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S P R A W O Z D A N I E  Z  K O N F E R E N C J I  
VII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU BEZPEČNOSTNÉ  

FÓRUM 2014, Banská Bystrica, 2-13 lutego 2014 

Rozpad dwubiegunowego świata, globalizacja, zmiany w technologii oraz 

nowa rola informacji spowodowały pojawienie się nowych związków i braku stabil-

ności w stosunkach międzynarodowych. Globalizacja przyczyniła się do powstania 

negatywnego zjawiska asymetrii współczesnego świata, jako regionalnych dyspro-

porcji wynikających z nierównomiernego rozkładu czynników ekonomicznych, kultu-

rowych, czy demograficznych, itd. 

Aktualnie bezpieczeństwo obejmuje zarówno zapewnienie przetrwania, jak  

i tworzenia warunków do rozwoju ekonomicznego, kulturowego itp. Bezpieczeństwo 

narodowe jest zatem naczelną wartością narodową oraz priorytetowym celem dzia-

łalności organizacji państwowej. Służyć ma to zapewnieniu przetrwania oraz tworze-

nia pozytywnych warunków rozwoju we wspólnocie narodowej i europejskiej. 

W dniach 12-13 lutego 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja nau-

kowa zorganizowana przez Katedre Bezpečnostných Štúdií Fakulta Politických Vied 

A Medzinárodných Vzťahov Univerzita Mateja Bela V Banskej Bystrici, Slovenská Re-

publika we współpracy m.in. z  Akadémia Ozbrojených Síl Gen. M.R.Štefánika V Lip-

tovskom Mikuláši, Slovenská Republika, Univerzita Obrany V Brne, Česká Republika, 

Západočeská Univerzita V Plzni, Česká Republika, National Aviation University V Ky-

jeve, Ukrajina, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego - Apei-

ron V Krakove, Poľsko oraz Vysoká Škola Ekonomická V Prahe, Česká Republika.  

Wzięli w niej udział pracownicy naukowi szkół wyższych o różnych profilach, 

studenci studiów doktoranckich, pracownicy instytucji otoczenia biznesu, pracow-

nicy administracji publicznej, przedstawiciele administracji samorządowej, osoby za-

interesowane problematyką bezpieczeństwa, rozwoju regionalnego oraz funkcjono-

wania jednostek samorządu terytorialnego. 

Treści wystąpień obejmowały m.in. transatalntyckie bepzieczeństwo i do-

świadczenia członków NATO, przyszłość NATO z środkowoeuropejskiej perspekty-

wie, teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad bezpieczeństwem, przyszłość 
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regionalnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, cyberprzestępstwa jako zagro-

żenie bezpieczeństwa, wzrost znaczenia strategicznego i bezpieczeństwa w regionie 

Azji Wschodniej, środowisko bezpieczeństwa Europy Środkowej w kontekście do-

świadczeń historycznych, problemy zarządzania kryzysowego oraz terroryzm, jako 

aktualne zagrożenie bezpieczeństwa. 

Jana Lasicová omawiała przyszłość NATO z uwzględnieniem Europy Środko-

wej. Peter Spilý wskazywał na problem regionalnej współpracy w aspekcie obrony  

i bezpieczeństwa. Karol Fabián prezentował problem zarządzania kryzysowego  

w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa i cyberprzestrzeni. Ladislav Hofreiter przed-

stawił systematyczne podejście do zbadania warunków bezpieczeństwa. Vojtech 

Jurčák prezentował zasady prowadzenia operacji pokojowych w zakresie zarządzania 

kryzysowego Unii Europejskiej.  

Zbigniew Grzywna rozważał problem bezpieczeństwa w aglomeracji na przy-

kładzie Śląska. Józef Kubica scharakteryzował udział wojska polskiego w pokojowych 

misjach ekspedycyjnych w okresie powojennym. Martin Nič podjął zagadnienie 

wpływu globalizacji na zdolności operacyjne organizacji terrorystycznych i osób fi-

zycznych.  

Antoni Olak mówił o zjawisku terroryzmu we współczesnym świecie. Paweł 

Dziekański wskazał na metody taksonomiczne w klasyfikacji jednostek samo-rządo-

wych w kontekście gospodarki finansowej i oceny bezpieczeństwa ekonomi-cznego 

regionu.   

Nowa era w zakresie bezpieczeństwa państwa wpłynęła również na rozumie-

nie, czym jest zagrożenie i co je kreuje. Wśród  zagrożeń  państwa  można  wymienić 

m.in. okresową lub długotrwałą destabilizację polityczną, zamieszki i zdarzenia go-

dzące w porządek konstytucyjny, kryzysy ekonomiczne, terroryzm rodzimy (zdarze-

nia z użyciem przemocy stosowane przez lokalne grupy ekstremistów), przestęp-

czość zorganizowaną, klęski żywiołowe i ekologiczne, katastrofy przemysłowe, kon-

flikty zbrojne, wojny między państwami, starcia lub incydenty graniczne, dezintegra-

cja i rozpad globalnego ładu politycznego czy degradacja środowiska naturalnego. 

Na początku XXI wieku są problemy związane z bezpieczeństwem narodowym. 

Poczucie zagrożenia spowodowane wzrostem przestępczości, rozbudowującymi się 

organizacjami mafijnymi i terrorystycznymi, prezentowaniem w mediach scen prze-

mocy oraz nasilającymi się zjawiskami agresji w zachowaniach ludzi. Każda jednostka 

stara się strzec, na ile może, swych własnych dóbr i ochraniać je przed wszelką 
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szkodą. Brak zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa wyrządza szkody jednostce, gru-

pie społecznej, gdyż destabilizuje jej tożsamość i funkcjonowanie.    

Bezpieczeństwo narodowe to strategiczna misja całego społeczeństwa,  

w ramach której tworzy się nowa forma patriotyzmu – budowa wolności i bezpie-

czeństwa poprzez odpowiedzialną edukację i pracę. 
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