
   

 
 
  
  

 

Slovenské bezpečnostné fórum 2021 tento rok pod záštitou ministra 
obrany Slovenskej republiky 

  

Tlačová správa: Banská Bystrica, 28. september 2021 
 

V pondelok, 4. októbra 2021 od 9:00 hod. sa v priestoroch Univerzitnej knižnice 
v Bratislave uskutoční v poradí 15. ročník Slovenského bezpečnostného fóra 
(SBF). Záštitu nad konferenciou, ktorá už tradične otvára diplomatickú sezónu 
na Slovensku, prevzal minister obrany SR Jaroslav Naď.  
 

15. edícia SBF sústredí svoju pozornosť na najdôležitejšie otázky týkajúce sa 
bezpečnostnej a zahranično-politickej orientácie Slovenska. Podujatie, ktoré 
predstavuje druhú najväčšiu bezpečnostnú konferenciu na Slovensku, otvorí 
minister obrany SR Jaroslav Naď.  
 

Ambíciou prvého panelu Slovenského bezpečnostného fóra 2021, ktorý sa bude 
konať v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, je načrtnúť vývoj bezpečnostnej 
a obrannej politiky SR ako jednej z členských krajín EÚ a NATO. Nemenej 
dôležitou témou, ktorou sa budú odborníci zaoberať, je vízia NATO 2030 a jej 
snaha posilniť euroatlantické štruktúry, nielen navonok, ale aj zvnútra. Posledný 
panel bude venovaný téme dezinformácií, ako jednej z najaktuálnejších hrozieb 
21. storočia. 
 

Konferencia sa bude niesť v duchu panelových diskusií, ktoré povedú experti 
a erudovaní odborníci. Počas podujatia bude priestor na zapojenie sa do 
odbornej diskusie aj pre pozvaných hostí z auditória, pozostávajúceho zo 
zástupcov štátnej správy, diplomatickej sféry, mimovládnych organizácií a 
akademickej obce. Možnosť prispieť k obsahovej stránke konferencie dostanú 
už tradične aj mladí lídri, ktorí v rámci sprievodného podujatia, zameraného na 
problematiku Číny, dospejú k záverom, ktoré by svojim obsahom a následnou 
aplikáciou v praxi mohli prispieť k riešeniu dôležitých bezpečnostných 
a zahranično-politických otázok. 
 

Program SBF 2021 sa skladá z 3 tematických panelových diskusií:  
1. Budúcnosť bezpečnostnej a obrannej politiky SR ako člena  EÚ a NATO  
2. Vízia NATO 2030 
3. Dezinformácie ako najzávažnejšia bezpečnostná hrozba nového tisícročia. 

 



   

 
 
  
  

Podrobný program konferencie nájdete na internetovej stránke: www.sbf.eac.sk 

 

Organizátorom Slovenského bezpečnostného fóra 2021 je Euroatlantické 
centrum a hlavným partnerom podujatia je Univerzitná knižnica v Bratislave - 
depozitná knižnica NATO. Projekt finančne podporili Sekcia verejnej diplomacie 
NATO, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 
 

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu Covid-19 sa podujatie uskutoční 
v režime OTP.  

 

http://www.sbf.eac.sk/

