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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA:
„BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2019“
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE:
“SECURITY FORUM 2019”
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. 6. – 7. februára 2019 sa v priestoroch FPVaMV uskutočnil už 12. 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 vytvorenia funkčnej a tvorivej
bezpečnostnej komunity, ktorá by okrem akademického diskurzu o formovaní
vedného odboru bezpečnosti mohla sprostredkovať partnerstvá pre štátne
orgány v otázke vytvárania strategických materiálov. Na základe toho sa konalo
už 11 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.
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Tento ročník sa okrem teoretických aspektov výskumu bezpečnosti zaoberal
aj problematikou vývoja bezpečnostného prostredia na Balkáne v súvislosti
s euroatlantickou integráciou Bosny a Hercegoviny, súčasných bezpečnostných
výziev krajín Západného Balkánu, ako aj vybraným aspektom bezpečnostnej
politiky EÚ, národnej a regionálnej bezpečnosti.
Konferenciu slávnostne otvoril dekan Fakulty politických vied a
medzinárodných vzťahov UMB, doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., prorektor
Univerzity Mateja Bela pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal,
PhD., participantom sa prihovoril aj vedúci Katedry bezpečnostných štúdií doc.
PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. Na úvod podujatia zástupca Náčelníka
Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Ing. Josef Pokorný
okrem vyzdvihnutia dôležitosti usporadúvania takýchto konferencií informoval aj
o postavení a úlohách OS SR.
Po úvodných príhovoroch a slávnostnom otvorení konferencie nasledovala
tzv. key note speech ambasádora Róberta Kirnága, ktorý je riaditeľom Odboru
pre politicko-bezpečnostné otázky a vedúcim Task Force v rámci predsedníctva
SR v OBSE na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Ambasádor Kirnág sa vo svojom vystúpení venoval prioritám predsedníctva SR
v OBSE v roku 2019.
Po obede nasledovali dve moderované diskusie. Prvá z nich sa venovala už
spomínanému bezpečnostnému prostrediu a bezpečnostným výzvam
západného Balkánu. Účastníci panelu, ktorých viedla a svojimi otázkami
usmerňovala v diskusii Mgr. Lucia Husenicová, PhD., sa venovali okrem
všeobecných otázok a výziev bezpečnostného prostredia západného Balkánu
aj euroatlantickej integrácii jednotlivých krajín, či kolektívnej kybernetickej
obrane NATO a jej vyhliadkam pre potenciálnych nových hráčov. Rečníkmi
prvého panelu boli doc. Dr. Emir Vajzović a doc. Dr. Sead Turčalo, obaja ako
zástupcovia Fakulty politických vied Univerzity v Sarajeve a doc. Dr. Marijana
Musladin z Univerzity v Dubrovniku.
Druhý panel, ktorý moderoval doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. z Katedry
bezpečnostných štúdií, sa venoval rôznorodým výzvam súčasného
bezpečnostného prostredia, konkrétne antiradikalizačnej politike v ČR, politike
a postojom USA voči Iránu, priamym zahraničným investíciám ako možnému
zdroju nových bezpečnostných hrozieb pre EÚ, či šíreniu dezinformácií, v tomto
prípade konkrétnemu prípadu Skripaľ. V tomto paneli ako rečníci vystúpili doc.
JUDr. Ing. Katarína Brocková, LL.M., PhD. z Fakulty medzinárodných vzťahov
Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Mgr. Štepán Strnad, PhD. z Fakulty
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bezpečnostního managementu Policejní akademie v Prahe, Mgr. Dominika
Kosárová PhD. z Univerzity obrany v Brne a Mgr. Boris Kolman z Fakulty
sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Začiatok druhého dňa medzinárodnej vedeckej konferencie prebiehal v
dvoch súbežných sekciách. Prvá sekcia druhého dňa moderovaná doc. Ing.
Karolom Fabiánom, CSc. bola zameraná na súčasné bezpečnostné výzvy.
Ing. Antonín Novotný, PhD. z Univerzity obrany v Brne sa vo svojej prezentácii
venoval príležitostiam Českej republiky v Stálej štruktúrovanej spolupráci
PESCO, Ing. Kristína Bolemanová, sa následne zamerala na Európsku úniu
a otázkami, akou mocou vlastne EÚ disponuje. Nasledovalo vystúpenie prof.
Artura Kozlowskeho z Univerzity v Gdansku, ktorý predniesol svoj príspevok
pod názvom Populizmus ako deštruktívny faktor stability politického systému
konsolidovaného demokratického štátu.
Sekcia, ktorej moderovanie po prestávke prevzala PhDr. Dagmar
Nováková, PhD., sa venovala regionálnym bezpečnostným výzvam a
pokračovala ďalšími štyrmi prezentáciami. Doc. Vasyl Zaplatynskyi z
Univerzity v Kyjeve sa venoval klasifikácii nebezpečenstva vychádzajúceho
z masových podujatí. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD. z Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave sa venoval otázkam politického
vývoja v Kongu po získaní nezávislosti. Mgr. Dávid Marko z Ostravskej
univerzity predniesol svoj príspevok na tému bezpečnostných výziev Indonézie
v oblasti Juhočínskeho mora a nakoniec PhDr. Vít Rouč, Ph.D. z Vysokej školy
mezinárodních a veřejných vztahů v Prahe sa vo svojom vystúpení venoval
migrácii ako špecifickému politicko-bezpečnostnému problému vo Venezuele.
Súbežne s prvou sekciou druhého dňa konferencie prebiehala ešte jedna.
Moderátor prof. Ing. Pavel Nečas, PhD. MBA otvoril sekciu a prenechal slovo
Dr. Petrovi Rožňákovi, CSc. z Vysokej školy Ambis v Prahe a jeho prezentácii
na tému úlohy národných štátov a EÚ v súčasnosti a príležitosti pre ďalšiu
dekádu. Následne so svojou prezentáciou na tému Ozbrojených síl SR a ich
úlohe v misii UNFICYP vystúpil Ing. Ivan Majchút, PhD. z Akadémie
ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Posledným rečníkom tejto sekcie bol
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. z Katedry politológie na Trenčianskej
univerzite A. Dubčeka s tematikou krízového riadenia v SR na úrovni vybraných
ministerstiev.
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
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parciálnych rovín do roviny samostatnej vednej disciplíny, hoci táto disciplína
vykazuje mnohé interdisciplinárne znaky. Nové podnety pre skúmanie
bezpečnosti súvisia so zmenou medzinárodného prostredia, ukončenia studenej
vojny a nástupom tzv. postbipolárneho obdobia. Vojenské aspekty bezpečnosti,
ktoré skúmali bezpečnostné štúdie, strategické štúdie a špecifické vojenské
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 názorová́, ale aj teoretická́ 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.
Konferencia Bezpečnostné fórum 2019 sa konala pod záštitou Ministra
obrany SR 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; zo Srbska:
Univerzitou v Belehrade a Fakultou európskych právnych a politických štúdií v
Novom Sade; z 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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