Banská Bystrica sa stane na pár dni hlavným mestom Vyšehradskej štvorky
Banská Bystrica- 23. apríla 2013
Banská Bystrica sa už o pár dní opäť stane kontaktným centrom Vyšehradskej
mládeže. V dňoch 25. -27. apríla sa už po druhýkrát z iniciatívy Euroatlantického
centra uskutoční Vyšehradské mládežnícke fórum, ktoré do srdca Slovenska pritiahne
na tri dni univerzitných študentov a odborníkov z Česka, Poľska, Maďarska
a Slovenska.
Vyšehradské mládežnícke fórum je vyvrcholením dlhodobého unikátneho medzinárodného
projektu Visegrad Youth Initiative, ktorého cieľom je spojenie odborných poznatkov
pozvaných expertov s názormi mladých participantov o možnostiach a nových výzvach
Vyšehradskej štvorky. Hlavným zámerom projektu je podporiť verejnú diskusiu o význame,
súčasnom postavení a smerovaní vyšehradského zoskupenia, predovšetkým v oblastiach
spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ekonomiky. Projekt je pokračovaním
úspešného mládežníckeho fóra Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and
Security Policy .
Program aprílového fóra bude pozostávať z troch panelových diskusií tematicky zameraných
na politickú spoluprácu, bezpečnosť a ekonomiku. Na diskusiách vystúpia nielen slovenskí,
ale aj zahraniční experti zastupujúci štátne a mimovládne inštitúcie, či akademickú obec. Pre
študentov je pripravená exkurzia na vojenskú leteckú základňu Sliač a po návrate večerná
neformálna diskusia s vojakmi, ktorí sa zúčastnili zahraničných mierových misií. Okrem
diskutovania si študenti budú môcť vyskúšať aj rozhodovanie a dosahovanie konsenzu počas
workshopu, počas ktorého sa pokúsia vytvoriť vlastnú- študentskú verziu Vyšehradskej
deklarácie. Špecifikom fóra nie je len jeho program, ale aj fakt, že je organizované výlučne
študentmi, ktorí sa snažia o získanie praktických skúseností a aplikovanie teoretických
poznatkov získaných počas štúdia.
Vzdelávací projekt Euroatlantického centra vznikol v spolupráci s neziskovými
organizáciami Jagello 2000 (Česko), Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture
(Maďarsko), Euroatlantickou asociáciou (Poľsko) a Fakultou politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyšehradské
mládežnícke fórum finančne podporili: Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí a Banskobystrický samosprávny kraj.

Banská Bystrica will became a capital of Visegrad Group again
During the final days of April 2013 (25th – 27th), Banská Bystrica will again become
a contact centre for Visegrad youth. Thanks to the initiative of Euro-Atlantic Center,
Visegrad Youth Forum will take place. This unique event will unite university students and
experts from Czech Republic, Poland, Hungary and Slovakia.
Visegrad Youth Forum is a part of long-term international project called Visegrad Youth
Initiative. Its goal is to interconnect opinions of young participants on possibilities and
challenges of V4 with the knowledge of invited experts. However, the main purpose of this
event is to support public discussion about importance and current position of V4, mainly in
areas of common foreign and security policy. The project is a continuation of successful
Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Policy.
The agenda will consist of three panel discussions thematically aimed at political
cooperation, security and economics. Speakers from all V4 countries will contribute to the
discussion with their professional presentation. The organizers prepared a field trip to
military base Sliač and also an informal discussion with soldiers participating in peace
missions all over the world. Apart from discussion, the students will have a chance to
experience decision-making process and consensus reaching during the workshop –
a simulated meeting of V4 leaders. The forum is not only special because of its program, but
also thanks to the fact that it’s fully organized by students, who are trying to make education
more effective and make us of their practical experiences gained (not only) during their
studies.
Educational project of Euro-Atlantic Center is prepared in cooperation with these NGOs:
Jagello 2000 (Czech Republic), Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture (Hungary),
Euro - Atlantic Association (Poland) and also with Faculty of Political Sciences and
International Relations, University of Matej Bel.
Visegrad Youth Forum is organized with financial support of: International Visegrad Fund,
Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic and Banská Bystrica SelfGoverning Region.

