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V Banskej Bystrici, 28. marca 2011

Vážená pani, Vážený pán, 

dovoľte  mi,  aby  som  Vás  oslovil  v mene  Euroatlantického  centra  s pozvánkou  na 
seminár  spojený  s diskusiou  na  tému  „Priority  bezpečnostnej  politiky  krajín 
Vyšehradského  zoskupenia  v kontexte  ich  vzťahov  k USA  a Rusku“,  ktorý  sa 
uskutoční  11.  apríla  2011  o 14.00  v priestoroch  Fakulty  politických  vied 
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Na diskusii vystúpia:
• Zbyňek Pavlačík, predseda združenia Jagello 2000 (CZ) 
• István Gyarmati, International Centre for Democratic Transition (HU) 
• Radovan Geist, šéfredaktor portálu Euractiv.sk (SK) 
• Leszek Fryderyk Korzeniowski, European association for Security  (PL) (tbc) 

Seminár  organizuje  Euroatlantické  centrum v spolupráci  s Fakultou  politických  vied 
a medzinárodných  vzťahov  UMB v rámci  projektu  Visegrad  Youth  Forum 2011  on 
Common Foreign and Security Policy. Hlavným cieľom projektu je podporiť verejnú 
diskusiu  o význame,  súčasnom  postavení  a smerovaní  Vyšehradského  zoskupenia, 
predovšetkým v oblastiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky so zreteľom 
na  členstvo  týchto  krajín  v medzinárodných  štruktúrach  Európskej  únie  a NATO, 
pričom zvýšená pozornosť je venovaná najmä účasti mládeže na všetkých podujatiach 
projektu  s cieľom  poskytnúť  vysokoškolským  študentom  možnosť  participovať  na 
diskusii s predstaviteľmi štátnej správy, mimovládneho sektora a s odborníkmi v oblasti 
medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky, a zároveň im tak vytvoriť priestor na 
osvojovanie si vedomostí v danej oblasti a prezentáciu vlastných názorov.

Vážená pani, Vážený pán, bude pre nás cťou, ak prijmete pozvanie na naše podujatie. 
Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na čašu vína po skončení seminára.

Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie 
účasti  prostredníctvom  e-mailu  na  adrese  adriana.apolenova@eac.sk,  prípadne 
telefonicky na čísle +421 907 264 808. Neváhajte nás, prosím, kontaktovať aj v prípade 
akýchkoľvek otázok, prípadne nejasností.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

S pozdravom 

      
Lukáš Chocholáček
Prezident
Euroatlantické centrum
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