
Slovenské bezpečnostné fórum 2022, reflektujúc novú éru demokracie.

Tlačová správa: Banská Bystrica, 26.september 2022

Čaká nás už 16. ročník Slovenského bezpečnostného fóra. V pondelok, 3. októbra

2022 od 9:00 hod. sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutoční

druhá najväčšia bezpečnostná konferencia na Slovensku, organizovaná výlučne

študentmi.

16. ročník SBF sústredí svoju pozornosť na najdôležitejšie témy a výzvy slovenskej

bezpečnostnej politiky v národnom aj celoeurópskom meradle. Prostredníctvom

troch panelových diskusií sa rečníci pokúsia reflektovať a priblížiť udalosti, ktoré sa

momentálne odohrávajú na medzinárodnej scéne a poskytnúť možné riešenia na

aktuálne otázky. Druhú najväčšiu bezpečnostnú konferenciu na Slovensku otvorí

spolu s prezidentkou Euroatlantického centra, Patríciou Chnúrikovou a generálnou

riaditeľkou Univerzitnej knižnice v Bratislave, Silviou Stasselovou svojím úvodným

prejavom aj minister obrany SR, Jaroslav Naď.

Prvá panelová diskusia sa zameriava na jednu z najpálčivejších bezpečnostných

problémov posledných rokov akým je vojna na Ukrajine. Diskusia sa bude zameriavať

na vplyv vojny na Slovensko a svet. Je veľmi pravdepodobné, že vojna na Ukrajine

bude aj naďalej výrazne ovplyvňovať európsky kontinent a bude určovať priority,

bezpečnosť, ciele a ekonomickú stabilitu. Rečníci zo štátnej sféry a mimovládneho

sektora priblížia publiku detaily prijatých opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov

vojny z pohľadu Severoatlantickej aliancie, Európskej únie, či Slovenskej republiky.

Druhá panelová diskusia sa bude týkať budúcnosti NATO v kontexte prijatia

Strategickej koncepcie NATO 2030. Za hlavnú ambíciu si pokladá predstaviť

konkrétne ciele pre ďalší spoločný vývoj obrannej politiky v rámci Severoatlantickej

aliancie. Rečníci okrem iného publiku priblížia hlavné obsahové body koncepcie

NATO 2030, výsledky júnového samitu v Madride a budúcnosť rozširovania

Severoatlantickej aliancie.



Posledná, nemenej dôležitá panelová diskusia bude venovaná hrozbám vyplývajúcim

zo šírenia dezinformácií. Keďže v súčasnosti možno dezinformácie zaradiť k

najsilnejším nástrojom hybridných hrozieb podkopávajúcich piliere demokratickej

spoločnosti, je potrebné, aby sa zintenzívnila odborná a verejná diskusia k tomuto

fenoménu. Práve preto budú ciele finálnej panelovej diskusie zahŕňať zefektívnenie

strategickej komunikácie a posilňovanie odolnosti spoločnosti voči dezinformáciám

a propagande, zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti, posilňovanie informovanosti u

jednotlivcov, či vzdelávanie v rámci kritického myslenia.

Nie len zástupcovia štátnej správy, mimovládnych organizácií, akademickej obce či

diplomatickej sféry, ale aj mladí lídri, budú mať možnosť prispieť k obsahovej stránke

podujatia. V rámci sprievodného podujatia konferencie: Okrúhly stôl mladých lídrov,

nadobudnú nové poznatky, ktoré budú môcť následne uplatniť v praxi. Tohtoročný

Okrúhly stôl mladých lídrov sa bude venovať dezinformáciam a boju proti nim. Okrem

iného je zameraný na tému kritického myslenia. Otvára tak mladým lídrom a

odborníkom príležitosť spoločne hľadať odpovede na otázky, ako do väčšej miery

eliminovať stále viac šíriace sa dezinformácie, zlepšiť rozvíjanie kritického myslenia a

pomôcť tak chrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Rečníci a odborníci budú

mať možnosť spoločne posúdiť, ako veľmi je súčasný systém boja s hybridnými

hrozbami efektívny.

Podrobný program konferencie nájdete na internetovej stránke: https://sbf.eac.sk/

Organizátormi SBF 2022 sú Euroatlantické centrum a Univerzitná knižnica v

Bratislave –Depozitná knižnica NATO. Projekt finančne podporili Ministerstvo obrany

Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Slovenskej republiky.
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