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KONFERENCIA „BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2012”
Michaela Boháčiková*
V dňoch 8. a 9. februára sa v priestoroch Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil
v poradí piaty ročník úspešnej medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom
Bezpečnostné fórum 2012. Pod záštitou Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, v spolupráci s Akadémiou ozbrojených síl Gen. Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Univerzitou obrany v Brne, Univerzitou
Karlovou v Prahe, National Aviation University v Kyjeve a Krakowskou
Akademiou Im. Andrzeja F. Modrzewskiego v Krakove sa stretla akademická
obec i odborná verejnosť na podujatí venovanom aktuálnym bezpečnostným
otázkam.
Slávnostné otvorenie konferencie Bezpečnostné fórum 2012, ktoré sa
uskutočnilo 8. februára 2012 v priestoroch auly Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, zahájil uvítacím príhovorom
Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., prodekan pre medzinárodné vzťahy.
Nasledovali príhovory prof. Ing. I. Kosíra, CSc., prorektora pre medzinárodnú
spoluprácu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, taktiež Ing. P. Zsapku,
vedúceho komunikačného oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku a genmjr. Ing. M. Babiaka, veliteľa vzdušných síl Ozbrojených síl
Slovenskej republiky.
Úvodné plenárne rokovanie otvorila a moderovala J. Lasicová. Ako prvý
vystúpil s príspevkom na tému Možnosti predikcie vývoja v bezpečnostnom
prostredí L. Hofreiter z Krakowskej Akademie Im. Andrzeja F. Modrzewskiego.
Po ňom nasledoval M. Sklenár z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky, ktorý sa venoval transatlantickej bezpečnosti v kontexte
nadchádzajúceho summitu NATO v Chicagu. S problematikou etnických
a separatistických radikálov v Európskej únii nás oboznámil Š. Danics
z Policajnej akadémie Českej republiky v Prahe. L. Čeri z Vojenskej kancelárie
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prezidenta Slovenskej republiky sa vo svojom príspevku zameral na tematiku
diplomacie, vojenskej diplomacie, ako aj na vybrané oblasti defence diplomacy.
Program konferencie Bezpečnostné fórum 2012 ďalej pokračoval po
obednej prestávke. Pod vedením moderátora J. Ušiaka ako prvý prezentoval
príspevok M. Babiak, a to s názvom „Ďalšie smerovanie Ozbrojených síl SR
v nadväznosti na zhoršovanie bezpečnostného prostredia vo svete a krízu
v zdrojovom zabezpečení obrany.“ O svoje skúsenosti z operácie EUFOR
v Afrike sa s účastníkmi konferencie podelil J. Průcha a doktrinálne základy
použitia vojenskej sily SR a NATO predstavil V. Zikmund. Druhá časť
plenárneho rokovania bola ukončená témou venujúcou sa problematike
aktuálnych prístupov medzinárodného spoločenstva pri riešení situácie
v Afganistane, s ktorou nás oboznámili P. Spilý a M. Labuzík.
V poradí tretiu časť plenárneho rokovania otvorila moderátorka D.
Hoscheková. Moderné otázky sekuritológie prezentoval L. F. Korzeniowski,
M. Brvnišťan sa v príspevku zameral na oblasť ochrany informácií,
predovšetkým v spektre realizácie bezpečnostných záujmov štátu. Otázkami
vojenských a nevojenských možností NATO vo svetle garantovania
medzinárodnej bezpečnosti sa zaoberal M. Marszałek. Rokovanie tejto časti
zavŕšil Ľ. Lupták s témou „Rekonštrukcia kodanského rámca pre analýzu
bezpečnosti: bezpečnostné pole a bezpečnosť ako preklad.“
Poslednú časť prvého dňa konferencie viedol moderátor R. Kazanský.
Otázkam energetickej bezpečnosti a energetickej sebestačnosti sa venovali V.
Lebedev a I. Uryadnikova z Odessa National Poletechnical University, ďalej
nasledoval V. Jurčák s príspevkom „Ontologický model asymetrických hrozieb
v projekte SIMS“. Prvý deň Bezpečnostného fóra 2012 ukončili témou
zameranou na matematický aparát riešení teroristických hrozieb P. Kovařík
a R. Schwarz.
Druhý deň konferencie pokračoval v rozdelení do štyroch sekcií.
Moderovania prvej sekcie sa opätovne zhostil J. Ušiak. Ako prvá prezentovala
tému „Capabilities – Expectations Gap in Human Security: Emancipatory Limits
of Human Security and Global Governmentalism“ I. Majerová. V rámci
spomenutej sekcie vystúpila aj J. Raticová s príspevkom „Responsibility to
Protect as a Norm and Practice in International Relations“ a J. Šugár so štúdiou
venovanou sociálnemu konfliktu ako súčasnej bezpečnostnej hrozbe. Na záver
nasledovala prezentácia P. Hlaváčka o kríze atlantizmu.
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V rámci druhej sekcie moderovanej L. Husenicovou a neskôr J.
Lasicovou sme mali možnosť oboznámiť sa s výsledkami summitu EÚ –
Ukrajina, ktoré nám bližšie priblížila I. Uryadnikova. O hrozbe jadrového
a rádiologického terorizmu v európskom bezpečnostnom priestore informoval
príspevok štvorice autorov J. Sabol, B. Šesták, L. Navrátil a J. Hudzietzová.
S príspevkom zameraným na analýzu odbornej a verejnej mienky, ako aj
politických priorít vo sfére vojenskej bezpečnosti Slovenska vystúpil M. Kovács.
Tematiku spolupráce štátov V4 v oblasti vnútornej bezpečnosti po roku 2004
prezentovala K. Tvrdá. Druhú sekciu uzavrela O. Šifferová prezentovaním
článku o nástrojoch k zaisteniu svedkov a ich význame v boji proti
obchodovaniu s ľuďmi v Českej republike.
Tretiu sekciu, ktorú mal v gescii R. Kazanský, otvorili účastníci
z Macedónska O. Andonov a A. Galvinov s témou „The Influence of the
Private and Public Security as an Indicator for Early Warning about Conflict
Escalation in Republic of Macedonia.“ I. Majchút nám ozrejmil problematiku
civilno-vojenských vzťahov v kontexte účasti ozbrojených síl v novodobých
ozbrojených konfliktoch. Po krátkej prestávke rokovanie v druhej sekcii
pokračovalo a o regionálnom prístupe v riešení Afganskej otázky nás informoval
Ľ. Čech. Nasledoval V. Naxera s príspevkom venovaným geopolitickej teórii A.
G. Dugina. Aktuálnej problematike Arabskej jari sa s témou „Arabské revoluce –
naděje na demokratický vývoj nebo vážný bezpečnostní faktor?“ venoval T.
Teplík a rovnako A. Budveselová v príspevku „Postavenie Prechodnej
národnej rady v procese budovania demokracie v Líbyi.“
Štvrtú sekciu druhého dňa konferencie moderátorsky viedol V.
Zaplatynskyi. Prvým prezentujúcim bol M. Lisowski s príspevkom na tému
„Bezpieczne kształcenie menedzerów“. V uvedenej sekcii ďalej vystúpili
účastníci z Ruska N. Volnenko, V. Lytvynenko a V. Pokotylo, a to
s problematikou „Formation of Personal Motivation of Safe Behaviour among
Students of High Educational Establishments.“ S prednáškou na tému
„Prognostické metody bezpečnostních fenoménů“ vystúpil J. Smolík. Po
prezentácii o možnosti využitia dramaturgickej analýzy ako metodologického
nástroja k výskumu bezpečnosti s participantmi konferencie diskutoval P. Krčál.
V druhej časti sekcie sa so štúdiou orientovanou do sféry súdneho lekárstva
predstavili L. Juříček, N. Moravanský a V. Rekeň. O činnosti hasičských
a záchranných jednotiek v kontexte záchrany životov a odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí diskutovali I. Marková, M. Marcinek a D. Hancko.
Posledným prednášajúcim bol Š. Ganoczy a M. Hrnčiar s témou zameranou
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na analýzu operačných faktorov v zastavanom prostredí.
Piatej medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum 2012 sa
tiež zúčastnili ďalší reprezentanti Ministerstva zahraničných vecí SR M. Čubrík
a M. Kukučka, Kancelárie bezpečnostnej rady I. Procházka, Národného
bezpečnostného úradu SR V. Hnat, Obchodného zastupiteľstva Ruskej
federácie na Slovensku A. Parsakov a P. Shimonenko, National Defense
University vo Varšave K. Gasiorek a D. Majchrzak, Akadémie ozbrojených síl
gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši O. Kredatus, ako aj
nezávislí účastníci M. Michálik, M. Král a B. Bednár. Za Fakultu politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
participoval na konferencii Bezpečnostné fórum 2012 aj P. Terem, L.
Štefániková, A. Vaščík, J. Janičinová, M. Raškovský, D. Kaščáková, D.
Adašková, L. Vanková, I. Susman, D. Kollár, L. Borošová, I. Kováč, M.
Gočálová, M. Boháčiková a I. Odalošová.
Bezpečnostné fórum 2012 sa konalo za účasti širšej odbornej verejnosti
nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Prezentované príspevky potvrdili
komplexnosť skúmanej problematiky bezpečnosti, čo sa odzrkadlilo na
množstve diskutujúcich i nutnosti rozšíriť konferenciu na dva dni. Prezentujúci
tak mali k dispozícii mnohospektrálny okruh diskutovaných tém zameraných na
európsky bezpečnostný priestor, transatlantický bezpečnostný priestor,
teoretické a metodologické aspekty bezpečnosti, východoeurópsky a ruský
bezpečnostný priestor, vojenskú dimenziu vyšehradskej spolupráce, arabské
revolúcie v kontexte regionálnej a globálnej bezpečnosti, reformu
bezpečnostného sektora či súčasné bezpečnostné výzvy. Výstupom V.
medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum 2012 je
dvojzväzkový zborník zostavený z príspevkov aktívnych a taktiež pasívnych
participantov konferencie.

245

