
 

 

Na Slovensko príde zahranično-politická a bezpečnostná elita 
Bratislava sa stane dejiskom dôležitých zahranično-politických diskusií pred Summitom NATO v 

Chicagu. Tohtoročné bezpečnostné fórum GLOBSEC otvorí svoje brány v apríli. 

Bratislava 21. februára 2012 – Siedmy ročník podujatia sa uskutoční v dňoch 12. – 14. apríla 

2012. Aj tento rok sa v Bratislave zíde politická a diplomatická špička, kľúčové osobnosti 

pôsobiace v oblasti bezpečnosti, zahraničnej politiky a ekonomiky, ako aj vplyvní experti 

z obidvoch strán Atlantiku, Ázie a Afriky. GLOBSEC dnes patrí medzi najdôležitejšie regionálne 

a svetové podujatia v oblasti bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Témou bratislavských 

rozhovorov na jar budú najdôležitejšie otázky, ktoré v súčasnosti rezonujú v medzinárodnej 

politike.  

Najvýznamnejšie pravidelne sa opakujúce podujatie na Slovensku a strednej Európe 

organizuje Slovenská atlantická komisia v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Konrad 

Adenauer Stiftung a Atlantic Council, ministerstvami zahraničných veci Českej republiky 

a Slovenska, ako aj Medzinárodným vyšehradským fondom. Na konferencii sa partnersky 

podieľajú aj NATO a vplyvný medzinárodný think-tank Bruegel. 

Koridorová diplomacia 

Dva a pol dňová konferencia prinesie zaujímavé diskusné formáty, neformálne stretnutia 

a recepcie. Už tradične sa Fórum stane platformou pre tzv. koridorovú diplomaciu, ktorá 

umožní rozhovory aj nad rámec oficiálneho programu. „Koridorová diplomacia predstavuje 

veľmi účinný a efektívny spôsob tvorby zahraničnej politiky,“ vysvetľuje Rastislav Káčer, 

prezident Slovenskej atlantickej komisie. Jej neformálny až networkingový charakter 

zjednodušuje komunikáciu aktérov aj samotné rokovania,“ konštatuje Rastislav Káčer. 

Dôležitosť tohtoročnej konferencie umocňuje aj fakt, že GLOBSEC 2012 bude posledným 

významným zahranično-politickým fórom pred májovým Summitom NATO v Chicagu. 

Bratislava sa tak stane dejiskom dôležitých rozhovorov o otázkach, ktoré budú nastolené na 

chicagskom Summite.  

Prípravy na Chicago 

Svojím načasovaním je GLOBSEC 2012 ideálnou platformou pre stredoeurópske rozhovory na 

naliehavé témy, ktoré rezonujú v regióne a ovplyvňujú transatlantickú spoluprácu. „Tak ako 

po minulé roky aj tento rok očakávame, že sa GLOBSEC stane platformou pre neformálne 

rozhovory ministrov zahraničných vecí krajín V4 a strednej Európy. Tie budú o to dôležitejšie, že 

sa konajú mesiac pred summitom NATO v Chicagu a v čase prebiehajúcej ekonomickej krízy 

v Európe,“ upozorňuje Róbert Vass, generálny tajomník Slovenskej atlantickej komisie. 

 

Témy, ktoré hýbu svetom 

Tohtoročný GLOBSEC prinesie diskusie na aktuálne témy, ktoré budú o mesiac neskôr 

nastolené na summite NATO v Chicagu. Reč bude o obrannej spolupráci V4, o perspektívach 

vývoja na Balkáne, strednom Východe či severnej Afrike. Dôležitou súčasťou debát bude 

budúcnosť eurozóny a samotnej EÚ, po roku sa pozornosť obráti k Arabskej jari. Témou diskusií 

bude aj posun v zahranično-politických prioritách USA, GLOBSEC 2012 neobíde ani stále 

aktuálnejšiu tému „cyber security.“ 



Mládežnícky Summit NATO do Bratislavy 

V rámci Bratislavského bezpečnostného fóra sa uskutoční Mládežnícky summit NATO, ktorý je 

priamou väzbou GLOBSECu na májový Summit NATO v Chicagu. „GLOBSEC ako jediné 

európske fórum tento rok exkluzívne privíta summit budúcich politických lídrov a diplomatov 

z členských krajín NATO a partnerských štátov,“ vysvetlľuje Róbert Vass. Počas Mládežníckeho 

summitu NATO sa uskutoční krízová simulácia NATO, ktorá bude pokračovať o mesiac neskôr 

na ďalšom mládežníckom summite v Chicagu. 

Česká a slovenská transatlantická cena 

Tento rok uplynie desaťročie od momentu, čo sedem krajín strednej a východnej Európy 

dostalo na pražskom summite NATO pozvánku do Aliancie. Túto udalosť si pripomenie nová 

Česká a slovenská transatlantická cena. „Ocenenie bude udelené v dvoch kategóriách. 

Zatiaľ neprezradíme nominácie, môžeme však povedať že ocenenie si odnesú dve osobnosti, 

ktoré  pozná celý svet, a ktoré významným spôsobom prispeli k posilneniu transatlantických 

väzieb, bezpečnosti a mieru,“ naznačuje Róbert Vass. Odborná komisia zložená 

z významných osobností zahraničnopolitického života obidvoch krajín, bude pri výbere 

posudzovať najmä ich väzby na región strednej Európy.   

Slovenská atlantická komisia (SAC) je nezávislá mimovládna organizácia aktívna v oblasti domácej 

a medzinárodnej politiky a bezpečnosti. Usiluje sa o aktívnu a konštruktívnu angažovanosť Slovenskej republiky 

v medzinárodných vzťahoch. Dôraz kladie na spoluprácu vo vybraných regiónoch a problematikách, kde 

skúsenosti a expertíza stredoeurópskej krajiny môžu priniesť značnú pridanú hodnotu. Prostredníctvom 

projektov, asociovaných expertov a spolupráce so štátnymi a mimovládnymi inštitúciami, ako aj súkromnými 

subjektmi, usiluje o efektívny rast mladých profesionálov. SAC vznikla v roku 1993, kedy sa zároveň stala 

asociovaným členom medzinárodnej mimovládnej organizácie Atlantic Treaty Association (ATA). Plné členstvo 

získala v roku 2004, dnes patrí k jej najaktívnejším členom. Vďaka silnému medzinárodnému postaveniu majú 

aktivity SAC reálny dopad nielen na Slovensko, ale aj na región strednej Európy či transatlantické vzťahy. 

Medzi vlajkové aktivity SAC patria: 

 GLOBSEC – Jedna z piatich strategických konferencií, ktorá formuje transatlantickú 
zahraničnopolitickú a bezpečnostnú agendu s dôrazom na stredoeurópsky región. 

 Central European Policy Institute (CEPI) – Analytické centrum CEPI združuje expertov viacerých 
krajín stredoeurópskeho regiónu. CEPI sa zameriava predovšetkým na otázky zahraničnej politiky, 
bezpečnosti, obrany, ekonomiky či energetiky. Sídlom organizácie bude Bratislava. 

 Transfer of Know-How Programme – Program je zameraný na prenos slovenských skúseností z 
transformačného procesu a prístupových procesov do NATO a EÚ. Destináciou slovenského know-
how sú najmä krajiny západného Balkánu a Východného partnerstva. 

 Youth Leadership Programme – Program umožňuje študentom a mladým profesionálom 
prehlbovať svoje znalosti a praktické skúsenosti v rámci projektov, výskumných pobytov, štipendií 
a stáži doma i v zahraničí. 

Viac informácií nájdete na webstránkach www.ata-sac.org. 
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