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Cyklus Osobnosti slovenskej politiky 
v Univerzitnej knižnici v Bratislave

Ústav politických vied SAV v Bratislave popri svojej vedecko-výskumnej a publikačnej čin-
nosti kladie veľký dôraz aj na vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu prácu, zameranú na širokú 
verejnosť a osobitne na pedagógov a študentov stredných i vysokých škôl. V záujme obozna-
movania širšieho publika so svojou činnosťou ústav nadviazal v roku 2015 spoluprácu s Uni-
verzitnou knižnicou v Bratislave a v jej priestoroch predstavil putovnú výstavu Roky bojov, 

obetí a nádejí 1914 – 1920 spojenú s následnými prednáškami a besedou o prvej svetovej vojne, 
československých légiách a Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorá vznikla v spolupráci s Na-
dáciou M. R. Štefánika v Bratislave. Výstava, prednášky aj beseda sa stretli s dobrým ohlasom 
u publika. Pri tejto príležitosti sa vedenie ÚPV SAV v spojitosti s prípravou a realizáciu pred-
sedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ dohodlo s vedením Univerzitnej knižnice na ďalších 
akciách pod názvom Osobnosti slovenskej politiky. 

S mesačnou, niekedy s dvojmesačnou frekvenciou sa uskutočnili v prednáškovej sále UK 
na Ventúrskej ulici č. 11 prednášky s následnými panelovými diskusiami o významných slo-
venských politikoch, z ktorých sa viacerí presadili aj ako novinári, publicisti a československí 
štátnici. Podujatia sa konajú pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Ministerstva kultúry SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ústav 
politických vied SAV postupne predstavil život a dielo takých osobností, ako bol Milan Hodža 
(1878 – 1944), Vavro Šrobár (1867 – 1950), Ferdinand Juriga (1874 – 1950), Martin Rázus 
(1888 – 1937), Ivan Dérer (1884 – 1973) a Alexander Dubček (1921 – 1992). V rámci tohto 
cyklu pracovníci ústavu a odborníci z ďalších pracovísk – Filozofickej fakulty Univerzity Ko-
menského, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity či Múzea SNP v Banskej Bystrici pred-
stavili aj publikácie – kolektívne monografie, ktoré vznikli v rámci podujatí Dni Milana Hodžu, 
ktoré sa od roku 2005 konajú každoročne pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky. 

Stretnutia historikov, politológov a špecialistov z ďalších vedných odborov s odborníkmi 
a širšou verejnosťou a študentmi v Univerzitnej knižnici sa už stali tradičným podujatím, na 
ktoré nadviazali aj prednášky a panelová diskusia o Svetoslavovi Bombíkovi (1963 – 1995), 
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predčasne zomrelej nádeji slovenskej politiky. Medzi aktívnych účastníkov podujatia z iných 
pracovísk patria prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., PhDr. Peter Zelenák, CSc., doc. PhDr. Nadežda 
Jurčišinová, PhD., PhDr. Marek Syrný, PhD., a ďalší poprední slovenskí odborníci. Z pracovní-
kov ÚPV SAV sa na panelových diskusiách aktívne podieľali doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., 
a predovšetkým riaditeľ ústavu PhDr. Miroslav Pekník, CSc., ktorý podujatia aj moderoval, 
ako aj autor týchto riadkov. 

Ústav politických vied SAV bude v spolupráci s Univerzitnou knižnicou prezentovať aj ďal-
šie osobnosti slovenskej politiky, akými boli Pavel Blaho, Anton Štefánek, Ivan Markovič, Jozef 
Gregor-Tajovský a iní. Koncom mája 2017 sa v Univerzitnej knižnici uskutočnila aj prezentácia 
dvojdielnej knižnej publikácie Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989. Kolektívna mono-
grafia je vyvrcholením dlhoročného výskumu vedeného Ústavom politických vied SAV.

                                                                                                             Ferdinand Vrábel
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