Tematické zameranie panelových diskusií
__________________________________________________________________________________

1. panel:

25 rokov zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR – Kde sa
nachádzame a kam smerujeme?

Rok 2018 je 25. výročím vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Tento míľnik je
preto vhodným impulzom na zhodnotenie vývoja našej krajiny, rovnako ako jej pôsobenia v
zahraničí. Na začiatku bol jednou z hlavných priorít zahraničnej politiky SR vstup do
euroatlantických organizácií. Slovenská republika sa počas rokov plne etablovala v
euroatlantických štruktúrach, ako NATO či Európska únia. Práve pôsobenie v daných
medzinárodných organizáciách naďalej ostáva jedným z kľúčových bodov zahraničnej
politiky Slovenskej republiky. Tematickým zameraním prvého panelu bude preto
zhodnotenie pôsobenia SR v medzinárodných organizáciách od jej vzniku, ako aj vyjadrenia
postojov k jej budúcemu pôsobeniu v ich rámci. Členské krajiny NATO a EÚ musia čeliť dnes
už stálym hrozbám, akými sú terorizmus či extrémizmus, no aj kybernetickým útokom či
rastúcim hybridným hrozbám. Slovenská republika, rovnako ako ostatné členské krajiny,
preto musia byť pripravené. Výstupy z prvého panela môžu slúžiť ako odporúčania, ktoré
môže Slovenská republika zvoliť pri ďalšom pôsobení v medzinárodných organizáciách.

2. panel:

Predsedníctvo Slovenska v OBSE – výzva či príležitosť?

Časť konferencie bude venovaná prípravám Slovenskej republiky na predsedníctvo v
OBSE v roku 2019. Predsedníctvom v OBSE Slovensko vyjadruje svoj cieľ a odhodlanie
pracovať, spoločne s ostatnými členskými krajinami, pre mier a stabilitu vo svete. OBSE
predstavuje jeden z najdôležitejších nástrojov, ktorými štáty disponujú pri predchádzaní
konfliktov. Počas predsedníctva bude môcť Slovenská republika prezentovať svoje ciele
najmä v oblasti bezpečnostnej politiky. Rečníci na panelovej diskusii dostanú priestor
vyjadriť svoje názory a zhodnotiť doterajšie prípravy na túto významnú udalosť, rovnako ako
prezentovať vlastné odporúčania k témam, ktoré by mala Slovenská republika zaradiť medzi
priority svojho predsedníctva. Dôležitým je takisto predsedníctvo Fóra pre bezpečnostnú
spoluprácu, vďaka čomu môže byť Slovenská republika lepšie pripravená na samotné
predsedníctvo.

Side Event: Okrúly stôl mladých lídrov
Formát interaktívnej diskusie (okrúhlych stolov), rovnako ako pri predchádzajúcich
ročníkoch SBF, prinesie výmenu názorov v kontexte úlohy strategickej komunikácie v časoch
súčasných bezpečnostných výziev. Organizátori tak poskytnú mladým lídrom priestor vyjadriť
sa k otázke komunikácie SR, EÚ či NATO. Samotnému stretnutiu mladých lídrov bude
predchádzať prípravná fáza vo forme online mentoringu a spoločnej komunikácie
prostredníctvom sociálnych sietí. Získané poznatky a vedomosti budú použité pri
vypracovaní spoločného stanoviska počas stretnutia okrúhleho stola v rámci konferencie.
Odbornosť celého konceptu zaručí účasť experta, ktorý povedie celé stretnutie a v
nadväznosti naň odprezentuje

závery mladých lídrov počas panelu venovanému danej

téme.

3. Panel:

Aktuálne bezpečnostné výzvy: úloha strategickej komunikácie

Jeden z panelov sa zameria na význam strategickej komunikácie v kontexte
aktuálnych bezpečnostných výziev. Strategická komunikácia je nesmierne dôležitým prvkom
zahraničnej a bezpečnostnej politiky, predstavuje prostriedok, ktorým politici prezentujú
svoje názory a ciele širokej verejnosti, čo umocňuje aj zriadenie Oddelenia strategickej
komunikácie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pri vzniku nových
medzinárodných bezpečnostných projektov v rámci euro-atlantických štruktúr, akými je
napríklad PESCO, je pre SR dôležité odkomunikovať jej pozíciu a záujmy v spomínanom
projekte. Participanti na paneli budú môcť zhodnotiť prácu Slovenskej republiky a aktivity EÚ
či NATO v tomto smere.

