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Slovo na úvod

Poslaním časopisu Studia Politica Slovaca, ktorého vydavateľom je Ústav politických 
vied SAV, je prispieť k poznaniu, vzdelávaniu a verejnej informovanosti o politických 
vzťahoch vo vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých 
príspevkov a ďalších informácií v širokej žánrovej palete od autorov rozličnej 
ideovej orientácie a politického zamerania. Časopis kladie dôraz na teóriu politiky, 
prezentáciu výskumu politických systémov, politických aktivít a ich vybraných 
aspektov, dejín politického myslenia, najnovších politických dejín a problematiku 
medzinárodných vzťahov.

Z hľadiska štruktúry bude základ časopisu tvoriť rubrika štúdie a analýzy. V časti 
informácie budeme prinášať správy o vedeckých projektoch, podujatiach, 
pracoviskách. Okrem tradičných informácií o vedeckých podujatiach, ako sú 
konferencie, sympóziá, semináre, obhajoby, habilitácie, budeme zaraďovať aj 
informácie o výskumných programoch a výstupoch ústavu, ako i spolupracujúcich 
a ďalších pracovísk. V záverečnej časti plánujeme prinášať recenzie/anotácie 
vybraných vedeckých prác. Jednotlivé rubriky, s výnimkou časti štúdie a analýzy, 
plánujeme obmieňať a dopĺňať podľa aktuálnej potreby.

Periodikum Studia Politica Slovaca bude vychádzať dvakrát do roka v štandardnej 
akademickej štruktúre. Je určené predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom, 
študentom vysokých škôl spoločenskovedného zamerania, ale aj širšej verejnosti. 

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
riaditeľ ÚPV SAV
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Foreword

The mission of the journal Studia Politica Slovaca published by the Institute of Political 
Science SAS is to contribute to general education and raise public understanding and 
awareness of political relations on a national and international scale by publishing 
academic papers and other information covering a wide range of genres by authors 
of diverse conceptual positions and political orientations. The journal will put an 
emphasis on the theory of politics, presentation of the results of the research into 
political systems, political activities and their selected aspects, history of political 
thought, recent political history and the issues of international relations. 

The structure of the journal will be as follows: the Studies and Analyses section will 
constitute the backbone of the journal; the News section will provide brief accounts of 
academic projects, events and institutions. In addition to regular updates on academic 
events such as conferences, symposia, seminars, doctoral defences and habilitations 
(second or higher doctoral defences), information on research projects and outcomes 
of the research conducted by the IP SAS, partner institutes and other institutions will 
also be provided. The fi nal section will bring reviews/annotations of selected academic 
works. Individual sections – with the exception of the Studies and Analysis section – 
will be modifi ed, reviewed and renewed if necessary.

The Studia Politica Slovaca periodical will be issued twice a year in a standard 
academic format; it has been intended for scientifi c workers, experts, university 
students majoring in humanities and the general public.

PhDr. Miroslav Pekník, CSc.
Director of IP SAS


