
 

 

 

Generálny tajomník OBSE úvodným prejavom otvorí 11. ročník SBF 

Banská Bystrica, 25. september 2017 

11. ročník Slovenského bezpečnostného fóra (SBF) bude premiérovo hostiť 

novozvoleného generálneho tajomníka OBSE Thomasa Gremingera, ktorý úvodným 

prejavom otvorí tohoročnú edíciu podujatia. SBF, ktoré už tradične otvára 

diplomatickú sezónu na Slovensku, sa bude konať 2. októbra 2017 v priestoroch 

Univerzitnej knižnice v Bratislave. Podujatie sa opäť uskutoční pod záštitou ministra 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. 

Ambíciou jedenásteho ročníka SBF je zapojiť do dialógu o národnej bezpečnosti všetky 

relevantné subjekty a zároveň ho čo najviac priblížiť širokej verejnosti. Hlavné zameranie 

konferencie je vymedzené na regionálne a globálne bezpečnostné otázky, ktoré sa 

bezprostredne týkajú Slovenskej republiky. 

Formát konferencie bude obohatený o množstvo inovácií, kde popri tradičných príhovoroch a 

panelových diskusiách budú účastníci navrhovať konkrétne riešenia najaktuálnejších a 

najpálčivejších problémov a výziev, ktorým musí Slovenská republika v súčasnosti čeliť.  

So svojimi príspevkami na aktuálne témy, ktorými sú „Ako posilniť bezpečnosť občanov 

Európy?“, „Bezpečnostná stratégia SR: nové výzvy, nové riešenia?“ a „Vzdelávaním 

k bezpečnosti?“ pred auditóriom vystúpia vybraní rečníci reprezentujúci rôzne spoločenské 

sféry. Po ich výstupoch bude priestor venovaný otázkam a postrehom z publika.  

Inováciou 11. ročníka je stretnutie Okrúhleho stola mladých lídrov, ktorý má slúžiť ako 

platforma pre diskusiu a výmenu názorov mladých lídrov na tému prepojenia vzdelávania a 

bezpečnosti. Výsledkom stretnutia, ktoré sa bude konať simultánne počas druhej panelovej 

diskusie, budú vypracované odporúčania, ktoré budú neskôr prezentované odbornej a širokej 

verejnosti. 

 

 



 

 

 

Organizátorom SBF 2017 je Euroatlantické centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave a jej 

odborné pracovisko Depozitná knižnica NATO. Podujatie finančne podporili Ministerstvo 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky a Sekcia verejnej diplomacie NATO. Partnermi podujatia sú Fakulta 

medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici. 

 


