
Modelová  konferencia  2013  –  Profesionálny  výkon  študentov,  spokojnosť  účastníkov  a záujem 
médií sa postarali o úspešný šiesty ročník!

BRATISLAVA, 25. marec (FMV EU v Bratislave) – V piatok 22.marca 2013 sa v aule Ekonomickej 
univerzity  v Bratislave  konal  už  šiesty  ročník  prestížnej  simulovanej  Modelovej  konferencie. 
Účastníkmi  inovatívneho  vzdelávacieho  projektu  študentov  medzinárodných  vzťahov  boli 
diplomati  z veľvyslanectiev,  zástupcovia ministerstiev,  medzinárodných organizácií,  študenti  ako 
aj široká  verejnosť.   Za  prítomnosti  médií  a vyše  350  účastníkov  študenti  konfrontovali  svoje 
postoje a návrhy v oblasti rozvojovej pomoci v Afganistane, či obchodovania s emisiami. 

Študenti posledného ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov sa už šiesty krát pokúsili prepojiť svoje 
štúdium  s praxou.  Po  siedmych  mesiacoch  simulovaných  rokovaní  v pozíciách  Európskej  únie, 
Spojených štátov amerických či krajín ASEAN-u, pozvaní experti ocenili záujem študentov o aktuálne 
medzinárodné dianie a vysoko profesionálnu úroveň vypracovaných dokumentov v angličtine, ako aj 
celej konferencie. 
V rámci 4-hodinovej záverečnej modelovej konferencie sa vystriedali tri diskutujúce panely. Spolu sa 
ich okrem študentov zúčastnilo aj 10 odborníkov 7 rôznych národností. Témami finálnych rokovaní  
boli  vízová  politika  a medzinárodná  migrácia,  rozvojová  pomoc  v Afganistane  a obchodovanie 
s emisiami, pričom každá oblasť bola zároveň analyzovaná aj z pohľadu zapojenia sa Slovenska do 
danej problematiky.  
Modelová  konferencia  premostila  študentov  z viacerých  bratislavských  vysokých  škôl.  Simultánne 
tlmočenie  rokovaní  zabezpečili  študenti  tlmočníctva  a prekladateľstva  Univerzity  Komenského.  O 
audiovizuálny  výstup celého projektu sa  postarali  mladí  filmári  z Vysokej  školy  výtvarných umení 
a poslucháči Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. Každý študent mal svoju funkciu, či  už 
v rokujúcej delegácii alebo v organizačnom tíme. Pre absolventov znamená participácia na Modelovej 
konferencii  komparatívnu  výhodu  na  trhu  práce  so  zlepšenými  komunikačnými,  jazykovými 
a prezentačnými schopnosťami.

Informácie  poskytla  Andrea  Cepláková,  Fakulta  medzinárodných  vzťahov  EU  v Bratislave.  Viac 
informácií o projekte na www.negociacie.euba.sk alebo Facebooku Modelová konferencia FMV.

(tlačová správa je voľne šíriteľná)

Inovatívny interaktívny vzdelávací projekt vo forme simulácií série rokovaní „Modelová konferencia“ 
vznikol v roku 2007 z iniciatívy Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave. Do učebného plánu 
je zaradený ako voliteľný predmet pod názvom Negociácie v diplomatickej praxi. Cieľom projektu je 
naplnenie  potreby rozvíjania  procesov aktívneho učenia  a zavádzania  inovatívnych metód výučby 
v oblasti  hospodárskej  diplomacie  a medzinárodných  vzťahov.  Dlhodobým  spoluorganizátorom 
projektu je  mimovládna  organizácia  Euroatlantické  centrum, spoločnosti  Lenovo,  Grafton,  Enel  a  
DHL.


