
Slovanské veľvyslanectvo 
mladých 

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT 



• od roku 1993 je SSG prvým gymnáziom, kde sa 
vyučujú okrem západných jazykov (angličtina, 
nemčina, taliančina, francúzština, španielčina) 
i jazyky slovanské 

• jazyky: slovenský, ruský, chorvátsky, poľský 

• podnet k vzniku projektu 





Slovanská vzájomnosť 

Spolupráca mladej študujúcej generácie 
slovanských národov: 

 

• spoznávanie národnej kultúry, histórie, zvykov, 
tradícií 

• hľadanie spoločných prvkov a odlišností 

• odhaľovanie možností spolupráce 

• vytvorenie projektu: 

„Slovanské veľvyslanectvo mladých“ 



Slovanské veľvyslanectvo mladých 

Cieľ projektu: 

• snaha o globalizáciu a univerzalitu by mala 
zohľadňovať národnostné individuality 

• Slovanská vzájomnosť 

 štátna suverenita 

 rôznorodosť kultúr 

 tolerancia 

multikulturalizmus 

 spolupráca 



Slovanské veľvyslanectvo mladých 

Primárna úloha projektu: 
• realizácia stretnutí študentov stredných škôl 

formou simulovanej konferencie veľvyslancov 
slovanských krajín 

• hľadať možnosti spolupráce v oblasti: 
- ekonomika 
- politika 
- hospodárstvo 
- školstvo 
- sociálna oblasť 
- kultúra 
- šport 



Slovanské veľvyslanectvo mladých 

Sekundárna úloha projektu: 

• požadovať protokolárnu formu komunikácie 

• zachovávať protokolárny poriadok 

• učiť akceptácii rôznych názorov 

• viesť študentov k hľadaniu konsenzu 

• formálny dress code 



  Slovanské veľvyslanectvo mladých 

Projekt je rozdelený na tri časové línie 

 

1. prepojenie a spolupráca na úrovni slovanských 
národov 

2. rozšírenie spolupráce na stredný a východný 
región Európy 

3. spojenie a zapojenie východu a západu Európy 
do jedného vyváženého a produktívneho 
prototypu prosperujúcej Európy 



  1. Spolupráca slovanských národov 

Prepojenie a spolupráca na úrovni slovanských 
národov: 

  oslovenie stredných škôl v slovanských krajinách 

  vytvorenie fiktívnych „Slovanských 
veľvyslanectiev“ 

  stretnutie zástupcov škôl – „vyslancov“ na 
konferenciu „Slovanské veľvyslanectvo mladých“ 

  oslovenie veľvyslanectiev slovanských krajín do 
pozície garantov projektu Slovanské veľvyslanectvo 
mladých  



  1. Spolupráca slovanských národov 

Realizácia Slovanského veľvyslanectva mladých 

 oblasti konferencie: ekonomika, politika, 
hospodárstvo, školstvo, sociálna oblasť, kultúra, 
šport 

 škola = delegácia = 1 veľvyslanec + 6 vyslancov 

 rozdelenie do konkrétnych oblastí konferencie 
a hľadanie možností spolupráce 

 príslušnú oblasť vedie študent v pozícii 
„veľvyslanca“ 

 rokovací jazyk: anglický 



  1. Spolupráca slovanských národov 

Realizácia Slovanského veľvyslanectva mladých 

slávnostné zasadnutie Slovanského 
veľvyslanectva mladých 

 záverečné rezolúcie spolupráce budú 
protokolované a 

 predložené 

 príslušným 

 veľvyslanectvám 

 

 mediálna publikácia 



  2. Rozšírenie spolupráce na stredný a 
východný región Európy 

Realizácia Slovanského veľvyslanectva mladých 

zapojenie do projektu krajiny strednej a 
východnej Európy + neslovanské krajiny 

Cieľ: 

- spoznávanie inej mentality a 

 kultúry 

Úloha: 

- hľadať možnosti spolupráce 

- dodržiavať pravidlá diplomatickej komunikácie a 
protokolu 



  3. Prepojenie východu a západu Európy 

Spájame Európu 
 Aplikácia projektu Slovanské veľvyslanectvo 
mladých na celý európsky kontinent 
Cieľ: 
-spojenie a zapojenie východu a západu Európy 
do jedného vyváženého a produktívneho 
prototypu prosperujúcej Európy 
Úloha: 
- spolupráca s projektom 
EEYP - Erasmian European Youth Parlament 



Slovanské veľvyslanectvo mladých 




