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Vytlačené na ekologickom papieri Magnostar. Výrobca má certifikovaný EMS 
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nordického ekolabelingového systému podľa verzie 1.4. Je ocenený nordickou 
environmentálnou značkou Biela labuť.
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UNESCO na Slovensku
Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) je 
poradným orgánom vlády, ktorého úlohou je pod-
porovať a rozvíjať aktivity programov UNESCO v 

oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, životného prostredia, informácií a infor-
matiky a za týmto účelom získavať a zapájať do spolupráce na jednotlivých projektoch 
odborníkov rôznych organizácií, inštitúcií a oddelení príslušných ministerstiev a jednot-
livcov. Podľa štatútu, ktorý schválila vláda SR v roku 1993, je SK UNESCO právnickou 
osobou a „pôsobí ako medzičlánok medzi sekretariátom UNESCO v Paríži a národnými 
orgánmi a inštitúciami“. Komisia zabezpečuje realizáciu aktivít UNESCO v SR a koor-
dinuje aktivity v oblasti medzinárodných a medzivládnych programov UNESCO. V SR 
sú v súčasnosti aktívne dve sekcie: sekcia pre kultúru, sekcia pre výchovu a vzdelá-
vanie a 7 výborov: Medzinárodný hydrologický program, program Človek a biosféra, 
Medzinárodný geovedný program, Medzinárodný program Informácie pre všetkých, 
program pre riadenie spoločenských premien, Pamäť sveta a Slovenský výbor pre 
bioetiku. 

Hlavné úlohy SK UNESCO
• pôsobí ako poradný orgán vlády a Národnej rady SR vo všetkých záležitostiach 

týkajúcich sa UNESCO a jeho programu,
• zabezpečuje aktívnu účasť SR na príprave, plánovaní, uskutočňovaní a hodnotení 

programov UNESCO, 
• informuje širokú verejnosť a inštitúcie o činnosti UNESCO všeobecne, ako aj kon-

krétne o uskutočňovaných aktivitách, 
• v styku s vládnymi orgánmi, ministerstvami a rôznymi organizáciami koordinuje 

činnosť vyplývajúcu zo spolupráce s UNESCO,
• pôsobí ako spojovací medzičlánok medzi sekretariátom UNESCO v Paríži a národ-

nými orgánmi a inštitúciami,
• rozvíja spoluprácu v oblasti vedy, kultúry, výchovy a vzdelávania s ďalšími národný-

mi komisiami,
• zabezpečuje navrhovanie vhodných kandidátov do orgánov UNESCO.

Základné informácie o UNESCO
Hlavným cieľom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru je 

rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti výchovy a vzdelávania, spo-
ločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, 
informatiky, a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. Sídlom UNESCO je Paríž. 
Podrobnejšie informácie nájdete na týchto internetových stránkach: www.unesco.sk a 
www.unesco.org. 

Kontakt: Slovenská komisia pre UNESCO, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Hlboká 
cesta 2, 833 36 Bratislava, tel.: 02/ 5978-3614, 3615, fax: 02/ 5978 3659, email: 
unesco@mzv.sk.

Výstava na Envirofilme 2009
Výstava Lokality svetového prírodného dedičstva na Slovensku predstavuje dve zo 7 lokalít 

z nášho územia, ktoré sú zapísané v Zozname svetového dedičstva. Ide o jaskyne 
Slovenského a Aggtelekského krasu s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou a Dobšinskou 
ľadovou jaskyňou. Druhú časť výstavy predstavujú Karpatské bukové pralesy. Ide o 
unikátne prírodné lokality predstavené na výstavných paneloch s bohatou obrazovou 
dokumentáciou. Výstavu pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
s finančnou podporou Environmentálneho fondu MŽP SR. 

Festivalové mesto Banská Štiavnica – mesto zapísané od roku 1993 do Zoznam svetového kultúr-
neho a prírodného dedičstva (foto: Tomáš Kopečný)

Na obálke: Leitmotív GRAND PRIX – ceny udeľovanej na festivale Envirofilm

MC1-2009_.indd   2MC1-2009_.indd   2 24. 4. 2009   14:31:0524. 4. 2009   14:31:05


