
Správa zo zasadnutia Komisie pre prírodné vedy UNESCO – 40. zasadnutie GK UNESCO 

V dňoch 17. 11- 18. 11. 2019 sa uskutočnilo v rámci 40. zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO aj  
zasadnutie Komisie pre prírodné vedy UNESCO. Komisia zasadala v dňoch 18. 11. – 19. 11. 2019 v sídle 
UNESCA. Stretnutia sa zúčastnili Mgr. Lucia Miňová, Mgr. Miriam Turayová (členky Slovenského výboru 
MAB).  
 

18. november 2019 

V úvode zasadnutia boli prestavení kandidáti jednotlivých odborných komisií zasadajúcich na 40. GK 

UNESCO. Komisii pre prírodné vedy predsedal S. Simukagna (Zambia), ktorý v úvode predstavil 

program a dokumenty, ktoré boli predmetom jednotlivých bodov. V rámci komisie boli schválení štyria 

spravodajcovia (Kanada, Svätý Vincent a Grenadíny, Mongolsko a Libanon).  

Komisia predložila nasledovné dokumenty: 

5.4 - Zriadenie inštitútov a centier 2 kategórie pod záštitou UNESCO 

5.13 - Vyhlásenie medzinárodného dňa matematiky 

5.21 - Vyhlásenie svetového inžinierskeho dňa pre trvalo udržateľný rozvoj  

5.33 - Vyhlásenie medzinárodného roka základných vied pre rozvoj v roku 2022 

5.19 - Revízia štatútu Medzivládnej rady Medzinárodného hydrologického programu (IHP) 5.20 5.20 - 

Technické, finančné a právne aspekty vhodnosti odporúčania o otvorených vedách (nedokončené v 

dopoludňajších hodinách) ) 

Závery: 

K bodu 5.20 vystúpilo 8 krajín a 2 pozorovatelia (mimovládne organizácie). K bodu 5.20: Komisia 

odporučila prijatie návrhu uznesenia na generálnej konferencii so zmenami a doplneniami. Komisia 

zmenila a doplnila návrh zadávacích podmienok otvoreného vedeckého poradného výboru (príloha II 

zo 40 ° C / 63 add.) 

 

19. november 2019 

Komisia predložila nasledovné dokumenty: 

Doobedňajšie zasadnutie: 10.00 – 13:00 

5.20 - Predbežná štúdia technických, finančných a právnych aspektov o vyhodnotení odporúčaní 
UNESCO v otvorených vedách (40 C/63 and Add., 40 C/DR.6(Uganda), 40 C/DR.3 (Uganda), 40 
C/DR.3 (Uganda), DR 02000 in 40 C/5.)  
4.2 - Preskúmanie a prijatie návrhu programu a rozpočtu na roky 2020 - 2011 (40 C / 5).  

Časť II.A: Hlavný program II - Prírodné vedy 

3.1 - Príprava návrhu strednodobej stratégie na roky 2022 - 2029 (41 C / 4) – Prírodné vedy  

3.2 - Príprava návrhu programu a rozpočtu na roky 2022 - 2025 (41 C / 5) – Prírodné vedy 

Závery: 

 V bode 5.20 sa ujalo slova sedem ďalších krajín.  Zmenila a doplnila sa príloha II k dodatku 40 C / 63.  

 V bode 4.2 reagovalo dvadsaťpäť krajín a dvaja pozorovatelia prevzali slovo 

 40 C / DR.6 (Uganda) bolo: Diskutovalo sa o nich v plnom rozsahu. Okrem toho boli schválené zmeny 
v časti indikátory. 

 40 C / DR.3 (Uganda) a neschválil sa v plnom rozsahu.  

 40 C / DR.4 (Uganda) sa prerokoval nebol však a prijatý.  
 DR 02000 v 40 C / 5 bolo prijaté v znení zmien a doplnení Komisie. 
 



Shamila Nair-Bedouelle  (asistentka generálneho riaditeľa pre Prírodné vedy) prezentovala kroky pre 

prípravu draftu dokumentu k prírodným vedám, ako prispieva program k plneniu cieľov SDG, ako vedy 

prispievajú k napĺňajú k SDG ako môžeme vyriešiť vybrané globálne problémy (rodovú rovnováhu, 

ochranu vôd .....), prezentovala otázky svetovej rizikovej správy 2019 (zmena klímy a migrácia, 

extrémne počasie, prírodné katastrofy, človekom environmentálne katastrofy zapríčinené človekom, 

strata biodiverzity ,nedostatok vody. Zdôraznila potrebu globálnych vied, technológií a inovácií. 

Prezentovala myšlienku cieľov TUR ich integráciu a jednotnosť politík jednotlivých štátov, prepojenosť 

vedy a TUR. Zodpovedala otázky úlohy UNESCA v tejto myšlienke.  

 
19. november 2019  

Komisia predložila nasledovné dokumenty: 

Poobedňajšie zasadnutie: 15.00 – 17:00 

4.2 - Preskúmanie a prijatie návrhu programu a rozpočtu na roky 2020 - 2011 (40 C / 5) 

         Časť II.A: Hlavný program II - Prírodné vedy (pokračovanie zo zasadnutia 3)  

3.1 - Príprava návrhu strednodobej stratégie na roky 2022 - 2029 (41 C / 4) - Prírodné vedy 

3.2 - Príprava návrhu programu a rozpočet na 2022 - 2025 (41 C / 5) - Prírodné vedy (predložila Shamila 

Nair – Bedoulle) 

3.1 - Príprava návrhu strednodobej stratégie na roky 2022 - 2029 (41 C / 4)  

          – Medzivládna  oceánografická komisia  (predložil Vladimir Ryabinin) 

3.2 - Príprava návrhu programu a rozpočtu na obdobie 2022 - 2025 ( 41 C / 5)  

         - Medzivládna oceánografická komisia 

4.2 - Preskúmanie a prijatie návrhu programu a rozpočtu na roky 2020 - 2011 (40 C / 5),  

         časť II.A: Medzivládna oceánografická komisia 

 
Závery: 

Dvadsaťšesť krajín sa ujalo slova v bode 3.1 a 3.2 (Prírodné vedy). 20 krajín jeden pozorovateľ vznieslo 

svoje pripomienky jeden pozorovateľ v bode 3.1 a 3.2 (IOC). Bolo prijaté 02100 v 40 C / 5. 03000 R v 

40 C / 5 bol prijatý. 

Dňa 19. novembra o 18.30 sa M. Turayová a L. Miňová zúčastnili vernisáže výstavy o modrotlači za 

prítomnosti Ministerky kultúry SR v budove UNESCa.  

 

20. november 2019 – budovanie spolupráce a partnerstva  

L. Miňová a M. Turayová sa zúčastnili rokovaní s ďalšími členmi Delegácia Slovenskej republiky 

a spoločne absolvovali prijatie veľvyslanca p. Grexu v mieste Slovenskej delegácie pri UNESCO. Ďalej sa 

zúčastnili rokovaní so zástupcami zo Slovinska a Rakúska kde nadviazali spoluprácu v aktivitách, ktoré 

SV MAB pripravuje na rok 2020.   


