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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA: „GLOBSEC 2015“
INTERNATIONAL CONFERENCE: “GLOBSEC 2015”
Milan Solár
Tohtoročné medzinárodné bezpečnostné fórum GLOBSEC, ktoré sa
uskutočnilo v Bratislave od 19. do 21. júna, bolo najväčším v jeho histórii. Tento
rok sa konferencia niesla v duchu osláv svojho desiateho výročia. V tomto roku
bola jej unikátna úloha v rámci strednej Európy o to príznačnejšia, že sa konala
na pozadí neustále ťažko skúšaného bezpečnostného prostredia nielen v okolí
Európy, no tento raz už i Európy samotnej, a to predovšetkým v dôsledku ruskej
agresie voči Ukrajine a neutíchajúcemu násiliu, ktorého sa dopúšťa Islamský
štát na Strednom východe. Množstvo ďalších tém bolo zameraných
predovšetkým na problémy, akými je alarmujúce rozširovanie ruskej
propagandy v Európe a v jej okolí, úloha NATO pred Varšavským summitom v
roku 2016, utečenecká kríza v Stredomorí, perspektívy spolupráce štátov
Višegrádskej skupiny a strednej Európy a budúcnosť Európy vo svetle
Energetickej únie EÚ a hrozieb, ktoré predstavuje prípadné vystúpenie Grékov
a Britov z EÚ. K významným momentom fóra patrili prejavy premiéra Davida
Camerona, senátora Johna McCaina, prezidentov Bronislawa
Komorowského, Toomasa Ilvesa a Andreja Kisku, ako aj okrúhly stôl
premiérov Višegrádskej štvorky. Okrem uvedeného, menšie, neformálne fóra
GLOBSEC-u, ako napríklad GLOBSEC Young Leaders’ Forum a tri fóra o
obrane, energii a inováciách a kybernetickej bezpečnosti s účastníkmi z
verejného i súkromného sektoru, priniesli množstvo podnetných pohľadov a
odporúčaní. Počas fóra GLOBSEC sa konala aj slávnostná galavečera, kde boli
ocenené osobnosti: Carl Bildt, bývalý premiér Švédskeho kráľovstva a profesor
Otto Pick, za ktorého oficiálne prevzal Českú a slovenskú transatlantickú cenu
veľvyslanec Jíri Šedivý. Cenu osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom
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zaslúžili o upevňovanie transatlantických vzťahov, každoročne odovzdáva
Slovenská atlantická komisia v spolupráci s partnerskou organizáciou Jagello
2000.
GLOBSEC si tiež môže pripísať viaceré inovatívne projekty, ktorými posunul
latku z minulého roka opäť o niečo vyššie. Príkladom sú verejné debaty
GLOBSEC City Talks v troch slovenských mestách - Bratislave, Banskej Bystrici
a Košiciach, konferenčný denník GLOBSEC Daily, ale aj unikátne televízne
štúdio RTVS a Euronews, kde si počas exkluzívnych rozhovorov vychutnali
výhľad na Dunaj takí hostia ako chorvátska prezidentka Kolinda Grabar
Kitarović. Pôsobivé sú aj čísla na sociálnych sieťach. Len za tri dni sa na
Twitteri GLOBSEC-u objavilo až 5000 tweetov z hashtagom #GLOBSEC2015.
Profil konferencie na tejto sociálnej sieti navštívilo 4900 ľudí a celkovo fórum po
uplynulom víkende zanechalo 120 tisíc primárnych impresií. Nezaostal pritom
ani Facebook, ktorý si naši hostia pozreli 45-tisíc krát, a medzi našimi priateľmi
tak pribudlo 250 úplne nových ľudí.
Na tomto jubilejnom ročníku sa zúčastnilo viac ako tisíc hostí, medzi nimi
prezidenti Slovenska, Poľska, Chorvátska, Gruzínska, Estónska či
Macedónska, predsedovia vlád vrátane britského premiéra, ministri
zahraničných vecí, obrany, predstavitelia EÚ a NATO, americkí senátori a
renomovaní bezpečnostní a zahraničnopolitickí experti z viac ako 70 krajín. O
priebehu konferencie informovalo približne 200 novinárov z celého sveta.
„GLOBSEC je dnes jedno z najdôležitejších podujatí, ktoré pevne umiestnilo
Bratislavu na mapu transatlantického myslenia. Je to platforma na konštruktívnu
konfrontáciu širokej škály politík s poprednou politickou a expertnou komunitou
a možnosť overiť si ich správnosť a životaschopnosť,“ uviedol v otváracom
príhovore minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav
Lajčák. Diskusie, ktoré podľa zakladateľa GLOBSEC-u Róberta Vassa prebehli
počas troch dní konferencie, napomohli k posunutiu medzinárodnej debaty o
riešení ukrajinskej krízy, s tým súvisiacich krokov Ruska a európskej politiky
voči nim. Prispeli tiež k riešeniu otázky o budúcnosti Európskej únie, ktorá je
ako uviedol Róbert Vass: „testovaná vnútornými napätiami, či už je to Gréckom
a jeho možnom odchode z eurozóny, alebo otázkou budúcnosti vzťahov s
Veľkou Britániou“. Ďalej sa diskutovalo o energetickej a kybernetickej
bezpečnosti, Islamskom štáte a vzostupe islamského extrémizmu, ako aj o
ďalších dôležitých témach. Podarilo sa tiež splniť želanie organizátorov, aby sa
GLOBSEC stal akousi prípravou na budúcoročný summit NATO vo Varšave,
ktorý by mal demonštrovať jednotu transatlantického spoločenstva v reakcii na
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rôzne hrozby.
Rastislav Káčer, čestný predseda Slovenskej atlantickej komisie o
GLOBSEC-u povedal: „Bratislavská konferencia GLOBSEC organizovaná
Slovenskou atlantickou komisiou, je dnes, po desiatich rokoch svojej existencie
už takmer neodmysliteľnou položkou v zahraničnopolitickom kalendári stoviek
diplomatov, politikov, expertov a žurnalistov. Aj tento rok sa na brehu Dunaja
zišla zhruba tisícka účastníkov z celého sveta. Geografický rámec presahuje
ďalej než „od Vancouveru po Vladivostok” a škála účastníkov je od
vysokoškolských študentov po hlavy štátov a vlád. Nielen z nášho sebeckého
pohľadu organizátorov, ale v prvom rade na základe hodnotenia expertov sa
táto konferencia zaradila medzi top svetové podujatia v oblasti zahraničnej
politiky a bezpečnosti. Hodnotenie sa opiera o mnohé faktory, najmä však o
kvalitu a úroveň diskutujúcich, účastníkov, servisu a organizácie, ale aj
mediálneho a spoločenského vplyvu. V porovnaní s obdobnými podujatiami v
celom transatlantickom priestore je však GLOBSEC unikátny jedným. Určite to
nie je dĺžka tradície – veď mnohé (a zámerne nechcem ako príklad uvádzať
matku všetkých takýchto konferencií – mníchovskú) majú omnoho viac ako 10
rokov. Ani zoznamom VIP hostí neohuruje viac ako iné, takisto logistikou a
komfortom služieb nezatieni mnohé z nich. Príbeh GLOBSEC-u je jedinečný v
tom, že vznikol ako jednoduchá študentská iniciatíva vymyslená skupinou
mladých ľudí, stále ešte len študentov, z Univerzity Mateja Bela z Banskej
Bystrice. Nie je to projekt politického lídershipu, veľkých korporátnych záujmov,
ani robustného, bohatého think-tanku. Je to svojím pôvodom jednoduchý
„garážový projekt” skupiny nadšencov bez peňazí, vplyvu, ale s víziou,
nápadom a vytrvalosťou. Keď som sa vracal zo svojho veľvyslaneckého postu v
USA v roku 2008, Róbert Vass, asi najvýraznejšia postava zo spomenutých
entuziastov ma presvedčil, aby som sa pridal k tomuto kolektívu, hoci som vtedy
netušil, kam sa dokážeme spolu dostať. Jedno bolo jasné: GLOBSEC možno
nemal peniaze a garantovanú podporu nikoho, ale mal malý, neuveriteľne
motivovaný kolektív. Sám som bol vždy presvedčený, že malá krajina v citlivom
priestore potrebuje byť aktívnym hráčom, ktorý sedí pri stole, kde sa diskutuje o
globálnych riešeniach. Vo Washingtone sa zvyklo hovoriť, že kto nie je pri stole,
často sa ocitne na jedálnom lístku… Slovensko potrebovalo a potrebuje nielen
formálne členstvo v NATO a EÚ, ale potrebuje byť aj súčasťou odbornej,
občianskej a expertnej diskusie v tomto priestore. Aj to, že nie sme hegemón a
nikto nás z toho ani len nemôže upodozrievať, nám dáva dobrú pozíciu.
Navyše, silne sme verili v silu regionalizmu a tiež, že Slovensko v kontexte V4
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dokáže boxovať vo vyššej kategórii, než samé váži. GLOBSEC je projekt, na
ktorý sme hrdí všetci, ktorí sme sa na jeho raste podieľali. Organizačný tím v
súčasnosti tvoria desiatky mladých ľudí, ale aj medzinárodný poradný výbor a
malý neformálny tím s kreatívnym myslením. Vplyv podujatia dnes ďaleko
presahuje hranice Slovenska i V4. GLOBSEC je miesto, ktoré vytvára priestor
pre výmenu názorov a vízií, obrusovanie hrán, vytváranie nových väzieb,
paralelnú kuloárovú diplomaciu, pre prácu s mienkou a názorom. Je miestom,
ktoré spoluutvára náš svet tak, aby bol vypočítateľný, bezpečný a veríme, že
lepší. Je to podujatie, kde sa stretávajú politickí lídri s intelektuálnou a
expertnou elitou a vedúcimi osobnosťami svetového biznisu. A každý, kto tam
príde, vidí a cíti, že za GLOBSEC-om stále stojí ten istý tím mladých
nadšencov, ktorí dokážu takéto špičkové podujatie zorganizovať lepšie, ako
ktorákoľvek slovenská eventová alebo vládna agentúra. Stále bez veľkých
štátnych alebo korporátnych fondov, „na kolene”, s nadšením a nasadením.
Mnohí sa radi vracajú na GLOBSEC aj práve preto, lebo má dušu a charakter,
čo je v dnešnej cynickej dobe konšpiračných teórií a pokrútených hodnôt veľmi
vzácna hodnota.“
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