16. ročník modelového zasadnutia OSN v Bratislave
V priestoroch Moyzesovej siene a Paneurópskej vysokej školy v Bratislave sa 4. - 6. 11. 2016
uskutočnil 16. ročník stredoškolskej konferencie BratMUN (Bratislava Model United
Nations). Ide o modelové zasadnutie Organizácie spojených národov, ktoré je tradične
organizované študentmi Gymnázia Jura Hronca.
Tento rok sa konferencia uskutočnila pod záštitou UNIS Viedeň (Informačná služba OSN vo
Viedni), Ministerstva zahraničných vecí európskych záležitostí SR, prezidenta SR Andreja Kisku
a Nadácie Novohradská. Účasť na tohtoročnej konferencii dosiahla počet až 145 talentovaných
študentov nielen zo slovenských, ale aj zo zahraničných stredných škôl, ako napríklad z
Rumunska, Talianska, Litvy, Česka a Švajčiarska. Oficiálne otvorenie tohtoročného BratMUN-u
sa konalo v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Zúčastnení študenti si na ňom mali možnosť vypočuť príhovor riaditeľa UNIS-u Viedeň, Martina
Nesirkyho či poradcov prezidenta SR Martina Bútoru. Konferencia sa konala v priestoroch
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Ako každý rok aj tento bolo cieľom konferencie
pomôcť študentom vylepšiť si svoje rečnícke a komunikačné schopnosti, ako aj udržať záujem
študentov o dôležité globálne témy z oblasti politiky, medzinárodného práva, diplomacie či
ekológie, ktoré sa v súčasnosti riešia na svetových fórach. Okrem valného zhromaždenia OSN
sa študenti zúčastnili diskusií v jednotlivých orgánoch OSN, ako sú Bezpečnostná rada OSN,
UNESCO či Rada OSN pre ľudské práva. Tieto diskusie boli okrem iného o občianskej vojne v
Jemene, izraelsko-palestínskom konflikte, výskume kmeňových buniek a samozrejme aj o
utečeneckej kríze v Európe.
bolo prijatých. Okrem možnosti
zdokonaľovania sa vo viacerých smeroch mali študenti š
ľa nových známostí
nielen počas samotnej konferencie, ale tiež na večernej recepcii, ktorá sa uskutočnila v
priestoroch reštaurácie La Marine Brasserie. Počas pobytu v Bratislave mali delegáti možnosť
zoznámiť sa aj s kultúrou a históriou slovenskej metropoly počas vopred zorganizovaný
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Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave
a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má 20
akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom,
magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne,
habilitačné a inauguračné konanie. Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so
zameraním na praktickú výučbu. Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi

zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít
a má medzinárodné partnerstvá s ďalšími šesťdesiatimi univerzitami. V súčasnosti študuje na škole 2 811
študentov. Od vzniku školy do konca akademického roka 2015/2016 úspešne ukončilo štúdium viac ako
12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty
PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na
popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HODLING.

