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Dotazník 
 

Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie 

Slovenskej akadémie vied 
 

Hodnotené obdobie: 1. január 2007 – 31. december 2011 

 

 

I. Základné informácie o hodnotenej organizácii: 
 
1. Názov a adresa organizácie 

Ústav politických vied SAV 

 

2. Vedenie organizácie 

Útvar riaditeľa Meno Vek Vo funkcii v rokoch

Riaditeľ PhDr. Miroslav Pekník, CSc. 62 1998 - 

Zástupca riaditeľa Mgr. Norbert Kmeť, CSc. 41 2002 - 

Vedecký tajomník PhDr. Peter Dinuš, PhD. 42 2009 - 
 

 

3. Predseda vedeckej rady 

Mgr. Juraj Marušiak, PhD. 

 

4. Základné informácie o počte výskumných pracovníkov 
i. Celkový počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do 

výskumu a vývoja (okrem doktorandov) a jeho prepočet na ekvivalent plného 
pracovného času (FTE) za roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a priemer za 
hodnotené obdobie 
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ii. Počet zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním zapojených do výskumu a 
vývoja (okrem doktorandov) na jednotlivých oddeleniach/útvaroch organizácie 

a jeho prepočet na ekvivalent plného pracovného času (FTE) za roky 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011 a priemer za hodnotené obdobie 

 

Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE Počet FTE

Celkom v organizácii 14 10,20 14 9,91 14 9,91 14 10,47 10 8,47 13,20 9,79

1 14 10,20 14 9,91 14 9,91 14 10,47 10 8,47 13,20 9,79

2 14 10,20 14 9,91 14 9,91 14 10,47 10 8,47 13,20 9,79

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

###### ######

Výskumní pracovníci
2007 Priemer201120092008 2010

 
 
5. Základné informácie o rozpočte mzdových prostriedkov organizácie 

i. Suma mzdových prostriedkov organizácie1 pridelená z inštitucionálnych 
zdrojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v rokoch 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
a priemer za hodnotené obdobie 

Mzdové prostriedky (MP) 2007 2008 2009 2010 2011 Priemer

Mzdové prostriedky spolu (mil. EUR) 0,136 0,145 0,151 0,159 0,148 0,148

 
6. URL webovej stránky organizácie 

http://www.upv.sav.sk/ 

                                                
1 Objem mzdových prostriedkov bez odvodov do poisťovní so započítaním sumy miezd pracovníkov THS, ktorú 
organizácii poskytne ETO Úradu SAV. Rozpočet v Sk prepočítajte na eurá podľa konverzného kurzu  
1€ = 30,126 Sk. (Podobne aj v ďalších tabuľkách.) 
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II. Základné informácie o činnosti organizácie v oblasti výskumu a 

vývoja: 
 
1. Poslanie a úlohy organizácie sformulované v jej zriaďovacej listine 

Poslaním Ústavu politických vied SAV je základný výskum politických vzťahov a 

procesov v ich vnútropolitických a zahraničnopolitických súvislostiach. Ťažiskom je 

riešenie úloh vo výskume medzinárodných vzťahov a politických systémov, v dejinách 

politického myslenia, výskumných metódach politických vied a vo výskume najnovších 

politických dejín. 

2. Súhrn aktivít výskumu a vývoja organizácie za hodnotené obdobie, ich 

význam z národného a medzinárodného hľadiska, zapojenie organizácie do 
európskeho výskumného priestoru (max. 10 strán) 

Bádanie v Ústave politických vied SAV sa v rokoch 2007 – 2011 zameriavalo na nasledovné 

tematické okruhy: 

Výskum politického systému na Slovensku do roku 1989; 

Výskum politického systému na Slovensku po roku 1989; 

Zahraničná politika SR a medzinárodné vzťahy po vstupe Slovenska do Európskej únie a 

NATO; 

Dejiny politického myslenia a výskum osobností slovenskej politiky. 

 

Výskum politického systému na Slovensku do roku 1989. 

Toto smerovanie výskumu sa realizovalo v ÚPV SAV v sledovanom období najmä v 

rámci riešenia projektu VEGA Komunistická moc na Slovensku – jazyk a prax (2006 - 

2008). Výstupom boli zväčša štúdie publikované časopisecky alebo v knižných 

publikáciách. Riešitelia projektu sa zaoberali perzekúciou arcibiskupa J. Berana a ev. 

a.v. biskupa V. P. Čobrdu, postojom nekatolíckych cirkví ku komunistickému režimu 

v roku 1948 aj komparáciou postavenia rímskokatolíckej cirkvi v strednej Európe po 

roku 1945. Zaoberali sa tiež rokom 1956, konkrétne vplyvom maďarských a poľských 

udalostí  na slovenskú spoločnosť a obdobiu normalizácie (1969 – 1989). Na túto 

vedeckú úlohu nadviazal grantový projekt Vzťah politiky a histórie – vyrovnávanie sa s 

minulosťou (2009 - 2011). Výsledkom riešenia boli monografia Dinuš P.: Vyrovnávanie sa s 

minulosťou? (Bratislava 2010), ako aj publikácia Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, 

ktorá vyšla v roku 2009 (druhé vydanie v roku 2010). Riešitelia sa zamerali aj na témy, ako 

sú vzťahy politiky a politikov k histórii, reflexia minulosti z pohľadu disentu.  
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Ďalšími výstupmi nadväzujúcimi na predchádzajúce výskumy v oblasti politického 

systému do roku 1989 sú monografie zaoberajúce sa činnosťou slovenskej politiky pri 

utváraní budúceho československého štátu a formovaní jeho politického systému v prvých 

rokoch existencie. HRONSKÝ M. – PEKNÍK M.: Martinská deklarácia. Cesta slovenskej 

politiky k vzniku Česko-Slovenska. (Bratislava 2008); HRONSKÝ M.: Mikulášska rezolúcia. 

Slovenská sociálna demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu. (Bratislava 

2008). Výrazným spôsobom rozšírila a prehĺbila vedecké poznanie v tomto smere práca 

HRONSKÝ M.: Trianon: Vznik hraníc Slovenska a problém jeho bezpečnosti (1918 – 1920), 

ktorá vyšla v roku 2011 v Bratislave. Podobným spôsobom sa ÚPV SAV sústredil aj na úsilie 

o zmenu politického systému na Slovensku v súvislosti s prípravou a priebehom 

Slovenského národného povstania. Výsledkom je knižná publikácia Slovenské národné 

povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. 

(Bratislava 2009), ktorej editorom je Miroslav Pekník.  

Osobitým prípadom bol podiel ÚPV SAV prostredníctvom vedeckej pracovníčky Mgr. 

Mileny Sokolovej, PhD. na spracovaní knižnej publikácie – Historický atlas Evanjelickej cirkvi 

a.v. na Slovensku (Liptovský Mikuláš 2011). 

V oblasti výskumu politického systému do roku 1989 spolupracujeme najmä s FÚ 

SAV, HÚ SAV, ÚPN a s USD AV ČR. Táto spolupráca sa prejavuje napríklad aj na riešení 

projektu USD AV ČR „Komunistická strana Československa a bolševismus“. 

V spolupráci s Československým dokumentačným strediskom v Prahe sme sa 

aktívne zúčastnili v roku 2011 podujatia Česko-nemecko-slovenské sympózium k reflexii 

a spracovaniu disentu a občianskeho odporu v 70. a 80. rokoch 20. storočia v súčasnosti.  

Pri ďalšej spolupráci so zahraničnými partnermi sme participovali na organizovaní 

vedeckej konferencie o Janovi Patočkovi, ktorá sa konala v hlavnom meste Bieloruska v 

Minsku v roku 2011.  

S Ústavom etnológie a Múzea Bulharskej akadémie vied sa realizovala spolupráca na 

bilaterálnom projekte v rokoch 2008 – 2011 na tému vyrovnávania sa s minulosťou.  

 

Výskum politického systému po roku 1989 
Prioritou ÚPV SAV v tejto oblasti bola účasť na riešení projektu Vízia a stratégia 

rozvoja slovenskej spoločnosti schváleného vládou SR v roku 2006, k plneniu ktorej sa 

zaviazalo svojím uznesením Predsedníctvo SAV. Vedeckými výstupmi z tejto úlohy, ktorá sa 

realizovala v rokoch 2006 – 2010 boli dve knižné publikácie – Dlhodobá vízia rozvoja 

slovenskej spoločnosti (2008) a Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (2010). ÚPV SAV 

sa v oboch publikáciách podieľal najmä na spracovaní kapitol s názvom Tendencie vo vývoji 

politického a právneho systému. Súčasne bol spracovaný aj zborník štúdií k analýze stavu 

a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie v elektronickej podobe (CD). 
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Výrazne pozitívne sa posunul výskum problematiky vzťahu politiky a médií pri riešení 

grantového projektu VEGA Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989 (2006 - 

2008), na realizáciu ktorého boli využité aj finančné prostriedky z Európskeho sociálneho 

fondu. Hlavný vedecký výstup predstavoval zborník štúdií pod názvom Veda, média a 

politika (Bratislava 2008), v ktorom sa sústredili poznatky z prevažnej časti slovenských 

vedeckých a vysokoškolských pracovísk. Na tento zborník nadväzoval ďalší v elektronickej 

podobe Symbióza médií a politiky (2009).  

Pri príležitosti 20. výročia Novembra 1989 sa ÚPV SAV stal odborným garantom 

vedeckej konferencie Slovensko a odkaz Novembra 89, ktorý organizačne zabezpečovali 

Úrad vlády SR a Inštitút ASA. S koncepčného hľadiska bola táto problematika spracovaná 

prierezovo, z rôznych aspektov, zahŕňajúc celé dvadsaťročné obdobie. Priebeh konferencie 

zdokumentovala STV a bol následne odvysielaný zo záznamu. Týmto si ÚPV SAV vytvoril 

východiskovú bázu pre ďalšie – širšie a hlbšie – spracovanie tejto problematiky v 

nasledujúcom období. 

Ústav spolupracoval pri riešení týchto úloh najmä s EÚ SAV, FÚ SAV, ÚŠaP SAV, 

ÚE SAV, EU Bratislava, FF UK Bratislava, PdF UK Bratislava, FF UKF Nitra, FF PU Prešov, 

TU AD Trenčín, FMK UCM Trnava, VŠE Praha, Vysoká škola mezinárodních a veřejných 

vztahů Praha, Vysoká škola politických vied Kolín. 

 

Zahraničná politika SR a medzinárodné vzťahy po vstupe Slovenska do Európskej 

únie a NATO 

ÚPV SAV sa pri tomto okruhu bádania orientuje predovšetkým na stredoeurópsku 

problematiku, bilaterálne vzťahy SR so susednými štátmi, bezpečnostné otázky z hľadiska 

členstva SR v NATO a EÚ. Spracovanie tejto problematiky sa v širšom zábere prezentovalo 

aj pri knižných vedeckých výstupoch v rámci projektu Vízia a stratégia rozvoja slovenskej 

spoločnosti.  

ÚPV SAV sa orientoval pri svojom výskume aj na špecificky zameranú problematiku, 

ktorá sa riešila v rámci grantového projektu VEGA Inštitucionálne aspekty zahraničnej 

politiky SR (2008 – 2010). Hlavným výstupom z riešenia tohto projektu je rovnomenný 

rukopis kolektívnej monografie predložený do Edičnej rady SAV. 

Od roku 2011 sa v ÚPV SAV výrazne sústredil v rámci dvoch grantových projektov na 

problematiku strednej Európy – projekt medzinárodného Višegrádskeho fondu Visegrad 

cooperation and the future of Central Europe (2011 – 2013) a projekt VEGA MŠ SR – SAV 

s názvom Zahraničná politika SR a perspektívy začlenenia Vyšehradskej skupiny do 

regionálnej stratégie EÚ (2011 - 2014). 
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K problematike medzinárodných vzťahov boli vydané viaceré monografie od 

vedeckých pracovníkov ÚPV SAV Daniela Šmihulu, Oskara Krejčího, ako aj zostavovateľov 

Zuzany Poláčkovej a Juraja Marušiaka, ktorí pripravili publikáciu Európske výzvy pre 

Slovensko. Transformácia zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky v 

postintegračnom období (Bratislava 2007). Súčasťou riešenia tejto problematiky je aj 

dlhodobo realizovaný výskum národnostných menšín. Ten bol v rámci spolupráce 

s Rakúskou akadémiou vied retrospektívne rozšírený aj na obdobie 1918 – 1938. 

Na riešení spomenutých tém sa tiež podieľali výskumníci z FSEV UK Bratislava, FF 

UKF Nitra, Výskumného centra SFPA, VŠE Praha, ISP PAN Warszawa, PISM 

Warszawa,Ósrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Warszawa, Inštitút politických 

a národných výskumov NAN Kyjev, International Institute of  Social history Amsterdam, Péter 

Pázmány Catholic University Pilis Csaba, Institute for European Integration Research OAW 

Wien, Corvinus University of Budapest. 

 
Dejiny politického myslenia a výskum osobností slovenskej politiky. 

Výskum politického myslenia zaznamenal na pôde ÚPV SAV v sledovanom období viditeľný 

rozvoj. Týka sa to nielen politického myslenia orientovaného na výskum jednotlivých 

osobností slovenskej a československej politiky, ale predovšetkým sú to nové témy, ktoré 

otvorila mladá generácia vedeckých pracovníkov ÚPV SAV. 

Od roku 2005 sa stal ÚPV SAV odborným garantom širšie koncipovaného podujatia Dní 

Milana Hodžu, ktoré sa konajú každoročne pod záštitou predsedu vlády SR. Výsledkom 

konferencií z týchto podujatí v kombinácii s riešením ďalších vedeckých projektov ÚPV SAV 

sú knižné publikácie venované politickému mysleniu a konaniu nasledujúcich slovenských 

politikov – Milan Hodža a integrácia strednej Európy (Bratislava 2006); Milan Hodža – politik 

a žurnalista (Bratislava 2008); Milan Hodža a agrárne hnutie (Bratislava 2008); Martin Rázus 

– politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ (Bratislava 2008); Ferdinand Juriga – ľudový smer 

slovenskej politiky (Bratislava 2009); Dr. Ivan Dérer – politik, právnik a publicista (Bratislava 

2010). Tymito publikáciami sa nám podarilo spolu so spolupracujúcimi vedeckými a 

vysokoškolskými pracoviskami položiť isté základy poznania osobností slovenskej politiky, 

ktoré sa môžu stať východiskovou bázou pre ďalší výskum. V súčasnosti sa pripravuje na 

vydanie práca Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národnoosvetový pracovník, ktorej 

názov bol témou 7. ročníka projektu Dní Milana Hodžu v roku 2011. 

V súvislosti s výskumom reformného procesu v roku 1968, pre ktorý vznikla Komisia 

vlády SR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 – 1970, pôsobiaca od februára 1990 

na pôde novozniknutého Politologického kabinetu SAV (dnešný ÚPV SAV) bola skúmaná aj 

osobnosť Alexandra Dubčeka. Z viacerých vedeckých podujatí, konaných od roku 2001 bol 

spracovaný výber príspevkov pre dve knižné publikácie. Z nich predstavuje najmä zborník 
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príspevkov Alexander Dubček, politik, štátnik, humanista (Bratislava 2009) najnovšie 

rozšírenie a prehĺbenie vedeckých poznatkov o tejto osobnosti.  

Z hľadiska politického myslenia boli na pôde ÚPV SAV mladými vedeckými 

pracovníkmi nastolené témy výskumu, ktorým sa vedecká obec po roku 1989 veľmi 

nevenovala. Otvorené boli otázky sociálneho štátu a sociálnej solidarity, význam diela Karola 

Marxa, ako aj vyrovnávanie sa s minulosťou. Výsledkom boli už spomenuté knižné 

publikácie Dinuš, P. (ed.): Marx a spoločenské zmeny po roku 1989 (Bratislava 2009 a 

2010); Dinuš, P.: Vyrovnávanie sa s minulosťou? (Bratislava 2010); Blaha, Ľ.: Späť 

k Marxovi? Sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie spravodlivosti (Bratislava 2009), 

pričom Ľ. Blahovi bola za túto monografiu udelená Cena  Literárneho fondu za vedeckú 

a odbornú literatúru za rok 2009 v sekcii spoločenských vied. 

V spolupráci s Futurologickou spoločnosťou na Slovensku a Slovenskou asociáciou 

Rímskeho klubu sa otvorila aj ďalšia téma – systémové alternatívy kapitalizmu, pre ktorú sa 

stala impulzom kniha amerického spoločenského vedca Davida Schweickarta Po 

kapitalizme. Ekonomická demokracia.  

 

Na projektoch ÚPV SAV sa zúčastňovali tiež viacerí riešitelia z partnerských inštitúcií 

– FÚ SAV, EÚ SAV, HÚ SAV, ÚDFV SAV, JÚĽŠ SAV, ÚSL SAV, ÚO SAV, Múzeum SNP, 

Slovenská národná knižnica, ÚPN,  FF UK Bratislava, PF UK Bratislava, PdF UK Bratislava, 

FHV UMB Banská Bystrica, FF UKF Nitra, FF PU Prešov, FF UPJŠ Košice, UCM Trnava, 

Paneurópska vysoká škola, International Institute of Social History (Holandsko), Český 

olympijský výbor,  FF MU Brno, PdF MU Brno, ÚSD AV ČR, FF Univerzita Pardubice, FF UK 

Praha, VŠE Praha, TU Liberec, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. 

Ústav politických vied SAV má inštitucionalizovaných partnerov v SR a v zahraničí, pričom 

s niektorými sú uzavreté rámcové dohody o spolupráci. Intenzita spolupráce s akoukoľvek 

inštitúciou závisí nielen od výskumných zámerov, účasti na vedeckých podujatiach, ale aj od 

personálneho obsadenia pracoviska. To sa prejavuje aj v záujme zahraničných vedeckých 

pracovníkov a doktorandov o študijné pobyty v rámci Národného štipendijného programu 

a Visegrádskeho fondu. V ÚPV SAV boli štipendisti z Českej republiky, Bieloruska, 

Bulharska, Írska, Maďarska, Poľska, Srbska, USA a Veľkej Británie. V rámci MAD ÚPV SAV 

prijíma výskumníkov z Českej republiky, Bulharska a Číny. Vedeckí pracovníci ÚPV SAV 

v rámci MAD navštevujú napríklad pracoviská v Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, 

Čiernej Hore, Maďarsku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku a Taliansku. 
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3. Koncepcia aktivít výskumu a vývoja organizácie na ďalšie štyri roky (max. 5 

strán) 
i. Súčasný stav poznania a výskumu v danej oblasti z národného a 

medzinárodného hľadiska 

Ako vyplýva z predložených výsledkov výskumu ÚPV SAV v rámci spomenutých 

tematických okruhov, spracovávané témy korešpondovali s podobným zameraním ďalších 

výskumných inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. Pracovníci Ústavu boli v skúmanom 

období zapojení spolu s domácimi i zahraničnými riešiteľmi do výskumných aktivít, ktoré 

prispievali k širšiemu a hlbšiemu poznaniu nastolených tém, tak v národnom, ako aj v 

medzinárodnom meradle. Potvrdzuje to účasť zástupcov ÚPV SAV na domácich a 

zahraničných medzinárodných konferenciách, publikované vedecké výstupy, ako aj ďalšie 

spôsoby prezentácie získaných výsledkov, vrátane pomerne častých vyjadrení k aktuálnym 

otázkam vnútornej a zahraničnej politiky v médiách.  

 

 
ii. Úloha a význam organizácie v rámci výskumu v danej oblasti 

ÚPV SAV zaujíma v rámci politickovedného výskumu na Slovensku osobité postavenie, 

čo súvisí do určitej miery s jeho genézou a personálnym obsadením. Pri prvom období 

svojej existencie v rokoch 1990 – 1992, keď na jeho pôde pôsobila Komisia vlády SR 

pre analýzu historických udalostí rokov 1967 – 1970, bol financovaný Úradom vlády 

SR, čo mu umožnilo podstatne väčšie personálne obsadenie ako v súčasnosti. 

Od roku 1993 keď prešlo financovanie pracoviska na SAV sa počet pracovníkov ÚPV 

SAV podstatne znížil a nezmenilo sa to ani po mnohých žiadostiach riaditeľa ÚPV SAV 

na Predsedníctvo SAV o finančnú podporu pre nárast počtu vedeckých pracovníkov. 

Vychádzajúc z danej personálnej situácie ÚPV SAV ak chcel napĺňať úlohy dané 

Zriaďovacou listinou, musel začať realizovať vedecký výskum novým spôsobom. Jeho 

vedeckí pracovníci tak pri svojom nízkom stave pôsobia ako vedúci projektov, ich 

zástupcovia, a len minimálne ako členovia riešiteľských tímov. Preto bol ÚPV SAV 

nútený pri riešení projektov zaraďovať do nich riešiteľov z iných vedeckých 

a vysokoškolských inštitúcií. To našlo aj svoje oficiálne zakotvenie v Rámcových 

dohodách o spolupráci, ktoré sa realizujú aj v širšom zábere spolupráce, vrátane 

doktorandského štúdia. ÚPV SAV tak plnil do určitej miery úlohu koordinátora pri 

riešení vedeckých úloh zo spomínaných tematických okruhov.  

 Nízke personálne obsadenie ÚPV SAV tak bránilo zostavovať väčšie riešiteľské tímy 

z vlastných pracovníkov, no na druhej strane ÚPV SAV už ako skúsené vedecké 

manažérske pracovisko dokázal pripraviť a zorganizovať viaceré projekty a podujatia 
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na najvyššej vedeckej aj spoločenskej úrovni, ktoré sa uskutočnili pod záštitou 

prezidenta SR, predsedu NR SR a predsedu resp.predsedníčky vlády SR. 

 

iii. Hlavné ciele koncepcie 
 

ÚPV SAV má záujem pokračovať vo výskume politického myslenia individuálnych 

politických aktérov – osobnosti slovenskej politiky. Systematicky sa bude dopĺňať databáza 

doterajších poznatkov o slovenskej politike spracovávaná z doposiaľ nepublikovaných 

materiálov, nachádzajúcich sa v pozostalostiach jednotlivých politikov, uložených v domácich 

aj v zahraničných archívoch. V rámci projektu Dni Milana Hodžu sa každoročne otvorí 

problematika vybraných významných slovenských politikov. Tomuto výskumu sa bude 

venovať skúsený interdisciplinárne a multidisciplinárne zameraný realizačný tím, zložený z 

politológov, historikov, filozofov, sociológov, ale aj lingvistov a literárnych vedcov, ktorí budú 

mať partnerov z ďalších domácich aj zahraničných vedeckých a vysokoškolských pracovísk. 

Pozitívne reakcie odborníkov na knižné vedecké výstupy z tohto projektu nás utvrdzujú v 

tom, že vo výskume, ktorý sa doposiaľ na Slovensku takto systematicky neuskutočňoval, 

treba v nasledujúcich rokoch pokračovať. 

Iný smer výskumu politického myslenia orientovaného aj na konfrontáciu so 

súčasným politickým myslením predstavujú témy, ktoré na pracovisku otvorila mladá 

generácia politológov, týkajúce sa teoretických otázok, existencie a pôsobenia myšlienok 

liberalizmu, socializmu, konzervativizmu aj s ich dopadom na súčasný spoločenský a 

politický život. 

Po rokoch skúseností a hľadaní najvhodnejšej bádateľskej pozície pre ÚPV SAV sa 

ukazuje, že v slovenských podmienkach je potrebné presunúť ťažisko výskumu na 

problematiku formovania politického systému po roku 1989. Potvrdila nám to aj účasť ÚPV 

SAV na realizácii projektu Vízia a Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, pri riešení ktorej 

sme sa zaoberali nedávnou i súčasnou slovenskou politikou a spoločnosťou. V týchto 

súvislostiach možno očakávať, že budú decíznou sférou nastolené požiadavky na určité 

zmeny v politickom systéme, napríklad v otázke volieb. Je treba, aby bol ÚPV SAV na tieto 

výzvy pripravený a dokázal sa s nimi po odbornej stránke vyrovnať. To znamená, že po 

prierezovom spracovaní obdobia rokov 1989 – 2009, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 20. 

výročia Novembra ´89 sa sústredíme v rámci projektov na systematické skúmanie a 

spracovanie jednotlivých etáp formovania politického systému. Prvou z nich bude  

spracovanie obdobia rokov 1989 – 1992, teda do vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

Popri tom sa bude z hľadiska vybraných priorít skúmať politický systém od vzniku 

samostatnej SR v roku 1993, aby tak bolo možné vychádzať v ústrety aj požiadavkám 

decíznej sféry pre aplikácie v súčasnej politike. To si bude pochopiteľne vyžadovať 
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zostavenie väčších realizačných tímov s využitím riešiteľov z iných vedeckých a 

vysokoškolských pracovísk. ÚPV SAV bude pôsobiť predovšetkým v pozícií koncepčného a 

koordinačného centra. Tieto úlohy, ako vyplýva napríklad z riešenia úloh štátnych programov 

výskumu a vývoja (vrátane samostatnej úlohy pre doktorandov) už ÚPV SAV v minulosti 

úspešne zvládol. 

 Formovanie politického systému na Slovensku po roku 1989 predstavuje z hľadiska 

teoretických znalostí dovtedajšieho politickovedného výskumu nóvum. Cestou praktickej 

politiky sa utvára nevyskúšaný model politického systému – rodiaci sa zo vzájomnej 

konfrontácie bývalého “socialistického” systému s politickým systémom demokratických 

štátov západnej Európy a severnej Ameriky. Z tohto hľadania ciest pre slovenskú politiku 

vyplýva aj viacero krokov, pri ktorých tvorcom nového politického systému chýbal určitý “cit 

pre slovenskú realitu”. Ukazuje sa, že pri analýze politického systému a hodnotení 

teoretických, resp.ideologických základov formovania politickej scény na Slovensku sa nie 

vždy bralo do úvahy hľadanie súvislostí a vzájomné pôsobenie medzi tradíciami straníckej 

politiky na Slovensku, jej inováciami a impulzmi čerpanými z moderných politologických, 

resp. spoločenskovedných koncepcií, ako aj zo zahraničných praxeologických „vzorov“. Týka 

sa to tak roviny sebareflexií politických subjektov na ich vlastnú programovotvornú činnost, 

ako aj reflexií zo širšieho spoločenskovedného poznávacieho procesu. 

 Formovanie politického systému v uplynulom období sa vyznačovalo volným 

narábaním s pojmami pravica, ľavica, stred, pravostredné a ľavostredné strany. To aj v 

súčasnosti svedčí o istom mechanickom delení politického spektra na základe automaticky 

preberaných atribútov, ktoré už z viacerých aspektov nepokrývajú záujmovú rôznorodosť a 

činnosť politických strán. Prejavuje sa úsilie ideovo kvalifikovať aj také politické spory, ktoré 

neraz vyplývajú z úsilia riešiť sociálno-ekonomické problémy. Pritom možnosti jednotlivých 

politických subjektov sú rovnako ohraničené konkrétnymi podmienkami ekonomického stavu 

Slovenska, zvýrazneného hospodárskou krízou. Vzniká tak paradoxná situácia: ideovú 

nálepku dostávajú kroky politických strán, ktoré napriek hlásaniu odlišnej ideovej orientácie 

pri riešení problémov súvisiacich s reformami v podstate nadobúdajú rovnaké smerovanie. 

Politicky vyzretejšia verejnosť však už takéto deklarované taktické a strategické ciele hodnotí 

a prijíma až na základe každodenných skúseností. 

 V prípade výskumu politického systému pred rokom 1989 sa bude ÚPV SAV 

orientovať z koncepčného hľadiska len na vybrané témy a otázky slovenskej politiky 

spracovávané v širšom medzinárodnom kontexte. Na ich riešení sa budú podieľať aj 

príbuzné vedecké a vysokoškolské pracoviská. 

 ÚPV SAV si svoju koncepciu výskumu medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky 

SR pre nasledujúce obdobie už overoval pri riešení projektu Vízia a stratégia rozvoja 

slovenskej spoločnosti, čo našlo svoj výraz v publikovaných materiáloch. Riešiteľské tímy sa 



 11 

v rámci viacerých projektov sústredia aj na nové, málo sledované pohľady na túto 

problematiku. 

 Doterajší výskum sa pri formovaní zahraničnej politiky SR orientoval do určitej miery 

na sféru diplomacie a realizáciu rozhodnutí na úrovni vrcholných stretnutí štátnikov v rámci 

EÚ, NATO, či bilaterálnych štátnych kontaktov. Bokom zostávala úloha politických subjektov, 

ako aj jednotlivých komponentov politického systému, ktoré sa významnou mierou podieľajú 

na pretváraní koncepčných východísk do strategicko-taktických postupov. V súvislosti s 

politickými stranami sa mapovanie ich zahraničnopolitických predstáv obmedzovalo iba na 

pasáže, ktoré sa zaoberajú touto otázkou v straníckych programoch a vo volebných tézach. 

Vytvára sa tak často dojem, že jediným tvorcom  zahraničnopolitických koncepcií zostáva 

rezort diplomacie. Preto sa zameriame na analýzu vnútorných aktérov zahraničnej politiky, 

na postoje politických strán. Budeme sledovať ich pôsobenie na pôde parlamentu až po 

úroveň rezortu diplomacie, ktorý v konečnej podobe zodpovedá za prezentáciu 

zahraničnopolitických záujmov štátu. Podobne sa sústredíme aj na to, do akej miery MZV SR 

ovplyvňuje názorové postoje politických strán v oblasti tvorby zahraničnej politiky, kedže sa 

opiera o vlastnú expertíznu činnosť a tá je v mnohých aspektoch rozhodujúcim impulzom pre 

ostatných aktérov formovania zahraničnej politiky. V oblasti medzinárodných vzťahov a 

zahraničnej politiky SR bude výskum zameraný na úlohu identifikovať zahraničné faktory, 

ktoré najviac ovplyvňujú Slovensko. Naše úsilie v tomtom smere má prispieť k poznaniu 

stavu a perspektív formovania európskeho politického systému v rámci Európskej únie pokiaľ 

nám to bude umožnovať personálna a finančná kapacita ÚPV SAV. Pôsobenie v EÚ  vytvára 

nové mechanizmy na riešenie postavenia menšín v rozvíjaní medzištátnych susedských 

vzťahov. Uvedené otázky a problémy budeme sledovať aj v rámci aktivít jednotlivých 

politických subjektov. 

 
iv. Navrhované stratégie a metódy na dosiahnutie cieľov, časový harmonogram 

 

Politológia, ako veda na rozhraní viacerých vedných disciplín, využíva metódy viacerých 

spoločenských vied, čo vedie k jej vnútornému členeniu. Vzhľadom na to, že i naďalej bude 

potrebné rozvíjať slovenskú filozofiu politiky, politickú psychológiu, sociológiu politiky, 

samostatné výskumy politických doktrín, politických inštitúcií aj politických procesov, a to 

všetko v kontexte historického vývoja, je zrejmé, že metódy výskumu budú primerané 

predmetu a zameraniu výskumu. Ich organickou súčasťou bude pravdepodobne aj séria 

empirických výskumov v závislosti od finančných možností pracoviska. Metodologický postup 

pri spracovaní jednotlivých tematických okruhov výskumu bude vychádzat napríklad z 

interpretácie dejín súčasnosti, ktorá je v odbornej literatúre velmi flexibilná. V našom 

ponímaní znamená predovšetkým sledovanie procesov, ktoré sa už odvíjali a vyvíjajú na 
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vlastnej základni formovania demokratickej spoločnosti a pri všetkej labilnosti pokusov o 

určenie zavŕšenia určitých procesov sa už vyznačujú istým relatívnym časovým ohraničením. 

Domnievame sa, že súčasnosť už môže byť, resp. je istým predelom oproti začiatku 90. 

rokov 20. storočia.  Teda základnou metodologickou požiadavkou je vychádzať zo 

súčasného stavu poznania a z uplatňovania pohľadu na udalosti podľa ich chronologického 

sledu. Podstatou je práve ukázať sled udalostí ako súčasť a článok vývojového procesu, 

ktorý v čase, keď sa udalosti odohrali, sa mohli javiť nanajvýš v podobe vízie, resp. ako volné 

predlžovanie predstáv vychádzajúcich z daného stavu do budúcnosti. Metodológia dejín 

súčasnosti teda neznamená pospájanie obrazu o bezprostrednej sebareflexii v čase, ktoré 

by v podstate bolo momentálnym odrazom prežívania odohrávajúcich sa udalostí. Treba mať 

na zreteli, že dejiny súčasnosti chápeme ako relatívne ohraničený vývojový celok, v ktorom 

sa prelína dobový popis, živá pamäť a analytická hĺbka umožnená istým časovým odstupom. 

Rešpektovanie týchto daností v podstate núti k istej vývojovej syntéze. 

 Pri výskume vývoja politického systému po roku 1989, konkrétne úlohy politických 

subjektov v tomto vývoji je – ako sme už naznačili vyššie a ako vyplýva aj z charakteristiky 

samostatných tematických okruhov – faktografia nezastupiteľná. To znamená, že dôležitý je 

nielen opis udalostí, ale dôležité je aj ich začlenenie do kontextu vývojového procesu a 

súvislostí. Ide teda o deskriptívno-analytický a o logicko-historické prístupy. Ich uplatňovanie 

v rámci dejín súčasnosti vyžaduje vyhýbať sa popisnosti, ktorá vedie k mylnému 

stotožnovaniu politických dejín s jednoduchou rekonštrukciou udalostí. Súčasne ide aj o 

prekonanie aprioristických, ba až špekulatívnych koncepčných pohľadov, ktorým uniká reálny 

sled udalostí a kauzalita. Z hľadiska empiricko-analytických prístupov majú osobitný 

metodologický význam predovšetkým výsledky sociologických prieskumov, ktoré poskytujú 

istý momentálny obraz danej skutočnosti, ale aj ich zakomponovanie do vývojovej línie. 

Pritom pri spracovaní problematiky politického systému a jeho fungovania v danom časovom 

úseku je potrebné využívať jestvujúci poznávací arzenál politológie, čo ale vyžaduje 

primerane diferencovať medzi metodológiou tejto disciplíny a metodológiou dejín súčasnosti. 

Na druhej strane interpretácia výsledkov obidvoch disciplín na základe odlišností v ich 

metodológii môže prispieť k prehlbovaniu poznania.  

 Teoreticko-metodologické princípy výskumu medzinárodných vzťahov budú vychádzať 

z predstavy o faktoroch, ktoré ako vonkajšie prostredie ovplyvňujú politické inštitúcie, idey a 

procesy na Slovensku. Z tohto hľadiska bude nezastupiteľný výskum formovania politického 

systému EÚ, čoraz väčšej adaptácie SR na politiku EÚ a účasti na jej tvorbe. Komparatívne 

výskumy politických strán, vytváranie klubov v Európskom parlamente, či formovanie a 

pôsobenie celoeurópskych strán je vhodným východiskom pre takéto poznávanie a pre ďalší 

rozvoj politickovedného výskumu na Slovensku. Výskumný tím sa zameria na analýzu vývoja 

svetového politického systému, reformy globálnych inštitúcii v kontexte vybraných 
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problémov. Výskum v oblasti bezpečnosti SR bude klásť dôraz na pomoc pri vytváraní a 

využívaní databáz týkajúcich sa najväčších rizík, ktorými sú medzinárodný terorizmus a 

šírenie zbraní hromadného ničenia. Metodologický postup pri výskume medzinárodných 

vzťahov má byť kompatibilný s postupom pri využívaní prameňov o úlohe politických 

subjektov pri formovaní zahraničnopolitickej línie. Pre spracovanie tohto tematického okruhu 

má osobitný význam tak pamäť, ako aj spomienky a oral history aktérov, pôsobiacich v 

zahraničnopolitickej sfére,ktoré neboli doposiaľ využívané, resp. len v malej miere.  

 Výskum vzťahu médií a politiky si vyžaduje využívanie materiálov v dvoch rovinách: z 

hľadiska politických subjektov a z hľadiska médií. Sledovanie vplyvu politických strán a hnutí 

na smerovanie mediálnej politiky sa má opierať predovšetkým o ich postoje na pôde 

parlamentu v otázkach prerokovávania stavu v mediálnej oblasti. Aj v iných prístupných 

zložkách, podieľajúcich sa na príprave noriem a opatrení ohľadne legislatívy v tejto oblasti 

(napríklad Ministerstvo kultúry SR). Druhú rovinu predstavuje pohľad vychádzajúci zo 

samotného prístupu a z ambícii médií ovplyvňovat politiku a verejnosť. Treba analyzovať tak 

spravodajstvo, ako aj komentáre v printových médiách: čo nastoľujú, ako interpretujú a 

hodnotia jednotlivé politické udalosti a postoje politických subjektov s osobitným zreteľom na 

to, na čo nereagujú, v čom sa už odráža nielen snaha o prezentovanie vlastnej tváre médií, 

ale politicky motivovaný prístup novín k straníckym záujmom. Práve takáto analýza 

príslušných žurnalistických (mediálnych) žánrov umožnuje do istej miery sledovať, či sa zo 

strany médií prejavuje záujem o prezentovanie už spomínanej alternatívnej verejnej mienky, 

zbavenej stranícko-politických záujmov a poskytujúcej impulzy pre nestranícku širšiu 

verejnosť na uplatňovanie svojho podielu pri rozhodovaní o verejných záležitostiach. Je 

potrebné skúmať také výmeny názorov, ktoré umožnujú konfrontáciu vystúpení politikov s 

politologickými hodnoteniami. Z tohto hľadiska si zasluhujú pozornosť analýzy výsledkov 

empirických výskumov verejnej mienky.  

 Základný výskum sa bude v ÚPV SAV realizovať vo všetkých uvedených oblastiach. 

Jednotliví výskumní pracovníci budú riešiť úlohy, na ktorých už pracujú a sprístupnovať ich 

nielen vedeckej, ale aj širšej verejnosti na Slovensku a v zahraničí. Nevyhnutným 

komponentom výskumu je konfrontácia poznatkov domáceho výskumu s najnovšími trendmi 

v zahraničí, ktorá sa bude realizovať o. i. aj formou účasti vedeckých pracovníkov na rôznych 

vedeckých podujatiach a organizovaním konferencií a iných vedeckých podujatí na pôde 

ÚPV SAV. Za obdobie rokov 2012 – 2016 predpokladáme vydanie 10 – 12 knižných 

publikácií. 

 
Časový harmonogram 
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Témy, ktoré sú predmetom výskumu v ÚPV SAV riešime najmä v rámci grantových úloh, 
ktorých nositeľom je pracovisku. Ďalšia forma je participácia, či už ÚPV SAV, alebo jeho 
pracovníkov na výskumných úlohách, ktorých nositeľom je iná vedecká inštitúcia. 
Budeme pokračovať v riešení už prebiehajúcich projektov: 
 
International Visegrad Found (IVF) Visegrad cooperation and the future of Central Europe), 
1.10.2011 / 30.6.2013. Vedúcim projektu je Juraj Marušiak. 
 
Komunistická strana Československa a bolševismus (Communist Party of Czechoslovakia 
and Bolshevism) 1.1.2008 / 31.12.2012. Norbert Kmeť a Juraj Marušiak particupujú na tomto 
projekte, ktorého nositeľom je USD AV ČR. 
 
Marx a spoločenské zmeny po roku 1989; 1.1.2011 / 31.12.2014, VEGA MŠ SR – SAV, č. 
2/0141/11. Vedúci projektu Peter Dinuš. 
 
Od persuázie, / presviedčania / k manipulácii v politickej a masmediálnej komunikácii; 
1.1.2011 / 31.12.2013, VEGA MŠ SR – SAV, č. 2/0200/11. Vedúca projektu Eva Jaššová. 
 
Zahraničná politika SR a perspektívy začlenenia Vyšehradskej skupiny do regionálnej 
stratégie EÚ. 1.1.2011 / 31.12.2014, VEGA MŠ SR – SAV, č. 2/0188/11. Vedúca projektu 
Zuzana Poláčková. 
 
Politická história a politici – vyrovnávanie sa s minulosťou. 01.01.2012 / 31.12.2015. VEGA 
MŠ SR – SAV, č. 2/0014/12. Vedúci projektu Norbert Kmeť. 
 
Slovenské dejiny v dejinách Európy, zmluva č. III/1/2011. 4.8.2011/31.12.2014. Hlavný 
riešiteľ je HÚ SAV. Centrum excelentnosti. Za ÚPV SAV je zodpovedný riešiteľ Juraj 
Marušiak. 
 
Dni Milana Hodžu. 01/2012 – 12/2014. Zodpovedný riešiteľ Miroslav Pekník. Organizované v 
spolupráci s Úradom vlády SR. 
 

III. Parciálne indikátory hlavných aktivít výskumu a vývoja: 
1. Vedecký výstup 

i. Zoznam vybraných monografií, zborníkov, vedeckých článkov atď., 
dokumentujúcich najvýznamnejšie výsledky základného výskumu. Celkový 
počet uvedených výstupov za hodnotené obdobie by nemal prekročiť 
prepočítaný počet výskumných pracovníkov 

[1] MARUŠIAK, Juraj: The Visegrad Dimension of Social Democracy. In: Šaradín, Pavel 
– Bradová, Eva a kol.: Visegrad Votes. Parliamentary Elections 2005-2006. Olomouc, 
Palacký University 2007, p. 154-170. 

[2] POLÁČKOVÁ Zuzana: A szlovák-magyar kapcsolatok néhány európai uniós ország 
sajtójanak és tudományos szakirodalmának tükrében (Reflexia slovensko-
maďarských vzťahov v tlači a vedeckej spisbe vybraných štátov EÚ). In Fórum 
Társadalomtudományi szemle, 2007/1, Komárno, s.143-165. ISSN 1335 – 4361. 
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[3] BLAHA, Ľuboš: Ľavica versus pravica (ideologický boj na začiatku tretieho tisícročia). 
In Marta Goňcová a kol.: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? Brno: MU 
2008, s.179 – 204. ISBN 978-80-210-4766-2. 

[4] MARUŠIAK, Juraj: The Normalisation Regime and its Impact on Slovak Domestic 
Policy after 1970. In Europe-Asia Studies. Print ISSN: 0966-8136, Online ISSN: 
1465-3427.December 2008, Volume 60, Issue 10, pp. 1805- 1825. 

[5] BLAHA, Ľuboš: Perspektívy sociálneho štátu v Európe. In Evropská politická 
společnost. Goňcová Marta a kolektív. - Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 153-
178. ISBN 978-80-210-5354-0. 

[6] KMEŤ, Norbert: Formy odporu cirkví a veriacich. In Odboj a odpor proti 
komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Praha : Ústav pro 
studium totalitních režimů, 2010, s. 175-190. ISBN 978-80-87211-42-7. 

[7] MARUŠIAK Juraj a kolektív: Za zrkadlom politiky. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo 
SAV 2010, 305 s, ISBN 978-80-224-1137-0. 

[8] PEKNÍK, Miroslav: Tendencie vývoja politického systému. In Studia Politica Slovaca : 
časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2010, 
roč. 3, č. 2, s. 3-53. ISSN 1337-8163. 

[9] POLÁČKOVÁ, Zuzana: Democracy and Minority issues in Slovakia: Analyzing 
Western European Perspectives and Stereotypes. In Studies in Contemporary 
International Relations and Politics : new Europe and Beyond. - Leverkusen Opladen: 
Budrich Uni Press Ltd. Opladen and Farmington Hills, p. 190-204. ISBN 978-3-
940755-65-0. 

[10] KMEŤ, Norbert: Politici a politická história. In Historický časopis, 2011, roč. 59, 
č. 4, s. 639-652. ISSN 0018 – 2575. 

[11] MARUŠIAK, Juraj. Roľ političeskich partij v organizacii političeskoj žizni i 
processa reform v Slovakii. In Revoľucii i reformy v stranach Centraľnoj i Jugo-
Vostojčnoj Evropy: 20 let spustia. - Moskva : Rossijskaja Akademija Nauk, , Institut 
Slavianovedenija – ROSSPEN, 2011, s. 570-589. ISBN 978-5-8243-1546-2. 

 
 
ii. Zoznam knižných monografií vydaných v zahraničí 

[1] KREJČÍ Oskar: Mezinárodní politika. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: 
Ekopress, 2007. 744 s. ISBN 978-80-86929-21-7 

[2]  KREJČÍ Oskar. Zahraniční politika USA : ideje, doktríny, strategie. Praha : 
Professional Publishing, 2009. 435 s. ISBN 978-80-86946-68-9. 

[3] KREJČÍ Oskar. Geopolitika středoevropského prostoru : pohled z Prahy a Bratislavy. 
Praha : Professional Publishing, 2009. 399 s. ISBN 978-80-7431-001-0. 

[4] KREJČÍ, Oskar. Válka. Praha : Professional Publishing, 2010. 170 s. ISBN 978-80-
7431-029-4. 

[5] KREJČÍ, Oskar. Mezinárodní politika. 4. aktualizované a rozšírené vydanie. Praha : 
EKOPRESS, s.r.o., 2010. 751 s. ISBN 978-80-86929-60-6. 

[6] ŠMIHULA, Daniel. National Minorities in International and European Law : position 
and rights of persons belonging to national minorities in international and European 
law. Saarbrücken : Lap Lambert Academic Publishing, 2010. 122 s. ISBN 978-3-
8383-6423-0. 
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[7] DEVÁTA, Markéta - OLŠÁKOVÁ, Doubravka - SOMMER, Vítězslav - DINUŠ, Peter. 
Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2010. 279 s. Práce z dějin vědy, 23. ISBN 978-80-7285-123-
2. 

 

iii. Zoznam knižných monografií vydaných na Slovensku 

[1] PEKNÍK Miroslav (ed.): Milan Hodža statesman and politician. VEDA, Publisher of 
SAS: Bratislava 2007, 400 p. ISBN 978-80-224-0961-2. Vydanie knihy finančne 
podporili predseda vlády SR Róbert Fico a rodina Milana Hodžu. 

[2] ŠMIHULA Daniel: „Použitie silových prostriedkov v medzinárodných vzťahoch“. 
VEDA, vydavateľstvo SAV Bratislava 2007, 280 s. ISBN 979-80-224-0975-9 

[3] HRONSKÝ Marián: Mikulášska rezolúcia 1. mája 1918. Slovenská sociálna 
demokracia v procese národnooslobodzovacieho zápasu. Bratislava: VEDA, 
vydavateľstvo SAV 2008, 136 s. ISBN 978-80-224-1005-2 

[4] HRONSKÝ Marián – PEKNÍK Miroslav: Martinská deklarácia. Cesta slovenskej 
politiky k vzniku Česko-Slovenska. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2008, 384 
s. ISBN 978-80-224-1047-2 

[5] BLAHA Ľuboš. Späť k Marxovi? : (sociálny štát, ekonomická demokracia a teórie 
spravodlivosti). Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2009. 528 s. ISBN 978-80-
224-1077-9 

[6] PEKNÍK Miroslav (ed.): Slovak National Council and the Road to Parliamentarism. 
VEDA, Publisher of SAS: Bratislava 2009. 357 p. ISBN 978-80-224-1088-5. 

[7] DINUŠ Peter: Vyrovnávanie sa s minulosťou? Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV 
2010, 136 s. ISBN 978-80-224-1164-6. 

[8] DINUŠ Peter a kol.: Marx a spoločenské zmeny po roku 1989. 2. dopln. vyd. 
Bratislava : Veda, 2010. 213 s. ISBN 978-80-224-1131-8. 

[9] PEKNÍK Miroslav a kol.: Ferdinand Juriga: ľudový smer slovenskej politiky. 
Bratislava: Ústav politických vied SAV : Slovenská národná knižnica v Martine, 2009. 
443 s. ISBN 978-80-224-1113-4. 

[10] PEKNÍK Miroslava kol.: Dr. Ivan Dérer - politik, právnik a publicista. Bratislava: 
Ústav politických vied SAV, VEDA, 2010. ISBN 978-80-224-1168-4. 

[11] HRONSKÝ Marián: Trianon: vznik hraníc Slovenska a problémy jeho 
bezpečnosti (1918-1920). Bratislava : VEDA, 2011. 685 S. ISBN 978-80-224-1183-7 
 

iv. Zoznam iných osobitne významných vedeckých výstupov organizácie 

[1]  

[2] … 

 
 

 
v. Tabuľka vedeckých výstupov  
V tabuľke Vedecké výstupy sa uvádza počet výstupov v jednotlivých kategóriách, tento 

počet vydelený prepočítaným stavom výskumných pracovníkov organizácie na  

ekvivalent plného pracovného času (FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou 

mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky Mzdové prostriedky. 
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Vedecké, odborné a umelecké monografie vydané v 
zahraničí 1 0,098 7,65 0,000 0,00 2 0,000 13,79 3 0,287 19,65 1 0,118 7,05 7 1,8 0,179 12,34

Vedecké, odborné a umelecké  monografie vydané na 
Slovensku 3 0,294 22,94 4 0,404 28,82 2 0,202 13,79 5 0,505 32,76 2 0,236 14,11 16 3,2 0,327 22,57

Kapitoly v monografiách vydaných v zahraničí 3 0,294 22,94 3 0,303 21,62 0,000 0,00 4 0,404 26,21 2 0,236 14,11 12 3,0 0,306 21,16

Kapitoly v monografiách vydaných na Slovensku 7 0,686 53,54 3 0,303 21,62 8 0,807 55,17 20 2,018 131,03 10 1,181 70,53 48 9,6 0,980 67,70

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach 
CC, SCI, WOS 0,000 0,00 1 0,101 7,21 0,000 0,00 1 0,101 6,55 1 0,118 7,05 3 1,0 0,102 7,05

Vedecké práce v časopisoch registrovaných v iných 
databázach 0,000 0,00 1 0,101 7,21 0,000 0,00 0,000 0,00 1 0,118 7,05 2 1,0 0,102 7,05

Vedecké práce v nekarentovaných časopisoch      (v 
časopisoch,  ktoré nie sú registrované v žiadnej vedeckej  
databáze)

8 0,784 61,19 8 0,808 57,64 13 1,312 89,65 15 1,514 98,27 6 0,708 42,32 50 10,0 1,021 70,53

Príspevky v recenzovaných zborníkoch:                   a) 
vedeckých zahraničných;                                         b) 
konferenčných zo zahr./medzin. konferencií  

1 0,098 7,65 4 0,404 28,82 6 0,605 41,38 0,000 0,00 3 0,354 21,16 14 3,5 0,357 24,68

Príspevky v recenzovaných zborníkoch:                   a) 
vedeckých domácich;                                                b) 
konferenčných z domácich konferencií  

7 0,686 53,54 28 2,827 201,75 8 0,807 55,17 9 0,908 58,96 2 0,236 14,11 54 10,8 1,103 76,17

Príspevky v nerecenzovaných zborníkoch (vedeckých aj 
konferenčných) 

10 0,980 76,48 6 0,606 43,23 0,000 0,00 2 0,202 13,10 3 0,354 21,16 21 5,3 0,536 37,03

Publikované abstrakty na zahraničných  konferenciách (aj 
medzinárodných na Slovensku) 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0 ##### ###### #####

Publikované abstrakty na domácich konferenciách 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0 ##### ###### #####

Recenzie publikované vo vedeckých časopisoch 0,000 0,00 5 0,505 36,03 0,000 0,00 1 0,101 6,55 4 0,472 28,21 10 3,3 0,340 23,51

Spolu

Vedecké výstupy

2007 2008 2009 20112010
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vi. Zoznam patentov a patentových prihlášok 

[1]  

[2] … 

 
 

vii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k vedeckým výstupom 

organizácie 
 

 
 

2. Ohlasy na vedecké výstupy 
V tabuľke Ohlasy sa uvádzajú ohlasy na vedecké výstupy, ich podiel prepočítaným 

stavom výskumných pracovníkov organizácie na ekvivalent plného pracovného času 

(FTE) z tabuľky Výskumní pracovníci a sumou mzdových prostriedkov (MP) z tabuľky 

Mzdové prostriedky. 
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Citácie registrované v 
citačných indexoch  Web of 
Science 

1 0,1 7,3 3 0,3 20,7 1 0,1 6,6 2 0,2 12,6 2 0,2 13,5 9 1,8 0,2 12,2

Citácie registrované v 
databáze Scopus 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ##### ##### #####

Citácie registrované v iných 
cit. databázach (spolu, uveďte 
názvy databáz) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ##### ##### #####

Citácie v zahraničných 
publikáciách neregistrované 
v cit. databázach

29 2,8 212,6 26 2,6 179,8 13 1,3 86,0 8 0,8 50,2 28 3,3 189,4 104 20,8 2,1 140,7

Citácie v domácich  
publikáciách neregistrované 
v cit. databázach

15 1,5 110,0 29 2,9 200,5 14 1,4 92,6 25 2,4 157,0 25 3,0 169,1 108 21,6 2,2 146,1

Recenzie na práce autorov z 
organizácie  v zahraničných 
publikáciách

12 1,2 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 12,0 1,2 81,1

Recenzie na práce autorov z 
organizácie v domácich 
publikáciách

5 0,5 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 0,5 27,1 9 4,5 0,5 30,4

Ohlasy

Spolu2006 2007 2008 20102009
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i. Zoznam 10-tich najcitovanejších prác organizácie a počet ich ohlasov za 

hodnotené obdobie (2006 – 2010)  

[1] MARUŠIAK Juraj: Fenomén strany Smer: medzi „pragmatizmom“ a sociálnou 
demokraciou. In: Středoevropské politické studie, roč. VIII, č. 1, 2006, s. 19-55. 
(internetová verzia: http://www.cepsr.cz/dwnld/marus106.pdf). Ohlasov 30 

[2] HRONSKÝ Marián: Boj o Slovensko a Trianon (1918-1920). Bratislava: Národné 
literárne centrum – Dom slovenskej literatúry 1998, 327s.  Ohlasov 16 

[3] KMEŤ Norbert: Postavenie cirkví na Slovensku 1948-1951. Bratislava: VEDA, 
vydavateľstvo SAV 2000. Ohlasov 13 

[4] MARUŠIAK, Juraj. Nezávislé iniciatívy na Slovensku v rokoch normalizácie. In 
November 1989 na Slovensku : súvislosti, predpoklady a dôsledky. Štúdie a úvahy. 
Editori Jan Pešek - Soňa Szomolányi ; redaktorka: Vlasta Jaksicsová. - Bratislava : 
Nadácia Milana Šimečku : Historický ústav SAV : Katedra politológie FF UK, 1999, s. 
54-75. ISBN 80-89008-00-3. Ohlasov 6 

[5] MARUŠIAK Juraj: Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov. 
Brno, Prius 2001. Ohlasov 6 

[6] MARUŠIAK Juraj: Maďarská menšina v slovenskej politike v rokoch normalizácie. In: 
Slovensko a režim normalizácie. ÚPV SAV Bratislava – Vydavateľstvo Michala Vaška 
Prešov 2003, s. 222 – 279. Ohlasov 5 

[7] MARUŠIAK Juraj: Maďarská revolúcia 1956 a Slovensko. In: „Spoznal som svetlo a 
uz viac nechcem tmu…” Pocta Jozefovi Jablonickému. Veda, Bratislava, 2005. 
Ohlasov 4 

[8] KMEŤ, Norbert. Opozícia a hnutie odporu na Slovensku 1968 - 1989. In Opozice a 
odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 - 1989. - Praha : Ústav 
českých dějin FF UK, Dokořán, 2005, s. 41-53. ISBN 80-7363-007-9. Ohlasov 3 

[9] MARUŠIAK Juraj: Udalosti v roku 1960 ako demonštrácia sily komunistického režimu. 
In: Politické vedy, 2, 1999, č. 4. Ohlasov 3 

[10] PEKNÍK Miroslav a kol.: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava: VEDA, 
vydavateľstvo SAV 2000. Ohlasov 2 
 

  

ii. Zoznam najviac citovaných autorov z organizácie a počet ich ohlasov za 
hodnotené obdobie (2006 – 2010)  (Uveďte minimálne 3 autorov; v ústavoch s 
počtom výskumných pracovníkov väčším ako 30, do 10% z tohto počtu.)   

[1] MARUŠIAK Juraj počet ohlasov 115 
[2] HRONSKÝ Marián počet ohlasov 47 
[3] KMEŤ Norbert počet ohlasov 34 

 
iii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k ohlasom 
 
 
 
 

3. Vedecké postavenie organizácie v národnom a medzinárodnom kontexte 
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 Medzinárodné postavenie organizácie/postavenie v rámci Európy  

 
i. Zoznam najvýznamnejších aktivít výskumu a vývoja dokumentujúcich medzi-

národné postavenie organizácie v danej oblasti výskumu, vrátane projektov 
(podrobné údaje o projektoch sa uvedú v rámci parciálneho indikátora 4). 
Kolektívne členstvo v medzinárodných vedeckých organizáciách s dôrazom na 
európsky výskumný priestor 

[1] PhDr. Zuzana Poláčková, CSc. Bola vedúcou niekoľkoročného projektu: „Die 
Stellung der Minderheiten in der CSR, in Österreich und in Ungarn zwischen beiden 
Weltkriegen.“. Koordinátorom bola Rakúska akadémia vied.  

[2] …Vyrovnávanie sa s komunistickým režimom – porovnávanie Slovenska a Bulharska 
(Alignment with Regime of Communim – comparison of the case of Slovakia and 
Bulgaria). Vedúci projektu za ÚPV SAV: Mgr. Juraj Marušiak, PhD. Medziakademická 
dohoda SAV a BAV. 1.4.2008/31.3.2011..Na projekte sa zúčastňovali okrem J. 
Marušiaka, tiež P. Dinuš, N. Kmeť a Z. Poláčková. 

[3] Komunistická strana Československa a bolševismus (Communist Party of 
Czechoslovakia and Bolshevism) 1.1.2008 / 31.12.2012. Norbert Kmeť a Juraj 
Marušiak particupujú na tomto projekte, ktorého nositeľom je USD AV ČR. 

[4] International Visegrad Found (IVF) Visegrad cooperation and the future of Central 
Europ), 1.10.2011 / 30.6.2013. Vedúcim projektu je Juraj Marušiak. Na riešení sa 
podieľajú Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka FMV VŠE Praha, Instytut 
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk a Corvinus University of Budapest, 
Faculty of Public Administration. 

 

 
ii. Zoznam medzinárodných konferencií organizovaných alebo spoluorganizova-

ných organizáciou 

[1] Milan Hodža a agrárne hnutie. Medzinárodná vedecká konferencia, 22. 6. 2007, 
Martin. Hlavný organizátor ÚPV SA 

[2] „Myšlienková tvár šesdesiatych rokov 20. storočia“. Liberecký seminár. XVII. ročník 
seminára pre učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov zo SR a 
ČR „Česko-slovenské vztahy / Slovensko-české vzťahy“, 27.-28. 8. 2007, Liberec.  
Spoluorganizátor ÚPV SAV. 

[3] Populism in Central Europe. Medzinárodná vedecká konferencia, Praha, 22. 11. 
2007. Organizátori: Výskumné centrum Asociácie pre medzinárodné otázky, ÚPV 
SAV, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Institute of Political Studies of the Polish 
Academy of Sciences. 

[4] Cesta slovenskej a českej politiky k vzniku Československa. Medzinárodná vedecká 
konferencia, 30.10.2008 Martin. Organizátor ÚPV SAV. 

[5] Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských zmien po 
roku 1989. Medzinárodná vedecká konferencia, 4.6.2009 Bratislava. Organizátor: 
Ústav politických vied SAV.  

[6] Does Europe have the centre? (Má Európa centrum?) Medzinárodná vedecká 
konferencia. 24.09.-25.09.2009 Varšava. Organizátori Fundacja im. Kazimierza 
Pułaskiego, Visegrádsky fond a ďalší. ÚPV SAV bol spoluorganizátorom.  

[7] Alignment with the regime of Communism - 20 years later. 9. - 11. november 2009. 
Sofia. Organizátori: Balkan Ethnology Department Ethnographic Institute with 
Museum BAS, ASO Sofia. Medzinárodná vedecká konferencia v rámci bilaterárneho 
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projektu SAV a BAV Alignment with Regime of Communim – comparison of the case 
of Slovakia and Bulgaria. 

[8] "Nové trendy v inštitucionálnom zabezpečení zahraničnej politiky v komparatívnej 
perspektíve"("New Trends in the Institutionalisation of Foreign Policy in Comparative 
Perspective."). Medzinárodná vedecká konferencia, 14.12.2009 Bratislava. 
Organizátori: Ústav politických vied SAV Bratislava ;Ústav európskych štúdií a 
medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislava;Katedra politológie a európskych 
štúdií, FF UKF Nitra. 

[9] Jan Patočka i ideja Evropy. Vostočno- i centraľno-evropejskije konteksty. 
Medzinárodná vedecká konferencia, 22.-23. 4. 2011 Minsk. Organizátor: Belaruskaja 
filosofskaja Prastora – Centr Evropejskich Issledovanij. Spoluorganizátor ÚPV SAV. 

[10] Systémové alternatívy kapitalizmu. Medzinárodné vedecké symposium, 
29.04.2011 Bratislava. Organizátori: ÚPV SAV, Futurologická spoločnosťou pri SAV 
a Klub Nového slova. 

[11] Národnostné menšiny v Európe: Slovensko, Maďarsko a Ukrajina. 
Medzinárodná vedecká konferencia v rámci projektu ENRI-East ( 7. rámcový 
program EK ). Trnava 16.-17.6.2011. Organizátori: Slovenská spoločnosť pre 
regionálnu politiku pri SAV, Inštitút sociálnych vied UCM Trnava. Spoluorganizátor 
ÚPV SAV. 

[12] Výhledová bilance výzkumu dějin disentu a opozičních hnutí v podmínkách 
reálného socialismu 70. a 80. let v Československu a NDR. 20.9.2011 Praha. Česko-
německo-slovenské sympozium. Hlavný organizátor: Československé dokumentační 
středisko, o.p.s. Spoluorganizátor ÚPV SAV. 

[13] Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? 28. október 2011 
Bratislava. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: Ústav politických vied 
SAV, Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, Stredoeurópska vysoká škola v 
Skalici. 

 
 

iii. Zoznam medzinárodných časopisov vydávaných organizáciou (zdôrazniť 
medzinárodný charakter medzinárodným zložením redakčnej rady a počtom 
zahraničných príspevkov) 

[1]  

[2] … 

 
 
iv. Zoznam organizáciou vydaných zborníkov z medzinárodných vedeckých 

konferencií a iných medzinárodných podujatí 

[1] MARUŠIAK Juraj, POLÁČKOVÁ Zuzana (eds.):  Európske výzvy pre Slovensko. 
VEDA, vydavateľstvo SAV: Bratislava 2007, 288 s., ISBN 978-80-224-0947-6. 

[2] MARUŠIAK, Juraj – Sládek, Kamil – Zelenák, Peter (eds.): Integračné 
a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí. Bratislava, Veda 2008, 385 
s. ISBN 978-80-224-1000-7. 

[3] PEKNÍK, Miroslav (ed.): Milan Hodža a agrárne hnutie. Bratislava: VEDA, 
vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2008, 192 s. ISBN 978-80-224-
1016-8. 

[4] PEKNÍK, Miroslav (ed.): Slovenské národné povstanie 1944 : súčasť európskej 
antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. Bratislava : Ústav 
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politických vied SAV : VEDA, 2009. 454 s. Monografie a štúdie, Zv. 18. ISBN 978-80-
224-1090-8. 

 

 

 Národné postavenie organizácie  

 
i. Zoznam najvýznamnejších domácich projektov (Centrá excelentnosti, Národné 

referenčné laboratóriá, Agentúra na podporu výskumu a vývoja APVV, Štátne 
programy výskumu a vývoja, Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV VEGA, 
a iné) 

[1] Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989; 01/2006-12/2008; VEGA MŠ SR 
– SAV, č. 2/6118/26 

[2] Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. 1.10.2006 / 31.12.2010. ÚPV SAV 
spoluriešiteľ. Hlavný rieišteľ Ekonomický ústav SAV. Objednávateľ Úrad vlády SR. 

[3] Andrej Hlinka a Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky; 01/2007-
12/2009. VEGA MŠ SR – SAV, č. 2/7159/27 

[4] Komunistická moc na Slovensku – jazyk a prax. 01/2006-12/2008; VEGA MŠ SR – 
SAV 2/6120/26 

[5] Výskum kľúčových otázok moderných slovenských dejín. 1.1.2007/31.12.2010. ÚPV 
SAV spoluriešiteľ. Hlavný riešiteľ HÚ SAV.  

[6] Inštitucionálne aspekty zahraničnej politiky SR; 01/2008-12/2010, VEGA MŠ SR – 
SAV, č. 2/0124/08 

[7] Rok prvej Slovenskej národnej rady. Hlavný riešiteľ ÚPV SAV. Objednávateľ 
predseda NR SR Pavol Paška. Rok riešenia 2008. 

[8] Dni Milana Hodžu 2008 - 2011. Hlavný riešiteľ ÚPV SAV. Objednávateľ: Úrad vlády 
SR. 

[9] Vzťah politiky a histórie – vyrovnávanie sa s minulosťou; 1.1.2009 / 31.12.2011, 
VEGA MŠ SR – SAV, č. 2/0013/09. 

[10] Dr. Ivan Dérer - slovenský sociálnodemokratický politik, právnik a publicist; 
1.1.2010 / 31.12.2012, VEGA MŠ SR – SAV, č. 2/0199/10. 

[11] Marx a spoločenské zmeny po roku 1989; 1.1.2011 / 31.12.2014, VEGA MŠ 
SR – SAV, č. 2/0141/11. 

[12] Od persuázie, / presviedčania / k manipulácii v politickej a masmediálnej 
komunikácii; 1.1.2011 / 31.12.2013, VEGA MŠ SR – SAV, č. 2/0200/11. 

[13] Zahraničná politika SR a perspektívy začlenenia Vyšehradskej skupiny do 
regionálnej stratégie EÚ. 1.1.2011 / 31.12.2014, VEGA MŠ SR – SAV, č. 2/0188/11. 

[14] Slovenské dejiny v dejinách Európy, zmluva č. III/1/2011. 
4.8.2011/31.12.2014. ÚPV SAV spoluriešiteľ. Hlavný riešiteľ HÚ SAV. Centrum 
excelentnosti. 

 
 

ii. Zoznam domácich vedeckých konferencií organizovaných alebo spoluorganizo-
vaných organizáciou 

[1] Veda, médiá a politika. 17. – 19. 10. 2007 Kongresové centrum SAV v Smoleniciach. 
Organizátori ÚPV SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV a Katedra žurnalistiky FF 
UKF Nitre. 
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[2] Spomienkový seminár k 15. výročiu úmrtia Alexandra Dubčeka – 15 rokov po... 
14.11.2007, Banská Bystrica. Hlavný organizátor: Štátna vedecká knižnica Banská 
Bystrica. Spoluorganizátor ÚPV SAV.  

[3] Stalinowska Słowacja. Proces „burżuazyjnych nacjonalistów“ w 1954 roku. 
Prezentácia a diskusia ku knihe Gąsiora Grzegorza vydanej vo Varšave vo 
vydavateľstve Trio v roku 2006. 21.2.2008 Bratislava. Organizátor: ÚPV SAV. 

[4] Otázky politologickej terminológie a ich interpretácia v slovenskom politickom 
a vedeckom diskurze v najnovších slovenských dejinách. Vedecká konferencia. 29. 
mája 2008 Bratislava. Organizátor: ÚPV SAV. 

[5] Martin Rázus - politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou. 26.6.2008 - 27.62008  Martin. Organizátori: UPV SAV, HÚ 
SAV a SNK. 

[6] Prvá Slovenská národná rada a jej pokračovateľky v historických míľnikoch 
slovenských dejín. Vedecká konferencia pod záštitou predsedu NR SR. 18.09.2008 
Myjava. Organizátori: ÚPV SAV a NR SR. 

[7] Médiá a politika. Seminár. 11.12.2008 Nitra. Organizátori: ÚPV SAV a Katedra 
žurnalistiky FF UKF Nitra. 

[8] Andrej Hlinka a Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky. Seminár. 
16.12.2008 Bratislava. Organizátor: ÚPV SAV. 

[9] Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej politiky. Vedecká konferencia. 25.-
26.6.2009 Martin. Organizátori: ÚPV SAV - HÚ SAV - SNK. 

[10] Slovensko a odkaz Novembra 1989. Vedecká konferencia. 13. 11. 2009 
Bratislava. Organizátori: Úrad vlády SR v spolupráci s Ústavom politických vied SAV 
a Inštitútom ASA. 

[11] 17. november a nové obzory. Vedecká konferencia. 19.11.2009 Banská 
Bystrica. Organizátori: ÚPV SAV a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica. 

[12] Veda, politika, štát. Vedecká konferencia. 26.11.2009 Bratislava. Organizátori: 
Kancelária prezidenta SR - SAV - ÚPV SAV. 

[13] Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista. Vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou. 24. – 25. 6. 2010 Martin. Organizátori: ÚPV SAV, HÚ SAV, 
SNK. 

[14] Aktuálne tendencie vo vývoji radikálnej pravice v Ukrajine. Seminár. 10.3.2011 
Bratislava. Organizátor: ÚPV SAV. 

[15] Dr. Vavro Šrobár, politik, publicista a národnoosvetový pracovník. Vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou. 23. – 24. 6. 2011 Martin. Organizátori: ÚPV 
SAV, HÚ SAV a SNK. 

[16] Diskusia o situácii v politologických časopisoch na Slovensku. Seminár. 27. 
10. 2011 Bratislava. Hlavný organizátor: Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku 
pri SAV. ÚPV SAV spoluorganizáto. 

[17] Alexander Dubček - jeho doba a súčasnosť (vybrané problémy). Vedecká 
konferencia. 13. 12. 2011 Bratislava. Organizátori: ÚPV SAV, obec Uhrovec a 
Spoločnosť Alexandra Dubčeka. 

[18] K otázkam modelovania ekonomickej demokracie. Vedecká konferencia. 
1.12.2011 Bratislava. Organizátor: ÚPV SAV. 

 
 

iii. Zoznam domácich časopisov vydávaných organizáciou 

[1] Studia Politica Slovaca. Časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny 

a medzinárodné vzťahy. 

[2] … 
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iv. Zoznam zborníkov z domácich vedeckých konferencií vydaných organizáciou 

[1] PEKNÍK, Miroslav (ed.): Milan Hodža politik a žurnalista. Bratislava: VEDA, 
vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV 2008. 268 s. ISBN 978-80-224-
1011-3. 

[2] PEKNÍK, Miroslav (ed.): Martin Rázus – politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. 
Bratislava, Ústav politických vied SAV, VEDA 2008, 416 s, ISBN 978-80-2241031-1. 

[3] LALUHA Ivan, PETROVIČOVÁ Eleonóra, PEKNÍK Miroslav (eds.): Alexander 
Dubček politik, štátnik, humanista. Ústav politických vied SAV : Inštitút ASA : VEDA, 
2009. 411 s. ISBN 978-80-224-1099-1 

[4] JAŠŠOVÁ Eva, ORBÁN Karol, ŠMIHULA Daniel (eds.): Symbióza médií. ÚPV SAV 
2009, 156 s. ISBN 978-80-970353-0-3. http://www.upv.sav.sk/data/files/83.pdf 

 

 

 Medzinárodné postavenie výskumných pracovníkov organizácie/ 

      postavenie v rámci Európy  
 
i. Zoznam pozvaných/kľúčových/plenárnych prednášok na medzinárodných 

konferenciách (doložiť pozývacím listom alebo programom) 

[1] HRONSKÝ Marián: M. R. Štefánik a organizovanie i štátotvorné poslanie česko-
slovenských légií. In: Milan Rastislav Štefánik - medzinárodná vedecká konferenciak  
k významnej osobnosti československých dejín. Medzinárodná vedecká konferencia. 
Kolín 24.4.2009. Organizátor: Academia Rerum Civilium, Vysoká škola politických a 
spoločenských věd, s. r.o.;  

[2] HRONSKÝ Marián: otázka Oravy a Spiša – od idey plebiscite k arbitrážnemu 
rozhodnutiu Konferencie veľvyslancov. Slovensko-poľské vzťahy v období medzi 
svetovými vojnami očami historikov a diplomatov. Bratislava 7.12.2007. 
Medzinárodný vedecký seminár. Organizátori: HÚ SAV, Veľvyslanectvo PR 
v Bratislave, Poľský inštitút v Bratislave. 

[3] KISS Jozef: Otázka tretej cesty v Hodžovej koncepcii agrárnej demokracie 
a v ideológii národníckeho hnutia v Maďarsku v 30. rokoch 20. storočia. Martin 
22.6.2007. Medzinárodná vedecká konferencia Milan Hodža a agrárne hnutie. 
Organizátori: ÚPV SAV, HÚ SAV, SNK a Rada národnej kultúry. 

[4] KISS Jozef: Maďarské menšinové strany a rozdělení republiky v roce 1992. 
Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 15. výročí rozdělení Československa. 
7.12.2007 Kolín. Organizátori: Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických 
a spoločenských věd s.r.o. v Kolíně; Nezávislé centrum pro studium politiky, Vysoká 
škola ekonomie a managmentu veřejné správy v Bratislavě; Katedra politologie 
a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. 

[5] KMEŤ Norbert: The research of non-catholic churches and religious society in 
Slovakia since November 1989. IN: Colloquium, Churches in Europe 1945 – 1989. 2. 
– 3.2.2007. Organizátor: Evangelická bohoslovecká fakulta KU Praha. 

[6] KMEŤ Norbert: 28. říjen v společenském povědomí. In: Integrace a dezintegrace. 
Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 15. výročí rozdělení Československa. 
7.12.2007 Kolín. Organizátori: Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických 
a spoločenských věd s.r.o. v Kolíně; Nezávislé centrum pro studium politiky, Vysoká 
škola ekonomie a managmentu veřejné správy v Bratislavě; Katedra politologie 
a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře 

[7] MARUŠIAK Juraj: Parlamentní volby v zemích Visegrádu 2005-2006. Organizátor: 
Katedra politologie a evropských studií Filozofickej fakulty UniverzityPalackého - 
Friedrich Ebert Stifftung:. Olomouc, 14. 2. 2007 
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[8] MARUŠIAK Juraj: The development of the political party system in Slovakia. 
International expert roundtable "Contemporary experience of socio-political 
modernization and ensuring stability," Bukhara, Uzbekistan, 20 – 21. 4. 2007, 
organizátor: Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE Project 
Coordinator in Uzbekistan. 

[9] MARUŠIAK Juraj: European Idea and Slovak Policy since 1989. Medzinárodná 
vedecká konferencia “Dynamics of National Identity and Transnational Identities in 
the Process of European Integration”. Organizátori: Ethnographic Institute and 
Museum - Balkan Ethnology Department, Bulgarian Academy of Sciences. Sofia, 7. – 
9. 6. 2007. 

[10] MARUŠIAK Juraj: Transformation of the national identity in Post-Soviet Area. 
ICCEES Regional European Congress. Berlin 2.-4. 8. 2007, blok „Politics, 
International Relations, Security – Post-Soviet Space“; organizátor: Deutsche 
Gesselschaft für Osteuropakunde, DGO. 

[11] MARUŠIAK Juraj vystúpenie v rámci panelu Populism in Central Europe. 
Medzinárodná vedecká konferencia, Praha, 22. 11. 2007. Organizátori: Výskumné 
centrum Asociácie pre medzinárodné otázky, ÚPV SAV, Ústav pro soudobé dějiny 
AV ČR, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences. 

[12] MARUŠIAK Juraj vystúpenie v rámci panelu Slovensko a Maďarsko v EÚ: Čo 
Možno urobiť pre Západný Balkán? Slovensko-Maďarské Európske Fórum. 
Bratislava, 4. 12. 2007, organizátori: SFPA - Hungarian Institute of International 
Affairs (HIIA). 

[13] PEKNÍK Miroslav: Milan Hodža a jeho prínos pre slovenskú politiku vo svetle 
výskumu po roku 1989. Martin 22.6.2007. Medzinárodná vedecká konferencia Milan 
Hodža a agrárne hnutie. Organizátori: ÚPV SAV, HÚ SAV, SNK a Rada národnej 
kukltúry. 

[14] PEKNÍK Miroslav: „Politický vývoj na Slovensku od septembra 2006 do júla 
2007“. Liberecký seminár . XVII. ročník seminára pre učiteľov dejepisu a občianskej 
výchovy, historikov a archivárov „Česko-slovenské vztahy/ Slovensko-české vzťahy“, 
Liberec 27.-28.8.2007. 

[15] POLÁČKOVÁ Zuzana: Minorities issue and transition period in Central and 
Eastern Europe after 1989. Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii v 
Utrechte Central and East Europe-Transition Period, v dňoch 22.1-24.1.2007, 
Univerzita Utrecht, Holandsko. 

[16] POLÁČKOVÁ Zuzana: National identity formation and national minority 
problems in Central Europe, 1900-1920: Vienna and Bratislava compared. Referát 
prednesený na medzinárodnej vedeckej konferencii ICCEES Regional European 
Congress, konanej v dňoch 2.-4. 8. 2007 v Berlíne,  Nemecko, Humboldt University, 
organizátor DGO-Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. 

[17] BLAHA Ľuboš – Žanony R.: Smer: od pragmatizmu k sociálnej demokracii. In: 
Medzinárodná konferencia „Sociálna demokracia po voľbách 2006 na Slovensku“. 
Bratislava  23.-24.5. 2008. Organizátori: IVO a Katedra politológie FF UK Bratislava. 

[18] HRONSKÝ Marián: Slovenská národná rada, Martinská deklarácia a vznik 
Česko-Slovenska. Cesta slovenskej a českej politiky ku vzniku Česko-Slovenska 
v roku 1918. Medzinárodná vedecká konferencia, 30.10.2008 Martin. Usporiadatelia 
UPV SAV a NR SR. 

[19] KISS Jozef: Martin Rázus vo svetle slovensko-maďarských vzťahov. Martin 
Rázus - politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Medzinárodná vedecká konferencia, 26. 
– 27.6.2008 Martin. Usporiadatelia UPV SAV, HÚ SAV, SNK, Rada národnej kultúry 
v Martine a Spolok Martina Rázusa. 

[20] KISS Jozef: Československo – maďarské vzťahy v rokoch 1968 - 1969. 40. 
výročie pokusu o reformu socializmu sovietskeho typu v Československu. 
Medzinárodná vedecká konferencia. Smolenice 7.-9. 10. 2008. Usporiadatelia HÚ 
SAV, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 
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[21] KMEŤ Norbert: Postoj cirkví a veriacich k cirkevnej politike komunistického 
režimu. Protikomunistická opozícia a odpor na Slovensku 1948 – 1989. 
Medzinárodná vedecká konferencia Bratislava 20. – 22. 05. 2008. Organizátori: HÚ 
SAV a SNM. 

[22] KMEŤ Norbert: Ponímanie demokracie v reformnom procese. 40. výročie 
pokusu o reformu socializmu sovietskeho typu v Československu. Medzinárodná 
vedecká konferencia. Smolenice 7. – 9. októbra 2008. Organizátori: HÚ SAV a USD 
AV ČR. 

[23] KMEŤ Norbert: Biskup Fedor Ruppeldt. Fedor Ruppeldt, život a dielo. 
Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 800. výročia Žiliny 
a nadchádzajúceho 30. výročia úmrtia evanjelického a.v. biskupa, verejného činiteľa 
a kultúrneho dejateľa Fedora Fridricha Ruppeldta (1886 – 1979). Organizátori: Mesto 
Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, Nadácia Jana Amosa Komenského, Slovenská 
národná knižnica, Evanjelický a.v. zbor v Žiline. 14. – 15. októbra 2008, Žilina. 

[24] MARUŠIAK Juraj: Slovakia and 1968. The Slovak reaction to the so called 
"Normalization.“ Remembering 1948 and 1968: Reflections on Two Pivotal Years in 
Czech and Slovak History. Medzinárodná vedecká konferencia. Glasgow 3 – 4 April 
2008.University of Glasgow, Department of Central & East European Studies.  

[25] MARUŠIAK Juraj: Občiansky odpor na Slovensku a ekologický disent. 
Protikomunistická opozícia a odpor na Slovensku  1948-1989. Medzinárodná 
vedecká konferencia. Bratislava, 20. - 22. mája 2008. Organizátor: Historický ústav 
SAV a SNM. 

[26] MARUŠIAK Juraj: Spor o politický systém v  70. a 80. rokoch. Liberecký 
seminář 2008. XVIII. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy,   
historiky a archiváře Česko - slovenské vztahy / Slovensko - české vzťahy: Pražské 
jaro 1968: spory v něm a o něm / Pražská jar 1968: spory v nej a o nej. Liberec, 21. – 
22. 8. 2008. Organizátori: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogické TU 
v Liberci - Česko-slovenská komisia historikov. 

[27] MARUŠIAK Juraj: „Úloha časopisu ‚Kultúrny život‘ v demokratizačnom 
procese na Slovensku“. Vedecké sympózium „Pražské jaro 1968 – Role médií v 60. 
letech“. Znojmo, 16. – 17. 10. 2008. Organizátori: Rakúske veľvyslanectvo v ČR - 
Institut für Geschichte der Universität Wien - Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd 
České republiky - Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy - Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity 
Karlovy. 

[28] PEKNÍK Miroslav: Osobnosti slovenskej politiky. Martin Rázus - politik, 
spisovateľ a cirkevný činiteľ. Medzinárodná vedecká konferencia, 26. – 27.6.2008 
Martin. Usporiadatelia UPV SAV, HÚ SAV, SNK, Rada národnej kultúry v Martine 
a Spolok Martina Rázusa. 

[29] PEKNÍK Miroslav: Politický vývoj na Slovensku od augusta 2007 do augusta 
2008. Liberecký seminář 2008. XVIII. ročník semináře pro učitele dějepisu a 
občanské výchovy, historiky a archiváře Česko - slovenské vztahy / Slovensko - 
české vzťahy: Pražské jaro 1968: spory v něm a o něm / Pražská jar 1968: spory 
v nej a o nej. Liberec, 21. – 22. 8. 2008. Organizátori: Fakulta přírodovědně-
humanitní a pedagogické TU v Liberci - Česko-slovenská komisia historikov. 

[30] PEKNÍK Miroslav: Politické aspekty slovensko-českých vzťahov pri vzniku 
prvej svetovej vojny. Cesta slovenskej a českej politiky ku vzniku Česko-Slovenska 
v roku 1918. Medzinárodná vedecká konferencia, 30.10.2008 Martin. Usporiadatelia 
UPV SAV a NR SR. 

[31] POLÁČKOVÁ Zuzana: Národ v politike a diele Martina Rázusa. Martin Rázus 
- politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Medzinárodná vedecká konferencia, 26. – 
27.6.2008 Martin. Usporiadatelia UPV SAV, HÚ SAV, SNK, Rada národnej kultúry 
v Martine a Spolok Martina Rázusa. 
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[32] POLÁČKOVÁ Zuzana: Postoj Rakúska k augustovej invázii roku 1968. 40. 
výročie pokusu o reformu socializmu sovietskeho typu v Československu. 
Medzinárodná vedecká konferencia. Smolenice 7. – 9. októbra 2008. Organizátori: 
HÚ SAV a USD AV ČR. 

[33] SOKOLOVÁ Milena: Osudové osmičky v dejinách Evanjelickej a. v. cirkvi na 
Slovensku. Medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov 
České, slovenské a československé dějiny III. Osudové osmičky v naší historii. 
Usporiadateľ: Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové 
v spolupráci s Katedrou histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici.26. – 27. 3. 2008. 

[34] SOKOLOVÁ Milena: Cirkevno-politické dilemy Martina Rázusa. Martin Rázus - 
politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ. Medzinárodná vedecká konferencia, 26. – 
27.6.2008 Martin. Usporiadatelia UPV SAV, HÚ SAV, SNK, Rada národnej kultúry 
v Martine a Spolok Martina Rázusa. 

[35] SOKOLOVÁ Milena: Odraz záujmov ECAV v parlamentných vystúpeniach 
Fedora Ruppeldta. Fedor Ruppeldt, život a dielo. Medzinárodná vedecká konferencia 
pri príležitosti 800. výročia Žiliny a nadchádzajúceho 30. výročia úmrtia evanjelického 
a.v. biskupa, verejného činiteľa a kultúrneho dejateľa Fedora Fridricha Ruppeldta 
(1886 – 1979). Organizátori: Mesto Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, Nadácia Jana 
Amosa Komenského, Slovenská národná knižnica, Evanjelický a.v. zbor v Žiline. 14. 
– 15. októbra 2008, Žilina. 

[36] BLAHA Ľuboš: Analytický marxizmus a problematika spravodlivosti. Marxova 
filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských zmien po roku 1989. 
Bratislava 4.6.2009. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátor: Ústav 
politických vied SAV.  

[37] DINUŠ Peter: K reflexii vybraných aspektov spoločensko-politického vývoja po 
roku 1989. Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských 
zmien po roku 1989. Medzinárodná vedecká konferencia Bratislava 4.6.2009. 
Organizátor: Ústav politických vied SAV. 

[38] DINUŠ Peter: The process of alignment with the Communist past in 
contemporary Slovak political thinking. Alignment with the regime of Communism - 20 
years later. Medzinárodná vedecká konferencia.Sofia 9. - 11. november 2009. 
Organizátori: Balkan Ethnology Department Ethnographic Institute with Museum 
BAS, ASO Sofia. 

[39] HRONSKÝ Marián: M. R. Štefánik – organizování a státotvorná úloha 
Československých legií. Milan Rastislav Štefánik. Medzinárodná vedecká 
konferencia Kolín 24.4.2009. Organizátori: Academia Rerum Civilium, Vysoká škola 
politických a spoločenských věd, s. r.o. a Vojenský historický ústav Praha. 

[40] HRONSKÝ Marián: Generál M. R. Štefánik - malé zamyslenie nad jedným 
rukopisom. M. R. Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. 
Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava 4.-5. 5. 2009. Organizátor VHU. 

[41] KISS Jozef: Slovensko-maďarské medzištátne vzťahy vo vnútropolitickom 
diskurze. ( Slovak-Magyar bilateral relations in domestic-political discourse). "Nové 
trendy v inštitucionálnom zabezpečení zahraničnej politiky v komparatívnej 
perspektíve"("New Trends in the Institutionalisation of Foreign Policy in Comparative 
Perspective."). Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava 14.12.2009. 
Organizátori: Ústav politických vied SAV Bratislava ;Ústav európskych štúdií a 
medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislava;Katedra politológie a európskych 
štúdií, FF UKF Nitra. 

[42] KMEŤ Norbert: Zápas disidentov o ľudské práva a Hnutie za občiansku 
slobodu. In: Čtvrt století hledání společné cesty k demokracii. Čeští a slovenští 
intelektuálové při hledání cest spolupráce (1963 - 1988). 21.10.2009. Vedecký 
seminar. Olomouc. Organizátor: Česko-slovenská komise historiků ve spolupráci s 
Univerzitou Palackého v Olomouci 
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[43] KMEŤ Norbert: The reflection of the contemporary history the thinking of the 
disident movement. Alignment with the regime of Communism - 20 years later. 
Medzinárodná vedecká konferencia. Sofia 9. - 11. november 2009. Organizátori: 
Balkan Ethnology Department Ethnographic Institute with Museum BAS, ASO Sofia. 

[44] KMEŤ Norbert: Disidenti a normalizačná moc. In: VIII. Kolokvium. "Európa 
dvadsať rokov po zmene". Medzinárodné kolokvium. Nitra, 8.-9.12.2009. Organizátor: 
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF. 

[45] KMEŤ Norbert: Úloha politických strán v zahraničnej politike SR(The role of 
political parties in the foreign policy of the SR). In: "Nové trendy v inštitucionálnom 
zabezpečení zahraničnej politiky v komparatívnej perspektíve"("New Trends in the 
Institutionalisation of Foreign Policy in Comparative Perspective."). Medzinárodná 
vedecká konferencia. Bratislava 14.12.2009. Organizátori: Ústav politických vied SAV 
Bratislava ;Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK 
Bratislava;Katedra politológie a európskych štúdií, FF UKF Nitra. 

[46] KREJČÍ Oskár: Vplyv globalizačných procesov na inštitucionálne 
zabezpečenie zahraničnej politiky SR(The influence of processes of globalisation on 
the institutional "entrenchment/consolidation" of the foreign politics of Slovakia). In: 
"Nové trendy v inštitucionálnom zabezpečení zahraničnej politiky v komparatívnej 
perspektíve"("New Trends in the Institutionalisation of Foreign Policy in Comparative 
Perspective."). Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava 14.12.2009. 
Organizátori: Ústav politických vied SAV Bratislava ;Ústav európskych štúdií a 
medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislava;Katedra politológie a európskych 
štúdií, FF UKF Nitra; Bratislava. 

[47] MARUŠIAK Juraj: "Euro sceptical moods among Slovak political elites - 
"Europeans on the outside, traditional pro domo." Medzinárodná vedecká konferencia 
"Balance of the EU membership in the Visegrad countries: results and expectations, 
panel "Elites and European integration in V4 countries." Budapest 5. - 6. 2. 2009. 
Organizátor: The Institute for Political Sciences of the Hungarian Academy of 
Sciences (IPS HAS). 

[48] MARUŠIAK Juraj: Európska integrácia a modernizácia štátnej správy na 
regionálnej úrovni. Inštitút štátnej služby v kontexte európskej a euroatlantickej 
integrácie: Regionálny rozmer. Organizátori: Černivecké regionálne centrum prípravy 
a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov orgánov štátnej moci, orgánov miestnej 
samosprávy, štátnych podnikov, inštitúcií a organizácií; Správa štátnej služby Hlavnej 
správy štátnej služby v Černiveckej oblasti a Katedra politológie a štátnej správy 
Černiveckej národnej univerzity J. Feďkovyča. 15. 5. 2009, Černivec, Ukrajina. 
Medzinárodná vedecká konferencia. 

[49] MARUŠIAK Juraj: Budúcnosť Československa očami. českého a slovenského 
disentu. In: Rok 1989 na dohled - Rok 1989 na dohľad. XIX. ročník semináře pro 
učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře. Česko - slovenské vztahy 
- Slovensko - české vzťahy. Liberecký seminář 2009.  Liberec, 20. - 21. 8. 2009. 
Organizátor: Česko-Slovenská komisia historikov - Technická univerzita Liberec. 

[50] MARUŠIAK Juraj: The reflection of the Communist past (Cold War period) in 
the political agenda of selected Communist (and / or Post-Communist) parties of the 
region of Central and Eastern Europe. Alignment with the regime of Communism - 20 
years later. 9. - 11. november 2009. Sofia. Medzinárodná vedecká konferencia  
rganizátori: Balkan Ethnology Department Ethnographic Institute with Museum BAS, 
ASO Sofia. 

[51] MARUŠIAK Juraj: Slovensko po Novembri 1989. In: Slovensko a Poľsko - od 
Nežnej revolúcie po súčasnosť. Wroclaw (Poľsko), 26. 11. 2009. Organizátori: 
Veľvyslanectvo SR vo Varšave a Slovenský inštitút vo Varšave, Wroclawská 
univerzita vo Wroclawi. 

[52] MARUŠIAK Juraj: "Predstavuje vzťah k minulosti na Slovensku politickú 
cleavage?" VIII. Kolokvium. "Európa dvadsať rokov po zmene". Medzinárodné 
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kolokvium. Organizátor: Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF Nitra, 8.-
9.12.2009. 

[53] MARUŠIAK Juraj: Rozdiely medzi inštitucionálnym zabezpečením zahraničnej 
politiky v Poľsku a na Slovensku. (The differencies between the institutionalization of 
the foreign policy in Poland and Slovakia). "Nové trendy v inštitucionálnom 
zabezpečení zahraničnej politiky v komparatívnej perspektíve"("New Trends in the 
Institutionalisation of Foreign Policy in Comparative Perspective."). Medzinárodná 
vedecká konferencia Organizátori: Ústav politických vied SAV Bratislava ;Ústav 
európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislava;Katedra 
politológie a európskych štúdií, FF UKF Nitra; 14.12.2009 Bratislava. 

[54] PEKNÍK Miroslav: Slovensko – České vzťahy při vzniku 1. Světové války a 
názory na řešení slovenské otázky po válce. Milan Rastislav Štefánik. Medzinárodná 
vedecká konferencia. Kolín 24.4.2009. Organizátori: Academia Rerum Civilium, 
Vysoká škola politických a spoločenských věd, s. r.o. a Vojenský historický ústav 
Praha. 

[55] PEKNÍK Miroslav: Politický vývoj na Slovensku od augusta 2008 do augusta 
2009. Česko-slovenské vztahy; Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminár 2009. 
Rok 1989 na dohled - Rok 1989 na dohľad. XIX. ročník semináře pro učitele dějepisu 
a občanské výchovy, historiky a archiváře. Česko - slovenské vztahy - Slovensko - 
české vzťahy. Liberecký seminář 2009. Liberec, 20. - 21. 8. 2009. Organizátor: 
Česko-Slovenská komisia historikov - Technická univerzita Liberec. 

[56] POLÁČKOVÁ Zuzana: Perspectives of Minority integration in Central Europe. 
In: "Minority Integration", workshop organizovaný Department of Social Studies - 
Permanent Committee on Minority Affairs, January 26-28, 2009, Lindenbouwen 
Centre of the Utrecht Universiteit, Utrecht, Holandsko. 

[57] POLÁČKOVÁ Zuzana: Main topics of the Members of the European 
Parliament from Slovakia in comparison with the policy of their mother/ political 
parties in Slovakia. Medzinárodná vedecká konferencia v Budapešti: Balance of the 
EU membership in the Visegrad countries: results and expectations, joint 
international conference in Budapest, February 5-6, 2009, organizátor: Maďarská 
akademia vied. 

[58] POLÁČKOVÁ Zuzana: Ideologické, právne politické zdroje, formulácie a 
konceptualizácie mensšinových práv koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia v 
Európe. Menšiny a integrujúca sa Evrópa. Medzinárodná vedecká konferencia v 
Kolíne, Česká republika, 14.-15.5. 2009, organizátori: Academia rerum civilium a 
Informačná kancelária Rady Európy v Kolíne. 

[59] POLÁČKOVÁ Zuzana: Das Parlament als Kommunikationsraum, 
medzinárodná konferencia The third EuParl.network meeting in Berlin, June 18-19th, 
2009. Organizátori: Kommmission fuer Geschichte des Parlamentarismus und der 
Politischen Parteien, Berlin, Nemecko. 

[60] POLÁČKOVÁ Zuzana: An Examination of the programs of Magyar political 
parties in the Slovak Republic and of their reflection of the period before 1989.In: 
Alignment with the regime of Communism - 20 years later. 9. - 11. november 2009. 
Sofia. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: Balkan Ethnology 
Department Ethnographic Institute with Museum BAS, ASO Sofia. 

[61] POLÁČKOVÁ Zuzana: Úloha národnostných menšín v medzinárodných 
vzťahoch a zahraničnej politike SR (The role of national minorities in international 
relations and the foreign policy of the SR). "Nové trendy v inštitucionálnom 
zabezpečení zahraničnej politiky v komparatívnej perspektíve"("New Trends in the 
Institutionalisation of Foreign Policy in Comparative Perspective."). Medzinárodná 
vedecká konferencia. Organizátori: Ústav politických vied SAV Bratislava; Ústav 
európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, FSEV UK Bratislava;Katedra 
politológie a európskych štúdií, FF UKF Nitra; 14.12.2009 Bratislava. 
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[62] ŠMIHULA Daniel: Malý štát vo svetovej politike. (Small state in the world 
politics) "Nové trendy v inštitucionálnom zabezpečení zahraničnej politiky v 
komparatívnej perspektíve"("New Trends in the Institutionalisation of Foreign Policy 
in Comparative Perspective."). Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: 
Ústav politických vied SAV Bratislava; Ústav európskych štúdií a medzinárodných 
vzťahov, FSEV UK Bratislava; Katedra politológie a európskych štúdií, FF UKF Nitra; 
14.12.2009 Bratislava. 

[63] BLAHA Ľuboš: Individualizmus, ako ho nepoznáte. Autorita a autoritářství. 9. - 
11. novembra 2010 Praha. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: 
Centrum globálních studií (spoločné pracovisko Filozofického ústavu Akadémie vied 
ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe) a Oddělení morální a politické 
filosofie Filozofického ústavu Akadémie vied ČR. 

[64] DINUŠ Peter: Chápanie autority u Hannah Arendtovej. Autorita a autoritářství. 
9. - 11. novembra 2010 Praha. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: 
Centrum globálních studií (spoločné pracovisko Filozofického ústavu Akadémie vied 
ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe) a Oddělení morální a politické 
filosofie Filozofického ústavu Akadémie vied ČR. 

[65] HRONSKÝ Marián: Maďarská republika rád a československo-maďarský 
konflikt v roku 1919. 8. - 9. júna 2010.  Medzinárodná vedecká konferencia. Zrod 
nové Evropy - Versailles, St. Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového 
systému. Organizátori: HÚ AV ČR - HÚ SAV. 

[66] HRONSKÝ Marián: Rozpad Uhorska, Trianon a maďarský revizionizmus. 
Mierové zmluvy v kontexte 20.a 21. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. 
Bratislava 9. - 11. septembra 2010. Organizátor: Paneurópska vysoká škola 
Bratislava. 

[67] KMEŤ Norbert: Bratislavský cirkevný zbor v období nástupu komunistického 
režimu. Fenomén Bratislava. 21. – 22. septembra 2010 Bratislava. Medzinárodná 
vedecká konferencia. Organizátori: Ústav pamäti národa, Pamäť národa, Bratislava, 
Európska sieť Pamäť a Solidarita, NORD OST Institut. 

[68] MARUŠIAK Juraj: Russia and the Danubian area – Interests and Challenges. 
European Danube Strategy expert conference. Budapest, 18 March 2010, King 
Sigismund College. 

[69] MARUŠIAK Juraj: Ukrajina v optike Českej republiky a Slovenska („Ukraina w 
optyce Słowacji i Republiki Czeskiej“). Lublin, Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła 
II., Katolicki Uniwersytet w Lublinie, Instytut Politologii, 25. 5. 2010. 

[70] MARUŠIAK Juraj: Slovensko-maďarské vzťahy. Vystúpenie na medzinárodnej 
vedeckej konferencii „Spolupráca v strednej Európe – stav a perspektívy“ (18. júna 
2010). Warszawa, Centre for Eastern Studies. 

[71] MARUŠIAK Juraj: Politický slavizmus a zahraničná politika SR. Východ-Západ 
vo svetle rusko-slovenských vzťahov. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 
Bratislava, 5. – 7. 10. 2010. Organizátori: Historický ústav SAV - Národný komitét 
historikov SR - Slovenská sekcia Rusko-slovenskej komisie - Spoločnosť pre dejiny a 
kultúru strednej a východnej Európy. 

[72] MARUŠIAK Juraj: Milan Šimečka a jeho reflexia filozofie sociálnej utópie. 
Medzinárodná vedecká konferencia „Národná filozofia v kontexte súčasných 
globálnych procesov.“ Ústav filozofie Národnej akadémie vied Bieloruska, 16.- 17. 11. 
2010. 

[73] POLÁČKOVÁ, Zuzana: Termín menšina a jeho interpretácia v 
spoločenskovednom diskurze v Európe a na Slovensku v historickej perspektíve. 
Brusel. 24. 3. 2010. Európsky parlament: Hearing „Minority conflicts in Europe: 
problems and perspectives after the Lisbon Treaty“. 

[74] POLÁČKOVÁ, Zuzana: Social democracy and the Hungarian minority in 
Slovakia after World War I. The ESSHC 2010 (the Eighth European Social Science 
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History conference) in Ghent, Belgium at the Bijloke Site, from 13 April up to 16 April 
2010. 

[75] POLÁČKOVÁ, Zuzana: History, politics and multiculturalism: Portugal and 
Slovakia compared. 4th International Conference Iberian and Slavonic Cultures in 
Contact and Comparison: “Res Publica(s)”Faculty of Humanities, University of 
Lisbon/Camões Institute, 13-15 May, 2010. 

[76] POLÁČKOVÁ Zuzana:Gender and Genocide. The Global Prevention of 
Genocide: Learning From the Holocaust , 28 Jun - 03 Jul, 2010, Salzburg Global 
Seminar, Rakúsko. 

[77] POLÁČKOVÁ Zuzana: Menšinové práva a medzníky ich vývoja v 20. storočí.  
Mierové zmluvy v kontexte 20.a 21. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia.9.-
11. 9. 2010. Organizátor:  Pan Európska vysoká škola Bratislava. 

[78] POLÁČKOVÁ Zuzana: Slowakische politische Repräsentation im 
tschechoslowakischen Parlament in den Jahren 1918-1920. Medzinárodná vedecká 
konferencia. The Parliament as a Sphere of Communication. O organizátor: 
Kommission fuer Geschichte des Parlamentarismus. , 4.-6. 11. 2010 Berlín, 
Nemecko. 

[79] SOKOLOVÁ Milena: Rozdelenie bratislavského evanjelického a. v. cirkevného 
zboru na národnostnom princípe v roku 1924.Fenomén Bratislava. 21. – 22. 
septembra 2010 Bratislava. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: Ústav 
pamäti národa, Pamäť národa, Bratislava, Európska sieť Pamäť a Solidarita, NORD 
OST Institut. 

[80] ŠMIHULA Daniel: Geopolitika ako oneskorene narodené dieťa . Mierové 
zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. Medzinárodná vedecká konferencia. 
Bratislava 9.-11.9.2010. Organizátor Pan Európska vysoká škola. 

[81] BLAHA Ľuboš: Economic Democracy and Social Justice. Po kapitalismu: 
ekonomická demokracie, sociální spravedlnost. 2. máj 2011 Praha. Medzinárodné 
vedecké kolokvium. Organizátor: Centrum globálních studií (spoločné pracovisko 
Filozofického ústavu Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity 
vPrahe). 

[82] BLAHA Ľuboš: The left in Slovakia: a role model or heresy? Liberal 
Democracy, Authoritarian Pasts and the Legacy of 1989: Comparative workshop on 
recent history of political and social thought in East Central Europe. 20. – 22. máj 
2011 Praha. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR a Heinrich Böll Stiftung. 

[83] BLAHA Ľuboš: Market Society – Open Gate to Fascism. Nationalism, 
Globalization and the Future of the Left. 8. – 9. október 2011 Vilňus. Medzinárodná 
odborná konferencia. Organizátori: New Left, DEMOS a Rosa Luxemburg Stiftung. 

[84] BLAHA Ľuboš: (Post)moderná spoločnosť a systémové príčiny mediálnej 
manipulácie: existuje cesta von? Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? 
28. október 2011 Bratislava. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: Ústav 
politických vied SAV, Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, Stredoeurópska 
vysoká škola v Skalici. 

[85] BLAHA Ľuboš: Social democracy and the state in the age of globalization. In 
quest of new paths of development: Social democrartic perspectives for Central-
Eastern Europe. 3. november 2011 Varšava. Organizátori: Friedrich Ebert Stiftung a 
Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a. 

[86] BLAHA Ľuboš: Európsky sociálny model. Európsky sociálny model. 5. – 6. 
novembra 2011 Telč. Česko-slovenská Akadémia sociálnej demokracie. 
Organizátori: Friedrich Ebert Stiftung, ASA a Masarykova demokratická akademie. 

[87] BLAHA Ľuboš: Teórie sociálneho štátu: úžitok, sloboda, solidarita alebo 
triedny záujem? Teorie a praxe sociálního státu v Evropě ve 20.století. 14. – 16. 
novembra 2011 Praha. Hlavný organizátor: Historický ústav AV ČR. 
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[88] JAŠŠOVÁ Eva: Trójsky kôň komunikácie – manipulácia. 28. október 2011 
Bratislava. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: Ústav politických vied 
SAV, Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, Stredoeurópska vysoká škola v 
Skalici. 

[89] KMEŤ Norbert: Reflexia normalizácie. Výhledová bilance výzkumu dějin 
disentu a opozičních hnutí v podmínkách reálného socialismu 70. a 80. let v 
Československu a NDR. 20.9.2011 Praha. Česko-německo-slovenské sympozium. 
Hlavný organizátor: Československé dokumentační středisko, o.p.s. 

[90] KMEŤ Norbert: Aktivita a pasivita straníckych oraganizácií počas 
normalizácie. 90. let českého a slovenského komunismu. Mezinárodní konference. 
Praha, 3. – 5. 11. 2011. Organizátori: Ústav pro studium totalitních režimů – Ústav 
pro soudobé dějiny AV ČR. 

[91] MARUŠIAK, Juraj: Národnostná otázka v Československu a na Slovensku v 
20. až 21. storočí. Mniejszości narodowe w Europie Środkowej – wczoraj, dziś, jutro” 
(Národnostné menšiny v strednej Európe – včera, dnes a zajtra - panelová diskusi). 
7.4.2011 Warszawa. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátori: Warsaw 
University – Slovenský inštitút vo Varšave. 

[92] MARUŠIAK, Juraj: Češskije i slovackije dissidenty i ich predstavlenija o 
buduščem strany posle padenija kommunističeskogo režima. Jan Patočka i ideja 
Evropy. Vostočno- i centraľno-evropejskije konteksty. 22.-23. 4. 2011 Minsk. 
Organizátor: Belaruskaja filosofskaja Prastora – Centr Evropejskich Issledovanij. 

[93] MARUŠIAK, Juraj: Slovenská politológia a historiografia a reflexia režimu 
normalizácie. Výhledová bilance výzkumu dějin disentu a opozičních hnutí v 
podmínkách reálného socialismu 70. a 80. let v Československu a NDR. 20.9.2011 
Praha. Česko-německo-slovenské sympozium. Hlavný organizátor: Československé 
dokumentační středisko, o.p.s. 

[94] MARUŠIAK, Juraj: Belarus and Slovakia – two cases of periphery nationalism. 
The First International Congress of Belarusian Studies. 23.-25. 9. 2011 Kaunas, 
Lithuania. Organizátor: Political Sphere – Institute of Political Studies, Minsk. 

[95] MARUŠIAK Juraj: Historické medzníky sociálnej demokracia. Akadémia 
sociálnej demokracie. Česko-slovenský vzdelávací program pre sociálno-
demokratických politikov 2011/2012. 8. 10. 2011 Bratislava Organizátori: Friedrich-
Ebert-Stiftung v ČR a v SR v spolupráci s Masarykovou demokratickou akadémiou 
(ČR) a Inštitútom ASA (SR). 

[96] MARUŠIAK, Juraj: Slovak political parties and European Integration. 
Collaboration Between Visegrád Group Countries and their Place in the European 
Union. The Impact of Shifts in Ruling Coalitions on Defining and Implementing 
Foreign Policy Goals. 14.-16. 10. 2011 Kraków. Organizátor: Ośrodek Myśli 
Politycznej, Kraków. 

[97] POLÁČKOVÁ Zuzana: Minority integration in Slovakia and Hungary. The 10th 
Annual Workshop on "Minority Integration". 11. – 15. 4. 2011Utrecht, Holandsko. 
Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátor: The Department of Social Studies - 
Permanent Committee on Minority Affairs. The Utrecht Universiteit, Holandsko. 

[98] POLÁČKOVÁ Zuzana: Minorities in the Present-Day European Discourse. 
Europe of Nations. 9. -11. mája 2011 v Aveiro, Portugalsko. Medzinárodná vedecká 
konferencia. Organizátor: University of Aveiro. 

[99] POLÁČKOVÁ Zuzana: Národnostné menšiny a politika. Ľudia v pohybe, 
hranice v pohybe”. Národnostné menšiny v Európe: Slovensko, Maďarsko a Ukrajina. 
Medzinárodná vedecká konferencia v rámci projektu ENRI-East ( 7. rámcový 
program EK ). Trnava 16.- 17. 6.2011. Organizátori: Slovenská spoločnosť pre 
regionálnu politiku pri SAV, Inštitút sociálnych vied UCM Trnava. 

[100] POLÁČKOVÁ Zuzana:Policy towards ethnic minorities in Slovakia and Central 
Europe in the context of the European Union. Three possible scenarios of the future 
development. The Place of Visegrád Group Countries in the European Union.14.-
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16.10. 2011 Krakov. Medzinárodná vedecká konferencia. Organizátor: Ośrodek Myśli 
Politycznej (Center for Political Thought. 

 
ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo 

programových výborov medzinárodných konferencií, prípadne boli poverení 
vedením sekcií na takýchto podujatiach. Uveďte meno pracovníka a názov 
podujatia   

[1] POLÁČKOVÁ Zuzana, predseajúca panelu „National Identity and National Minorities“ 
na Regional European Congress organizovanom International Council for Central and 
East European Studies 2.-4.augusta 2007 v Berlíne.  

[2] MARUŠIAK Juraj, predsedajúci panelu „Are Central Europe countries prone to 
populism?“ na medzinárodnej vedeckej konferencii „Populism in Central Europe“ 21.-
22.11.2007 v Prahe. 

[3] DINUŠ Peter, predseda programového a organizačného výboru medzinárodnej 
vedeckej konferencie Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších 
spoločenských zmien po roku 1989. Bratislava 2009. 

[4] KMEŤ Norbert, člen programového a organizačného výboru medzinárodnej vedeckej 
konferencie Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských 
zmien po roku 1989. Bratislava 2009. 

[5] PEKNÍK Miroslav, člen programového a organizačného výboru medzinárodnej 
vedeckej konferencie Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších 
spoločenských zmien po roku 1989. Bratislava 2009. 

[6] MARUŠIAK Juraj, predsedajúci panelu na medzinárodnej vedeckej konferencii 
Alignment with the regime of Communism - 20 years later. 9. - 11. november 2009. 
Sofia. 

[7] KMEŤ Norbert, člen programového a organizačného výboru medzinárodnej vedeckej 
konferencie Nové trendy v inštitucionálnom zabezpečení zahraničnej politiky v 
komparatívnej perspective. Bratislava 2009. 

[8] MARUŠIAK Juraj, člen programového a organizačného výboru medzinárodnej 
vedeckej konferencie Nové trendy v inštitucionálnom zabezpečení zahraničnej politiky 
v komparatívnej perspective. Bratislava 2009. 

[9] POLÁČKOVÁ Zuzana, predsedkyňa programového a organizačného výboru 
medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v inštitucionálnom zabezpečení 
zahraničnej politiky v komparatívnej perspective. Bratislava 2009. 

[10] DINUŠ Peter predseda programového a organizačného výboru medzinárodnej 
vedeckej konferencie Systémové alternatívy kapitalizmu, Bratislava 2011. 

[11] PEKNÍK Miroslav člen programového a organizačného výboru medzinárodnej 
vedeckej konferencie Systémové alternatívy kapitalizmu, Bratislava 2011. 

[12] BLAHA Ľuboš, člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie 
Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? Bratislava 2011. 

[13] JAŠŠOVÁ Eva, členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej 
konferenciie Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? 

[14] PEKNÍK Miroslav, člen vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej 
konferencie Masmédiá a politika: komunikácia či manipulácia? Bratislava 2011. 

[15] POLÁČKOVÁ Zuzana, členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej 
konferencie Národnostné menšiny v Európe: Slovensko, Maďarsko, Ukrajina. Trnava 
– Bratislava 2011. 
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iii.  Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných 
medzinárodných vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád 

vedeckých časopisov a pod.) 

[1] KMEŤ Norbert, člen redakčnej rady Securitas Imperii, USTR Praha. 
[2] MARUŠIAK Juraj, člen redakčnej rady Acta historica Universitatis Silesianae 

Opaviensis. 
[3] MARUŠIAK Juraj, člen redakčnej rady Politikos Mokslu Almanachas, Vytautas 

Magnus University, Kaunas, Litva. 
[4] MARUŠIAK Juraj, člen Baltijskije issledovanija. Klub issledovatelej baltijskoj Jevropy 

– Rossijskij gosudarstvennyj universitet im. I. Kanta, Kaliningrad, Ruská federácia. 
 
 

iv.  Zoznam medzinárodných vedeckých ocenení a vyznamenaní  

[1] HRONSKÝ Marián, Československá obec legionárska mu udelila v roku 2009 
Pamätnú medailu III. stupňa za zásluhy o obnovu a šírenie legionárskych tradícií. 

[2] HRONSKÝ Marián, Federácia Slovákov vo Veľkej Británii mu udelila v roku 2011 
Cenu R.W.Setona-Watsona za knihu THE STRUGGLE FOR SLOVAKIA AND THE 
TREATY OF TRIANON a jej darovaní knižnici School of Slavonic and East European 
Studies, University City London. 

[3] PEKNÍK Miroslav, Federácia Slovákov vo Veľkej Británii mu udelila v roku 2011 Cenu 
R.W.Setona-Watsona za publikáciu MILAN HODŽA STATESMAN AND POLITICIAN 
a jej darovaní knižnici School of Slavonic and East European Studies, University City 
London. 

 
 

 Národné postavenie výskumných pracovníkov organizácie  

 
i. Zoznam pozvaných/kľúčových/plenárnych prednášok na domácich 

konferenciách (doložiť pozývacím listom alebo programom) 

[1] BLAHA Ľuboš: Chomského kritika médií. In: vedecká konferencia Veda, médiá 
a politika. 17. – 19. 10. 2007 Kongresové centrum SAV v Smoleniciach. 
Organizátormi konferencie boli Ústav politických vied SAV, VEDA, vydavateľstvo 
SAV a Katedra žurnalistiky FF UKF Nitre. 

[2] ... JAŠŠOVÁ Eva : Mediálna slovná ekvilibristika v službách politikov. In: vedecká 
konferencia Veda, médiá a politika. 17. – 19. 10. 2007 Kongresové centrum SAV v 
Smoleniciach. Organizátormi konferencie boli Ústav politických vied SAV, VEDA, 
vydavateľstvo SAV a Katedra žurnalistiky FF UKF Nitre. 

[3] KISS Jozef: Kádarovská politika voči Československu v čase odstavenia Alexandra 
Dubčeka z čela KSČ. In: Spomienkový seminár k 15. výročiu úmrtia Alexandra 
Dubčeka – 15 rokov po... Štátna vedecká knižnica v B.B., ÚPV SAV, Katedra histórie 
FHV UMB B.B., Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav v Martine 
a Spoločnosť Alexandra Dubčeka. 14.11.2007, Banská Bystrica, Štátna vedecká 
knižnica. 

[4] KMEŤ Norbert: K procesu proti biskupovi Čobrdovi a spol. v roku 1962. In: Duchovné 
hodnoty pre dnešok. Usporiadané pri 300. výročí  ružomberskej synody a pri 40. 
výročí úmrtia ev. biskupa Vladimíra P. Čobrdu. Ružomberok 21.4.2007. Hlavný 
organizátor:  Občianske združenie Vladimíra Pavla Čobrdu. 
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[5] Benkovičová Ľudmila, PEKNÍK Miroslav: Empirické výskumy verejnej mienky – 
politika a médiá. In: vedecká konferencia Veda, médiá a politika. 17. – 19. 10. 2007 
Kongresové centrum SAV v Smoleniciach. Organizátormi konferencie boli Ústav 
politických vied SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV a Katedra žurnalistiky FF UKF Nitre. 

[6] PEKNÍK Miroslav: Návrat Alexandra Dubčeka do politiky po novembri 1989. In: 
Spomienkový seminár k 15. výročiu úmrtia Alexandra Dubčeka – 15 rokov po... 
Štátna vedecká knižnica v B.B., ÚPV SAV, Katedra histórie FHV UMB B.B., 
Slovenská národná knižnica, Národný bibliografický ústav v Martine a Spoločnosť 
Alexandra Dubčeka. 14.11.2007, Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica. 

[7] POLÁČKOVÁ Zuzana: Čechoslovakizmus a česko-slovenské vzťahy v rokoch 1918-
1938. 100 výročie narodenia Henricha Barteka (1907-1986) v Bratislave, dňa 
27.3.2007, Slovenská jazykovedná spoločnosť a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. 

[8] ŠMIHULA Daniel: “Právna ochrana osobnosti v médiách“.In: vedecká konferencia 
Veda, médiá a politika. 17. – 19. 10. 2007 Kongresové centrum SAV v Smoleniciach. 
Organizátormi konferencie boli Ústav politických vied SAV, VEDA, vydavateľstvo 
SAV a Katedra žurnalistiky FF UKF Nitre. 

[9] BLAHA, Ľuboš: Sociálna spravodlivosť = čisté úsilie + potreby. „Otázky politologickej 
terminológie a ich interpretácia v slovenskom politickom a vedeckom diskurze 
v najnovších slovenských dejinách“. Bratislava, 29. mája 2008. Vedecká konferencia. 
Organizátor: Ústav politických vied SAV v rámci Centra excelentnosti SAV výskumu 
kľúčových otázok moderných slovenských dejín (2007 – 2010). 

[10] BLAHA, Ľuboš: Filozofia sociálneho štátu. Slovensko v zrkadle európskeho 
sociálneho modelu. Bratislava 30.9.2008. Organizátor: Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, pod záštitou prezidenta SR. 

[11] BLAHA, Ľuboš: „Kritika mediálnej manipulácie zo strany radikálnej ľavice“. 
„Symbióza médií a politiky“. Vedecký seminár s medzinárodnou účasťou, Nitra 
11.12.2008. Organizátori: ÚPV SAV – Katedra žurnalistiky FF UKF Nitra. 

[12] HRONSKÝ, Marián: Vzbura trenčianskeho 71. pešieho pluku v Kragujevci. 
Seminár k 90. výročiu vzbury. Trenčín 5.6.2008. Organizátor Mestský úrad Trenčín a 
Zväz protifašistických bojovníkov. 

[13] HRONSKÝ Marián: Slovenská národná rada 1918 - 1919 – jej aktivity, 
nedostatky a prekážky v činnosti. Prvá Slovenská národná rada a jej pokračovateľky 
v kontexte významných míľnikov dejín Slovenska. Vedecká konferencia, Myjava 
18.9.2008.  Organizátor: NR SR, ÚPV SAV. 

[14] JAŠŠOVÁ, Eva: Osobnosť, charizma verejného činiteľa, politika. Vedecký 
seminár s medzinárodnou účasťou „Symbióza médií a politiky“, ÚPV SAV – Katedra 
žurnalistiky FF UKF Nitra 11. 12. 2008. 

[15] KISS, Jozef: Rok 1968 a otázka maďarskej menšiny v československo-
maďarských vzťahoch. Miesto národnostnej otázky v procese pražskej jari 19666. 
Vedecká konferencia. Šamorín 20.11.2008 . Organizátor: Inštitút Fórum. 

[16] KMEŤ, Norbert: Február 1948 a nekatolícke cirkvi. „Február 1948 
a Slovensko“. Vedecká konferencia. Bratislava 14. - 15. 2. 2008. Organizátori: ÚPN, 
HÚ SAV, SHÚ MS, PF UK, PgF UK, Konrad-Adenauer Stiftung. 

[17] KMEŤ, Norbert: Čechoslovakizmus a jeho interpretácia. „Otázky politologickej 
terminológie a ich interpretácia v slovenskom politickom a vedeckom diskurze 
v najnovších slovenských dejinách“. Bratislava, 29. mája 2008. Organizátor: Ústav 
politických vied SAV v rámci Centra excelentnosti SAV výskumu kľúčových otázok 
moderných slovenských dejín (2007 – 2010). 

[18] MARUŠIAK, Juraj: Konzervatívni komunisti, konzervatívni modernisti. „Otázky 
politologickej terminológie a ich interpretácia v slovenskom politickom a vedeckom 
diskurze v najnovších slovenských dejinách“. Bratislava, 29. mája 2008. Organizátor: 
Ústav politických vied SAV v rámci Centra excelentnosti SAV výskumu kľúčových 
otázok moderných slovenských dejín (2007 – 2010). 
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[19] PEKNÍK Miroslav: Pokus slovenskej politiky o utvorenie SNR v roku 1914. 
Prvá Slovenská národná rada a jej pokračovateľky v kontexte významných míľnikov 
dejín Slovenska. Vedecká konferencia, Myjava 18.9.2008. Organizátor: NR SR, ÚPV 
SAV. 

[20] POLÁČKOVÁ, Zuzana: Termín menšina a jeho interpretácia 
v spoločenskovednom diskurze v Európe a na Slovensku.  „Otázky politologickej 
terminológie a ich interpretácia v slovenskom politickom a vedeckom diskurze 
v najnovších slovenských dejinách“. Bratislava, 29. mája 2008. Organizátor: Ústav 
politických vied SAV v rámci Centra excelentnosti SAV výskumu kľúčových otázok 
moderných slovenských dejín (2007 – 2010). 

[21] SOKOLOVÁ, Milena: Cirkevná autonómia. „Otázky politologickej terminológie 
a ich interpretácia v slovenskom politickom a vedeckom diskurze v najnovších 
slovenských dejinách“. Bratislava, 29. mája 2008. Organizátor: Ústav politických vied 
SAV v rámci Centra excelentnosti SAV výskumu kľúčových otázok moderných 
slovenských dejín (2007 – 2010). 

[22] ŠMIHULA, Daniel: Štát a štátnoť. „Otázky politologickej terminológie a ich 
interpretácia v slovenskom politickom a vedeckom diskurze v najnovších slovenských 
dejinách“. Bratislava, 29. mája 2008. Organizátor: Ústav politických vied SAV v rámci 
Centra excelentnosti SAV výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín 
(2007 – 2010). 

[23] ŠMIHULA, Daniel: Politika a média- vzájomná podmienenosť. Vedecký 
seminár s medzinárodnou účasťou „Symbióza médií a politiky“, ÚPV SAV – Katedra 
žurnalistiky FF UKF Nitra 11. 12. 2008. 

[24] BLAHA Ľuboš: Slovensko a otázka sociálneho štátu. Slovensko a odkaz 
Novembra 1989. Vedecká konferencia. Bratislava, 13. 11. 2009.Organizátori: Úrad 
vlády SR v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA. 

[25] DINUŠ Peter: Vývin ponovembrového politického myslenia. Slovensko a 
odkaz Novembra 1989. Vedecká konferencia. Bratislava, 13. 11. 2009.Organizátori: 
Úrad vlády SR v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA. 

[26] HRONSKÝ Marián: Ferdinand Jurigaa a Andrej Hlinka v čase prvej svetovej 
vojny. Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej politiky. Vedecká konferencia. 
Martin 25.-26.6.2009. Organizátori: ÚPV SAV, HÚ SAV, SNK. 

[27] JAŠŠOVÁ Eva: Médiá a politika po roku 1989. In: Slovensko a odkaz 
Novembra 1989. Vedecká konferencia. Bratislava, 13.11.2009. Organizátori: Úrad 
vlády SR v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA. 

[28] JAŠŠOVÁ Eva: Médiá a politika po roku 1989. 17. november a nové obzory. 
Spomienkový seminár. Banská Bystrica 19.11.2009. Organizátori: ÚPV SAV – Štátna 
vedecká knižnica Banská Bystrica. 

[29] KISS Jozef: Slovensko-maďarské vzťahy v názorových postojoch Ferdiša 
Jurigu. Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej politiky. Vedecká konferencia. 
Martin 25.-26.6.2009. Organizátori: ÚPV SAV, HÚ SAV, SNK. 

[30] KISS Jozef: Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československom a 
Maďarskom v dokumentoch MZV ČSR . Dohoda o výmene obyvateľstva medzi 
Československom a Maďarskom (1946 - 1948) - osudy slovenských a maďarských 
presídlencov . Vedecká konferencia . Košice 16. - 17. 09. 2009. Organizátori: 
Spoločenskovedným ústavom SAV v Košiciach, Katedrou etnológie FFUK v 
Bratislave, Inštitútom politológie FFUP v Prešove, Katedrou histórie FF UPJŠ. 

[31] KMEŤ Norbert: Slovensko-české vzťahy po rozdelení štátu. Slovensko a 
odkaz Novembra 1989. Vedecká konferencia. Bratislava, 13. 11. 2009. Organizátori: 
Úrad vlády SR v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA. 

[32] MARUŠIAK Juraj: Študentské aktivity v Bratislave v 50. rokoch 20. storočia. 
Bratislava - hlavné mesto 1919 - 2009. Konferencia k 90. výročiu začlenenia 
Bratislavy k Československej republike. Vedecká konferencia. Organizátori: Múzeum 
mesta Bratislavy a HÚ SAV. Bratislava, 4.-5. november 2009. 
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[33] MARUŠIAK Juraj: Európska integrácia v programoch politických strán v 
Slovenskej republike. Slovensko a odkaz Novembra 1989. Vedecká konferencia. 
Organizátori: Úrad vlády SR v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom 
ASA. Bratislava, 13. 11. 2009. 

[34] PEKNÍK Miroslav: Ferdinand Juriga v politických súradniciach svojej doby. In: 
Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej politiky. Vedecká konferencia. 
Organizátori: ÚPV SAV - HÚ SAV - SNK. 25.-26.6.2009 Martin. 

[35] PEKNÍK Miroslav: Premeny v slovenskej politike - tradície, inovácie a nové 
faktory .In: Slovensko a odkaz Novembra 1989. Vedecká konferencia. Bratislava, 13. 
11. 2009. Organizátori: Úrad vlády SR v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a 
Inštitútom ASA. 

[36] PEKNÍK Miroslav: Počiatky slovenskej politiky po roku 1989. 17. november a 
nové obzory. Spomienkový seminár. 19.11.2009 Banská Bystrica. Organizátori: ÚPV 
SAV - Vedecká knižnica Banská Bystrica. 

[37] PEKNÍK Miroslav: Stratégia rozvoja Slovenska a hľadanie východísk z krízy. 
Veda, politika, štát. Vedecká konferencia. Organizátori: Kancelária prezidenta SR - 
SAV - ÚPV SAV. 26.11.2009 Bratislava. 

[38] POLÁČKOVÁ Zuzana - Duin van Pieter: Ferdinand Juriga a národná revolúcia 
v Bratislave 1918-1919. Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej politiky. Vedecká 
konferencia. Organizátori: ÚPV SAV - HÚ SAV - SNK. 25.-26.6.2009 Martin. 

[39] POLÁČKOVÁ, Zuzana: Pôsobenie sociálnych demokratov v Bratislave a vo 
Viedni a ich vzájomné vzťahy, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou: 
Bratislava- hlavné mesto 1919-2009, 4.-5. 11. 2009, Bratislava, organizátori Múzeum 
mesta Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava a Historický ústav SAV Bratislava 

[40] POLÁČKOVÁ, Zuzana: Problematika menšín na Slovensku v kontexte 
medzinárodného vývoja, Slovensko a odkaz novembra 1989, vedecká konferencia. 
Bratislava 13.11.2009, organizátori Úrad vlády SR, Ústav politických vied SAV, 
Inštitút ASA. 

[41] SOKOLOVÁ Milena: O vnímaní Jurigovej cirkevno-politickej činnosti u 
evanjelických kňazov - politikov.  In: Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej 
politiky. Organizátori: ÚPV SAV - HÚ SAV - SNK. 25.-26.6.2009 Martin. Vedecká 
konferencia. 

[42] SOKOLOVÁ Milena: Cirkví a spoločnosť po Novembri 1989. 17. november a 
nové obzory. Spomienkový seminár. 19.11.2009 Banská Bystrica. Organizátori: ÚPV 
SAV - Vedecká knižnica Banská Bystrica. 

[43] BLAHA Ľuboš: Ekonomická demokracia a kooperatívne vlastníctvo. 
Participatívna demokracia – neutopické experimenty 29. 9. 2010. Seminár, 
Bratislava. Organizátori: Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti a 
OZ Utópia. 

[44] HRONSKÝ Marián: Ivan Dérer v čase prvej svetovej vojny a slovenského 
prevratu. Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista, 24. – 25. 6. 2010 Martin. 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizátori: ÚPV SAV, HU SAV, 
SNK. 

[45] KMEŤ Norbert: Dérerov politický proces v roku 1954. Dr. Ivan Dérer politik, 
právnik a publicista, 24. – 25. 6. 2010 Martin. Vedecká konferencia s medzinárodnou 
účasťou. Organizátori: ÚPV SAV, HU SAV, SNK. 

[46] MARUŠIAK Juraj: SR a Východné partnerstvo. Vystúpenie v paneli I. Priority 
slovenskej zahraničnej politiky. XI. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej 
politiky SR za rok 2009SFPA – hodnotiaca konferencia, Bratislava, 27. 4. 2010. 

[47] PEKNÍK Miroslav: Ivan Dérer - osobnosť slovenskej a československej 
politiky. Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista, 24. – 25. 6. 2010 Martin. Vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizátori: ÚPV SAV, HU SAV, SNK 

[48] POLÁČKOVÁ, Zuzana: Menšinová otázka v medzivojnovom období v strednej 
Európe a Ivan Dérer. Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista, 24. – 25. 6. 2010 
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Martin. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizátori: ÚPV SAV, HU 
SAV, SNK. 

[49] SOKOLOVÁ Milena: Postoje Ivana Dérera k nábožensko-cirkevným 
otázkam.Dr. Ivan Dérer politik, právnik a publicista, 24. – 25. 6. 2010 Martin. Vedecká 
konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizátori: ÚPV SAV, HU SAV, SNK. 

[50] DINUŠ Peter: Ponovembrová cesta k slobode a demokracii? Sloboda – 
rovnosť – poriadok . Kam kráčas demokracia. 3. – 4. novembra 2011 Košice. 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizátori: Katedra politológie FF 
UPJŠ Košice, Friedrich Ebert Stiftung e.V., zastúpenie v SR a Občianske združenie 
Res Publika. 

[51] DINUŠ Peter: Vyrovnávanie sa s minuloťou. Alexander Dubček - jeho doba a 
súčasnosť (vybrané problémy). 13. 12. 2011 Bratislava. Vedecká konferecnia. 
Organizátori: Ústav politických vied SAV, obec Uhrovec a Spoločnosť Alexandra 
Dubčeka. 

[52] HRONSKÝ Marián: Vavro Šrobár v národnooslobodzovacom procese počas 
prvej svetovej vojny. Dr. Vavro Šrobár, politik, publicista a národnoosvetový 
pracovník. 23. – 24. 6. 2011 Martin. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 
Organizátori: Ústav politických vied SAV, Historický ústav SAV a Slovenská národná 
knižnica. 

[53] KMEŤ Norbert: Politici a politická história. Spoločnosť – politika – história. 
Vedecká konferencia, 27. 4. 2011 Prešov. Organizátori: Slovenská historická 
spoločnosť pri SAV a Prešovská univerzita v Prešove. 

[54] PEKNÍK Miroslav: Dr. Vavro Šrobár a polstoročie slovenskej politiky. Dr. Vavro 
Šrobár, politik, publicista a národnoosvetový pracovník. 23. – 24. 6. 2011 Martin. 
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizátori: Ústav politických vied 
SAV, Historický ústav SAV a Slovenská národná knižnica. 

[55] PEKNÍK Miroslav: Vývojové línie slovenskej politiky a Alexander Dubček. 
Alexander Dubček - jeho doba a súčasnosť (vybrané problémy). 13. decembra 2011 
Bratislava. Vedecká konferecnia. Organizátori: Ústav politických vied SAV, obec 
Uhrovec a Spoločnosť Alexandra Dubčeka. 

[56] SOKOLOVÁ Milena: Vavro Šrobár a evanjelická cirkev a.v. v medzivojnovom 
období. Dr. Vavro Šrobár, politik, publicista a národnoosvetový pracovník. 23. – 24. 6. 
2011 Martin. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Organizátori: Ústav 
politických vied SAV, Historický ústav SAV a Slovenská národná knižnica. 

 

 

ii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi organizačných a/alebo 
programových výborov domácich konferencií  

[1] JAŠŠOVÁ Eva, členka organizačného výboru vedeckej konferencie Veda, médiá 
a politika,Smolenice 2007. 

[2] PEKNÍK Miroslav, člen organizačného výboru vedeckej konferencie Veda, médiá 
a politika,Smolenice 2007. 

[3] KISS Jozef, člen organizačného výboru Spomienkového seminára k 15. výročiu 
úmrtia Alexandra Dubčeka – 15 rokov po... Banská Bystrica 2007. 

[4] PEKNÍK Miroslav, člen organizačného výboru Spomienkového seminára k 15. 
výročiu úmrtia Alexandra Dubčeka – 15 rokov po... Banská Bystrica 2007. 

[5] JAŠŠOVÁ Eva, predsedníčka organizačného výboru vedeckého seminára Médiá 
a politika. Nitra 2008. 

[6] HRONSKÝ Marián, člen organizačného výboru Dni Milana Hodžu 2008. Bratislava – 
Martin 2008. 

[7] HRONSKÝ Marián, podpredseda organizačného výboru vedeckej konferencie Prvá 
Slovenská národná rada a jej pokračovateľky. Myjava 2008. 
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[8] HRONSKÝ Marián, podpredseda organizačného výboru seminára Andrej Hlinka 
a Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky. Bratislava 2008. 

[9] MARUŠIAK Juraj, predseda organizačného výboru seminára Otázky politologickej 
terminológie a ich interpretácia v slovenskom politickom a vedeckom diskurze 
v najnovších slovenských dejinách. Bratislava 2008. 

[10] PEKNÍK Miroslav, predseda organizačného výboru Dni Milana Hodžu 2008. 
Bratislava – Martin 2008. 

[11] PEKNÍK Miroslav, predseda organizačného výboru vedeckej konferencie Prvá 
Slovenská národná rada a jej pokračovateľky. Myjava 2008. 

[12] PEKNÍK Miroslav, člen organizačného výboru vedeckého seminára Médiá 
a politika. Nitra 2008. 

[13] PEKNÍK Miroslav, predseda organizačného výboru seminára Andrej Hlinka 
a Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky. Bratislava 2008. 

[14] PETROVIČOVÁ Eleonóra, členka organizačného výboru Dni Milana Hodžu 
2008. Bratislava – Martin 2008. 

[15] PETROVIČOVÁ Eleonóra, tajomníčka organizačného výboru vedeckej 
konferencie Prvá Slovenská národná rada a jej pokračovateľky. Myjava 2008. 

[16] PETROVIČOVÁ Eleonóra, tajomníčka organizačného výboru seminára Andrej 
Hlinka a Ferdinand Juriga – ľudový smer slovenskej politiky. Bratislava 2008. 

[17] HRONSKÝ Marián, člen organizačného výboru Dni Milana Hodžu 2009. 
Bratislava – Martin 2009. 

[18] PEKNÍK Miroslav, predseda organizačného výboru Dni Milana Hodžu 2009. 
Bratislava – Martin 2009. 

[19] PEKNÍK Miroslav, predseda programového výboru vedeckej konferencie 
Slovensko a odkaz Novembra 89. Bratislava 2009. 

[20] PEKNÍK Miroslav, člen programového a organizačného výboru vedeckej 
konferencie Veda, politika a štát. Bratislava 2009. 

[21] PETROVIČOVÁ Eleonóra, členka organizačného výboru Dni Milana Hodžu 
2009. Bratislava – Martin 2009. 

[22] HRONSKÝ Marián, člen organizačného výboru Dni Milana Hodžu 2011. 
Bratislava – Martin 2011. 

[23] PEKNÍK Miroslav, predseda organizačného výboru Dni Milana Hodžu 2011. 
Bratislava – Martin 2011. 

[24] PETROVIČOVÁ Eleonóra, členka organizačného výboru Dni Milana Hodžu 
2011. Bratislava – Martin 2011. 

 
 

iii. Zoznam zamestnancov organizácie, ktorí boli členmi významných domácich 
vedeckých orgánov (vedeckých rád, výborov, redakčných rád vedeckých 
časopisov a pod.) 

[1] KISS Jozef, člen redakčej rady časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle 
[2] KMEŤ Norbert, člen redakčnej rady časopisu Pamäť národa, 
[3] KMEŤ Norbert, člen redakčnej rady časopisu Studia Politica Slovaca, 
[4] KMEŤ Norbert, člen redakčnej rady Múzea SNP, 
[5] MARUŠIAK Juraj, člen redakčnej rady DespiteBorders.com, 
[6] MARUŠIAK Juraj, člen redakčnej rady časopisu Human Affairs, 
[7] MARUŠIAK Juraj, člen redakčnej rady Ročenky zahraničnej politiky Slovenskej 

republiky, 
[8] MARUŠIAK Juraj, člen redakčnej rady časopisu Slovenská politologická revue, 
[9] MARUŠIAK Juraj, člen redakčnej rady časopisu Studia Politica Slovaca, 
[10] PEKNÍK Miroslav, šéfredaktor časopisu Studia Politica Slovaca, 
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[11] PEKNÍK Miroslav, v rokoch 2006 – 2009 člen Vedeckej rady Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov TnUAD, 

[12] PEKNÍK Miroslav, člen Vedeckej rady Múzea SNP, 
[13] POLÁČKOVÁ Zuzana, členka redakčnej rady časopisu Studia Politica 

Slovaca, 
[14] POLÁČKOVÁ Zuzana, členka vedeckej rady Filozofickej fakulty UPJŠ, od 

roku 2011, 
[15] POLÁČKOVÁ Zuzana, členka vedeckej rady Fakulty sociálnych a 

ekonomických vied UK, od roku 2010. 
 

iv. Zoznam domácich ocenení a vyznamenaní  

[1] HRONSKÝ Marián, mesto Martin a obec Sučany udelili pamätnú medailu pri 
príležitosti 130. výročia narodenia Milana Hodžu, rok 2008. 

[2] HRONSKÝ Marián, Národná rada SR udelila pamätnú medailu pri príležitosti 160. 
výročia vzniku I. SNR, rok 2008. 

[3] KISS Jozef, Mesto Martin a obec Sučany udelili pamätnú medailu pri príležitosti 130. 
výročia narodenia Milana Hodžu, rok 2008.  

[4] PEKNÍK Miroslav, Mesto Martin a obec Sučany udelili pamätnú medailu pri 
príležitosti 130. výročia narodenia Milana Hodžu, rok 2008. 

[5] PEKNÍK Miroslav, Národná rada SR udelila pamätnú medailu pri príležitosti 160. 
výročia vzniku I. SNR, rok 2008. 

[6] PETROVIČOVÁ Eleonóra, Mesto Martin a obec Sučany udelili pamätnú medailu pri 
príležitosti 130. výročia narodenia Milana Hodžu, rok 2008. 

[7] PETROVIČOVÁ Eleonóra, Národná rada SR udelila pamätnú medailu pri príležitosti 
160. výročia vzniku I. SNR, rok 2008. 

[8] HRONSKÝ Marián, Pamätná medaila Ministra obrany SR II. Stupňa. Minister obrany 
SR 2009. 

[9] HRONSKÝ Marián, Pamätná plaketa pri príležitosti 15. výročia vzniku Vojenského 
historického ústavu. Oceňovateľ: Vojenský historický ústav 2009. 

[10] KMEŤ Norbert, Múzeum SNP Pamätná medaila udelená pri príležitosti 65. 
výročia Slovenského národného povstania. 

[11] PEKNÍK Miroslav, Cena Milana Hodžu 2009. Oceňovateľ: Organizačný výbor 
Dní Milana Hodžu  

[12] HRONSKÝ Marián, Cena Slovenskej akadémie vied za kolektívnu 
vedeckovýskumnú prácu Slovensko v 20. storočí, 2 zväzok: Prvá svetová vojna 
1914-1918. Rok 2010. 

[13] BLAHA Ľuboš, Cena Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 
2009 v sekcii spoločenských vied za monografiu Späť k Marxovi? 

[14] HRONSKÝ Marián, Ďakovný list riaditeľa Vojenského historického ústavu 
Bratislava udelený za rozvoj vojenskej historickej vedy, vojenského archívnictva a 
vojenského múzejníctva pri príležitosti životného jubilea. Oceňovateľ: Riaditeľ 
Vojenského historického ústavu 2010. 

[15] HRONSKÝ Marián, Pamätná medaila  Za účasť v boji proti fašizmu a za 
oslobodenie vlasti. Oceňovateľ: Minister obrany Slovenskej republiky 2010. 

[16] HRONSKÝ Marián, Pamätná medaila Náčelníka generálneho štábu 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky 3 stupňa. Oceňovateľ: Náčelník generálneho 
štábu 2010. 

[17] MARUŠIAK Juraj, Prémia Slovenského literárneho fondu za vedeckú a 
odbornú literatúru za rok 2009 v kategórii Slovníková a encyklopedická literature. 
Oceňovateľ: Slovenský literárny fond. Ocenenie za spoluautorstvo publikácie:Kršák, 
Pavol (zost.): Slovensko. Ottov historický atlas. Bratislava, Ottovo nakladateľstvo 
2009. ISBN 978-80-7360-834-7. Rok 2010. 
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[18] PEKNÍK Miroslav, List prezidenta SR I. Gašparoviča k životnému jubilee. Rok 
2010. 

 
 
v. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky dokumentujúce národné a 

medzinárodné postavenie organizácie 

 

 
 

4. Štruktúra výskumných projektov, grantov a ďalších zdrojov financovania  
 

 Medzinárodné projekty a zdroje ich financovania 
i. Zoznam významných projektov v rámci európskeho výskumného priestoru – 6. 

a 7. rámcový program Európskej únie, European Science Foundation, NATO, 
COST, INTAS, CERN a pod. (tu aj v ďalších projektoch, prosím, uveďte: typ, 
názov, číslo, trvanie, financovanie a zodpovedného riešiteľa projektu za 
organizáciu a jej/jeho postavenie v projekte, napr. koordinátor, hlavný riešiteľ, 
riešiteľ) 

[1] International Visegrad Found. Visegrad cooperation and the future of Central Europe. 
31110009, 1.10.2011 / 30.6.2013. Vedúci projektu Mgr. Juraj Marušiak, PhD. Hlavný 
riešiteľ ÚPV SAV. Spolupracujúce inštitúcie: Institute of Political Studies, Polish 
Academy of Sciences Warszawa; Corvinus University of Budapest, Faculty of Public 
Administration, Budapest; Centre of International Studies, Faculty of International 
Relations, University of Economics, Prague. Finančné prostriedky v roku 2011 neboli 
čerpané. 

[2] ... 
 
 
ii. Zoznam ostatných medzinárodných projektov vrátane ich financovania  

[1]  

[2] ... 
 
 
iii. Zoznam ostatných významných projektov a programov spolupráce bez 

priameho financovania  

[1] „Die Stellung der Minderheiten in der CSR, in Österreich und in Ungarn zwischen 
beiden Weltkriegen.“ Vedúca projektu: PhDr. Zuzana Poláčková, CSc. Riešené v 
spolupráci s Rakúskou kadémiou vied. 

[2] Vyrovnávanie sa s komunistickým režimom – porovnávanie Slovenska a Bulharska 
(Alignment with Regime of Communim – comparison of the case of Slovakia and 
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Bulgaria). Vedúci projektu za ÚPV SAV: Mgr. Juraj Marušiak, PhD. Medziakademická 
dohoda SAV a BAV. 1.4.2008/31.3.2011.  

[3] Komunistická strana Československa a bolševismus (Communist Party of 
Czechoslovakia and Bolshevism). Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, GA409/08/1621, 
1.1.2008 / 31.12.2010. Zodpovedný riešiteľ za ÚPV SAV Mgr. Norbert Kmeť, CSc. 

 
 
 

 Domáce projekty a ich financovanie 
i. Zoznam projektov podporených Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja 

(APVV), Štátne programy výskumu a vývoja, Agentúrou pre štrukturálne fondy 
EU (ASFEU) a ich financovanie 

[1]  

[2] ... 
 

 

ii. Počet projektov podporených Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV 
(VEGA) v jednotlivých rokoch a ich financovanie 

VEGA 2007 2008 2009 2010 2011

Počet 3 4 3 3 5

Pridelené financie (EUR) 7 768 € 8 896 € 9 167 € 12 646 € 19 574 €

 
 

 Súhrn finančných prostriedkov získaných mimo inštitucionálnych prostriedkov 
SAV 

Externé zdroje 2007 2008 2009 2010 2011 Spolu Priemer

Externé zdroje (mil. EUR) 0,100 0,055 0,032 0,020 0,040 0,247 0,049

Externé zdroje prevedené spolupracujúcim 
vedeckým organizáciám (mil. EUR) 0,003 0,008 0,010 0,006 0,027 0,007

Pomer externých zdrojov a mzdových 
prostriedkov z inštitucionálnych zdrojov 
SAV

0,733 0,380 0,212 0,126 0,271 - 0,344

Celková suma výdavkov z externých 
zdrojov a z inštitucionálnych zdrojov SAV 
(mil. EUR)

0,301 0,255 0,233 0,231 0,238 1,258 0,252
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iii.  Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k výskumným projektom a 

zdrojom financovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Doktorandské štúdium a ďalšia pedagogická činnosť   
 
i. Zoznam akreditovaných programov doktorandského štúdia (podľa predchádza-

júceho aj podľa súčasného platného zákona o vysokých školách) 

[1] Teória politiky 67-07-9. Ukončené 31.12.2010. 

[2] ... 
 

 

ii. Súhrnná tabuľka doktorandského štúdia (počet interných/externých študentov 
PhD štúdia; počet študentov, ktorí ukončili štúdium úspešnou obhajobou 
dizertačnej práce; počet študentov, ktorí ukončili štúdium inak ako obhajobou 
dizertačnej práce) 
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Doktorandské štúdium

počet potenciálnych PhD 
školiteľov
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interní

externí 14 2 10 4 5 5 0 5

školení pracovníkmi 
organizácie na iných 
externých inštitúciách

1 3 2 3 2

31.12.201031.12.2007 31.12.2008 31.12.201131.12.2009

 
 

iii. Postdoktorandské miesta podporované  

a) z externých zdrojov  (uveďte z akých)  
 

 

b) z interných zdrojov – z Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie 
postdoktorandských miest v SAV 

 

 

 

iv. Súhrnná tabuľka pedagogickej činnosti v rámci vysokoškolského štúdia za 
jednotlivé roky 
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Pedagogická činnosť 2007 2008 2009 2010 2011

Prednášky (hodiny/rok)         376 179 470 401 430

Semináre (hodiny/rok) 216 170 189 3

Vedené diplomové práce (spolu) 3 7 6 24 17

Počet členov v komisiách pre obhajobu PhD 
prác (spolu) 5 4 2

Počet členov v komisiách pre obhajobu DrSc 
prác (spolu)
Počet členov vo vedeckých radách vysokých 
škôl/fakúlt (spolu) 1 2 2 1 2

Počet členov v habilitačných/inauguračných 
komisiách (spolu) 1 1

 

v. Zoznam publikovaných vysokoškolských učebníc 

[1]  

[2] ... 
 

vi. Zoznam publikovaných vysokoškolských skrípt 

[1]  

[2] ... 
 

vii.  Zoznam spoločných pracovísk/laboratórií s vysokými školami 

[1]  

[2] ... 
 

viii. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k doktorandskému štúdiu a 
pedagogickej činnosti 

V rokoch 2007 – 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby 12 dizertačných prác. Z nich bola 

dizertačná práca Ľ. Blahu spracovaná do podoby knižnej monografie Späť k Marxovi?, 

za ktorú mu bola udelená cena Literárneho fondu. Knižne vyšla aj dizertačná práca 

doktoranda R. Čikeša pod názvom Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku. Ďalšie dizertačné 

práce boli okrem iného využité aj pri realizácii projektu Vízia a Stratégia rozvoja 

slovenskej spoločnosti. Doktorandské štúdium v ÚPV SAV úspešne absolvovali aj dva 

doktorandi zo zahraničia – Josef Baxa, Česká republika a Mateusz Gniazdowski 

z Poľskej republiky. 
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6. Výstupy do spoločenskej praxe 

(aplikácie výsledkov a expertízna činnosť) 
 
i.   Zoznam najvýznamnejších výsledkov aplikovaného výskumu 

[1] S Kanceláriou predsedu NR SR ÚPV SAV zrealizoval ÚPV SAV výstavu Slovenské 
národné rady a cesta k parlamentarizmu v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii, 
ktorá bola prezentovaná v priestoroch NR SR pri príležitosti konferencie predsedov 
parlamentov členských štátov EÚ, konanej 24.-27. mája 2007 v Bratislave. V letných 
mesiacoch roku 2007 bola prezentovaná v Slovenskej národnej knižnici v Martine. 
Od septembra 2007 až do súčasnosti sa nachádza, ako trvalá expozícia vo vstupnej 
hale Národnej rady SR. Z textov a fotografiií z výstavy bola urobená aj brožúra 
v slovenskom a anglickom jazyku. 

[2] S Úradom vlády SR sa spolupráca sústredila na prípravu a uskutočnenie podujatia 
Dní Milana Hodžu 2007 v Martine pod záštitou predsedu vlády SR. 

[3] S MZV SR v roku 2007 pokračovala spolupráca pri využití publikácie „Euroatlantická 
bezpečnosť: strategické partnerstvo NATO a Európskej únie. Dokumenty a materiály 
NATO z rokov 2002 – 2004“ pre decíznu sféru. 

[4] S Kanceláriou predsedu NR SR a pod jeho záštitou zorganizoval ÚPV SAV širšie 
koncipované podujatie pri 160 výročí prvej Slovenskej národnej rady. 

[5] S Kanceláriou predsedu NR SR a pod jeho záštitou zorganizoval ÚPV SAV širšie 
koncipované podujatie pri príležitosti 90 výročia vzniku Česko-Slovenska. 

[6] S Úradom vlády SR sa spolupráca sústredila na prípravu a uskutočnenie podujatia 
Dní Milana Hodžu 2008 v Martine pod záštitou predsedu vlády SR. 

[7] S Kanceláriou prezidenta SR ÚPV SAV spolupracovalo pri realizovaní vedeckej 
konferencie “Veda, politika, štát”. 26.11.2009 Bratislava. 

[8] S Úradom vlády SR sa spolupráca sústredila na prípravu a uskutočnenie podujatia 
Dní Milana Hodžu 2009 v Martine pod záštitou predsedu vlády SR. 

[9] S Úradom vlády SR sa spolupráca sústredila na prípravu a uskutočnenie podujatia 
Dní Milana Hodžu 2010 v Martine pod záštitou predsedu vlády SR. 

[10] S Úradom vlády SR sa spolupráca sústredila na prípravu a uskutočnenie 
podujatia Dní Milana Hodžu 2011 v Martine pod záštitou predsedníčky vlády SR. 

 

ii. Zoznam najvýznamnejších expertíz pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné 
orgány štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné organizácie a inštitúcie a 
iné organizácie 

[1] Pre Kanceláriu prezidenta SR v roku 2007 ÚPV SAV vypracoval podklady k 
národnokultúrnej a sociálnej problematike. 

[2] Pre Kanceláriu prezidenta SR v roku 2007 ÚPV SAV vypracoval stanovisko k zákonu 
o protikomunistickom odboji. 

[3] Pre Kanceláriu prezidenta SR v roku 2007 ÚPV SAV poskytol podkladové materiály k 
problematike slovensko-maďarských vzťahov. 

[4] Na požiadanie Kancelárie predsedu NR SR v roku 2007 vypracoval ÚPV SAV 
stanovisko k návrhu zákona o významných historických osobnostiach. 

[5] ÚPV SAV na požiadanie riaditeľa sekretariátu prezidenta SR Dr. Mariána Parkányiho 
v roku 2010 spolupracoval na vypracovaní podkladového materiálu o možnostiach 
praktického využitia vedeckého výskumu zo SAV. 

[6] Pre potreby prezidenta SR sa ÚPV SAV v roku 2011 podieľal na podkladovej štúdii 
„Slovensko-maďarské vzťahy a maďarsko-slovenské vzťahy, ich minulosť a budúcnosť 
zo slovenského hľadiska“.  
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iii. Zoznam patentov udelených v zahraničí, vrátane príjmov z patentov 

[1]  

[2] … 

 

 

iv. Zoznam patentov udelených na Slovensku, vrátane príjmov 

[1]  

[2] … 

 

v. Zoznam licencií predaných v zahraničí, vrátane príjmov 

[1]  

[2] … 

 

vi. Zoznam licencií predaných na Slovensku, vrátane príjmov 

[1]  

[2] … 

 

 

vii. Zoznam zmlúv s hospodárskymi partnermi, vrátane príjmov 

[1]  

[2] … 

 

 

viii.   Zoznam spoločných výskumných projektov s hospodárskymi partnermi, 
vrátane príjmov 

[1]  

[2] … 

 
 
ix.  Výstupy do spoločenskej praxe 

Výstupy do spoločenskej praxe 2007 2008 2009 2010 2011 Spolu

Expertízy pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány 
štátnej správy SR, medzinárodné a zahraničné organizácie 
a inštitúcie a iné organizácie

4 1 1 6
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x. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k aplikačnej  činnosti 

 

 

 

7. Popularizácia výstupov 
 
i. Zoznam najvýznamnejších výsledkov popularizačnej činnosti 

[1] BLAHA Ľuboš: Sociálna spravodlivosť versus individuálne ľudské práva? In: SLOVO 
IX./2007, s.10. 

[2] DINUŠ Peter: Privatizace minulosti? In: Literární noviny, roč. XVIII, č. 6, 5. február 
2007. 

[3] JAŠŠOVÁ Eva: Vzťah politikov a médií, potreba novelizácie mediálneho zákona. In: 
Euroreport, máj 2007, s. 80. 

[4] KREJČÍ Oskar:  Putinova epocha. In: Euro-Atlantic Quarterly 3/2007. 
[5] KREJČÍ Oskar: Nedělitelná bezpečnost. In: Res publica, 24. 4. 2007. 

http://www.publica.cz/ 
[6] KREJČÍ Oskar: Nekonečný kyjevský příběh. In: Res publica, 4. 4. 2007. 

http://www.publica.cz/ 
[7] KREJČÍ Oskar: Zelený oportunismus. In: Res publica, 19. 2. 2007. 

http://www.publica.cz/ 
[8] MARUŠIAK, Juraj: Pandorina skrinka lustrácií. In: Mosty, č. 2, 16. 1. 2007, s. 10. 
[9] MARUŠIAK, Juraj : Úniky vpred v horúcom politickom júli. In: Mosty, č. 16-17, 3. 8. 

2007, s. 12. 
[10] MARUŠIAK Juraj: Zahraničná politika Poľska po parlamentných voľbách 2007 

očami expertov. Euromonitor International, 18. 10. 2007. http://www.euromonitor-
international.eu/clanky/data/upimages/PL_zahranicna_politika-2007_experti_SK.pdf 

[11] ŠMIHULA Daniel: „Slovensko vo svete“. In: Literárny týždenník, 29-30/2007, 
st.10 

[12] ŠMIHULA Daniel: Obrana malého štátu. In: Parlamentný kuriér, č. CLIII, 2007, 
s. 54-55. 

[13] BLAHA Ľuboš: Sociálny štát v kocke (I.). In: SLOVO 29 (27-28)/2008, s. 10 – 
11. 

[14] BLAHA Ľuboš: Sociálny štát v kocke (II.). In: SLOVO 30/2008, s. 12 – 13. 
[15] BLAHA Ľuboš: Sociálny štát v kocke (III.). In: SLOVO 31/2008, s. 8-9. 
[16] BLAHA Ľuboš: Sociálny štát v kocke (IV.). In: SLOVO 32/2008, s. 8-9. 
[17] DINUŠ Peter: Občiansky alebo národný princíp? In: Slovo, ročník X, č. 31. 
[18] HRONSKÝ Marián: Trianonská trauma. In: Slovo, 10, 2008, č. 10, s. 12. 
[19] HRONSKÝ Marián: Od čierneho orla k bielemu levovi. In: Žurnál, 2008, č. 18, 

s. 66-68. 
[20] HRONSKÝ Marián: Prvá a druhá národná rada. In: Žurnál, 2008, č. 38, s. 66 – 

68. 
[21] JAŠŠOVÁ Eva: Môže opozícia posliniť svoj vplyv na voličov ? In Euroreport, 

marec 2008, s. 61. 
[22] KREJČÍ Oskar: Boj o Kreml. In Slovo, 10, 2008, č. 9, s. 9. 
[23] KREJČÍ Oskar: Geopolitické důsledky dvoudenní války – 1. část. Slovo, 

2008/36. 
[24] KREJČÍ Oskar: Geopolitické důsledky dvoudenní války – 2. část. Slovo, 

2008/37. 



 50 

[25] PEKNÍK Miroslav: Rok slovenských národných rád I. In Učiteľské noviny LVI, 
2008, č. 14, s. 10. 

[26] PEKNÍK Miroslav: Rok slovenských národných rád II. In Učiteľské noviny LVI, 
2008, č. 15, s. 26. 

[27] PEKNÍK Miroslav: Rok slovenských národných rád III. In Učiteľské noviny LVI, 
2008, č. 16, s. 11. 

[28] ŠMIHULA Daniel: Podstata medzinárodnoprávnych výhrad voči Kosovu. In 
Slovo, č.12-13/2008,s. 12. 

[29] ŠMIHULA Daniel: Náš vzťah k Maďarom. In Literárny týždenník, 25-26/2008, 
s.5. 

[30] KREJČÍ Oskar: Geopolitika a energetická bezpečnost USA. In 
http://www.blisty.cz/art/47882.html 

[31] KREJČÍ Oskar: Moskevský summit a strategické zbraně. In 
http://www.blisty.cz/art/47678.html 

[32] BLAHA Ľuboš: Ľavica je viac než humanistické moralizovanie. In 
www.jetotak.sk 

[33] BLAHA Ľuboš: Zabudnite na pokrok, vraciame sa do 19.storočia. In 
www.jetotak.sk 

[34] BLAHA Ľuboš: Zmena stratégie. In www.blisty.cz 
[35] HRONSKÝ Marián: Boj o Slovensko a Trianon. In Literárny týždenník 

2.6.2010. 
[36] KREJČÍ Oskar: Chceš-li mír, připravuj...? In http://www.blisty.cz/art/55581.html 
[37] KREJČÍ Oskar: Boj o Trianon. In http://www.blisty.cz/art/53174.html 
[38] KREJČÍ Oskar: Volby na Ukrajině jako geopolitický zlom. In 

http://www.blisty.cz/art/51021.html 
[39] MARUŠIAK Juraj: Mihál chystá kvetinové ministerstvo. In Pravda 1.7.2010. 
[40] MARUŠIAK Juraj: Obsadenie výborov o novej politickej kultúre nesvedčí. 

Pravda 20.7.2010. 
[41] MARUŠIAK Juraj: Sila strán sa od volieb nezmenila. In Pravda 28.12.2010. 
[42] KMEŤ Norbert: Punkt Zero. In http://tygodnik.onet.pl/1,63755,druk.html 
[43] MARUŠIAK Juraj: Z ohnivého premiéra zakríknutý minister zahraničia. In 

Pravda 12.6.2011. 
[44] MARUŠIAK Juraj: Dzurinda o Maďarsku mlčí. In Pravda 11.9.2011. 
[45] MARUŠIAK Juraj: Euroval rozdelil aj Slovákov. In Hospodárske noviny 

14.9.2011. 
[46] MARUŠIAK Juraj: Politici sa menia na šoumenov. In Pravda 27.10.2011. 
[47] MARUŠIAK Juraj: Veľký počet strán svedčí o nespokojnosti a rozčarovaní. In 

Pravda 13.12.2011. 
 

 
ii. Súhrn popularizačných výstupov  
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Popularizácia vedy 2007 2008 2009 2010 2011 Spolu

Články v tlačových/internetových médiách popularizujúce 
výsledky vedeckého výskumu, najmä výsledky 
organizácie

83 43 17 52 64 259

Vystúpenia v oznamovacích prostriedkoch 
popularizujúce výsledky vedeckého výskumu, najmä 
výsledky organizácie

73 86 84 37 31 311

Verejné popularizačné prednášky 8 7 15

 

8. Prostredie a manažment. Personálna politika a uplatnenie záverov 
predošlého hodnotenia organizácie 

 
i. Súhrnná tabuľka zamestnancov 

Zamestnanci 2007 2008 2009 2010 2011

Zamestnanci spolu 19 19 19 19 15

Výskumní pracovníci z tabuľky I.4 14 14 14 14 10

FTE z tabuľky I.4 10,2 9,905 9,91 10,47 8,47

Priemerný vek výskumných pracovníkov 
s VŠ vzdelaním 44,8 45,85 46,85 47,85 48,4

 
 
ii. Kvalifikačná štruktúra 

Počet 2007 2008 2009 2010 2011

vedúci vedecký pracovník DrSc. 1 1 1 1 1

vedúci vedecký pracovník CSc., PhD 1 1 1 1 1

samostatný vedecký pracovník 5 5 5 5 5

vedecký pracovník 3 4 5 5 2

profesor 1 1 1 1

docent 1 1

  Vyplňte podľa správy o činnosti organizácie, prílohy A.  
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iii. Stav a rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane experimentálneho, výpočtového 
a technického vybavenia (opis súčasnej infraštruktúry, priestorové podmienky, 

materiálne a technické zdroje. Infraštruktúra, prístrojové a technické vybavenie, 
ktoré bude nevyhnutné zaobstarať pre dosiahnutie cieľov stanovených v 
koncepcii výskumu a vývoja na ďalšie štyri roky) 

 

Vybavenie pracoviska výpočtovou technikou sa za posledné roky nezmenilo. 
Pracovníci majú k dispozícii desať stolových PC a tri notebooky. Tieto zariadenia 
sa snažíme priebežne vymieňať za novšie, čo je závislé od finančných možností 
Ústavu. Nedoriešené ostávajú prípojky na sieť, ale ich funkčný počet však 
korešponduje s počtom PC na pracovisku. Každé zariadenie je pripojené na sieť 
100Mb/s. 
 

 

iv. Stav a rozvoj bibliografických zdrojov, činnosť knižnice a/alebo informačného 
centra organizácie 

V rokoch 2007-20011 pracovala v knižnici Dagmar Kubíková, t. j. jedna osoba na plný 
úväzok. Za toto obdobie bolo poskytnutých 16 648 knižnično-informačných služieb, t. j 
3 329,6 služieb ročne. Zároveň pripravovala rešerše z dennej tlače, časopisov 
a literatúry na vybrané témy pre potreby pracovníkov ÚPV SAV. 
Stav knižničného fondu v ÚPV SAV k 31.12.2007 predstavoval 3 639 kníh. V roku 2007 
získal kúpou 208, darom 15 kníh. Finančné prostriedky boli vynaložené aj na nákup 18 
titulov periodic. 
V roku 2008 knižničný fond ÚPV SAV k 31.12.2008 predstavoval 3 738 knižničných 
jednotiek. ÚPV SAV v roku 2008 zakúpil 85 kníh, 17 periodík, darom získal 14 titulov 
kníh. 
Knižničný fond k 31.12.2009 predstavoval 3774 titulov. Zakúpených bolo 7 kníh a 11 
periodík. Darom bolo poskytnutých 25 kníh. 
V roku 2010 knižničný fond ÚPV SAV k 31.12.2010 predstavoval 3 825 knižničných 
jednotiek. ÚPV SAV v roku 2010 zakúpil 30 kníh, 11 periodík , darom získal 16 titulov 
kníh. 
Fond knižnice ÚPV SAV k 31.12.2011 predstavoval 3 848 titulov. Ročný prírastok 
knižničných jednotiek bolo darom získaných 23 kníh, periodík 11. 
V rokoch 2007-2011 knižničný fond ÚPV SAV, archívnu zbierku Komisie vlády SR pre 
analýzu historických udalostí rokov 1967-1970, ako i osobný archív Dr. Martina Kvetka 
z rokov 1948-1990 využívali: pracovníci ÚPV SAV, HÚ SAV, EBF UK Bratislava, FiF UK 
Bratislava, FF UKF Nitra, FF PU Prešov, ÚPN, ÚSD AV ČR, Poľského inštitútu 
medzinárodných štúdií Varšava, Chernivtsi National University (Ukrajina), Národního 
archívu Praha, FF MU Brno, Čínskej akadémie spoločenských vied Peking , Varšavskej 
univerzity, Ústav pro studium totalitních režimu, Praha, Georgia State University (USA), 
Belarusian State University, Minsk, Etnographic Institute Bulgarian academy of Sciences, 
Sofia, Ústav pro studium totalitních režimů, Praha. 
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v. Opíšte, akým spôsobom boli zohľadnené závery a odporúčania predošlého 
hodnotenia 

Akreditačná komisia – AKOV 3 v záverečnej časti protokolu s názvom –  Pripomienky, 
výhrady k činnosti organizácie formou pripomienok a konkrétnych úloh, ktoré musí 
organizácia plniť pred ďalším hodnotením a pod. – odporúčala ÚPV SAV: „Určiť priority vo 
vedeckovýskumnej publikačnej a popularizačnej činnosti, ako aj v kontaktoch s decíznou 
sférou a postupne ich napĺňať. Vymaniť sa z prisilného tlaku objednávok spoločenskej 
praxe.“ 
Uvedené odporúčania sa usilovalo pracovisko splniť v rámci svojich možností limitovaných 
Zriaďovacou listinou ÚPV SAV. Obmedzil sa počet mediálnych vystúpení a takisto sme sa 
snažili znížiť spoluprácu s decíznou sférou. ÚPV SAV bol však v rokoch 2006 – 2010 
súčasťou riešiteľského tímu na realizácii úlohy vlády SR Vízia a Stratégia rozvoja slovenskej 
spoločnosti, ku ktorej sa zaviazalo Predsedníctvo SAV. Po ukončení riešenia širšie 
orientovaných predchádzajúcich projektov sa zúžilo a vyšpecifikovalo vedecké zameranie 
pracoviska tak, ako mu to odporúčala Akreditačná komisia – AKOV 3. Výskum v ÚPV SAV 
sa zameral aj na súčasné politické myslenie, keďže sa pracovisko tejto problematike 
venovalo v predchádzajúcich rokoch v rámci svojho doktorandského štúdia. 

 

 

vi. Ďalšie doplňujúce informácie a/alebo poznámky k manažmentu, výskumnej 
infraštruktúre a k trendom v personálnom rozvoji 

 

 

 

 

Iné dôležité informácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto, dátum  
Bratislava, 30.04.2012 
 
        …………………………………….. 
              podpis riaditeľa organizácie 


