
Sekretariát Slovenskej komisie pre UNESCO, Hlboká cesta 2 , 833 36, Bratislava 
Tel.: +421 2 5978 3658 ; email: unesco@mzv.sk 

Národný koordinátor Pridružených škôl UNESCO : unesco@ulib.sk 
 
 

Newsletter  

Slovenskej komisie pre UNESCO  

január – jún 2020 

 

Pridružené školy UNESCO 

Žiaci pridruženej školy UNESCO v Prievidzi pomohli Afrike 

Žiaci pridruženej školy UNESCO, Obchodnej akadémie F. Madvu 2 
v Prievidzi, pomohli dobrovoľníckej organizácii Lions Club Bona Fide 
vyzbierať 175 už nepotrebných okuliarov, ktoré po vytriedení môžu 
pomôcť riešiť problémy slabozrakých ľudí v rozvojových krajinách, najmä v 
Afrike. Účasť tejto pridruženej školy UNESCO na celosvetovom 
charitatívnom projekte zberu nepotrebných okuliarov je pozoruhodnou 
iniciatívou pre svoj hlboký etický, globálny a environmentálny rozmer. 
Takýmito aktivitami môžu školy prispieť k napĺňaniu ideálov UNESCO. 

 

Pridružené školy UNESCO rozvíjajú medzinárodnú 

spoluprácu aj počas koronakrízy 
Napriek uzatvoreniu škôl po celom svete sa pridružené školy UNESCO 
na Slovensku v máji aktívne zapojili do iniciatívy „Medzinárodný 
týždeň umeleckej výchovy 2020“ (International Arts Education Week 
2020), ktorej cieľom bolo zdôrazniť význam umenia pre kultúru 
komunít a jeho potenciál pre budovanie udržateľnej 
budúcnosti. Fotografie diel žiakov pridružených škôl UNESCO sa 
stretli s veľkým úspechom. Špeciálne ocenený bol spoločný 
projekt Školy umeleckého priemyslu v Bratislave a pridruženej školy 
v Japonsku, venovaný téme klimatických zmien. Do iniciatívy sa 

zapojila aj Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom so svojim projektom Kultúra a práca 
v Európe, v ktorom vyzdvihli význam včelárstva pre udržateľný rozvoj.  
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Nominácie na zápis na Reprezentatívny zoznam 
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO 
Slovensko v uplynulých mesiacoch predložilo dve nominácie na zápis na Reprezentatívny zoznam 
nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO: „Tradícia spojená s chovom koní plemena lipican“ 
a „Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva“. 

Chov koní plemena lipican 

Nomináciu predložilo 
Slovensko spolu so 
Slovinskom, Rakúskom, 
Maďarskom,  Talianskom,  
Chorvátskom, Rumunskom 
a  Bosnou a Hercegovinou. 

Tradícia chovu tohto 
ušľachtilého plemena koní 
slovinského pôvodu sa na 
našom území rozšírila v 18. 
storočí. Lipicany sú 

spoľahlivé, elegantné a temperamentné kone s dobrou povahou, ktoré sa vyznačujú zdatnosťou 
v športe a učenlivosťou. Lipicany sú úzko spojené so slávnostnými udalosťami, či spoločenskými 
aktivitami. Ich chov sa vyznačuje rovnocenným vzťahom medzi cvičiteľom a zvieraťom, ktorí si medzi 
sebou vytvárajú blízky celoživotný vzťah. Spoločná nominácia ôsmich krajín poukazuje na zdieľanú 
kultúrnu tradíciu z čias rakúskej monarchie a na cieľ spolupracovať pri budúcom šľachtení tohto 
výnimočného plemena. 

 

Sokoliarstvo 

Nomináciu predložilo 
Slovensko spolu so 
Spojenými arabskými 
emirátmi, Chorvátskom, 
Poľskom, Holandskom, 
Írskom a Kirgizskom.   

 

  

 

Spolu sa tak ku sokoliarskej tradícii hlási 24 krajín, vďaka čomu by bol prvok Sokoliarstvo – živé 
dedičstvo ľudstva najväčšou nomináciou na spomínanom Reprezentatívnom zozname UNESCO 
vzhľadom na počet zúčastnených krajín. Slovenské sokoliarstvo si už od čias Veľkej Moravy vytvorilo 
vlastnú prax, prispôsobenú lokálnym geografickým podmienkam. Primárna funkcia sokoliarstva – lov – 
sa stala okrajovou, no význam sokoliarstva v súčasnosti sa prejavuje najmä cez prezentačné aktivity 
sokoliarskeho umenia na kultúrnych a spoločenských podujatiach, kde slúži ako obraz dobového života 
pri spoznávaní vlastnej histórie. 
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Reakcia UNESCO na koronakrízu 

UNESCO spustilo celosvetovú koalíciu na urýchlenie implementácie vzdelávania na diaľku 

Rozsah a rýchlosť uzavretia škôl a univerzít predstavovala 

bezprecedentnú výzvu pre UNESCO, ktoré v okamžitej odpovedi 

zriadilo pracovnú skupinu COVID-19. Jej úloha bola poskytovať rady 

a technickú asistenciu vládam snažiacim sa zabezpečiť vzdelávanie 

študentom mimo školy. Celosvetová koalícia vzdelávania v čase 

COVID-19 spája multilaterálnych hráčov so súkromným sektorom, 

vrátane Microsoftu a Global System for Mobile Communications (GSMA). Koalícia mala za cieľ reagovať 

na možné dopady uzatvorenia škôl: prerušené vzdelávanie, nedostatočná výživa a ochrana zraniteľnej 

skupiny detí, nerovný prístup k digitálnym vzdelávacím portálom, vysoké ekonomické náklady, 

medzery v starostlivosti o deti, sociálna izolácia či zvýšená miera predčasného ukončenia školskej 

dochádzky. Svetovú koalíciu podporila aj Angelina Jolie, špeciálna vyslankyňa Vysokého komisára pre 

utečencov OSN. 

Slovensko sa zapojilo do diskusie o vedeckej spolupráci pri riešení krízy spôsobenej COVID-19 

Na celosvetovej online konferencii UNESCO na úrovni ministrov 
zodpovedných za oblasť vedy a výskumu Slovensko zastupoval 
štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Ľudovít Paulis. UNESCO vyzvalo zúčastnené štáty k dodržiavaniu 
troch základných princípov v čase krízy: podpora vedy a jej zdieľanie 
s medzinárodnou komunitou aj napriek zatvoreným hraniciam; 
voľný prístup k vedeckým poznatkom a vzdelávacím zdrojom a 
posilnenie prepojenia medzi vedou a politickými rozhodnutiami. 

Zdieľanie skúseností s kultúrnym sektorom počas pandémie 

Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Radoslav Kutaš vystúpil na 
virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO 
zameranom na riešenie problémov spôsobených pandémiou COVID-19 
v oblasti kultúry. Diskusia sa zamerala na vhodné preventívne opatrenia 
pre kultúrny sektor.  

 

Cena UNESCO v oblasti vzdelávania žien a dievčat 

Slovenská komisia pre UNESCO nominovala projekt Aj Ty v IT na Cenu UNESCO v oblasti vzdelávania 

žien a dievčat. Ide o unikátny projekt zameraný na vzdelávanie mladých dievčat v oblasti IT, ktorý ich 

motivuje k tomu, aby si aj ony vybrali kariéru v IT sektore. Projekt zároveň súvisí s princípmi a 

zameraním UNESCO: posilnenie postavenia žien, vzdelávanie a rozvoj informatizácie spoločnosti. Cenu 

od roku 2016 udeľuje UNESCO spolu s vládou Číny, ktorá víťaza odmení sumou 50 tisíc dolárov. 

Najlepšie projekty sú tie, ktoré pozitívne menia obraz ženy v spoločnosti a odbúravajú stereotypy. 

Oznámenie víťaza sa očakáva na jeseň 2020. Aj Ty v IT ideálne napĺňa koncept a zameranie tejto ceny. 

Svojou činnosťou napomáha dievčatám a ženám získať kvalitné technologické vzdelanie a zabezpečiť 

si kariéru v oblasti IT, pričom zároveň zlepšuje celkové 

postavenie žien a prispieva k vytváraniu skutočnej 

rovnosti príležitostí v našej spoločnosti.   
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