Rumunskom a Ukrajinou. 
            Medzi hlavné projekty a aktivity realizované v roku 2018 patrí pokračovanie vo 
vedeckom grantovom projekte VEGA pod názvom „Ekosystémové služby krajinno-
ekologických komplexov na území Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO 
Banská Štiavnica a okolité technické pamiatky“ (vedúci projektu: Dr.h.c. prof. RNDr. László 
Miklós, DrSc.). Modelové územie je zaradené na zoznam Svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva UNESCO pod názvom „Banská Štiavnica s technickými 
pamiatkami okolia“ (schválené v Cartagene, Kolumbia, 1993). Toto územie pod tisícročným 
vplyvom človeka vykazuje veľkú ekosystémovú diverzitu, zahrňujúcu prírodné biotopy 
európskeho a národného významu, ako aj špecifické poloprirodzené a umelé prvky spojené 
s baníctvom drahých kovov. Výsledky projektu sa zamerajú na prognózu environmentálnych 
rizík tohto vzácneho územia, ako aj implementáciu ekosystémových služieb do návrhov 
integrovaného manažmentu krajiny, krajinného plánovania a projektovania územných 
systémov ekologickej stability. 

  Projekt nadväzuje na závery projektu VEGA ukončeného v roku 2014 „Vlastnosti a 
funkcie geosystémov ako krajinnoekologická základňa pre integrovaný manažment krajiny", 
ktoré pre trvalo-udržateľný rozvoj považujú za nevyhnutné ďalšie posilnenie implementácie 
existujúcich inštitucionálnych nástrojov integrovaného manažmentu do praxe. V rámci 
spolupráce s obcami SR, Ministerstvom životného prostredia SR a Pamiatkovým úradom SR 
sa  pracovníci Katedry zapájali do osvetových a propagačných aktivít o lokalitách  UNESCO 
na Slovensku. 

 V roku 2018 Katedra UNESCO v spolupráci s Global Water Partnership Slovensko, 
Ministerstvom životného prostredia a vedením Fakulty ekológie a environmentalistiky 
Technickej univerzity vo Zvolene zorganizovala v poradí 6. medzinárodnú konferenciu na 
tému „Stav životného prostredia – prejav prírodného a kultúrneho dedičstva“. 
Odbornými garantmi konferencie boli Dr.h.c. prof. RNDr. László Miklós, DrSc., zakladateľ 
a dlhoročný vedúci Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a TUR a RNDr. Tomáš 
Orfánus, PhD. predseda Global Water Partnership Slovensko, ktorá je súčasťou 
medzinárodnej a medzivládnej organizácie GWPO so sídlom v Štokholme a súčasne aj 
regionálnej organizácie Global Water Partnership pre strednú a východnú Európu (GWP 
CEE). Podujatia sa zúčastnili hlavní aktéri pôsobiaci v oblasti životného prostredia, 
plánovania a manažmentu krajiny, predstavitelia štátnej správy, vedecká a odborná verejnosť.  
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V roku 2018 Katedra UNESCO zorganizovala špeciálne  kolokvium o edukačných, 
vedecko-výskumných a medzinárodných aktivitách Katedry. Súčasťou kolokvia bola 
prezentácia knižných výstupov v anglickom jazyku, ktoré boli  publikované vo 
vydavateľstvách Springer, de Gruyter a Peter Lang. 
       V rámci medzinárodnej spolupráce boli pracovníci Katedry UNESCO v roku 2018 
aktívni členovia v niekoľkých významných medzinárodných organizáciách, ktoré sú 
zamerané na prepojenie akademickej sféry so spoločenskou praxou v zmysle programu 
UNITWIN/UNESCO-Chairs, z ktorých možno spomenúť napr. Program Man and Biosphere 
(MAB). Na základe zmluvy o spolupráci medzi TUZVO a Slovenským výborom pre program 
MAB bude Katedra UNESCO spolupracovať pri aktivitách zameraných na výskumné 
a vzdelávacie aktivity v zmysle Národného limského akčného plánu a vízie programu MAB. 
Pracovníci Katedry UNESCO sa zapojili do medziuniverzitnej spolupráce s Univerzitou 
Turín a Univerzitou Sv. Štefana v Gödöllő v Maďarsku. 
       UNESCO Katedra pre ľudské práva pri UK v Bratislave v spolupráci s Celoštátnou 
komisiou Olympiády ľudských práv & IUVENTA, Slovenský inštitút mládeže, pod záštitou 
SK UNESCO, organizovali dňa 11. – 13. apríla 2018 v Omšení 20. ročník súťaže 
Olympiády ľudských práv (OĽP) na tému: Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské 
práva. Vyhlasovateľom súťaže pre stredné školy bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu. Záštitu nad podujatím prevzali vtedajšia podpredsedníčka vlády a ministerka 
spravodlivosti a predsedníčka Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť Lucia Žitňanská a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová. Na 
otvorení celoštátneho kola OĽP  v Omšení zaznel videopozdrav prezidenta SR Andreja 
Kisku, ktorý dňa 10. mája 2018 prijal finalistky a finalistov 20. ročníka s ich pedagógmi 
a širšiu delegáciu zloženú zo zakladateľov a organizátorov OĽP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prijatie účastníkov 20. ročníka Olympiády ľudských práv u prezidenta SR A. Kisku 
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V októbri 2018 sa uskutočnilo osem vzdelávacích podujatí v ôsmych krajoch SR pre 
stredné školy, v spolupráci s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku, Katedrou 
politológie FiF UK v Bratislave, UNESCO Katedrou pre ľudské práva UK v Bratislave, 
BISLA, VOP a ďalšími partnermi.  
            UNESCO Katedra bioetiky  na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity sa 
v roku 2018 venovala šíreniu nových myšlienok týkajúcich sa etických a morálnych 
problémov v medicíne, biotechnológiách, biomedicínskom výskume a ošetrovateľstve na 
Slovensku, v strednej Európe a v širšom zahraničí, a to predovšetkým  zapájaním sa do 
výskumných aktivít, účasťou na vedeckých podujatiach a odborným publikovaním doma i vo 
svete. Ďalšie ciele boli prepojené s edukačnými aktivitami uskutočňovanými primárne cez 
akreditované vzdelávacie kurzy pre študentov bakalárskych a magisterských študijných 
programov na Prešovskej univerzite v Prešove a na iných vzdelávacích inštitúciách. 
Cieľovými skupinami boli študenti univerzít so spoločenskovedným zameraním, študenti 
biomedicínskych a zdravotníckych profesií, študenti filozofie, etiky, teológie, sociológie, 
psychológie, ako aj výskumníci v týchto oblastiach. 
           Katedra bioetiky UNESCO bola zapojená do projektu Učíme sa v globálnych 
súvislostiach 2 (pod záštitou OZ Človek v ohrození) a odborne garantovala činnosť v rámci 
pracovnej skupiny „etickej výchovy“, ktorej cieľom bolo vytvoriť metodické pomôcky pre 
učiteľov stredných škôl, ktoré by umožňovali implementáciu 17 cieľov udržateľného 
rozvoja (Agenda 2030) do procesu vzdelávania na stredných školách.  

Dňa 2. mája 2018 Katedra bioetiky UNESCO v spolupráci s Inštitútom etiky 
a bioetiky FF PU v Prešove zorganizovala v Prešove podujatie Večer slovenskej filozofie 
UNESCO. Hlavnou témou bola spomienka na filozoficko-etické dielo a život prof. Igora 
Kišša, významného slovenského teológa a bioetika.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Večer slovenskej filozofie, Katedra bioetiky UNESCO, Prešovská univerzita 



13 
 

Dňa 15. novembra 2018 katedra zorganizovala 3. ročník UNESCO Philosophy 
Day/Night na Slovensku. Na príprave podujatia na tému Francúzske myslenie 20. storočia – 
L´art de vivre sa podieľali aj Inštitút etiky a bioetiky, Inštitút filozofie, Inštitút politológie, 
Inštitút romanistiky a Inštitút estetiky a vied o kultúre (všetky alokované na Filozofickej 
fakulte PU v Prešove). Program pozostával z 5 prednášok, 5 workshopov, 4 textových 
seminárov, audio-vizuálnej projekcie, kina naslepo, kvízu a záverečnej verejnej diskusie na 
tému Dedičstvo existencializmu. Pozvaní hostia a prednášajúci boli z viacerých popredných 
výskumných a vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska, Čiech a Poľska. Podujatie získalo 
podporu SK UNESCO, Slovenského filozofického združenia, Spoločnosti pre estetiku na 
Slovensku a PU v Prešove. Navštívilo ho približne 300 osôb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

       3. ročník UNESCO Philosophy Day/Night, Katedra bioetiky UNESCO,  Prešovská univerzita 

 
Sekcia pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO zorganizovala v dňoch 7. – 8. 

novembra 2018 v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie 
27. ročník Medzinárodnej odbornej konferencie  Dieťa v ohrození pod názvom „...aby 
pomoc prišla včas“. SK pre UNESCO prevzala nad podujatím záštitu a finančne ho 
podporila. Konferencia priniesla veľa nových impulzov pre intersdisciplinárnu spoluprácu 
odborníkov doma i v zahraničí. Prispela k  výmene odborných skúseností medzi domácimi 
i zahraničnými expertami (pedagógmi, psychológmi, sociálnymi pracovníkmi a pod.) 
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a odprezentovali sa na nej výsledky práce, ktorú Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie, ale i ďalšie odborné pracoviská na Slovensku  v tejto oblasti v poslednom 
čase realizovali. Experti z popredných odborných pracovísk, no i mimovládnych organizácií a 
odbornej praxe diskutovali najaktuálnejšie témy a problémy, s ktorými zápasia deti a dnešné 
rodiny, nielen u nás, ale aj vo svete. Boli to napríklad otázky detí, ktoré vyžadujú včasný 
zásah v súvislosti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, vzhľadom na  rôzne 
druhy ťažkostí a postihov (zrakové, sluchové a telesné postihnutia, sociálne znevýhodnenie, 
citové traumy v súvislosti s migráciou rodín a konfliktné situácie pri zverení detí do osobnej 
starostlivosti rodičov po rozvode a iné.). Uvedené podujatie bolo zároveň aj príspevkom k 
napĺňaniu dôležitých strategických cieľov UNESCO vo vzdelávaní. 

Vedúca Sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO PhDr. Dagmar Kopčanová, 
výskumná pracovníčka VÚDPaP v Bratislave,  sa zúčastnila v dňoch 21.-24.11.2018  
medzinárodnej odbornej  konferencie International Conference on Shared Parenting 2018 
v Štrasburgu, ktorá bola venovaná problematike:  „Potentials and limits of multiprofessional 
intervention  to families applying joint custody and shared care“.  Konferencia bola 
organizovaná pod záštitou generálneho tajomníka Rady Európy Thornbjorna Jaglanda. 
           Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK 
UNESCO vyhlásil v roku 2018 2. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov 
škôl pod názvom Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.  
          Sekcia pre výchovu a vzdelávanie v roku 2018 organizovala už 13. ročník súťaže 
EUSTORY pod záštitou SK pre UNESCO. Slávnostné vyhlásenie sa konalo 22. júna 2018 
v priestoroch MZVaEZ SR. Súťaž niesla  názov: Krehkosť slobody. EUSTORY je združením 
25 európskych mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií, ktorých primárnym 
cieľom je zbližovanie mladých ľudí Európy prostredníctvom poznania svojej histórie. 
Hlavnou aktivitou siete EUSTORY je organizovanie súťaže z novodobej histórie pre 
študentov stredných škôl, združuje študentov, učiteľov, historikov a spoločenské osobnosti, 
ktorých spája záujem o históriu, a ktorým záleží na budúcnosti nielen krajiny, v ktorej žijú, 
ale aj celej Európy. Od roku 2003, kedy bola súťaž na Slovensku vyhlásená po prvýkrát, sa do 
nej zapojili stovky stredoškolákov z celého Slovenska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 13. ročník súťaže EUSTORY pod záštitou SK UNESCO 
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            Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v roku 2018 v súlade so svojimi 
hlavnými úlohami poskytovalo širokej verejnosti informácie o činnosti, programoch a 
projektoch UNESCO. IDS UNESCO z titulu funkcie národného koordinátora 
Pridružených škôl UNESCO a Klubov UNESCO v SR  udržiavalo kontakt so slovenskými 
školami patriacimi do siete Pridružených škôl UNESCO (ASPnet), poskytovalo školám 
mesačne elektronické informácie z globálneho koordinačného centra ASP v Paríži, 
organizovalo pre školy ASPnet prednášky. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky 
obetí holokaustu zorganizovalo prednášku s názvom Rozdelená spoločnosť: Slováci a Židia v 
rokoch 1938-1945. Ďalšie podujatie malo názov  Živou knižnicou proti predsudkom, ktoré sa 
konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie rasovej diskriminácie (21. marec) 
v spolupráci s Amnesty International. Cieľom podujatia bolo eliminovanie predsudkov voči 
menšinám žijúcim na Slovensku. Ďalšou aktivitou IDS UNESCO bola exkurzia žiakov 
Pridružených škôl UNESCO v IDS UNESCO, ktorá bola spojená s prednáškou s názvom 
Akčný plán pre potraviny a výživu na roky 2017-2025 na podporu zdravej výživy, zlepšenie 
stravovacích návykov obyvateľov a predchádzanie ochoreniam, ktoré súvisia s obezitou 
a všetkými formami podvýživy. 

Dňa 18. októbra 2018 sa konala výročná Konferencia Pridružených škôl UNESCO 
v SR na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici. Konferenciu 
každoročne pripravuje Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v spolupráci a s 
finančnou podporou Sekretariátu Slovenskej komisie pre UNESCO.  Konferencia sa stala 
platformou, na ktorej školy prezentujú celoročnú činnosť,  predovšetkým  projekty, ktoré sú 
zamerané na ťažiskové témy UNESCO a ktorých úlohou je šírenie myšlienok UNESCO. 
Okrem tradičných tém sa školy zamerali aj na tému 100. výročia vzniku ČSR usporiadaním 
súťaží a výstav. V tomto roku sa konferencie zúčastnilo 15 predstaviteľov pridružených škôl 
UNESCO z celého Slovenska,  ktorí si mali možnosť vymeniť  skúsenosti, ako aj získať nové  
informácie  o aktivitách UNESCO. Stretnutie spestrili prednášky s názvom Fenomén 
horehronského viachlasného spevu ako jedinečného prvku slovenskej ľudovej kultúry a 
Modrotlač na Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    3. stretnutie Pridružených škôl UNESCO,  Banská Bystrica 
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Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva  v Bratislave organizovala 
s partnerskou školou v Čechách podujatie s názvom „Prieniky“ – pamiatky UNESCO 
a Habsburgovci. Cieľom projektu bolo spoznávanie spoločnej histórie Slovákov a Čechov v 
úzkej súvislosti s pamiatkami svetového dedičtva UNESCO, ktoré sú dokladom tejto histórie. 
Za finančnej podpory SK UNESCO sa pripravuje kalendár „Prieniky“.   

IDS UNESCO plní funkciu sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO 
Pamäť sveta. Dňa 28. marca 2018 sa uskutočnilo zasadnutie výboru v priestoroch IDS 
UNESCO, na ktorom sa prerokovali otázky týkajúce sa nového štatútu výboru a voľby 
nového predsedu výboru v súvislosti s odchodom Ing. Alojza Androviča PhD. z postu 
predsedu. Za novú predsedníčku Slovenského výboru Pamäť sveta bola zvolená Ing. Silvia 
Stasselová, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave. IDS UNESCO 
v spolupráci s mestom Ružomberok pripravilo putovnú výstavu “Vlkolínec, včera a dnes 
ktorá sa uskutočnila od 3. decembra do 31. decembra 2018 v Univerzitnej knižnici 
v Bratislave. Výstava bola súčasťou osláv 25. výročia zápisu Vlkolínca do UNESCO.  

IDS UNESCO v priebehu roka sústredilo svoju pozornosť aj na propagáciu 
medzinárodných dní, vyhlásených UNESCO a OSN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   
 
                              Výstava “Vlkolínec, včera a dnes“ v IDS Univerzitnej knižnice v Bratislave 

 
 
 
Slovenská pošta vydala dňa 27. 11. 2018 spoločnú poštovú známku s Tureckom s 

motívom vzácneho tureckého rukopisu zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave, 
zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Motívom poštovej 
známky je ilustrácia rukopisu Maʼrifetnāme (Kniha vied) od učenca Ibrāhīma Hakkī-ho (1705 
– 1772). Ilustrácie tohto rukopisu z roku 1813 patria k najreprezentatívnejším exemplárom 
Bašagićovej zbierky, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Univerzitnej knižnice 
v Bratislave. Safvet beg Bašagić (1870 – 1934) bol významný sarajevský literát, historik, 
jazykovedec, riaditeľ Národného múzea v Sarajeve, a po viacerých skrutíniách zastával post 
podpredsedu a predsedu parlamentu Bosny a Hercegoviny. Po svojom otcovi Ibrahimovi 
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zdedil rodinnú knižnicu, ktorú systematicky zveľaďoval. Chcel sústrediť a zachovať obraz 
juhoslovansko-moslimského literárneho dedičstva. V jeho zbierke sa popri klasikoch 
islamskej náboženskej, vedeckej a krásnej literatúry nachádzajú aj práce Srbov, Chorvátov 
a Bosniakov. Zberateľ Bašagić roku 1924 predal väčšiu časť svojej zbierky Univerzitnej 
knižnici v Bratislave, ktorá v tom čase na území Slovenska plnila rolu národnej knižnice, lebo 
ju „chcel uchovať pre budúce generácie v bezpečí". Fond rukopisov obsahuje 598 diel 
z obdobia 12. - 19. storočia. Rukopisy Bašagićovej knižnice UNESCO zapísalo v roku 1997 
do medzinárodného registra programu Pamäť sveta. 

  Poštová známka reprezentuje zbierkový fond Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych 
tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá bude v roku 2019 oslavovať 100. výročie 
svojho založenia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
                   
 
 
               Spoločná slovensko-turecká poštová známka s motívom vzácneho tureckého rukopisu zo zbierok    
               UKB 
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Veda 

 
SLOVENSKÝ VÝBOR PRE MEDZINÁRODNÝ GEOVEDNÝ PROGRAM 
(IGCP)  
 na čele s predsedom SV IGCP doc. RNDr. Jozefom Michalíkom, DrSc. z Ústavu vied 
o Zemi SAV tvorí aktuálne 7 členov. Slovenský výbor pre medzinárodný geovedný program 
(IGCP) je zostavený zo zástupcov Národného geologického komitétu a členov, ktorí sú 
vedúcimi medzinárodných projektov a národných pracovných skupín jednotlivých projektov 
IGCP/UNESCO.  

V roku 2018 výbor organizoval celý rad vedeckých aktivít, seminárov a konferencií. 
V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK, Katedrou geológie a 
paleontologie zorganizoval slovenský výbor IGCP v dňoch 29. - 30. novembra 2018 
v Bratislave 11. Medzinárodnú konferenciu ESSEWECA, ktorá sa koná každé dva roky. 
Konferencia bola zameraná na prezentovanie výsledkov z oblasti vývoja orogénnych zón 
Západných Karpát a Východných Álp spolu so súvisiacou Panónskou platňou ako príležitosť 
pre medzinárodnú spoluprácu. Zameraná bola na environmentálny, sedimentologický, 
štruktúrny a stratigrafický výskum. 
          Na území Slovenska sa nachádza niekoľko geoparkov tvoriacich Sieť geoparkov 
Slovenskej republiky, súčasťou Globálnej siete geoparkov je geopark  Novohrad - Nógrád 
UNESCO. V roku 2018 s podporou SK UNESCO prebiehalo úsilie geoparku Novohrad 
o zotrvanie v Globálnej sieti geoparkov UNESCO na ďalšie obdobie. 

V dňoch 25. máj – 10. jún 2018 sa opäť konal Týždeň európskych geoparkov na 
Slovensku. Zaujímavým spôsobom boli otestované vedomosti a zručnosti žiakov základných 
škôl z novohradského regiónu v súťažno-vzdelávacích aktivitách s témou „Objavuj 
Novohrad-Nógrád geopark“, zameraných na spoznávanie významných lokalít geoparku, jeho 
fauny a flóry. V priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bella v Banskej 
Bystrici bola otvorená výstava „Geoparky SR – ochrana neživej prírody a podpora cestovného 
ruchu“, ktorá bola zameraná nielen na prezentáciu a propagáciu prevádzkovaných geoparkov 
s udeleným titulom Geopark SR (Novohrad-Nógrád geopark, Banskoštiavnický geopark, 
Banskobystrický geopark), ale aj na územia s potenciálom stať sa geoparkom SR, akými sú 
napr. „Sandbersko-pajštúnsky geopark“, „Geopark Malé Karpaty“ a „Zemplínsky geopark“. 
 

                                                                Týždeň európskych geoparkov na Slovensku 

 

 

 

 

 



19 
 

SLOVENSKÝ VÝBOR PRE MEDZINÁRODNÝ HYDROLOGICKÝ PROGRAM 
UNESCO (IHP)  

Slovenský výbor pre medzinárodný hydrologický program (IHP) združuje hlavné 
hydrologické organizácie v SR. Ťažiskom jeho práce sú aktivity slovenských expertov 
v Medzinárodnom hydrologickom programe UNESCO v jeho VIII. Fáze – Vodná 
bezpečnosť, lokálne, regionálne a globálne výzvy.  SR je členom tzv. UNESCO Water 
Family a je považovaná za jednu z vedúcich EÚ krajín na pôde UNESCO v rámci Water 
Diplomacy. Prezentácia výsledkov tejto spolupráce sa uskutočnila počas 72.VZ OSN pod 
záštitou PGA vo februári 2018 v NY. S hydrologickým sektorom UNESCO bola pripravená 
Dohoda o finančnej podpore UNESCO projektov v Keni a v iných rozvojových krajinách v 
oblasti vodnej bezpečnosti. V decembri 2018 minister ZVEZ SR M. Lajčák a GR UNESCO 
A. Azoulay podpísali v Paríži Dohodu o spoločnej implementácii rozvojových projektov 
v partnerských krajinách SlovakAid, pilotným projektom ktorej je „Vodná bezpečnosť pre 
Turkanu, Keňa“. Slovenskí hydrológovia organizujú početné vedecké konferencie na 
Slovensku a aktívne sa zúčastňujú na medzinárodných vedeckých fórach. Slovenský národný 
výbor pre hydrológiu plní zároveň úlohu národného výboru pre Medzinárodnú asociáciu 
hydrologických vied (International Association of Hydrological Sciences – IAHS).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a generálna riaditeľka UNESCO  
Audrey Azoulay pri podpise Rámcovej dohody o partnerstve SR a UNESCO a o implementácii projektu „Vodná 
bezpečnosť pre Turkanu, Keňa“ dňa 13. decembra 2018 v Paríži 

 
 

V roku 2018 sa konalo 23. Zasadnutie Medzivládnej rady Medzinárodného 
hydrologického programu UNESCO v Paríži. Rokovania Medzivládnej rady Medzinárodného 
hydrologického programu UNESCO sa zúčastnil predseda SV IHP p. Miklánek. 

Stretnutie predstaviteľov Národných komitétov členských krajín povodia Dunaja sa 
konalo 29. 10. 2018 v Smoleniciach. Predsedajúcim porady bol medzinárodný koordinátor 
spolupráce Mitja Brilly (Slovinsko). Hlavnou úlohou národných výborov bolo zhodnotiť 
aktivity za posledné obdobie a dohodnúť sa na úlohách na ďalšie obdobie. Jednotlivé krajiny 
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prezentovali informácie o svojich aktivitách v období od poslednej porady. Slovensko 
prezentovalo najmä výsledky projektu IHP UNESCO Flood Regimes of the Rivers in the 
Danube Basin, ktorého je medzinárodným koordinátorom  (RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.).  

Slovenské pracoviská a experti sa podieľali najmä na riešení nasledujúcich piatich 
ťažiskových oblastí VIII. fázy Medzinárodného hydrologického programu UNESCO:  
 Understanding coupled human and natural processes (Porozumenie prepojených 

antropogénnych a prírodných procesov). V rámci riešenia projektu SV IHP 
spoluorganizoval 25. Posterový deň Transport vody, chemikálií a energie v systéme 
pôda-rastlina-atmosféra. Z podujatie bol vydaný zborník príspevkov na CD ROM. 
Zástupcovia národných komitétov spoluorganizovali 6. medzinárodnú konferenciu 
(HU, SK, AT) na tému HydroCarpath 2018 CATCHMENT AND RIVER 
PROCESSES IN REGIONAL HYDROLOGY: FIELD EXPERIMENTS AND 
MODELLING IN CARPATHIANS BASINS, 12. novembra 2018 vo Viedni 
(Rakúsko). 

 Benefiting from global and local Earth observation systems (Využívanie 
globálnych a lokálnych pozorovacích systémov Zeme). SV IHP sa aktívne zúčastňuje 
projektu ERB - European Network of Experimental and Representative Basins 
(Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí), ktorý úzko 
spolupracuje s projektom MHP UNESCO EURO FRIEND, národným 
korešpondentom je RNDr. Holko, CSc., člen SV IHP. V dňoch 12. – 14. 9. 2018 
v Darmstadte v Nemecku sa uskutočnilo zasadnutie riadiaceho výboru projektu ERB a 
17. Bienálna konferencia ERB Hydrological behaviour in small basins under 
changing conditions.  

 Improve scientific basis for hydrology and water sciences for preparation and 
response to extreme hydrological events (Zlepšenie vedeckých základov hydrológie 
a vied o vode pre prípravu a reakciu na extrémne hydrologické udalosti). V projekte je 
zahrnutá regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie 
(www.ih.sav.sk/danube). V rámci tohto projektu sa riešia v tomto období 2 témy 
spolupráce s aktívnou účasťou slovenských pracovísk. Národný komitét zabezpečuje v 
rámci regionálnej spolupráce podunajských krajín medzinárodnú koordináciu témy 9 
Flood regime of the rivers in Danube basin (Povodňový režim riek v povodí Dunaja), 
pod vedením RNDr. Pekárovej, DrSc. Výsledky riešenia boli prezentované na 8. 
stretnutí pracovnej skupiny projektu, ktoré sa uskutočnilo 29. októbra 2018 v 
Smoleniciach. Porade predsedal Pavol Miklánek ako predseda SV IHP UNESCO 
spolu s jeho medzinárodnou koordinátorkou Pavlou Pekárovou, ktorá viedla technickú 
stránku porady a detaily riešenia jednotlivých úloh. 
Vedecko - organizačné výsledky pracovnej skupiny projektu IHP UNESCO Flood 
Regimes of the Rivers in the Danube Basin:  
Záverečná správa projektu Flood Regimes je prakticky ukončená a po finalizácii 

posledných kapitol je odsúhlasená k publikácii ako 9. následný zväzok Hydrologickej 
monografie rieky Dunaj (follow-up volume No. 9 of the Hydrological monograph of the 
Danube River). 
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Bolo dohodnuté, že na pozvanie výboru IHP Ukrajiny sa 28. Konferencia 
podunajských krajín o hydrologických predpovediach a hydrologických základoch vodného 
hospodárstva uskutoční v septembri 2019 v Odese na Ukrajine. 

 
SV IHP spoluorganizoval odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja dňa 18. júna 

2018 v Bratislave. 
 Enhancing tertiary water education and professional capabilities in the water 

sector (Rozšírenie tretieho stupňa vzdelávania o vode a profesionálnej kvalifikácie 
v rezorte vody). V tejto ohniskovej oblasti SV IHP pripravil pravidelnú v roku 2018 už 
30. Konferenciu mladých hydrológov. Konferencia, organizovaná v spolupráci so 
SHMÚ, sa uskutočnila dňa 8. novembra 2018 v Bratislave. V zborníku bolo 
publikovaných 13 príspevkov. Slovenský výbor pre hydrológiu tradične vyhodnotil z 
predložených príspevkov tri najlepšie práce mladých hydrológov za rok 2018 bez 
udania poradia (OndřejHotový-UKPraha, Přírodovědecká fakulta, Kateřina Knoppová 
- ČHMÚ Brno, Katarína Kotríková - SHMÚ BA). 

 IHP Associated programme: Flow Regimes from International Experimental and 
Network Data (FRIEND) (Pridružený program IHP: Režimy odtoku na základe 
medzinárodných experimentálnych a sieťových údajov) 

 EURO FRIEND 2 Low flows and droughts (Nízke vodnosti a sucho): Zástupkyňou 
v pracovnej skupine je prof. RNDr. Fendeková, PhD., členka SV IHP UNESCO.  
Slovenský národný výbor pre hydrológiu plní zároveň úlohu národného výboru pre 

Medzinárodnú asociáciu hydrologických vied (International Association of Hydrological 
Sciences – IAHS). Slovenský výbor IHP UNESCO bol spolupodávateľom úspešného návrhu 
na udelenie 2018 Volker Medal IAHS/UNESCO/WMO profesorovi Andreasovi 
Schumannovi z Ruhr University, Bochum z Nemecka.  
 
  

 
SLOVENSKÝ VÝBOR PRE PROGRAM UNESCO ČLOVEK A BIOSFÉRA 
(MAB)  
         Slovenský výbor MAB koordinuje aktivity v biosférických rezerváciách (BR) 
UNESCO v Slovenskej republike - Slovenský kras (1977), Poľana (1990), Tatry (1992) 
a Východné Karpaty (1992,1998), s cieľom ich udržateľného rozvoja. Úzko spolupracuje 
s Ministerstvom životného prostredia a Štátnou ochranou prírody. V súčasnosti má výbor 18 
členov z výskumných a vzdelávacích inštitúcií, z Koordinačných rád príslušných 
biosférických rezervácií, zo Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR), z obhospodarovateľov 
pozemkov.  
 Hlavnými cieľmi pre rok 2018 bolo vytvorenie Národného Limského akčného plánu 
(LAP), udržanie biosférických rezervácií v medzinárodnej sieti, vytvorenie komunikačnej 
stratégie pre biosférické rezervácie, nadviazanie medzinárodnej spolupráce a posilnenie 
postavenia BR na národnej úrovni.  

          Veľkým medzníkom  bolo akceptovanie troch slovenských biosférických rezervácií – 
Tatry, Slovenský kras a Východné Karpaty dňa 26. júla 2018 na 30. zasadnutí 
Medzinárodnej koordinačnej rady Programu Človek a biosféra /ICC 
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MAB/ v Indonézskom Palembangu. V rámci bodu programu č. 12: Odporúčania k správam z 
periodického hodnotenia, Sekretariát MAB prezentoval odporúčania IAC MAB týkajúce sa 
tých BR, ktoré prechádzajú periodickým hodnotením a výsledky konzultácií a dodatočných 
informácií poskytnutých členskými štátmi v predstihu pred zasadnutím ICC MAB a počas 
osobných konzultácií v priebehu zasadnutia ICC MAB. Pre SR bolo zasadnutie v roku 2018 
prelomové z toho dôvodu, že biosférická rezervácia Slovenský kras aj cezhraničné BR 
Východné Karpaty a Tatry boli vyradené z Exit Strategy a ICC MAB potvrdila, že spĺňajú  
kritériá pre BR uvedené v Štatutárnom rámci pre BR.  
          Biosférické rezervácie na Slovensku v posledných rokoch potvrdili hlavný význam 
programu a to je prepojenie človeka s prírodou. Konzervatívna ochrana prírody, bez dialógu 
priniesla niektoré negatíva. Avšak aktívna účasť na programe pomohla implementovať hlavné 
úlohy programu a ukázala cestu participácie, transparentnosti, inovácií a zodpovednosti. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Chránená krajinná oblasť a Biosférická rezervácia Poľana 

 
 
 
Z aktivít SV MAB na národnej úrovni vyberáme: 
 
 Dni otvorených dverí v BR – v roku 2018 bolo s podporou SK UNESCO usporiadané 

verejné spoločenské podujatie BR Poľana,  BR Tatry, BR Slovenský Kras, BR východné 
Karpaty. V rámci podujatia boli prezentované subjekty pôsobiace v biosférických 
rezerváciách a ich spolupráca v zmysle plnenia Limského akčného plánu (LAP). Dni 
otvorených dverí sú komunikačným nástrojom nielen na prezentáciu jednotlivých 
biosférických rezervácií, ale aj na budovanie partnerstiev v regiónoch. 
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 Konferencia Sliačske poohliadnutie 21. júl 2018 – účasť SV MAB na konferencii 
venovanej modernému prírode blízkemu hospodáreniu vo svetle záverov medzinárodnej 
konferencie Sliač 1956, venovanej výberkovému hospodáreniu v lesoch. V čase 
klimatických zmien a zabezpečenia kvalitných lesných ekosystémov je to jeden z modelov, 
ktoré by mali byť uplatňované aj v biosférických rezerváciách. 

 Konferencia Symbióza produkčných funkcií a verejno-prospešných služieb v lesoch 
(17. 10. – 18. októbra 2018) – Košice – účasť SV MAB s príspevkom Biosférické 
rezervácie – modelové územia uplatňovania efektívnych postupov hospodárenia na 
princípe balansu medzi prírodnými procesmi a ľudskou činnosťou. Mestské lesy Košice 
predstavujú ojedinelý lesný podnik, ktorého princípy veľmi pripomínajú modelové lesy. 
I to je jeden z dôvodov, prečo sa SV MAB bude v najbližšom období venovať téme vstupu 
do Medzinárodnej siete modelových lesov. 

 Alterfor Zvolen 25. október 2018 – účasť SV MAB na worskhope v rámci projektu 
ALTERFOR, ktorý vyhodnocuje aktuálne využívané koncepty alternatívneho 
hospodárenia v lesoch a potenciál ich optimalizácie pre využitie v rôznych európskych 
krajinách. 

  Prezentácia SV MAB v panelovej diskusii v rámci workshopu pri príležitosti 25. 
výročia zapísania Vlkolínca do zoznamu UNESCO (Ružomberok) – 24. -  25. októbra 
2018. Podujatia sa aktívne zúčastnila predsedníčka SV MAB a manažérka BR Poľana, 
ktorá prezentovala príspevok v panelovej diskusii a v diskusnom fóre určenom pre BR 
Poľana. BR Poľana sa v posledných rokoch stala akýmsi vzorom v manažovaní 
medzinárodne významných území a to i pre lokalitu svetového dedičstva. Na workshope  
sa hľadalo optimálne riešenie manažovania vzácneho územia a boli nadviazané nové 
partnerstvá s BR Dolní Morava.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Deň otvorených dverí Poľana 
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Dňa 10. decembra 2018 pri príležitosti oslavy 25. výročia vzniku SV MAB sa  
uskutočnilo slávnostné zasadnutie, na ktoré boli pozvaní minulí aj súčasní členovia, 
podieľajúci na napĺňaní cieľov a poslania biosférických rezervácií  na Slovensku. Za týmto 
účelom úlohu hostiteľa prijala Biosférická rezervácia Poľana, ako príklad dobrej praxe, 
v manažovaní biosférických rezervácií vo svete. Členovia SV MAB sa pri tejto príležitosti 
stretli s kľúčovými osobnosťami Koordinačnej rady BR Poľana a jej partnermi z rôznych častí 
Slovenska. Osláv 25. výročia SV MAB sa zúčastnili manažéri biosférických rezervácii – 
Tatry, Slovenský Kras, Východné Karpaty a Poľana, hostia z ML Košice, ŠL TANAP, 
starosta z Mníšku nad Popradom a partneri BR Poľana – lesníci, poľnohospodári, starostovia, 
poľovníci, ochranári, gazdovia, veci – partneri.  Dôležitou časťou programu bolo predstavenie  
samotného programu MAB – Človek a príroda, ale najmä prezentácie našich slovenských 
biosférických rezervácií: Slovenský Kras, Tatry, Východné Karpaty a Poľana. Na podujatí 
sme si pripomenuli i 20. výročie prvej trilaterálnej biosférickej rezervácie na svete BR 
Východné Karpaty (Slovensko, Poľsko, a Ukrajina) 

Stretnutie poskytlo priestor pre diskusiu a rozhovory, týkajúcich sa troch základných 
funkcií BR – ochrannú, logistickú a rozvojovú. Súčasťou programu bolo aj predstavenie vízie 
SV MAB na najbližšie roky. 

Účelom aktívnej účasti na uvedených podujatiach bolo nadviazane partnerstiev so 
zainteresovanými stranami a plánovanie spoločnej funkčnej spolupráce, ktorá bude 
podporovať rozvoj biosférických rezervácii na Slovensku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  25. výročie MAB 
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Aktivity SV MAB na medzinárodnej úrovni: 
 

 Účasť a prezentácia na 30. zasadnutí ICC MAB – Indonézia, kde boli obhájené štyri 
biosférické rezervácie na Slovensku (detaily uvedené vyššie) 

 Príprava a predloženie doplňujúcich informácií k periodickému hodnoteniu BR 
Tatry, BR Východné Karpaty  a BR Slovenský Kras   

 Spracovanie národnej správy o implementácii Limského akčného plánu v SR 

 Zapojenie členov SV MAB do medzinárodných pracovných skupín na prípravu 
Usmernení pre implementáciu Svetovej siete biosférických rezervácií a zlepšenie 
procesu periodického hodnotenia BR  

 Zapojenie BR Slovenský kras do iniciatívy združujúcej biosférické rezervácie 
v krasových oblastiach   

 Členovia SV MAB sa stali členmi expertnej skupiny Technical guedelines for BR 
UNESCO a Ad hoc group for BR UNESCO 

 Stretnutie so zástupcami nemeckého výboru MAB a BR (26. - 30. novembra 
2018) za účelom získania skúseností dobrej praxe vo financovaní biosférických 
rezervácií (BR Rhon a BR Durínsky les). Počas pracovnej cesty vyplynulo pre 
Slovenskú delegáciu niekoľko úloh v súvislosti so zabezpečením legitímnej podpory 
BR vládou SR či už na organizačnej a tiež finančnej úrovni a rovnako zabezpečiť 
verejno-súkromné partnerstvo pre každú BR. 
 
V roku 2018 SV MAB nadviazal partnerstvá s univerzitami, ďalej so 

zástupcami českého MAB a BR Dolní Morava.  
Medzi najvýznamnejšie propagačné a vzdelávacie aktivity SV MAB v roku 2018 sa 

zaradili:  
Tábory UNESCO – príprava obsahovej náplne  a stratégie pri realizácii propagácie 

BR pre detí a mládež s cieľom rozvíjať a propagovať lokality UNESCO a rozvoj 
dobrovoľníctva v týchto územiach.  

ProudToShare – medzinárodná kampaň vyhlásená pod hlavičkou organizácie 
UNESCO, venovaná prezentácii prírodných, kultúrnych hodnôt a aktivít v 669 biosférických 
rezerváciách v 120 krajinách sveta Do kampane sa zapojili slovenskí filmári 
s jednominútovým videom z biosférickej rezervácie. Do výzvy sa zapojili BR Východné 
Karpaty a BR Poľana s filmom Poľana (2016, autori  Ľ. Viluda a I. Kršiak) pričom BR 
Východné Karpaty boli vybrané do užšieho výberu filmov z celého svet, ktoré boli 
premietané v júli 2018 v New Yorku počas Fóra politikov na vysokej úrovni 2018.  

Príprava vzdelávacích programov – biosférické rezervácie – materské školy, 
základné školy stredné a vysoké školy, široká verejnosť. 
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    Ilustračné foto.(Zdroj: Archív CHKO BR Poľana) 
 
 

            Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  sa v agende UNESCO 
v roku 2018 venovalo prioritne plneniu odporúčaní WHC v súvislosti s Karpatskými 
bukovými pralesmi. V apríli 2018 sa zástupcovia rezortu zúčastnili zasadnutia Spoločného 
riadiaceho výboru všetkých 12 krajín lokality UNESCO, ktoré sa konalo v Národnom parku 
Paklenica v Chorvátsku. Na pozvanie rezortu životného prostredia sa v máji 2018 konala 
priamo v slovenskej časti lokality UNESCO Staré bukové lesy  a pralesy Karpát a iných 
regiónov Európy nezávislá expertná misia s expertom Pierrom Gallandom, partnermi 
z Rakúska, Ukrajiny a expertom Svetovej banky. Cieľom misie bolo prediskutovať technické 
otázky súvisiace s vymedzením hraníc a nastavením adekvátneho manažmentu lokality.  
V júni 2018 sa zástupcovia rezortu životného prostredia zúčastnili 42. zasadnutia Výboru 
svetového dedičstva UNESCO v Bahrajne. Na okraj zasadnutia sa zároveň konali 
koordinačné stretnutia 12 krajín lokality, koordinačné stretnutie so zástupcami kandidátskych 
krajín ďalšieho rozšírenia lokality prírodného dedičstva UNESCO, ako aj stretnutia so 
zástupcami WHC UNESCO, IUCN a WWF. 

Na Medzinárodnej konferencii na tému starých bukových lesov a bukových pralesov 
vo Viedni v júli 2018, za účasti riaditeľky Centra svetového dedičstva UNESCO Mechtild 
Rössler sa zúčastnili okrem zástupcov Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany 
prírody  aj zástupcovia MZVEZ a ďalších rezortov, tretieho sektora a akademickej obce. 
 V októbri 2018 sa konala spoločná poradná misia priamo v lokalite UNESCO na 
Slovensku, za účasti zástupcu Centra svetového dedičstva UNESCO Clemensa Küppera 
a zástupcu IUCN Roberta Brunnera. V októbri 2018 sa zástupcovia Ministerstva životného 
prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR zúčastnili stretnutia s potenciálnymi 
kandidátskymi krajinami v rámci posledného rozširovania lokality UNESCO, ktoré sa 
konalo v rakúskom Klagenfurte.  

V decembri 2018 predložilo Slovensko, spolu s ďalšími krajinami lokality, spoločnú 
správu týkajúcu sa stavu zachovania lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát 
a iných regiónov Európy. Predloženie správy vyplýva z rozhodnutia Výboru svetového 
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dedičstva 41 COM 8B.7, s cieľom dostatočne zabezpečiť vo všetkých komponentoch 
kritérium integrity, ekologickej konektivity a adekvátneho manažmentu, ako aj zdrojov 
financovania.  

Rezort životného prostredia v súčinnosti s ďalšími ministerstvami zároveň pripravuje 
materiál na rokovanie vlády SR s návrhom úpravy hraníc slovenskej časti lokality UNESCO 
Staré bukové lesy  a pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Jeho predloženie je podmienené 
ukončením rokovaní s dotknutými subjektmi. 
           Podklad k návrhu manažmentových opatrení ochranného pásma jadrovej zóny 
slovenských komponentov lokality svetového dedičstva Staré bukové lesy a bukové pralesy 
Karpát a iných regiónov Európy bol v roku 2018 pripravovaný tiež Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 V koordinácii s MZVEZ rezort participoval na príprave odpovede na list riaditeľke 
Centra svetového dedičstva UNESCO M. Rössler, ktorá  požiadala o poskytnutie dodatočných 
informácií týkajúcich sa slovenských komponentov lokality UNESCO, Staré bukové lesy 
a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, vo veci satelitných snímok, na ktorých sú 
viditeľné zásahy v lesných porastoch. 

 Zástupca rezortu pôdohospodárstva bol súčasťou slovenskej delegácie na 42. 
zasadnutí Výboru svetového dedičstva UNESCO v Bahrajne i medzinárodnej konferencie vo 
Viedni. V októbri 2018 zástupca rezortu pôdohospodárstva participoval na poradnej misii 
expertov Centra svetového dedičstva UNESCO priamo v niektorých slovenských 
komponentoch lokality UNESCO, Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných 
regiónov Európy (vybrané lesné porasty v NP Poloniny a CHKO Vihorlat). 

 V  novembri 2018 rezort pôdohospodárstva v súlade s odporúčaním WHC pripomenul 
štátnym podnikom, ktoré spravujú lesný majetok štátu a patria do zriaďovateľskej pôsobnosti 
rezortu, mapové hranice nominačného projektu Karpatských bukových pralesov z roku 2007 
a zásady manažmentu pre ochranné pásmo jadrovej zóny identifikované v textovej časti 
nominačného projektu. Zároveň  navrhol opatrenia v  prirodzených lesných porastoch 
ochranného pásma slovenských komponentov lokality UNESCO Staré bukové lesy a bukové 
pralesy Karpát a iných regiónov Európy.  
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SLOVENSKÝ VÝBOR PRE PROGRAM UNESCO PRE BIOETIKU (IBC)  
        Slovenský výbor pre bioetiku sa venuje etickým problémom vo vede v dôsledku nových 
poznatkov vo vede a nových technológií. 
         Predsedníčka SV pre bioetiku prof.Marta Kollárová sa v dňoch 27. a 28. júna 2018 
zúčastnila na konferencii „Human Dignity in Our Hands - Challenges from New 
Technologies“, na základe pozvania predsedu Nemeckého etického výboru. Hlavnou témou 
konferencie boli otázky dôsledkov nových objavov vo vede a technológiách na ľudskú 
dôstojnoť a do akej miery by mohol vývoj nových technológií viesť k porušeniu ľudskej 
dôstojnosti. Na konferencii zazneli aj prednášky o vývoji v oblasti umelej inteligencie. 
            Medzi témy  spoločného zasadnutia IBC (International Bioethics Committee) a IGBC 
(Intergovernmental Committee) a spoločného zasadnutia COMEST (The World Commission 
on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology) a IGBC 11. a 12. septembra 2018 boli 
zaradené problémy týkajúce sa osobnej zodpovednosti vo vzťahu k zdraviu, etické otázky 
súvisiace s vodou a etické problémy moderného rodičovstva. 
 Pri príležitosti 25. výročia založenia IBC sa uskutočnila večerná verejná diskusia za 
okrúhlym stolom na tému umelej inteligencie. 
 
 
SLOVENSKÝ VÝBOR PRE PROGRAM RIADENIA SPOLOČENSKÝCH 
ZMIEN (MOST)  
    SR je  v súčasnosti členom Medzivládneho výboru MOST UNESCO a v osobe docentky 
L. Mokrej zároveň spravodajcom jeho byra. MOST je program zameraný na prepájanie 
vedomostí so spoločenskými pohybmi a prispieva k rozvoju, odstráneniu chudoby, hľadá 
odpovede na klimatické zmeny a podporu inkluzívneho riadenia. Aktuálnou témou MOST je 
migrácia. Členovia slovenského výboru MOST organizujú konferencie a okrúhle stoly, 
ktorých obsahom je súčasný vývoj, výzvy a udržateľnosť migrácie v globálnom a európskom 
kontexte. V roku 2018 členovia slovenského výboru vystúpili na letnej univerzite 
v Maďarsku. Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK doc. L. Mokrá 
predstavila v UNESCO projekt „no hate speech“, program na zabránenie šírenia nenávisti 
cez internet.  

Slovenský výbor MOST sa v roku 2018 podieľal na viacerých aktivitách. Na pozvanie 
Spoločenskovednej subkomisie Maďarskej komisie pre UNESCO sa predseda SV MOST M. 
Bahna dňa 4. júla 2018 zúčastnil na XXIII. International Summer University v meste Kőszeg 
v Maďarsku. Na letnej univerzite vystúpil v rámci panelu At the Intersection of Migration and 
Populist Politics. Počas rokovaní s kolegami z Maďarskej komisie UNESCO boli 
prerokované okruhy možnej budúcej spolupráce – slovenská účasť na plánovanej MOST 
škole v Kőszeg-u ako aj možnú účasť maďarských zástupcov na podujatiach organizovaných 
či spolu-organizovaných SV MOST v roku 2019 a 2020. 

Ďalším projektom podporeným z finančných prostriedkov Slovenskej komisie pre 
UNESCO a SV MOST bol Týždeň rómskej kultúry v Nitre realizovaný Ústavom 
romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre, ktorý sa konal  od 9. do 23. apríla 2018 v Nitre. Podujatie pozostávalo 
z workshopov, prednášok, moderovanej diskusie na tému „Je slovenská škola pre všetkých?“. 
Priblížilo životné príbehy úspešných Rómov stredoškolákom. V rámci projektu bola 
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podporená aktivita Rómovia a umenie s cieľom prezentovať rómskych umelcov spolu 
s prezentáciou medzinárodnej výstavy Bez nenávisti? Prezentácia rómskej tradičnej 
a modernej hudby a rómskeho ženského remesla pod názvom Rómovia v Centro Nitra sa 
konala v apríli v obchodnom dome Centro Nitra za hudobného sprievodu Sendreiovcov 
a žiakov Súkromnej strednej školy v Kežmarku. Súčasťou programu bolo tkanie rómskych 
nití a módna prehliadka žiačok a žiakov strednej školy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Týždeň rómskej kultúry v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V dňoch 22.-23. novembra 2018 sa uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia 
Kam kráčaš Európa? Kam kráčaš demokracia? organizovaná  Katedrou politológie 
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a v decembri 2018 sa uskutočnila Medziodborová 
konferencia s témou Problematika utečenectva - aktuálny stav a výzvy, organizovaná 
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Inštitútom psychológie FF PU a Inštitútom edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove.  
            V hodnotenom období bol predsedom Slovenského výboru pre program UNESCO 
MOST Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD, v decembri 2018 prevzala riadenie výboru 
podpredsedníčka L. Mokrá.  
 
 
SLOVENSKÝ VÝBOR PRE PROGRAM INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH 
(IFAP) 
          Prostredníctvom Programu informácie pre všetkých (IFAP) sa členské štáty a ich 
partneri usilujú podchytiť nové príležitosti informačného veku na vytváranie spoločností 
rovnakých príležitostí prostredníctvom lepšieho prístupu k informáciám. Cieľom je 
vybudovať udržateľnú vedomostnú spoločnosť.  
               Aktivity SV IFAP v roku 2018 sa týkali najmä implementácie programu IFAP v SR. 
Podieľa na príprave súťaží v programovaní pre žiakov stredných škôl, zameraných na 
propagáciu programátorských zručností v súlade so strategickými cieľmi, napr. 
prostredníctvom súťaže v programovaní pre žiakov stredných škôl ProFIIT 2018, ktorá sa 
uskutočnila na FIIT STU. Súťaž bola zameraná na propagáciu programátorských zručností v 
súlade so strategickými cieľmi Agendy 2030. 

    V rámci projektu „Aj Ty v IT“, zameraného na účasť žien v IT zorganizovali 
projekt „Girls Day“, určený stredoškoláčkam pre propagáciu „inžinierskych“ a 
„informatických“ povolaní pre mladé dievčatá. Aktivita bola v súlade so strategickými cieľmi 
programu ako aj s minimalizáciou rodových rozdielov a rozdielneho prístupu k vzdelaniu. 
Podujatia “Girls Day“ sa zúčastnilo 5 500 dievčat zo 123 stredných škôl. Aktivita prebieha na 
Slovensku už od roku 2012 a od začiatku pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                               Girl´s day 
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Projekt L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 
        Program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy“ vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za 
účelom podpory žien - vedkýň. Tento rok bol vyhlásený jeho 20. ročník. Program si 
celosvetovo kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej 
činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na 
samom počiatku kariéry.  

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou 
L´ORÉAL Slovensko – UNESCO, odborným garantom je Slovenská akadémia vied  
a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). 
Slovenská komsia pre UNESCO vystupuje v úlohe člena odbornej komsie a hodnotiteľa 
projektov. 

Účelom projektu je v zmysle hodnôt organizácie UNESCO upozorniť na prácu 
slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, aby v nich mohla 
mladá generácia vidieť vzory a byť motivovaná k zvoleniu vedeckej kariéry. 

 V roku 2018 sa uskutočnil 2. ročník súťaže L´Oréal – UNESCO pre ženy vo vede 
na Slovensku. Zapojilo sa doň 34 slovenských vedkýň, do finále postúpilo 12. Odborná porota 
ocenila dva výnimočné projekty. Dve víťazky si dňa 13. júna 2018 v Bratislave prevzali 
ocenenie v hodnote 5 000 EUR. 
            Ocenenia boli udelené v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrei Strakovej 
Fedorkovej, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej 
fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v kategórii do 45 rokov Dr. hab. 
Mariane Derzsi, PhD. z Ústavu Výskumu Progresívnych Technológií, 
Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave 
 
 
 Finalistky súťaže LꞌOrèal – UNESCO Pre ženy vo vede 2018 

 
 
 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková                   Dr. Hab. Mariana Derzsi, PhD 
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Sekcia pre kultúru 
 

V roku 2018 sme si pripomenuli 25. výročie zápisu prvých kultúrnych pamiatok na 
Zoznam svetového dedičstva UNESCO v histórii samostatnej Slovenskej republiky. 
V súvislosti s  výročím sa uskutočnil celý rad pripomienkových podujatí. Na pozvanie mesta 
Banská Štiavnica sa uskutočnila 12. Regionálna konferencia Organizácie miest svetového 
dedičstva pre členské mestá strednej a východnej Európy. V priestoroch štiavnického Starého 
zámku sa konala výstava Banská Štiavnica – 25 rokov lokalitou Svetového dedičstva 
UNESCO v detských kresbách.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  N. Babjaková, primátorka mesta Banskej Štiavnice pri odovzdávaní ceny 
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Katolícka univerzita v Ružomberku a mesto Ružomberok v spolupráci s českými 
partnermi zorganizovali konferenciu a workshop, cieľom ktorých bolo spojiť lokálnych 
aktérov, zástupcov Žilinského samosprávneho kraja a mesta Ružomberok, aktivistov 
a vedcov, ktorí sa podieľajú na manažmente lokality Vlkolínec. V IDS Univerzitnej knižnice 
v Bratislave sa v spolupráci s mestom Ružomberok a pod záštitou SK UNESCO uskutočnila 
výstava Vlkolínec včera a dnes. Mesto Spišské Podhradie si výročie zápisu Spišského 
hradu a pamiatok okolia (Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Kostol sv. Ducha v Žehre) 
pripomenulo slávnostným podujatím 25 rokov v UNESCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Príhovor rektora KU v Ružomberku J. Demka na otvorení konferencie 
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           Pamiatkový úrad SR (PÚ) v zmysle záujmov definovaných v Strategických cieľoch 
UNESCO na r. 2014 – 2021 zabezpečuje koordináciu a realizáciu aktivít zameraných na 
plnenie cieľa č. 7 – Chrániť, podporovať a odovzdávať dedičstvo ďalším generáciám. 
Pamiatkový úrad dlhodobo zaisťuje ochranu 5 kultúrnych  lokalít v SR zapísaných na 
Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva: Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia; Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec; Historické jadro 
mesta Bardejov; Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia a Drevené chrámy v slovenskej časti 
Karpatského oblúka. Cieľom je zabezpečiť adekvátny stav  zachovania jedinečných 
svetových hodnôt uvedených lokalít, ich primerané využívanie a udržateľný manažment. 

V rámci projektu Digitálny pamiatkový fond PÚ SR bolo  komplexne digitálne 
dokumentovaných 439 hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok  v lokalitách 
svetového kultúrneho dedičstva v súlade s aktuálnymi medzinárodnými štandardmi. Výsledky 
sú sprístupnené verejnosti prostredníctvom webovej stránky slovakiana.sk.  
V spolupráci detašovaného pracoviska Pamiatkového úradu SR – Oblastného reštaurátorského 
ateliéru Levoča a Mesta Levoča pokračoval celoročný monitoring klimatických podmienok 
v Kostole sv. Jakuba v Levoči a prostredníctvom svojho Chemicko-technologického 
oddelenia Pamiatkový úrad SR realizoval špecializovaný monitoring stavu drevnej hmoty 
v ôsmich drevených chrámoch zapísaných v Zozname svetového dedičstva. 

Začiatkom roka 2018 bola zavŕšená príprava novej nominácie na zápis do Zoznamu 
svetového dedičstva. Nominačný projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes 
(Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes), ktorý bol spracovaný v štvorstrannej 
spolupráci Nemecka, Rakúska, Slovenska a Maďarska, bol k 1. februáru predložený Centru 
svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Zo slovenských lokalít niekdajšieho rímskeho Limesu 
sú súčasťou nominácie národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v 
Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) „Kelemantia“ v Iži. Rozhodnutie o 
tom, či bude Dunajský Limes zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, sa 
očakáva v lete 2019. Oficiálne oznámenie predloženia nominácie sa uskutočnilo 2. februára 
2018 v Budapešti počas slávnostného podujatia za účasti zástupcov inštitúcií a expertov 
podieľajúcich sa na príprave nominácie, novinárskej obce a širšej odbornej verejnosti.  
V súvislosti s podporou zvyšovania povedomia o ostatnej nominácii sa uskutočnila 20. 
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septembra 2018 v divadle SĽUK-u v Rusovciach  konferencia“ Dunajský Limes a odkaz 
rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja“. Pri tejto príležitosti nemecká strana navrhla 
zrealizovať vydanie spoločnej poštovej známky 4 krajín.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominácia Hranice Rímskej ríše - Dunajský Limes                   
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Dôležitým momentom pri napĺňaní požiadaviek súvisiacich s česko-slovenskou 
nomináciou Pamiatky Veľkej Moravy: Slovenské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. 
Margity Antiochijskej v Kopčanoch bolo dopracovanie projektu lávky ponad rieku Moravu, 
ktorá po dlhej dobe opätovne spojí pamiatky, ktoré boli počas existencie Veľkomoravskej ríše 
súčasťami jedného sídelného celku. Lávka bude sprístupnená a odovzdaná do užívania 
obyvateľom i návštevníkom lokality v auguste 2019. 

Pod záštitou národných komitétov ICOMOS Slovenskej republiky a Českej republiky 
sa v dňoch 17. – 19. októbra 2018 v Bratislave uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. Jej cieľom 
bolo prezentovať najnovšie vedecké poznatky vo výskume, interpretácii a prezentácii 
kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy. 

Stála vedecká konferencia BARDKONTAKT, ktorú v lokalite SKD Historické jadro 
mesta Bardejov každoročne organizujú Mesto Bardejov, Fakulta architektúry Slovenskej 
technickej  univerzity v Bratislave a  Pamiatkový úrad SR sa počas svojho XXVI. ročníka v 
auguste 2018 venovala problematike poznávania a sprostredkovania histórie prostredníctvom 
pomníkov, pamätníkov a cintorínov a uplatneniu memoriálnych pamiatok v kontexte rozvoja 
miest a obcí. 

V záujme rozvíjania odborných kapacít a medzinárodnej výmeny skúseností pri 
zachovávaní lokalít SKD sa Pamiatkový úrad SR podieľal na organizácii 9. ročníka letnej 
školy Akadémia dedičstva – Manažment lokalít svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO v krajinách V4. Slovenské lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 
boli prezentované aj v rámci ďalšieho medzinárodného podujatia organizovaného v spolupráci 
s Medzinárodným centrom kultúry v Krakove – seminára Dedičstvo prihraničných oblastí. 
            V roku 2018 Ministerstvo kultúry SR ako aj organizácie v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti (predovšetkým CTĽK pri SĽUKu) realizovali viacero popularizačných a 
prezentačných kultúrnych podujatí a vydali dvojjazyčnú (slovensko-anglickú) publikáciu 
s prehľadom kultúrnych fenoménov zapísaných v zoznamoch budovaných na národnej 
i medzinárodnej úrovni. V roku 2018 boli realizované podujatia akcentujúce vzájomné väzby 
s Českou republikou pri oslavách 100. výročia vzniku Československa (napr. slávnostný 
galaprogram Nehmotné poklady prezentujúci fenomény Slovenskej a Českej republiky).   

Ministerstvo kultúry SR dňa 13. marca 2018 v spolupráci s MZVEZ a Slovenským 
filmovým ústavom SR a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky usporiadalo  pri 
príležitosti osláv Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 a pripomenutia si 50. výročia 
Pražskej jari na pôde UNESCO v Paríži kultúrne podujatie s názvom „Zlatý vek 
československej kultúry 60-tych rokov“. Prezentácia vo forme panelovej diskusie a 
premietnutia filmu režiséra Jiřího Menzela priblížila širokej medzinárodnej verejnosti 
mimoriadny kultúrny a umelecký vplyv otvorenosti doby, ktorá poskytla vzácnu príležitosť 
pre kultúrnu prosperitu oboch krajín. Patronát nad podujatím prevzala generálna riaditeľka 
UNESCO Audrey Azoulay.   
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Na návrh rezortu kultúry bolo zapísané do kalendára výročí a osobností UNESCO 
na dvojročie 2018 – 2019 350. výročie narodenia Adama Františka Kollára (2018), ako aj 
100. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika (2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Adam František Kollár                                              Milan Rastislav Štefánik 
 
 
 
Na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO 

bol v roku 2018 na 13. zasadnutí Medzivládneho výboru nehmotného kultúrneho dedičstva 
v Port Louis na Mauríciu zapísaný spoločný prvok s Českom, Maďarskom, Rakúskom 
a Nemeckom – Modrotlač. V roku 2018 bola predložená na zápis nová slovenská nominácia  
- Drotárstvo.   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Modrotlač                                           Vešiak na kľúče rekonštruovaný podľa dobového vzoru z prelomu  
                                                             19. a 20. storočia, oceľový drôt 
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             Za veľký úspech považujeme zvolenie na  13. zasadnutí Medzivládneho výboru 
nehmotného kultúrneho dedičstva zástupkyne SR Ľubice Voľanskej, expertky z Ústavu 
etnológie a sociálnej antropológie SAV, na miesto expertky v Hodnotiacom orgáne 
(Evaluation Body) - poradného orgánu Medzivládneho výboru. Členov 
medzinárodného expertného orgánu je 12 zo 178 členských krajín s funkčným obdobím na 
štyri roky.  
             V roku 2018 došlo k výmene člena SK UNESCO za Ministerstvo kultúry. Služobne 
vyslanú J. Kňažkovú nahradila riaditeľka odboru pre nehmotné kultúrne dedičstvo Barbora 
Morongová. 
               Na návrh rezortu kultúry a s podporou SK UNESCO sa v dňoch 9. až 21. júla 2018 
zúčastnil akademický maliar Pavoľ Kráľ  medzinárodného umeleckého sympózia The Art 
Camp Andorra 2018. Sympózium organizovala Národná komisia Andorry pre UNESCO v 
spolupráci s Národnou komisiou Malty pre UNESCO pre 30 pozvaných umelcov z 30 krajín. 
Témou sympózia bola „Farby pre planétu (Colours for the Planet)“. Každý účastník  
namaľoval 3 obrazy 50 x 70 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť nielen prehliadku originálnych umeleckých diel, 

ale aj posilniť hlavné hodnoty, ktoré UNESCO podporuje, t.j. udržanie mieru a ochrana a 
rozvoj rozmanitosti kultúrnych prejavov. Pavol  Kráľ prezentoval Slovensko prostredníctvom 
Galérie UMELKA. Účastníci absolvovali osobné prijatie u najvyšších predstaviteľov 
Andorry. Absolvovali tiež workshop s deťmi (5 – 12 rokov), ktorý prebehol v nadšenej 
atmosfére.  
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Propagácia pamiatok Slovenskej republiky v zahraničí 

 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR je v aktivitách UNESCO angažované 

predovšetkým v oblasti cestovného ruchu. Je zároveň hlavným propagátorom slovenských 
pamiatok v zahraničí. 
            Ministerstvo na základe výzvy Slovenskej komisie UNESCO zabezpečilo realizáciu 
a tlač, vrátane financovania, mapy slovenských kultúrnych a prírodných pamiatok 
UNESCO so zohľadnením marketingovej stránky cestovného ruchu. V súvislosti 
s požiadavkou správneho označovania pamiatok UNESCO zabezpečil rezort distribúciu 
emblémov a manuálu ich používania v sektore cestovného ruchu na Slovensku vrátane 
katedier cestovného ruchu. Ministerstvo úzko spolupracovalo aj s Národnou diaľničnou 
spoločnosťou. Pripravilo projekt propagácie slovenských kultúrnych a prírodných pamiatok 
UNESCO v informačno-predajných miestach NDS. S NDS pripravuje ďalší projekt 
propagácie pamiatok UNESCO na diaľničných odpočívadlách (citylights). 
             Ministerstvo dopravy a výstavby SR propagovalo v roku 2018 pamiatky UNESCO 
SR na 26 významných medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu v zahraničí. Pamiatky 
UNESCO boli prezentované návštevníkom aj prostredníctvom prospektu „Poklady Svetového 
dedičstva UNESCO“. Pamiatky UNESCO boli ďalej propagované na rôznych workshopoch, 
kolokviách, odborných konferenciách cestovného ruchu, tlačových konferenciách, využité 
boli aj ďalšie možnosti - youtube, instagram, FB, blogeri.  
              V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 528/2017 z 15. novembra 2017 ku 
Karpatským bukovým pralesom pokračovala v roku 2018 komunikácia a spolupráca so 
zástupcami miestnej samosprávy a ostatnými zainteresovanými subjektmi v danej lokalite 
a realizovali sa početné propagačné aktivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahraničné zastúpenie sekcie cestovného ruchu Praha a Budapešť, MDV SR 
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    Veľtrh Katovice, archív mesta Spišská Nová Ves         
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Správa o finančnom hospodárení SK pre UNESCO 
 

Na zabezpečenie medzivládnej expertnej spolupráce prostredníctvom účasti členov 
odborných sekcií, slovenských výborov a ďalších expertov, na vydanie zborníkov a knižných 
publikácií z konferencií, na prezentačné podujatia, semináre a workshopy a ďalšie aktivity 
UNESCO disponovala SK UNESCO aj v roku 2018 sumou 62 533,- EUR zo štátneho 
rozpočtu.  

  
 
 
 

Tabuľka k čerpaniu rozpočtu SK UNESCO v roku 2018 v EUR: 
 

 
Rozpočet SK UNESCO na rok 2018: 62 533,- EUR 
Skutočné čerpanie v roku 2018:         58 875,- EUR 
% čerpania: 94,15 

 
 
 
 
 
 
 

 
IGCP IHP MAB MOST 

Výbor 
pre 

bioetiku 

Sekcia 
výchovy a 

vzdelávania 
Sekretariát 

Organizácia 
konferencií a 
workshopov 

7 290 2 043 6 429 795  7 179 434 

Výstavy a Art 
Camp 

      335 

Stretnutie 
pridružených škôl 
UNESCO 

     845  

Cestovné náklady  1 811  6 670 100 1 201 3 934 413,31 

Zborníky 
z konferencie, 
vydanie kníh 
a metodické listy 

389 700  632  3 404 600 

Preklady   1 000     

Dobrovoľný 
príspevok do WHC 

      10 000 

Výpočtová 
technika 

      912 

Ostatné    50   1 708 

 7 679 4 554 14 099 1 577 1 201 15 362 14 403 
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Medzinárodné dohovory UNESCO, ktorých je SR 
zmluvnou stranou 

 
1. Universal Copyright Convention, with Appendix Declaration relating to Article XVII and 

Resolution concerning Article XI. Geneva, 6 September 1952. 
Všeobecný dohovor o autorskom práve (1952) 
s Dodatkovým vyhlásením vzťahujúcim sa na článok XVII a Rezolúciou  týkajúcou sa 
článku XI 

2. Protocol 2 annexed to the Universal Copyright Convention concerning the application of that 
Convention to the works of certain international organizations. Geneva, 6 September 1952. 
Dodatkový protokol 2 k Všeobecnému dohovoru o autorskom práve (1952), ktorý sa 
týka uplatňovania dohovoru na diela určitých medzinárodných organizácií 

3. Protocol 3 annexed to the Universal Copyright Convention concerning the effective date of 
instruments of ratification or acceptance of or accession to that Convention. Geneva, 6 
September 1952. 
Protokol 3 k Všeobecnému dohovoru o autorskom práve (1952), ktorý sa týka 
nadobudnutia účinnosti ratifikačných listín alebo listín o prijatí alebo pristúpení k 
dohovoru 

4. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with 
Regulations for the Execution of the Convention. The Hague, 14 May 1954. 
Dohovor o ochrane kultúrnych statkov v prípade ozbrojeného konfliktu, tzv. Haagsky 
dohovor (1954) 

5. Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict. The Hague, 14 May 1954. 
Protokol k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych statkov v prípade ozbrojeného 
konfliktu z roku 1954  

6. Convention concerning the International Exchange of Publications. Paris, 3 December 1958. 
Dohovor o medzinárodnej výmene publikácií (1958) 

7. Convention concerning the Exchange of Official Publications and Government Documents 
between States. Paris, 3 December 1958. 
Dohovor o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi (1958) 

8. Convention against Discrimination in Education. Paris, 14 December 1960. 
Dohovor proti diskriminácii vo vzdelávaní (1960) 

9. Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer 
of Ownership of Cultural Property. Paris, 14 November 1970. 
Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu 
vlastníctva kultúrnych statkov (1970) 

10. Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. 
Ramsar, 2 February 1971. 
Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy 
vodného vtáctva (1971) tzv. Ramsarský dohovor  
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11. Protocol to amend the Convention on Wetlands of International Importance especially as 
Waterfowl Habitat. Paris, 3 December 1982. 
Protokol z roku 1982 o zmene Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam 
predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (1971) tzv. Parížsky protocol  

12. Universal Copyright Convention as revised on 24 July 1971, with Appendix Declaration 
relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI. Paris, 24 July 1971. 
Všeobecný dohovor o autorskom práve revidovaný v Paríži 24. júla 1971  
s Dodatkovým vyhlásením vzťahujúcim sa na článok XVII a Rezolúciou  týkajúcou sa 
článku XI 

13. Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher 
Education in the States belonging to the Europe Region. Paris, 21 December 1979. 
Dohovor o uznávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch 
európskeho regiónu (1979) 

14. Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris, 16 
November 1972. 
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (1972) 

15. Protocol 2 annexed to the Universal Copyright Convention as revised on 24 July 1971 
concerning the application of that Convention to works of certain international organizations. 
Paris, 24 July 1971. 
Dodatkový protokol 2 k Všeobecnému dohovoru o autorskom práve revidovanému v 
Paríži 24. júla 1971, ktorý sa týka uplatňovania dohovoru na diela určitých 
medzinárodných organizácií 

16. International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 
Broadcasting Organizations. Rome, 26 October 1961. 
Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a 
rozhlasových organizácií (1961) 

17. Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication 
of their Phonograms. Geneva, 29 October 1971. 
Dohovor o ochrane výrobcov zvukových záznamov pred nedovoleným rozmnožovaním 
ich zvukových záznamov (1971) 

18. Multilateral Convention for the Avoidance of Double Taxation of Copyright Royalties, with 
model bilateral agreement and additional Protocol. Madrid, 13 December 1979. 

Mnohostranný dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia autorských odmien (1979) a 
Dodatkový protokol  

19. Agreement for Facilitating the International Circulation of Visual and Auditory Materials of 
an Educational, Scientific and Cultural character with Protocol of Signature and model form 
of certificate provided for in Article IV of the above-mentioned Agreement. Beirut, 10 
December 1948. 
*Dohoda o uľahčení medzinárodného šírenia vizuálnych a sluchových materiálov 
vzdelávacieho, vedeckého a kultúrneho charakteru z roku 1948 s podpisovým 
protokolom a vzorom osvedčenia ustanoveného v článku IV vyššie uvedenej dohody 
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20. Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials, with Annexes 
A to E and Protocol annexed. Florence, 17 June 1950. 
Dohoda o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru   
 

21. Protocol to the Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural 
Materials, with Annexes A to H. Nairobi, 26 November 1976. 
Protokol k dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho 
charakteru z roku 1950 

22. Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the 
European Region. Lisbon, 11 April 1997. 
Dohovor o uznávaní kvalifikácií, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v 
európskom regióne tzv. Lisabonský dohovor (1997) 

23. Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict. The Hague, 26 March 1999. 
Druhý protokol k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych statkov v prípade 
ozbrojeného konfliktu z roku 1954 

24. Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict. The Hague, 26 March 1999. 
Druhý protokol k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych statkov v prípade 
ozbrojeného konfliktu z roku 1954 

25. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 17 October 2003. 
Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) 

26. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Paris, 
20 October 2005 
Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005) 

27. International Convention against Doping in Sport. Paris, 19 October 2005 
Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe (2005) 

28. Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage. Paris, 2 November 2001. 
Dohovor na ochranu kultúrneho dedičstva pod hladinou vody (2001) 

Medzinárodné dohovory UNESCO, ktorých SR nie je zmluvnou stranou  
 
Convention on Technical and Vocational Education. Paris, 10 November 1989. 
Dohovor o technickom a odbornom vzdelávaní (1989)  
 
18 ČK UNESCO ratifikovalo Dohovor, z krajín EÚ Bulharsko a Litva. 
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Zloženie Slovenskej komisie pre UNESCO 

1 JUDr. Miroslav Lajčák 
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 
predseda komisie 

Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR 

2 veľvyslankyňa Mária Krasnohorská 
generálna tajomníčka komisie 

Ministerstvo zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR 

3 Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. 
riaditeľka Správy CHKO a biosférickej rezervácie Poľana, 
predsedníčka výboru  

SV MAB 

4 Mgr. Natália Fillová 
vedúca IDS Univerzitná knižnica Bratislava 

Informačné a dokumentačné stredisko 
UNESCO  

5 Ing. Boris Greguška 
odborník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

6 Mgr. Milan Chrenko, MSc.  
generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ 
a medzinárodných vzťahov  

Ministerstvo životného prostredia SR 

7 Mgr. Daniel Kaba, LL.M.  
výkonný tajomník PMVRO 

Platforma MVRO  

8 Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
Prírodovedecká fakulta UK, predsedníčka výboru 

SV IBC 

9 PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. 
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 
vedúca sekcie 

Sekcia SK UNESCO pre výchovu a 
vzdelávanie 

10 PhDr. Katarína Kosová  
generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR,  
vedúca sekcie 

Sekcia SK UNESCO pre kultúru 

11 doc. Ivan Kotuliak, PhD. 
Fakulta informatiky a informačných technológií STU, 
predseda výboru 

SV IFAP 

12 Ing. Zoltán Kovács 
generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

13 doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. 
Ústav vied o Zemi SAV, predseda výboru 

SV IGCP 

14 RNDr. Pavol Miklánek, CSc. 
Ústav hydrológie SAV, predseda výboru 

SV IHP 

15 doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, 
predsedníčka výboru 

SV MOST 

16 Mgr. art, Mgr. Barbora Morongová, PhD.,  
riaditeľka odboru nehmotného kultúrneho dedičstva 
a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva MK SR 

Ministerstvo kultúry SR 

17 Ing. Mária Omastová, DrSc. 
zástupkyňa vedeckého sekretára SAV 

Slovenská akadémia vied 

18 Mgr. Martina Stiffelová 
riaditeľka odboru bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR 

19 Prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
rektor Trnavskej univerzity a prezident SRK 

Slovenská rektorská konferencia 

20 Ing. Silvia Stasselová 
generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice v Bratislave, 
predsedníčka výboru 

SV Pamäť sveta 

     (*zoznam aktuálny k času prípravy materiálu, máj 2019) 


