
AKREDITAČNÁ SPRÁVA

Ústav politických vied SAV 

                   PRIORITY VÝSKUMNEJ ČINNOSTI   ÚPV SAV (PK SAV)
(Koncepčné zámery – realizácia a výhľady do budúcnosti)

Politologický kabinet SAV vznikol vo februári 1990, ako neveľké samostatné
pracovisko. Prvé dva roky bolo jeho hlavnou úlohou zabezpečiť činnosť „Komisie pre
analýzu historických udalostí z rokov 1967-1970“ na Slovensku, ktorú mu uložila vláda
SR svojím uznesením č. 49 z 24. Januára 1990. Predsedníctvo SAV zároveň uložilo novému
pracovisku rozvíjať politologický výskum, pripravovať kádre pre tento vedný odbor,
spolupracovať s vysokými školami a zabezpečovať expertíznu činnosť pre decízne orgány.
Hlavným úlohám patril výskum dejín politického vývoja a myslenia na Slovensku, výskum
politického systému a rozvíjanie politologickej publicistiky. 

V rámci tohto schváleného zamerania a obsahu činnosti uskutočnil Politologický
kabinet SAV v rokoch 1990-1992 rozsiahly výskum obdobia rokov 1967-1970 tak, ako to
vyplynulo z uvedeného uznesenia vlády SR. V roku 1992 ukončil tento výskum spracovaním
rozsiahleho súboru výstupov. Bol z nich publikovaný trojzväzkový zborník analytických
štúdií pod názvom „Slovenská spoločnosť v krízových rokoch 1967-1970“, Bratislava 1992
a výber z dokumentov „Slovensko v rokoch 1967-1970“. Súčasne sa činnosťou Komisie
sústredil v Politologickom kabinete rozsiahly dokumentačný materiál – xerokópie archívnych
dokumentov, písomné záznamy pohovorov z vtedajšími politikmi, atď – ktorý je k dispozícii
domácim aj zahraničným bádateľom.

Po skončení činnosti „Komisie vlády SR pre analýzu historických udalostí
z rokov 1967-197O“ sa začal základný výskum v PK SAV orientovať predovšetkým na
nasledujúce okruhy bádania:

A. VÝSKUM POLITICKÉHO SYSTÉMU NA SLOVENSKU  

A. Výskum politického systému na Slovensku do roku1989

Tým, že vláda SR zadala Politologickému kabinetu SAV pri jeho vzniku v roku 1990
špecifickú úlohu, keď ho poverila realizovať dvojročný výskum analýzy historických udalostí
v rokoch 1967-1970 sa na pôde Politologického kabinetu „via facti“ etablovalo
interdisciplinárne bádanie v oblasti najnovších dejín a politológie. Tento smer mal v rámci
Politologického kabinetu dobré podmienky. V oblasti výskumu politického systému  sa
realizovali grantové projekty  „Monopol moci a represie“ a „Slovensko v rokoch 1963-
1970“. V ich rámci sa uskutočnili dve vedecké konferencie v spolupráci s Fakultou
politických vied a medzinárodných vzťahov ÚMB v B.Bystrici. Na ich podklade vznikli
vedecké zborníky – Krízy režimov sovietskeho bloku v rokoch 1948-1989 (historicko-
politologické pohľady) a zborník Pokus o reformu 1968 (historicko-politologické
pohľady). Zavŕšenie tohto obdobia interdisciplinárneho výskumu politického systému na
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Slovensku predstavujú monografie – Jozef Jablonický: Podoby násilia a Norbert Kmeť:
Postavenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1951, ktoré vyšli v roku 2000.
V nasledujúcich rokoch nadobudlo interdisciplinárne bádanie v ÚPV SAV (PK SAV), ktoré
poskytovalo nové uhly pohľadu na skúmanú problematiku vzostupný trend.

V rámci rozšírenia diapazónu výskumnej tematiky došlo k zvýrazneniu
politologických prístupov pri súčasnom zachovaní a využívaní vedeckého potenciálu v oblasti
uplatňovania metód skúmania najnovších dejín (tzv. Zeitgeschifte) Slovenska. Tieto nové
smery výskumu si vyžiadali aj novým spôsobom zostavené riešiteľské tímy s partnerskými
vedeckými pracoviskami, aby sa ťažisko výskumu rozšírilo v PK SAV (ÚPV SAV) aj v smere
politologicko-filozofického a politologicko-sociologického interdisciplinárneho, respektíve
multidisciplárneho bádania.

V čase od 1.1.2000 do 31.12.2002 sa realizoval v PK SAV (ÚPV SAV)
interdisciplinárny grantový projekt VEGA č. 2/71482O/2000 – „Disent na Slovensku ako
prejav krízy komunistického režimu“.

Po takmer dvojročnom základnom výskume nastolil Politologický kabinet SAV – na
vlastnom medzinárodnom vedeckom seminári „Slovensko a režim normalizácie“, konanom
4.-5.12.2001 v Bratislave – novú, mimoriadne citlivú celospoločenskú tému, ktorá sa doposiaľ
v Slovenskej republike na takejto úrovni neskúmala. Odbornou predprípravou bol v tomto
smere medzinárodný seminár „Česko-slovenské vztahy; Slovensko-české vzťahy“, konaný
22.-23.8.2001 v Liberci, na tému „Česká a slovenská společnost v období normalizace.
Slovenská a česká spoločnosť v období normalizácie“, ktorý pre českých a slovenských
učiteľov dejepisu a občianskej náuky zabezpečovali zo slovenskej strany pracovníci PK SAV.
Z oboch akcií boli vydané zborníky štúdií – Kmeť, N.; Marušiak, J. (eds.): Slovensko
a režim normalizácie a
Pekník, M. (ed.): Česká a slovenská společnost v období normalizace – Slovenská a česká
spoločnosť v čase normalizácie. 

V rokoch 2000-2001 sa realizoval projekt druhého prepracovaného a doplneného vydania
publikácie Mariána Hronského „Boj o Slovensko a Trianon (1918-1920)“ v anglickom
jazyku. Na jeho realizáciu sme získali okrem finančných prostriedkov so ŠFK Pro Slovakia aj
sponzorský dar 10 000,- USD od amerického Slováka p. Lea Danihelsa s manželkou
„Mimi“. Monografia „The Struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon”, vydaná vo
Vede-vydavateľstvo SAV, predstavovala najnáročnejší vedecký výstup v roku 2001.
V januári 2002 bola osobitne prezentovaná ministrovi zahraničných vecí SR a začiatkom júna
2002 na tlačovej besede na Predsedníctve SAV za účasti masmédií a predstaviteľov
zahraničných zastupiteľských úradov v Slovenskej republike.

Od roku 2003 sa na pôde ÚPV SAV rieši grantový projekt VEGA MŠ SR a SAV
– „Štátny socializmus a Slovensko (1948-1989)“, ktorého vedúcim je Mgr. Norbert
Kmeť, CSc. Zloženie riešiteľského tímu zodpovedá interdisciplinárnemu
a multidisciplinárnemu prístupu k skúmanej problematike.

B. Výskum politického systému na Slovensku po roku 1989

Zatiaľ sa v tomto smere uskutočnilo v Politologickom kabinete niekoľko vedeckých
grantových projektov.
Čiastkovo sa realizovala analýza politického systému v procese prechodu k pluralitnej
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demokratickej spoločnosti. Na túto úlohu bol zameraný projekt "Inštitucionálne
predpoklady politickej participácie v procese formovania pluralistickej demokracie na
Slovensku". Z jeho riešenia vznikli viaceré štúdie venované analýze jednotlivých
komponentov tvoriacich inštitucionálny rámec politického života.

Na prelome rokov 1996/1997 sa v PK SAV realizoval projekt "Predikcia výsledkov
volieb za okolností možnej zmeny volebného systému v kontexte nového územného
členenia Slovenska".Jeho výsledkom bolo vydanie monografie Kubín, Ľ. - Velšic, M.:
"Slovensko a jeho volebné pravidlá", ktorá vyšla vo Vede, vydavateľstvo SAV krátko pred
voľbami do Národnej rady SR v roku 1998.

V rokoch 2001-2003 sa tejto problematike nanovo venoval grantový projekt VEGA
MŠ SR a SAV "Optimálna podoba volebného modelu pre podmienky Slovenska",
v rámci ktorého sa realizoval v spolupráci s Odborom mediálneho výskumu Slovenského
rozhlasu aj empirický výskum. Túto orientáciu vedeckovýskumnej činnosti sme chceli ďalej
prehlbovať a zároveň dosiahnuť potrebnú kompatibilitu so zahraničnými politologicky
orientovanými výskumnými pracoviskami.

Riešitelia uvedeného projektu sa v auguste 2002 zúčastnili v Liberci na
seminári „Česko-slovenské vztahy/ Slovensko-české vzťahy“ na tému „Rozdelenie
Československa v roku 1992“, ktorý sa realizoval pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky.
Pokračovaním tejto témy, ktorú za slovenskú stranu v Liberci zabezpečovali pracovníci ÚPV
SAV – J. Sopóci, M. Pekník, Ľ. Kubín - bolo ďalšie vedecké podujatie, konferencia pod
názvom „Rozdelenie Československa 1992“. Konala sa pod záštitou „Česko-
slovenskej/Slovensko-českej komisie historikov“ dňa 14.11.2002 na pôde Senátu ČR v Prahe.
Za Slovensko na nej vystúpili s referátmi – Ján Sopóci a Ľuboš Kubín. Táto príležitosť bola
využitá aj na propagáciu knižnej produkcie ÚPV SAV, keď naše knihy dostali – predseda
Senátu ČR Petr Pithart, Jiří Dienstbier a ďalší českí politici.ÚPV SAV sa takto v roku 2002
výrazným spôsobom prezentoval vo vedeckej komunite v Českej republike, pri príležitosti 10.
výročia rozdelenia ČSFR. 

K uvedenej téme v rámci „Okrúhleho stola AV ČR“ už predtým v máji 2002 vystúpili
v Prahe aj ďalší naši pracovníci – J. Marušiak, N. Kmeť a J. Jablonický. Aktivity a výsledky
práce ÚPV SAV našli svoj odraz aj v časopise „Dějiny a současnost“č. 2/2002
a v „Akademickom bulletine“ AV ČR 12/2002, s. 27.

V rámci riešenia výskumu politického systému po roku 1989 sa realizovali cez Vedu,
vydavateľstvo SAV dve monografie: - Sopóci,J.: Záujmové skupiny v slovenskej politike
v deväťdesiatych rokoch – a -
Kubín, Ľ.:  Rola  politických elít pri zmene režimu na Slovensku. 

Od roku 2002 došlo k rozšíreniu vedeckých aktivít pracoviska, keď bol
Politologickému kabinetu schválený Grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA) projekt
„Slovenská politika a masmédiá po roku 1989“ (01/2002-12/2004). Ten sa však už začal
realizovať v rámci tzv. pilotného projektu v priebehu roku 2001 (PhDr. J. Kiss, CSc., Mgr. B.
Benkovič, Dr. E. Jaššová). Na základe „Rámcovej dohody o spolupráci  medzi ÚPV SAV
a Odborom mediálneho výskumu SRo“ sa uskutočnili  k danej problematike viaceré
empirické výskumy, ktoré predtým nemohol ÚPV SAV pre nedostatok finančných
prostriedkov realizovať.

O riešení projektu „Slovenská politika a masmédiá po roku 1989“ bol listom riaditeľa
ÚPV SAV – č. 323/2002 z 28.11.2002 – informovaný aj ústredný riaditeľ Slovenského
rozhlasu, Jaroslav Rezník. V týchto súvislostiach boli naznačené aj zámery pre rok 2003,
vrátane rozšírenia výskumu o analýzu vystúpení politikov v relácii „Nočné dialógy“  (Dr. Eva
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Jaššová).
Novú kvalitu nadobudla spolupráca so Slovenským rozhlasom v roku 2003, keď

sa „Odbor mediálneho výskumu SRo“ stal spoluriešiteľskou organizáciou ÚPV SAV na
realizácii projektov Štátnych programov výskumu a vývoja. „Ideové zdroje a línie
slovenskej politiky“ a „Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte
Slovenska so zreteľom na integračné procesy, s dobou riešenia od novembra 2003 do
decembra 2005.

2. ZAHRANIČNO-POLITICKÉ POSTAVENIE SLOVENSKA V
STREDNEJ EURÓPE A OTÁZKA VSTUPU SLOVENSKEJ

REPUBLIKY DO EÚ A NATO

Tento smer rozvoja bádania nadobudol v Politologickom kabinete SAV po vzniku
samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 mimoriadny význam Výskum sa sústredil na
bilaterálne vzťahy Slovenska k susedným krajinám, ako aj k Nemecku a Rusku. Ďalej bola
sledovaná medzinárodná orientácia Slovenska, proces asociácie a členstva v Európskej únii,
spolupráca v rámci partnerstva s NATO, spolu s výskumom ďalších aspektov
medzinárodného postavenia Slovenska v európskych, resp. transatlantických mocenských
siločiarach. V tomto smere sa kládol dôraz na sledovanie procesov a na zachytenie
vývojových trendov v časovom rozpätí zahŕňajúcom celé obdobie transformačného procesu na
Slovensku.

Politologický kabinet SAV (ÚPV SAV) sa trvalo usiloval o realizovanie grantových
projektov, týkajúcich sa tejto problematiky. Vychádzajúc zo skúseností predchádzajúcich
projektov - "Geopolitické postavenie Slovenska v strednej Európe" a "Slovensko v
geopolitických siločiarach strednej Európy", ako aj z realizáciee grantového projektu
VEGA - "Koncepcia a smery zahraničnej politiky Slovenska v Európe" sme dospeli k
názoru, že bude potrebné vydávať v budúcnosti pravidelne z takýchto grantových projektov
zborníky štúdií, ktoré umožnia kontinuálne sledovať vývoj postavenia Slovenska v
mocenskopolitických siločiarach strednej Európy i v širšom medzinárodnom kontexte.
Rukopis prvého z nich bol v roku 2003 predložený na Edičnú radu SAV.

Rozšíril sa výskum medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej problematiky zvlášť,
keď v spolupráci s MZV SR, MO SR, SFPA realizoval PK SAV v rokoch 2000-2002 dve
vydania I. zväzku publikácie -  Šebesta, Š. (ed.): Euroatlantické partnerstvo. NATO
v dokumentoch z rokov 1990-1999  a Šebesta, Š.(ed.): Partnerstvo pre 21. storočie.
NATO v dokumentoch z rokov 1999-2001 II. zväzok, čím založil edíciu dokumentov.
Finančnú podporu na vydanie III. zväzku už odsúhlasili MO SR a SAV. Cez MO SR bola
vydaná špecifická publikácia – Jaššová E.: Profesionalizácia sociálnej komunikácie
v armáde, ktorou sme dokonca prekročili predpokladaný rámec nášho výskumu. To sa týka aj
témy koncom roku 2003 odovzdanej dizertačnej práce E. Jaššovej – Komunikácia s aktérmi
teroru pri oslobodzovaní rukojemníkov. 

Za najvýznamnejšie výsledky v tomto smere – okrem uvedených publikácií -
považujeme: Čurda, J.; Zatlkaj, P.: Cesta Slovenska do NATO. Niektoré aspekty
integračného úsilia Slovenska v rokoch 1993-2002 a Duleba, A.: Ukrajina a Slovensko:
Geopolitické charakteristiky a medzinárodné postavenie Ukrajiny. Implikácie pre
Slovensko.

V súvislostiach s budúcim vstupom Slovenskej republiky do EÚ a NATO sme
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prehĺbili dovtedajšie kontakty so „Střediskem medzinárodních studií Jana Masaryka“ na
Fakulte medzinárodných vzťahov pri VŠE v Prahe, aby sme mohli lepšie skúmať skúsenosti
Rakúska a Českej republiky z ich približovania sa a vstupu do EÚ a NATO. V rámci tejto
spolupráce sme v decembri 2002   usporiadali vedeckú konferenciu o vzájomných slovensko-
českých vzťahoch po roku 1993 s názvom „Slovensko-české vzťahy v kontexte Strednej
Európy“. Referenti sa prvýkrát zaoberali danou problematikou z hľadiska vývojových
trendov vzájomných slovensko-českých vzťahov v celom období  (1993-2002) existencie
dvoch samostatných štátov.  Vo viacerých smeroch a z interdisciplinárnych hľadísk zhodnotili
medzinárodné postavenie SR, pričom boli načrtnuté aj možné scenáre ďalšieho vývoja
slovensko-českých vzťahov, ako členských štátov EÚ a NATO. Konferencia nadviazala na
predchádzajúci systematický výskum ÚPV SAV a bola vedeckým výstupom z grantového
projektu VEGA č. 2114 221 „Zahraničná politika SR v Európe vo svetle slovensko-
českých vzťahov“. Rukopis zborníka z uvedeného podujatia je spracovaný a bude vydaný vo
Vede, vydavateľstve SAV.

Výskum sa v roku 2002rozšíril aj o prognostické témy, keď sa ÚPV SAV podieľal
svojimi štúdiami  na realizácii dvoch zborníkov Prognostického ústavu SAV – „Prognóza
rozvoja Slovenska do roku 2010“ a „Vízia vývoja Slovenska do roku 2020“.

Členstvo Slovenskej republiky v NATO a v Európskej únii bude znamenať novú fázu
vývoja zahraničnej politiky a postavenia Slovenska, čo sa prejaví na formovaní nových
výskumných tém. Výskum medzinárodného postavenia Slovenska bude potrebné zvýrazniť a
rozšíriť aj na skúmanie odrazu stredoeurópskych národnostných vzťahov v chápaní politickej
a spoločenskej elity a podľa možnosti aj v širšom spoločenskom zábere. Z toho vyplýva aj
poznávanie historicky motivovaných reziduí, ovplyvňujúcich posudzovanie medzinárodnej
orientácie Slovenska a jeho perspektív do budúcnosti.

3. DEJINY POLITICKÉHO MYSLENIA NA SLOVENSKU S
AKCENTOM VÝSKUMU NA JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI

SLOVENSKEJ POLITIKY

Pre objasnenie politických vývojových trendov a zákonitostí a pre prognostické závery
má veľký význam zhodnotenie historických koreňov a východísk spoločenských procesov.
Z tejto skutočnosti vychádzalo aj úsilie Politologického kabinetu SAV (ÚPV SAV) orientovať
bádanie na vybrané otázky výskumu dejín politického myslenia na Slovensku v 19. a 20.
storočí.

Išlo o politické myslenie bezprostredne späté s politickým vývojom, nakoľko
rôzne teoretické aspekty politického myslenia skúmali aj iné spoločenskovedné
pracoviská. Mali sme na mysli výskum takých problémových okruhov ako
regionalizmus, autonomizmus, čechoslovakizmus, federalizmus, ako aj otázku politicko-
ekonomických koncepcií.

Takisto bolo potrebné pristúpiť k skúmaniu politického myslenia jednotlivých
osobností slovenskej politiky ako boli V. Šrobár, A. Hlinka, M. Hodža, I. Dérer, Š. Osuský, J.
Karvaš, P. Zaťko, J. Lettrich, V. Široký, A. Dubček a ďalší.

V zmysle  naznačeného smerovania Politologického kabinetu SAV sa realizoval na
jeho pôde medzinárodný vedecký projekt Čechoslovakizmus. Na riešení projektu sa
zúčastnili slovenskí a českí odborníci, čím sa v značnej miere rozšíril uhol pohľadu na túto
citlivú tému a vytvorili sa väčšie predpoklady na maximálne dodržiavanie vedeckej
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objektivity. Výsledok predstavoval súbor štúdií, ktoré sa stali súčasťou publikácie – Pekník,
M. a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku(Geopolitika – Slovenské národné rady –
Čechoslovakizmus). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2000, s. 487-657. Možno
konštatovať, že takéto zameranie v Politologickom kabinete SAV zvýrazňovalo nielen
potreby rozvoja politologického a interdisciplinárneho bádania v oblasti dejín slovenského
politického myslenia, ale aj potreby spoločenskej praxe.

Pokiaľ išlo o výskum predstaviteľov politickej elity, v spolupráci s Historickým
ústavom SAV sa uskutočnil seminár „Dr. Jozef Lettrich – politik a publicista“. Neskôr naň
nadviazal grantový projekt VEGA MŠ SR a SAV č. 2/515098 – „Dr. Jozef Lettrich,
historicko-politologická biografia“, ktorý individuálne riešil Jozef Jablonický.

Špecifické podujatie, prekračujúce vyhranený vedecký rámec, predstavovala
medzinárodná konferencia „Revolučné a protitotalitné hnutia v Európe po druhej
svetovej vojne“, ktorá sa konala 23. novembra 2001 v Bratislave pri príležitosti nedožitých
80. narodenín Alexandra Dubčeka. Vystúpili na nej nielen vedeckí pracovníci, ale aj domáci
i zahraniční politici, pričom osobitná časť konferencie bola venovaná spomienkam
spolupracovníkov a súčasníkov na  Alexandra Dubčeka. Konferencia sa konala pod záštitou
predsedu Národnej rady SR Jozefa Migaša a jej organizátormi boli spolu s Politologickým
kabinetom SAV Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty Konštantína
Filozofa UKF v Nitre a Spoločnosť Alexandra Dubčeka v Bratislave. Bol z nej vydaný
rovnomenný zborník.

V ďalšom období ÚPV SAV spolu so „Spoločnosťou Alexandra Dubčeka“ koncepčne
pripravil a zrealizoval v novembri 2003 medzinárodnú konferenciu „Alexander Dubček
a slovenská jar 60. rokov – súčasť demokratických pohybov v Európe“. Konferencia sa
konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera. 

Výskum osobnosti A.Dubčeka priniesol ÚPV SAV aj uznanie v zahraničí, konkrétne
v Taliansku, keď bol riaditeľ pracoviska pozvaný  Bolonskou univerzitou na otvorenie
výstavy o A.Dubčekovi a na slávnostné otvorenie nového školského roku v dňoch 21.
a 22.11.2003 (Správa o činnosti ÚPV SAV za rok 2003, s. 26-27).

Najvýznamnejším dlhoročným systematickým výskumom, ktorý sa v tomto smere
realizoval bol projekt „Milan Hodža – štátnik a politik“. Pod týmto názvom sa uskutočnila
v roku 1992 vedecká konferencia. Výstupom z nej bol zborník štúdií, ktorý vyšiel
v prepracovanej a doplnenej podobe aj v druhom vydaní v roku 1994.

Grantový projekt VEGA MŠ SR a SAV č. 2/5152/98 „Milan Hodža – štátnik
a politik“ predstavoval ďalší stupeň vedeckého výskumu o živote a diele tejto významnej
osobnosti slovenského politického života. Vyvrcholením tohto bádania bola realizácia
monografického zborníka – Pekník, M. a kol.: Milan Hodža – štátnik a politik. Tretie
prepracované a doplnené vydanie. Veda, vydavateľstvo SAV. Na jeho vydaní a prezentácii
sa podieľala Vláda SR. Dňa 27. júna 2002 bola táto publikácia prezentovaná za účasti
diplomatického zboru a pozvaných hostí na oficiálnom podujatí Vlády SR. Konalo sa pri
príležitosti pietneho aktu, slávnostného uloženia telesných pozostatkov Dr. Milana Hodžu na
Národnom cintoríne v Martine (list riaditeľa Úradu vlády SR zo 4.6.2002; list predsedu SAV
zo 4.6.2002; list riaditeľa ÚPV SAV č. 134/2002 zo 4.6.2002).

Tento smer výskumu sa v nasledujúcom období rozšíri o výskum takej osobnosti
slovenskej politiky, akou bol – Dr. Vavro Šrobár, aktívny predstaviteľ polstoročia slovenskej
politiky. Výskum sa bude realizovať v rámci grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č.
2/3031/23 „Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národnoosvetový pracovník“
(01/2004-12/2006), predovšetkým v súčinnosti s Historickým ústavom SAV, Filozofickým
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ústavom SAV, ako aj s partnerskými vysokoškolskými pracoviskami (Bratislava, Prešov,
Banská Bystrica, Nitra). Do projektu sú zapojení aj českí riešitelia z FF UK v Prahe, Fakulty
medzinárodných vzťahov VŠE Praha a pracovísk Akademie věd ČR.

4. ŠTÁTNE PROGRAMY VÝSKUMU A VÝVOJA

V roku 2003 sa Ústav politických vied SAV prihlásil do druhého kola verejnej
obchodnej súťaže pre projekty Štátneho programu výskumu a vývoja - „Účasť
spoločenských vied na rozvoji spoločnosti“  a podprogramu „Realizácia vynikajúcich
projektov na podporu  profesionálneho  rastu mladých zamestnancov a doktorandov“,
tematického Štátneho programu a výskumu a vývoja  „Rozvoj osobnosti a talentu mladých
zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov“. Výsledkom  bolo, že Ústav
politických vied SAV uspel s dvoma projektmi:

1. Ideové zdroje a línie slovenskej politiky 
2. Transformácia identít v súčasnom a historickom kontexte Slovenska so zreteľom na
integračné procesy  

Z nich projekt „Ideové zdroje a línie slovenskej politiky“ obsahuje svojím
tematickým zameraním všetky dovtedajšie priority vedeckého výskumu v ÚPV SAV, pričom
otvára nové rozmery bádania pracoviska, ktoré sa nedali doposiaľ realizovať pre nedostatok
finančných prostriedkov. Celková koncepcia projektu je zameraná na prehlbovanie poznania
jednotlivých komponentov formovania súčasného spoločenského vedomia v ich širšom
historickom kontexte zachytením procesov kontinuity a diskontinuity politického myslenia na
Slovensku. V tomto rámci sa má zvýrazniť vzájomný vzťah tradícii a inovácii v slovenskom
politickom myslení, ako aj formovanie slovenskej politiky po roku 1990. Prezentácie
výsledkov bádania najmä v podobe syntetizujúcich textov sa majú stať zdrojom formovaniu
politiky Slovenskej republiky a jej horizontov do roku 2010.

7


