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O projekte
STRATPOL letná univerzita je navrhnutá pre mladých profesionálov (20-30 rokov) z oboru medzinárodných
vzťahov, politológie, bezpečnostných štúdií a ďalších z krajín V4, Ukrajiny a Balkánu. Univerzita je
koncipovaná ako odborný interaktívny kurz skladajúci sa zo študijných návštev, prednášok, workshopov a
diskusií pod vedením mnohých medzinárodných expertov s dlhoročnými skúsenosťami s rozhodovaním,
diplomaciou, výskumom, médiami a neziskovým sektorom.
Naša letná univerzita má už desaťročnú tradíciu. Za túto dobu si projekt vydobyl významné postavenie v
rámci strednej Európy. V minulých ročníkoch univerzitu absolvovalo viac ako 300 mladých profesionálov,
ktorí si mohli užiť nápadité prednášky, obohacujúce debaty a neformálne diskusie v nádhernom prostredí
Tatier.

Ročník 2017 v číslach
•
•
•

7 dní prednášok, diskusií, workshopov, simulácií, debát a študijných návštev
22 odhodlaných účastníkov, ktorí prišli z 9 krajín
o Slovensko, Česká Republika, Poľsko, Slovinsko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Turecko
18 expertov z vládnych inštitúcií, ambasád, neziskových organizácií, univerzít, armády a médií.

Témy ročníku 2017
Spájacou témou ročníku 2017 bola „Stredná Európa v dobe hybridných bezpečnostných hrozieb.“
Prvý deň zahrňoval úvod do konceptu bezpečnosti od nášho riaditeľa Dr. Turcsányiho a úvod do
stredoeurópskej bezpečnosti od Petra Bátoru z kancelárie prezidenta Slovenské republiky.
Matthew Rhodes, ktorý sa univerzity prvý krát zúčastnil už v roku 2007, predstavil úlohu NATO v meniacom
sa bezpečnostnom prostredí. Petr Luňák objasnil verejnú diplomaciu NATO a štátny tajomník ministerstva
obrany SR Robert Ondrejcsák prednášal o súčasných hrozbách v rámci NATO a Strednej Európy.
Veľvyslanec Spojených štátov na Slovensku Adam Sterling popísal aktivity ambasády pri zabraňovaní vplyvu
propagandy, dezinformácií a v boji proti extrémizmu. Poradca štátneho tajomníka ministerstva obrany SR
Miroslav Mizera popísal problémy strategickej komunikácie NATO v boji proti hybridným hrozbám.
Čo sa týka konkrétnych hrozieb, Orsolya Rácz diskutovala o probléme radikalizmu a terorizmu na Západe.
Ondřej Rojčík z Národného centra kybernetickej bezpečnosti ČR predstavil hrozby a bezpečnostné problémy
v kyberpriestore. Pavol Kosnáč sa sústredil na zahraničných bojovníkov a bojové charity. V neposlednej rade
Győri Lóránt popísal problém proruských ultrapravicových aktérov a ruský vplyv v strednej Európe.
Z konkrétnych regiónov Lucia Yar z EurActiv.sk diskutovala o súčasnej tureckej politickej situácii. Naša
výskumná pracovníčka Maryna Vorotnyuk priblížila bezpečnostnú situáciu v čiernomorskom regióne a na
južnom Kaukaze. Dušan Fischer z SFPA objasnil americkú zahraničnú politiku voči strednej Európe.
V praktickej časti programu mohli účastníci previesť nadobudnuté znalosti do praxe v rámci interaktívnej
simulácie riešenia konfliktov, kde riešili krízu na západnom Balkáne. Tiež dostali možnosť diskutovať
prebrané témy v Oxfordskej debate. V piatok sa účastníci vydali na študijnú návštevu slovenskej leteckej
základne v Sliači.
Dôstojníci z NATO Force Integration Unit Slovensko popísali ich rolu a fungovanie NATO z praktickej
perspektívy v osviežujúcej debate s účastníkmi.
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