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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA:
„BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2017“
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:
“SECURITY FORUM 2017”
Dávid Kollár*
Medzinárodná vedecká konferencia Bezpečnostné fórum je jedným
z najvýznamnejších projektov Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 8. –
9. februára 2017 sa v priestoroch FPVaMV uskutočnil jubilejný 10. ročník tohto
podujatia, ktoré poskytuje priestor pre akademickú a odbornú verejnosť na
diskusiu o súčasnom bezpečnostnom prostredí v SR i vo svete.
Tento ročník sa okrem teoretických aspektov výskumu bezpečnosti zaoberal
aj problematikou kybernetickej bezpečnosti, ktorá dnes predstavuje novodobú
bezpečnostnú výzvu. Veľký priestor bol venovaný otázkam extrémizmu
a radikalizmu, ďalej dôležitosti tejto problematiky vo vzdelávacom systéme na
Slovensku, ako aj vybraným aspektom bezpečnostnej politiky EÚ, národnej
a regionálnej bezpečnosti.
Na úvod podujatia sa participantom prihovoril štátny tajomník Ministerstva
obrany SR PhDr. Róbert Ondrejcsák, PhD. a štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mgr. Lukáš Parízek.
Konferenciu slávnostne otvoril rektor Univerzity Mateja Bela, doc. Ing. Vladimír
Hiadlovský, PhD. a dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB, doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.
Po úvodných príhovoroch a slávnostnom otvorení konferencie nasledovali tri
moderované diskusie. Prvá sa venovala kybernetickej bezpečnosti, počas ktorej
zástupkyňa Národného bezpečnostného úradu SR JUDr. Ľudmila Kuchárová
prvýkrát predstavila návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti. Panelisti sa
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venovali aj praktickým skúsenostiam z budovania kybernetickej bezpečnosti
v spoločnosti, využitiu informačných technológií v krízových situáciách na
Slovensku a vo svete. Druhý panel, ktorý moderoval Mgr. Mário Nicolini,
čestný prezident Euroatlantického centra, sa venoval problematike extrémizmu
a radikalizmu z rôznych pohľadov, najmä v kontexte výchovy a vzdelávania
mladých ľudí. Tretí panel konferencie bol venovaný teoretickým a
metodologickým aspektom výskumu bezpečnosti, terminologickým problémom
a výzvam pri budovaní pracovísk, ktoré vyučujú bezpečnostnú politiku na
Slovensku a v Českej republike. V diskusii vystúpili doc. PhDr. Šárka
Cabadová Waisová, PhD. z Českej republiky, prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a doc.
PhDr. Jana Lasicová, PhD., zakladateľka Bezpečnostného fóra.
Súbežne s posledným panelom prvého dňa konferencie sa uskutočnil tzv.
Side event - 2. Slovenské fórum proti propagande.
Druhý deň medzinárodnej vedeckej konferencie prebiehal v troch súbežných
paneloch. Prvý panel druhého dňa moderovaný PhDr. Dagmar Novákovou,
PhD. bol zameraný na špecifické otázky súčasnej bezpečnosti. Tomasz
Dukiewicz, PhD. z Opolskej univerzity v Poľsku sa vo svojej prezentácii
venoval aspektom informačnej vojny a Assoc. Prof. Henryk Spustek z rovnakej
univerzity sa následne zameral na rôzne aspekty vnímania bezpečnosti.
Nasledovalo vystúpenie doc. Karola Murdzu, PhD. z Akadémie policajného
zboru v Bratislave, ktorý taktiež predniesol svoj teoretický príspevok pod
názvom Rozumná bezpečnosť v iracionálnom bezpečnostnom prostredí. Panel
pred prestávkou uzavrel Mgr. Richard Grünwald z Metropolitnej univerzity
v Prahe témou Vodní terorismus: mýty a realita. Panel pokračoval ďalšími tromi
prezentáciami. PhDr. Josef Smolík, PhD., MBA z Masarykovej univerzity
v Brne sa venoval téme personálneho manažmentu v oblasti bezpečnosti,
Grzegorz Pietrek, PhD. z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku analyzoval
vplyv vzťahov a spolupráce v krízovom manažmente a PhDr. Petr Krčál, PhD.
zo Západočeskej univerzty v Plzni ako posledný vystupujúci uzatvoril panel
dramaturgickou analýzou bezpečnostných aspektov verejných ceremónií.
Súbežne s prvým panelom druhého dňa konferencie prebiehali ďalšie dva.
Moderátorka Mgr. Lucia Husenicová, PhD. otvorila diskusiu a prenechala slovo
PhDr. Veronike Marenčinovej z Ministerstva vnútra SR, ktorá sa venovala
terorizmu osamelých vlkov z gender pohľadu. Na tento príspevok následne
nadviazala Mgr. Patrícia Artimová z Ostravskej univerzity svojou prezentáciou
na tému detskej psychológie v prostredí tranzitných centier. Prof. doc. Vasyl
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Zaplatynskyi, PhD. analyzoval inovatívne prístupy k vybraným otázkam
sociálneho zabezpečenia. Po prestávke prevzal moderátorskú štafetu Mgr.
Dávid Kollár, PhD. Diskusia bola prevažne zameraná na rôzne aspekty
zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Mgr. Hana Hlaváčková z Metropolitnej
univerzity v Prahe sa venovala otázke globálnej úlohy Európskej únie, či je to
skutočnosť alebo len prianie. LL.M. Ivan Jeknić z Univerzity v Čiernej Hore
oboznámil auditórium s novým právnym rámcom ochrany osobných dát
a informačnej bezpečnosti EÚ. Mgr. Juraj Drugda z Paneurópskej vysokej
školy v Bratislave pokračoval na tému boja proti cezhraničnej kriminalite na
úrovni Európskej únie.
Tretí súbežný panel, pri ktorého moderovaní sa vystriedali doc. Mgr.
Jaroslav Ušiak, PhD. a doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. mal siedmich
vystupujúcich. Ing. Zbyšek Korecki, PhD. z Mendelovej Univerzity v Brne sa
venoval téme mocenského vzostupu Číny a dopadov na vzťahy s Japonskom.
PhDr. Vít Rouč, PhD. z Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov
v Prahe sa venoval drogám ako politickému problému Latinskej Ameriky
a Ondřej Stulík, PhD. zo Západočeskej Univerzity v Plzni uzatvoril panel pred
prestávkou témou Rámování bezpečnosti v analýze metafor: příklad politické
strany Úsvit – Národní Koalice. Po prestávke pokračoval Leonas Tolvaišis,
PhD. z Nového Sadu na tému Brussels Negotiations as Bargaining with
Imperfect Information. Implications for Human Security Dynamics in Kosovo,
BSc. Boris Lipovina z Univerzity v Čiernej Hore na tému Integration Process of
Montenegro - Security Dimension, doc. Ing. Inga Uriadnikova, PhD. na tému
Innovative Views at the Problem of Protection of Critical Infrastructure in
Ukraine a nakoniec PhDr. Vladimír Naxera, PhD. zo Západočeskej univerzity
na tému Democracy, corruption and (in)security: a theoretical interpretation and
several observations from the Czech environment.
Konferencia Bezpečnostné fórum 2017 sa konala pod záštitou Ministra
obrany SR Generálporučíka Ing. Petra Gajdoša a Ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR J. E. Miroslava Lajčáka. Katedra bezpečnostných
štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej
Bystrici organizovala aj tento jubilejný ročník medzinárodnej konferencie
v spolupráci s dlhoročnými významnými partnermi zo Slovenska - Centrom
krízového riadenia na Univerzite Mateja Bela, Euroatlantickým centrom,
Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši,
a Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach; z Českej republiky
– Západočeskou univerzitou v Plzni, Policajnou akadémiou ČR v Prahe
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a Metropolitnou univerzitou v Prahe; Srbska – Univerzitou v Belehrade a
Fakultou európskych právnych a politických štúdií v Novom Sade; Čiernej Hory
– Fakultou politických vied Univerzity Čiernej Hory v Podgorici a Poľska –
Vyššou školou verejnej a individuálnej bezpečnosti Apeiron v Krakove
a Fakultou Národnej bezpečnosti Národnej akadémie obrany vo Varšave.
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