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Správy
Studia Politica Slovaca (SPS)
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied (ÚPV SAV) začal v roku
2008 vydávať vedecký časopis Studia Politica Slovaca s podtitulom Časopis
pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy. Vo
svojich vydavateľských aktivitách nadväzuje na vydávanie časopisu Politické
vedy, ktorý v rokoch 1998 – 2000 vychádzal v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Na tento časopis dostával ÚPV SAV príspevok z Edičnej rady SAV.
Spôsob financovania zostal zachovaný aj v prípade časopisu Studia Politica
Slovaca, ktorý sa s periodicitou vydávania dve čísla ročne a nákladom 300
kusov financuje prostredníctvom Edičnej rady SAV. Z tohto príspevku sa hradí
jazyková redakcia, grafika a tlač. Predaj a distribúciu časopisu zabezpečuje
Veda, vydavateľstvo SAV, distribúciu do zahraničia sieť Slovart. ÚPV SAV
propaguje časopis na svojej webovej stránke a na podujatiach, ktoré organizuje
alebo spoluorganizuje.
Studia Politica Slovaca je recenzovaný politologicko-vedný časopis určený
predovšetkým vedeckej a pedagogickej komunite, študentom vysokých škôl
spoločenskovedného zamerania, i keď sa nechce obmedzovať len na takúto
čitateľskú obec, ale je otvorený aj širšej verejnosti. Jeho poslaním je prispievať
k poznaniu, vzdelávaniu a verejnej informovanosti o politických vzťahoch vo
vnútroštátnom i v medzinárodnom meradle publikovaním vedeckých príspevkov a iných informácií od autorov rozličnej ideovo–politickej orientácie
a zamerania. Z hľadiska štruktúry tvorí základ časopisu rubrika štúdie a analýzy. Iné rubriky sa redakcia usiluje obmieňať a dopĺňať podľa aktuálnej
potreby. Autori sú predovšetkým vedeckí pracovníci Slovenskej akadémie
vied, pedagógovia i doktorandi spoločenskovedných fakúlt štátnych i súkromných vysokých škôl vrátane zahraničných, výnimočne sú prispievateľmi aj
pracovníci štátnej správy a tretieho sektora. Redakcia vychádza v ústrety
mladým autorom, doktorandom alebo absolventom doktorandského štúdia.
Oslovuje aj zahraničných odborníkov a publikuje ich texty buď v anglickom
znení alebo v slovenskom preklade (zahraniční autori sú zastúpení z Českej
republiky, Ruskej federácie, Bieloruska, Ukrajiny, Maďarska, Holandska,
Poľska a Írska). Publikované texty nie sú honorované.
Redakčné práce vykonáva jeden výkonný redaktor, ktorý je zároveň
vedeckým pracovníkom ÚPV SAV. Redakčná rada má 12 členov, z toho dvoch
z Českej republiky. Funkčné obdobie šéfredaktora a členov redakčnej rady nie
je časovo ohraničené. Redakčná rada v súčasnosti zvažuje kreovanie širšieho
redakčného kruhu. Posudzovanie textov prebieha formou neanonymných
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recenzných posudkov, navrhnutý príspevok navyše dostane každý člen redakčnej rady vopred a je na jeho uvážení, či ho odporučí na publikovanie alebo
oboznámi ostatných členov so svojimi výhradami. Redakcia zatiaľ zachytila len
3 texty, ktoré boli ponúknuté na publikovanie, i keď boli už predtým
zverejnené inde. Zamietnutých príspevkov je približne 20 %.
V úvodnom slove šéfredaktora, ktoré bolo publikované v prvom čísle Studia
Politica Slovaca, sa uvádza: „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“. Redakčná rada si je vedomá, že nie je jednoduché
dodržať takýto zámer. Darí sa to len sčasti, redakcia pravidelne dostáva štúdie
z najnovších politických dejín, iné oblasti sú zastúpené slabšie. Takáto situácia
je spôsobená multidisciplinárnym charakterom politologicko-vedného výskumu. Redakčná rada v minulom roku zvažovala možnosť vydávania mimoriadnych, monotematicky zameraných čísiel, redakcia však upustila od tohto zámeru z dôvodu, že čísla by pripomínali publikácie monografického charakteru.
Problémy, ktoré sprevádzajú vydávanie Studia Politica Slovaca, nie sú
špecifické, riešia ich aj iné redakcie politologicko-vedných časopisov. Svedčí
o tom rokovanie ich redaktorov, ktoré na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovala Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV
spolu s Ústavom politických vied SAV.
Redakcia časopisu Studia Politica Slovaca má ambíciu jeho registrácie
v renomovaných vedeckých databázach. V súčasnej dobe je zaradený v databáze CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
Redakčná rada je otvorená spolupráci s inými politologickými časopismi
a pracoviskami v Slovenskej republike i v zahraničí.
Peter Dinuš
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