
 

 

Úvodné prejavy Slovenského bezpečnostného fóra 2018 

1. októbra sa na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave pod záštitou ministra zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka konal v poradí už 12. ročník Slovenského 

bezpečnostného fóra (SBF). Podujatie organizované študentskou mimovládnou organizáciou 

Euroatlantické centrum a Univerzitnou knižnicou – Depozitnou knižnicou NATO v Bratislave 

sa tento rok nieslo v znamení výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a jej 

pôsobenia v zahraničnom prostredí, pričom rečníci diskutovali aj na aktuálne bezpečnostné 

témy. Okrem troch panelových diskusií tohoročný edícia SBF zahŕňala aj sprievodné 

podujatie – Okrúhly stôl mladých lídrov – ktorého témou bola úloha strategickej komunikácie. 

Konferenciu už tradične otvorili svojimi úvodnými prejavmi generálna riaditeľka Univerzitnej 

knižnice v Bratislave Silvia Stasselová a prezidentka Euroatlantického centra Lucia 

Kaščáková. Obe vo svojich prejavoch zdôraznili význam podujatia, ktoré sa etablovalo ako 

jedno z významných podujatí spoločenskej diskusie a výrazne prispieva k budovaniu 

domáceho konsenzu v otázke bezpečnostnej politiky. V rámci podujatia je dôležité poskytnúť 

priestor na diskusiu mladých lídrov, nakoľko vzdelávanie tejto generácie je pre Univerzitnú 

knižnicu kľúčové. Nutnosť venovať sa strategickej komunikácií vyzdvihla vo svojom prejave 

aj prezidentka Euroatlantického centra Lucia Kaščáková, ktorá dodala, že je nutné dostať 

hlas mladých do povedomia verejnosti. 

Program podujatia pokračoval úvodným prejavom štátneho tajomníka Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Františka Ružičku, ktorý vo svojom prejave 

charakterizoval Slovenské bezpečnostné fórum ako významné podujatie pri vytváraní 

priestoru pre substantívnejšiu diskusiu a budovanie spoločenského vnímania vecí, ktoré sa 

vo svete dejú, ako na nás vplývajú a čo by sme s tým mali robiť. Štátny tajomník Ružička 

vymenoval viacero hrozieb súčasného vývoja, ktoré majú na Slovenskú republiku priamy 

dosah. Multilateralizmus zažíva krízu a napriek snom po mieri žijeme v dobe dlhodobých 

konfliktov. Menia sa hranice, ktoré sme považovali za jasné (Brexit). Zároveň nedokážeme 

zabrániť nehumánnemu používania zbraní v Sýrii.  

 

Súčasné hrozby čoraz efektívnejšie využívajú internet, jeden z najsilnejších nástrojov 

globalizácie, čo sa týka nielen nás, ale aj našich transatlantických partnerov. Informácie 

vytvárajú svoju vlastnú virtuálnu realitu, pričom podľa slov pána štátneho tajomníka „plávame 

v mútnych vodách dezinformácií.“ Napriek tomu, môžeme hovoriť aj o pozitívach. Politika 



 

 

Slovenskej republiky je bezpečne ukotvená v NATO a EÚ. Naša bezpečnosť, 

obranyschopnosť a kredibilita je podmienená silou týchto organizácii a preto je naše členstvo 

v nich absolútnou  nevyhnutnosťou. Predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE bude nielen 

príležitosťou, ale aj výzvou. V otázke strategickej komunikácie je dôležité uvedomiť si, že 

mladí ľudia majú v súčasnosti veľký problém zaradiť sa a cítia sa niekde uprostred, teda 

medzi Východom a Západom. Je dôležite vzdelávať ľudí aj v tomto smere. Štáty, ktoré nie sú 

členmi žiadnej organizácie, sú oveľa zraniteľnejšie. Členstvom v medzinárodných 

organizáciách Slovenská republika zdôrazňuje svoje hodnoty a potvrdzuje, že patrí 

k najvyspelejším štátom na svete. Každé námety na zvýšenie povedomia o bezpečnosti 

Slovenskej republiky, významu členstva v NATO, EÚ či OBSE sú preto vítané 

a podporované. 


