Slovenské bezpečnostné fórum 2018 v duchu štvrťstoročia
slovenskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
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12. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF), ktorým sa už tradične začína
diplomatická sezóna na Slovensku, otvorí úvodným prejavom novovymenovaný
štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František
Ružička. SBF, ktoré sa počas predchádzajúcich ročníkov dokázalo etablovať ako
jedna z najväčších bezpečnostných konferencií na Slovensku, sa uskutoční 1. októbra
2018 od 9,00 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Záštitu nad
konferenciou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav
Lajčák.
Cieľom tohtoročného podujatia je poukázať na významné míľniky histórie Slovenskej
republiky, ktoré ju v priebehu jej samostatnej existencie formovali. Predovšetkým v kontexte
vstupu a členstva v euroatlantických štruktúrach a v oblasti bezpečnostnej politiky vo
všeobecnosti. Nemenej dôležitými témami SBF 2018, ktoré budú rezonovať počas celého
podujatia, budú nastávajúce predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE a posilnená
spolupráca členských štátov EÚ na poli bezpečnosti a obrany.
Formát konferencie je už tradične koncipovaný tak, aby popri tradičných príhovoroch
a panelových diskusiách mali možnosť zasiahnuť do obsahovej stránky podujatia aj pozvaní
hostia z auditória. Organizátori podujatia ponúknu opäť priestor aj mladým lídrom. Pri
okrúhlom stole budú môcť viesť interaktívnu diskusiu. Výstupy z diskusie budú následne
prednesené počas záverečnej panelovej diskusie konferencie.
V programe Slovenského bezpečnostného fóra je pripravených niekoľko tematických
panelových diskusií: 25 rokov zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR – kde sa
nachádzame a kam smerujeme?, Predsedníctvo Slovenska v OBSE – výzva či
príležitosť? a Aktuálne bezpečnostné výzvy: úloha strategickej komunikácie.

Organizátormi SBF 2018 sú Euroatlantické centrum a Univerzitná knižnica v Bratislave –
Depozitná knižnica NATO. Projekt finančne podporili Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí Slovenskej republiky a Sekcia verejnej diplomacie NATO.
Počas konania Slovenského bezpečnostného fóra bude v priestoroch Univerzitnej knižnice
inštalovaná tematická výstava s názvom „Sto rokov slovenskej diplomacie“. Výstava mapuje
jednotlivé obdobia posledných 100 rokov československej a slovenskej histórie z pohľadu
podielu slovenských diplomatov na dôležitých dejinných udalostiach v rámci ČSR, ČSSR,
ČSFR a samostatnej SR. Významný priestor je v projekte venovaný úspešnému príbehu
Slovenskej republiky, jej diplomacie a dosiahnutým výsledkom v oblasti zahraničnej politiky,
najmä aktívnemu členstvu v medzinárodných organizáciách.

