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KONFERENCIA „BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2011“
Lucia Borošová*
Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci aktivít, ktoré
vykonáva, v spolupráci s Akadémiou Ozbrojených síl Gen. Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikuláši, s Univerzitou Obrany v Brne, s Univerzitou
Karlovou v Prahe, s National Aviation University v Kyjeve a s Krakowskou
akademiou Im. Andrzeja F. Modrzewskiego v Krakove organizovala už po štvrtý
krát Medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Bezpečnostné fórum.
Konferencia sa konala dňa 10. februára 2011 v priestoroch Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za
priaznivej účasti odbornej verejnosti pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť
nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z Českej republiky, Ukrajiny a Poľska.
Cieľom konferencie je zvyšovať a rozširovať poznanie v oblasti
bezpečnosti a prispieť tak k formovaniu bezpečnostnej komunity na Slovensku
ale i v zahraničí. Bezpečnostné fórum je zamerané na meniace sa vnímanie
bezpečnosti a teórií bezpečnosti, z hľadiska vývoja teórie a praxe
medzinárodných vzťahov od skončenia bipolarity vo svete smerom k
súčasnosti, z čoho vyplývajú i ciele, ktoré si organizátori Bezpečnostného fóra
stanovili. Fórum je založené na odbornej a nezávislej báze, pričom sa
zameriava na koordináciu činnosti slovenských ale i zahraničných vysokých
škôl, vedeckých pracovísk, taktiež koordinuje činnosť štátnych ale i neštátnych
organizácií a inštitúcií a v neposlednom rade i činnosť domácej a zahraničnej
komunity, pôsobiacej v oblasti bezpečnosti.
Bezpečnostné fórum 2011 uvítacím príhovorom slávnostne otvoril Doc. B.
Kováčik, prodekan pre medzinárodné vzťahy Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, ďalej nasledovali príhovory
brig. gen. Doc. M. Kelemena z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši, genmjr. J. Vývleka, zástupcu náčelníka generálneho
štábu OS SR, Ing. R. Javorčíka z Ministerstva zahraničných vecí a uvítacie
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slovo patrilo aj Mgr. M. Hudecovi z Ministerstva hospodárstva SR a Ing. R.
Radičovi z Ministerstva obrany SR.
Po príhovoroch nasledovalo plenárne zasadnutie, ktoré bolo obsahovo
zamerané na problematiku s názvom Teoretické a metodologické problémy
skúmania bezpečnosti, kde so svojimi odbornými príspevkami vystúpili L.
Hofreiter, V. Zaplatynskyi, Š. Danics, F. Škvrnda a I. Uryadnikova. Plenárne
zasadnutie moderovali J. Lasicová a R. Kazanský.
Prvý príspevok od L. Hofreitera z Krakowskej Akademie Im. Andrzeja F.
Modrzewskiego v Krakove nám poskytol náhľad na činitele bezpečnostnej
situácie, V. Zaplatynskyi z National Aviation University v Kyjeve vystúpil
s prezentáciou príspevku nového chápania bezpečnosti v ére globalizácie,
Islamskej oblasti sa venoval Š. Danics z Policajnej akadémie v Českej
republike a jeho príspevok mal názov ,,Islámské prostředí: náborové pole pro
teroristické organizace v Německu?“, F. Škvrnda z Katedry Medzinárodných
vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave sa venoval problematike
medzinárodnej bezpečnosti v podmienkach vytvárania multipolárneho
usporiadania moci vo svetovej politike a I. Uryadnikova z Národného
polytechnického inštitútu v Odesse vystúpila s príspevkom pod názvom ,,The
concept of Risk in the Provision of Ecological Safety of Objects Teploenergy“,
kde sa venovala problematike poskytovania ekologickej bezpečnosti.
Po obednej prestávke pokračovalo Bezpečnostné fórum 2011 v dvoch
sekciách. Prvá sekcia bola zameraná na vojenské a nevojenské bezpečnostné
problémy pod vedením moderátorskej úlohy J. Ušiaka a druhá sekcia sa
obsahovo venovala bezpečnosti v ázijskom regióne, ktorú moderovala L.
Husenicová. V prvej sekcii vystúpil ako prvý so svojím príspevkom J. Vývlek,
ktorý sa zameral na vojenské a nevojenské bezpečnostné problémy
z aktuálneho pohľadu NATO. S príspevkom, ktorý sa venoval prístupu
Severoatlantickej aliancie ku komplexnému riešeniu kríz, vystúpili V. Jurčák a P.
Spilý, za nimi nasledoval V. Tarasovič a jeho príspevok mal názov ,,Strategické
hodnotenie obrany- kde sme a kam smerujeme.“, na kritickú infraštruktúru a jej
miesto v bezpečnostnom systéme sa zameral P. Marchevka, s veľmi
zaujímavou a taktiež aj aktuálnou témou vystúpil J. Průcha, ktorý predstavil
globálnu problematiku obchodovania s ľuďmi, J. Kľučka a M. Ondrušek sa
venovali tematike rastúceho významu ekonomickej bezpečnosti v ponímaní
bezpečnosti v globálnej ekonomike, J. Vystavel predstavil problematiku
kybernetického útoku na kritickú infraštruktúru štátu a posledný v sekcii
vojenských a nevojenských bezpečnostných problémov vystúpil M. Mišík
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s tematikou energetickej bezpečnosti vo vzťahu s novými členskými krajinami
EÚ.
V druhej sekcii – Bezpečnosť v regióne Ázie prezentovali svoje príspevky
M. Horemuž s tematikou významu Ázijského regiónu v ruskej bezpečnostnej
projekcii, Ľ. Čech s príspevkom pod názvom ,,Stredná Ázia a hlavné faktory
podmienenej stability regiónu“, P. Plenta, ktorý sa venoval problematike
bezpečnostných hrozieb v Strednej Ázii a M. Labuzník a A. Šimčeková so
vzťahom medzinárodného spoločenstva a Afganistanu. Po prestávke
nasledoval príspevok od B. Chalmuradova ,,Moslimstvo a medzinárodný
terorizmus“ a posledná v druhej sekcii vystúpila K. Pevná, ktorá sa zamerala na
hnutie Hizballáh, konkrétne z aspektu kľúčového aktéra na Blízkom východe.
Na záver je možné konštatovať, že Bezpečnostné fórum 2011 sa konalo
za priaznivej účasti odbornej verejnosti nielen zo Slovenskej republiky, ale i zo
zahraničia, čo priaznivo vplýva na posun vo vedeckom skúmaní v oblasti
bezpečnosti.
Výsledkom
bohatej
diskusie
prezentovaných,
ale
i neprezentovaných príspevkov bude zborník z konferencie pod názvom
Bezpečnostné fórum 2011. Vzhľadom k tomu, že sa na tohtoročnej konferencii
zúčastnilo veľké množstvo prezentujúcich nielen z radov domácich
a zahraničných vysokých škôl, ale aj príslušníci Ministerstva zahraničných vecí
SR, Úradu vlády SR, Vojenskej kancelárie prezidenta SR, Kancelárie
bezpečnostnej rady, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva
hospodárstva SR, Ministerstva obrany SR, Národnej rady SR, organizátori
v budúcnosti plánujú konferenciu rozšíriť na viac dní.
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