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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA:
„BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2018“
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:
„SECURITY FORUM 2018”
Dávid Kollár*
Medzinárodná vedecká konferencia Bezpečnostné fórum je jedným z
najvýznamnejších projektov Katedry bezpečnostných štúdií Fakulty politických
vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. 7. – 8. februára 2018 sa v priestoroch FPVaMV uskutočnil už 11. ročník
tohto podujatia, ktoré poskytuje priestor pre akademickú a odbornú verejnosť na
diskusiu o súčasnom bezpečnostnom prostredí v SR i vo svete.
Katedra bezpečnostných štúdií iniciovala v roku 2007 pravidelné kontakty
vedeckých pracovníkov - teoretikov a vysokoškolských učiteľov, členov
neziskových organizácií v rámci tzv. Bezpečnostného fóra. Na základe záverov
stretnutia bola deklarovaná potreba zvyšovania a rozširovania poznania v
oblasti bezpečnosti, zvyšovania spoločenského povedomia o bezpečnosti a
koordinovania činnosti štátnych a neštátnych organizácií a inštitúcií, vysokých
škôl, vedeckých pracovísk, domácich a zahraničných expertov s pôsobnosťou v
oblasti bezpečnostnej problematiky, a to v záujme vytvorenie funkčnej a tvorivej
bezpečnostnej komunity, ktorá by okrem akademického diškurzu o formovaní
vedného odboru bezpečnosti mohla sprostredkovať partnerstvá pre štátne
orgány v otázke vytvárania strategických materiálov. Na základe toho sa konalo
už 10 medzinárodných vedeckých konferencií s názvom Bezpečnostné fórum,
ktoré v súčasnosti už funguje ako nezávislá a zároveň odborná platforma pre
diskusiu o aktuálnych problémoch bezpečnosti a bezpečnostnej politiky nielen
Slovenskej republiky.
*

Mgr. Dávid Kollár, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre bezpečnostných štúdií,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail:
david.kollar@umb.sk.
DOI: http://dx.doi.org/10.24040/politickevedy.2018.21.1.217-220

217

═════════════ Politické vedy / informácie ════════════
Tento ročník sa okrem teoretických aspektov výskumu bezpečnosti zaoberal
aj problematikou terorizmu ako starého spôsobu boja novými metódami. Veľký
priestor bol venovaný budovaniu bezpečnostného povedomia prostredníctvom
vzdelávacieho systému na Slovensku, novej strategickej koncepcii USA, ako aj
vybraným aspektom bezpečnostnej politiky EÚ, národnej a regionálnej
bezpečnosti.
Na úvod podujatia sa participantom prihovoril štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mgr. Lukáš Parízek a štátny
tajomník Ministerstva obrany SR PhDr. Róbert Ondrejcsák, PhD. Konferenciu
slávnostne otvoril dekan Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov
UMB, doc. PhDr. Branislav Kovačik, PhD., participantom sa prihovoril aj
vedúci Katedry bezpečnostných štúdií doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.
Po úvodných príhovoroch a slávnostnom otvorení konferencie nasledovali tri
moderované diskusie. Pomedzi ne vystúpil na tému OBSE a priority súčasnej
tzv. Trojky Mgr. Samuel Goda, PhD., ktorý je mimoriadnym zástupcom OBSE
pre mládež a bezpečnosť. Prvá z moderovaných diskusií sa venovala už
spomínanému terorizmu. Účastníkov, ktorých viedla a svojimi otázkami
usmerňovala v diskusii Mgr. Dominika Kosárová, sa venovali okrem
teoretických aspektov spojených s terorizmom, aj praktickým príkladom tohto
fenoménu vo svete. Druhý panel, ktorý moderoval Mgr. Róbert Vancel
z Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie, sa venoval problematike
vzdelávania mladých ľudí v oblastiach národnej a medzinárodnej bezpečnosti.
Tretí panel konferencie bol venovaný zahraničnej politike USA, ich pozícii
v súčasných medzinárodných vzťahoch. Diskutujúci sa dotkli aj vzájomných
vzťahov USA s Ruskom, Čínou, Európou či Latinskou Amerikou. Vystúpili Ing.
Zbyšek Korecki, PhD. z Vysokej školy regionálneho rozvoja v Prahe, PhDr.
Rudolf Kucharčík, PhD. z Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave a PhDr. Pavel Hlaváček, PhD. zo Západočeskej
univerzity v Plzni. Túto časť moderovala Mgr. Lucia Husenicová, PhD.
z Katedry bezpečnostných štúdií.
Súbežne s posledným blokom prvého dňa konferencie sa uskutočnil tzv.
Side event - 3. Slovenské fórum proti propagande.
Druhý deň medzinárodnej vedeckej konferencie prebiehal v dvoch
súbežných sekciách. Prvá sekcia druhého dňa moderovaná doc. Ing. Karolom
Fabiánom, CSc. bola zameraná na výzvy pre societálnu bezpečnosť. Lech
Chojnowski, PhD. z Pomozskej akadémie v Slupsku sa vo svojej prezentácii
venoval teoretickým aspektom systému národnej bezpečnosti, doc. Vasyl
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Zaplatynskyi, PhD. sa následne zameral na inovatívne paradigmy
spoločenskej, societálnej a socio-kultúrnej bezpečnosti. Nasledovalo vystúpenie
doc. Leonasa Tolvaišisa z Nového Sadu, ktorý predniesol svoj príspevok pod
názvom Koncepcia human security v Kosove – politicko-právna dimenzia.
Sekcia, ktorej moderovanie po prestávke prevzala PhDr. Dagmar Nováková,
PhD. sa venovala regionálnym bezpečnostným výzvam a pokračovala ďalšími
tromi prezentáciami. Lukasz Jurenczyk, PhD. z Univerzity v Bydgosci načrtol
pozíciu Čínu vo vojne v Sýrii, Kamila Sierzputowska, PhD. z rovnomennej
univerzity sa venovala otázkam postavenie inštitúcií NATO v Poľsku a doc. Ing.
Martin Grešš, PhD. z Ekonomickej univerzity v Bratislave zase sankciám a ich
vplyvu na ekonomiky Ruska a Iránu.
Súbežne s prvou sekciou druhého dňa konferencie prebiehala ešte jedna,
taktiež s jednou prestávkou. Moderátor prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA
otvoril diskusiu a prenechal slovo prof. Ing. Ladislavovi Hofreiterovi, CSc. zo
Žilinskej univerzity a jeho prezentácii na tému európskej demografie ako
bezpečnostnej výzvy. Následne so svojou prezentáciou na tému hybridnej vojny
ako výzvy pre NATO vystúpil prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. z Akadémie
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, na ktorého so svojou prezentáciou
nadviazal Dr. Tomasz Dukiewicz z Opolskej univerzity v Poľsku a tematikou
informácií v bezpečnostnom sektore. Po prestávke bola diskusia zameraná
prevažne na rôzne aspekty a výzvy českého bezpečnostného prostredia. Doc.
Ing. Štefan Danics, Ph.D. a Mgr. Štepán Strnad, PhD., obaja z Policejní
akademie ČR, sa venovali problematike nástupu protestných politických strán
v ČR a ich bezpečnostným konotáciám. Petr Krčál, Ph.D. a Dr. Vladimír
Naxera, obaja zo Západočeskej univerzity v Plzni, sa vo svojom vystúpení
venovali prezentácii výsledkov svojho výskumu, ktorý je zameraný na vnímanie
bezpečnostných hrozieb politickými stranami, ale najmä prezidentom ČR
Milošom Zemanom. Sekciu uzatvorilo vystúpenie Ing. Antonína Novotného,
Ph.D. z Univerzity obrany v Brne na tému českých koncepčných dokumentov.
Skúmanie bezpečnosti sa v súčasnej spoločnosti rozvíja viacerými smermi
a spôsobmi. Fenomén bezpečnosti je súčasťou vojenských vied, politológie,
medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva. Výskum sa však posúva
z parciálnych rovín do roviny samostatnej vednej disciplíny, hoci táto disciplína
vykazuje mnohé interdisciplinárne znaky. Nové podnety pre skúmanie
bezpečnosti súvisia so zmenou medzinárodného prostredia, ukončenie studenej
vojny a nástup tzv. postbipolárneho obdobia. Vojenské aspekty bezpečnosti,
ktoré skúmali bezpečnostné štúdie, strategické štúdie a špecifické vojenské
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štúdie prestali byť ústrednou témou analýz. Výskum sa primárne orientuje na
tzv. nevojenské aspekty bezpečnosti, a teda extrémizmus, radikalizmus,
humanitárne otázky, environmentálne problémy, ale aj terorizmus a vnútroštátne
konflikty, resp. zlyhávanie štátov. Keďže predmet výskumu je pomerne široký,
panuje v ňom nielen názorová, ale aj teoretická a terminologická rozmanitosť.
V tomto zmysle chce Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB prispieť k výskumu bezpečnosti
prostredníctvom výmeny informácií a poznatkov vedeckých pracovníkov,
odborníkov z praxe z domácich a zahraničných univerzít a štátnych inštitúcií,
ktorá sa uskutočňuje aj prostredníctvom tejto dvojdňovej medzinárodnej
vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum a vydaním vedeckého
recenzovaného zborníka z tohto podujatia v anglickom jazyku, ktorý bude
predložený na indexovanie do databázy Web of Science, ako aj newsletter
záverov a odporúčaní z sekcií, resp. diskusií počas konania konferencie.
Konferencia Bezpečnostné fórum 2018 sa konala pod záštitou Ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR J. E. Miroslava Lajčáka a
Ministra obrany SR Ing. Petra Gajdoša. Katedra bezpečnostných štúdií Fakulty
politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
organizovala aj tento 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 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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