Grand Hotel River Park, Bratislava bol hostiteľom najväčšej konferencie o zahraničnej
politike a bezpečnosti GLOBSEC

Bratislava 19. apríla 2016 – Najstráženejším miestom na Slovensku bola v uplynulých dňoch
Bratislava. Grand Hotel River Park, Bratislava bol totiž hostiteľom medzinárodnej bezpečnostnej
konferencie GLOBSEC, a to už po šiestykrát. Konferenciu otvoril prezident SR Andrej Kiska
a medzi najvzácnejšie osobnosti, ktoré sa podujatia zúčastnili patrila bývala ministerka
zahraničných vecí Spojených štátov amerických Madeleine Albrightová.
Celkom sa podujatia zúčastnilo viac ako tisíc hostí z viac ako 70 krajín sveta. Medzi nimi bolo
20 ministrov, traja prezidenti – okrem slovenského aj prezidenti Bulharska a Chorvátska.
Madeleine Albrightová si počas konferencie prevzala Českú a slovenskú transatlantickú cenu za
svoj prínos k posilneniu euroatlantických vzťahov. Celkom vystúpilo 140 rečníkov a popri
konferencii sa v Grand Hoteli River Park konalo aj viac ako 150 bilaterálnych a multilaterálnych
rokovaní.
O účastníkov konferencie sa starala stovka čašníkov a v kuchyni mal šéfkuchár Igor Čehy
k dispozícii 22 kuchárov. „Na prípravu jedál sme spotrebovali 500 kg mäsa a hydiny a tiež 150
kg rýb a morských živočíchov,“ informuje o číslach z hotelovej kuchyne Igor Čehy. Hostia mohli
ochutnať špeciality prešporskej kuchyne s francúzskym šmrncom, ktorej vlajkovou loďou je
marinovaný pstruh – toho sa spotrebovalo 100 kg. Účastníci konferencie vypili 7 000
minerálnych vôd a 8 000 káv. Hostia si dopriali aj dezerty – tých sa skonzumovalo 210 kg.
Okrem hostí našli zázemie v Grand Hoteli River Park aj novinári. Tých bolo akreditovaných
takmer 200 z viac ako 35 krajín sveta. Na nádvorí bol postavený stan s rozlohou 400 m2, ktorý
slúžil ako moderne vybavené press centrum.
Miestom konania medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC, ktorá sa konala
v dňoch 15. až 17. apríla 2016, bol Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel,
Bratislava.
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