
 

 

Otvorenie diplomatickej sezóny na Slovensku už po deviatykrát v Bratislave 

Banská Bystrica, 29.9.2015 

Slovenské bezpečnostné fórum (SBF) predstavuje najväčšiu bezpečnostnú konferenciu svojho 

druhu na Slovensku. Podujatím sa už tradične otvára diplomatická sezóna na Slovensku. V 

priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave sa 5. 10. 2015 uskutoční v poradí už 9. ročník 

konferencie, ktorá prebehne pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J.E. Andreja Kisku.  

Hlavnou ambíciou SBF 2015 je vytváranie rámcového konsenzu slovenskej bezpečnostnej komunity v 

aktuálnych i perspektívnych otázkach národnej, regionálnej a globálnej bezpečnosti z pohľadu 

záujmov, očakávaní a potrieb Slovenskej republiky ako člena EÚ a NATO.  

Formát deviateho ročníka nezostane bez zmien – jeho cieľom je však i naďalej zapojiť do dialógu 

všetky relevantné subjekty a priblížiť ho širokej verejnosti. Bude obohatený o množstvo inovácií, kde 

popri tradičných príhovoroch a panelových diskusiách budú účastníci navrhovať  konkrétne riešenia 

hlavných problémov a výziev, pred ktorými Slovensko stojí. 

So svojimi príspevkami na aktuálne témy – „Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ – nová 

Bezpečnostná stratégia EÚ“ , „NATO od Walesu k Varšave“ a „Ukrajinská kríza a my“  vystúpia pred 

auditóriom vybraní rečníci reprezentujúci rôzne spoločenské sféry. Po ich prezentácií bude priestor 

venovaný otázkam z publika.  

Inováciou aktuálneho ročníka sú tzv. okrúhle stoly, počas ktorých bude mať vybraná skupina 

odborníkov príležitosť vypracovať návrhy a odporúčania týkajúce sa problematiky Islamského štátu, 

imigrácie a Bezpečnostnej stratégie SR.  

Unikátnosť deviateho ročníka SBF predstavuje taktiež tzv. Národný okrúhly stôl – Slovenské fórum 

proti propagande. Stretnutie širokej skupiny osobností, ktoré sa aktivizujú v prospech európskych a 

atlantických hodnôt, vytvorí priestor pre dialóg a objektívne informovanie o súčasnom dianí, vzájomné 

zdieľanie inšpirácií a skúseností zo všetkých spoločenských sfér. Umožní tak posilnenie postavenia 

Slovenska voči rastúcim nedemokratickým trendom.  

Organizátorom SBF 2015 je Euroatlantické centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave – Depozitná 

knižnica NATO a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Partnerom konferencie je Inštitút pre stredoeurópsku politiku CEPI. Hlavným mediálnym partnerom je 

Denník N. 


