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V pondelok, 7. októbra sa na pôde Univerzitnej knižnice v B ratislave uskutočnil 1 3. r očník
Slovenského bezpečnostného fóra (SBF), druhej najväčšej b ezpečnostnej ko nferencie n a
Slovensku. Podujatie na prahu novej diplomatickej sezóny o pätovne p onúklo priesto r pre
diskusiu odborníkov o aktuálnych otázkach zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR. Témami
konferencie boli proeurópske a proatlantické ukotvenie z ahraničnej p olitik y SR v k ontexte
dôležitých výročí, ktoré si SR v tomto roku pripomína, slovenský pohľad na riešenie k onfliktu
na Ukrajine v rámci nášho predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Euró pe
(OBSE), ako aj kybernetická bezpečnosť na národnej i medzinárodnej úrovni.
Konferenciu slávnostne otvorili Silvia Stasselová, generálna riaditeľka Univerzitnej knižnice
v Bratislave a Tomáš Čekme, prezident Euroatlantického centra, predstavitelia hlavných
organizátorov podujatia.
S úvodným prejavom na SBF 2019 vystúpil František Ružička, štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pri hodnotení súčasných bezpečnostných
výziev zdôraznil potrebu multilaterálneho prístupu k ich riešeniu a s hrdosťou pripomenul, že
SR je v tomto zmysle aktívnym spojencom, pričom naše členstvo v EÚ a NATO patrí k pilierom
našej bezpečnosti.
Prvý panel sa zameral na bilancovanie otázok, ktoré hodnoty sú a mali by byť základným
stavebným prvkom zahraničnej politiky SR. Proeurópske a proatlantické smerovanie Slovenská
republika jasne deklarovala už pred 15 rokmi svojím vstupom do NATO a EÚ, ako aj ďalších
medzinárodných organizácií. Koordinovaná snaha o vstup do Aliancie a Európskej únie
umožnila Slovensku byť súčasťou štruktúr, ktoré sú pre SR ako malú krajinu najvhodnejšou
alternatívou. Podľa slov Rastislava Káčera, čestného predsedu GLOBSEC je úspešnosť nášho
rozhodnutia evidentná. Krajiny, ktoré nepatria do euroatlantického priestoru v geopolitickom
chápaní neprosperujú do takej miery ako krajiny, ktoré sú jeho súčasťou. SR je mimoriadne
závislá od svojich susedov a strategických partnerstiev. ,,Ak má mať Slovensko nejakú
zahranično-politickú víziu, je dôležité, aby politické špičky tieto vízie interpretovali jednotne,“
uviedol Peter Kovařík, riaditeľ Kancelárie Bezpečnostnej rady SR.

SBF 2019 pokračovalo vystúpením Marcela Peška, riaditeľa Centra pre prevenciu konfliktov
OBSE so sídlom vo Viedni s komentárom k súčasným výzvam pre kooperatívnu a inkluzívnu
bezpečnosť. Druhá panelová diskusia ponúkla slovenský pohľad na riešenie konfliktu na
Ukrajine v kontexte nášho predsedníctva OBSE v tomto roku. Róbert Kirnág, riaditeľ Odboru
pre politicko-bezpečnostné otázky MZVaEZ SR, konštatoval, že predsedníctvo poskytlo nášmu
rezortu diplomacie viac informácii o tom, čo sa na Ukrajine deje a je v záujme Slovenska, aby
Ukrajina ako náš susedný štát bola prosperujúca a mierová. Za prejav politickej vôle
k zmierňovaniu napätia v regióne možno považovať aj výmeny zajatcov, ktoré sa nedávno
uskutočnili. V diskusii zazneli nielen najnovšie informácie o stave ukrajinskej spoločnosti, ale aj
možné varianty na dosiahnutie dohody veľmocí pri riešení situácie.
Tretia a posledná panelová diskusia bola zameraná na

problematiku kybernetickej

bezpečnosti na Slovensku, ale aj vo svete. Jan Majtan, generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej
bezpečnosti z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu otvoril diskusiu
úvodným komentárom, v ktorom konštatoval, že ak dáme užívateľovi na výber medzi pohodlím
a bezpečnosťou, zvíťazí pohodlie. Cieľom však má byť posúvať bezpečnosť do roviny komfortu
a chrániť informácie takým spôsobom, aby boli v bezpečí služby aj ich užívatelia. Tomáš
Hettych, viceprezident ISACA, zdôraznil, že je ilúziou predstava o národnom kybernetickom
priestore a informačná bezpečnosť je globálnym problémom, ktorý nepozná národné hranice.
Každý štát by síce mal byť sám zodpovedný za budovanie svojej kybernetickej bezpečnosti,
avšak úlohou EÚ a NATO by mala byť spoločná koordinácia jednotlivých štátnych stratégií.
Účastníci konferencie si mali zároveň možnosť symbolicky pripomenúť 100. výročie založenia
Univerzitnej knižnice v Bratislave, najstaršej a najväčšej vedeckej knižnice na Slovensku, ktorá
vznikla v októbri 1919.
SBF 2019 zorganizovali Euroatlantické centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná
knižnica NATO. Projekt finančne podporili Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky a Sekcia verejnej diplomacie NATO.

