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ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY 
 

                                                                Slovenské periodiká 
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Názov časopisu: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae 

http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2468 

Vedecký časopis zameraný na oblasť telesnej výchovy a športu v anglickom jazyku so 

slovenskými abstraktmi 

Periodicita: polročná 

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu 

ISSN 0520-7371 

 
Názov časopisu: Acta Technologica Dubnicae  

http: //www.dupres-group.com/index.php?id=1&company=5&action=show_page&id_menu_ 

item=377 

Vedecký časopis zameraný na pedagogické, psychologické a technologické aspekty 

vzdelávania. Uverejňuje pôvodné vedecké práce charakteru vedeckej štúdie, odborného 

článku a recenzie  z predmetnej skupiny problematík v anglickom jazyku. 

Periodicita: polročná 

Vydavateľ: Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom 

ISSN 1338-3965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov časopisu: Biológia – ekológia - chémia 

http://bech.truni.sk/ 

Odborno-metodický časopis pre učiteľov biológie, ekológie a chémie na základnej a strednej 

škole 

Periodicita: štvrťročná 

Vydavateľ: Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta 

ISSN 1338-1024 
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Názov časopisu: BIGECHE 

http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/bigeche 

http://www.mcpo.edu.sk/modules/wmpdownloads/viewcat.php?op=&cid=7 

Odborno-metodický občasník pre učiteľov biológie, geografie a chémie na základnej 

a strednej škole 

Periodicita: občasník 

Vydavateľ: MPC Bratislava, Regionálne pracovisko Prešov 

ISSN 1335-9940 

 

 

 
 

Názov časopisu: Dnešná škola – človek a príroda 

http:// http://www.zuch.sk/index.php/casopis  

Časopis je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky základných škôl, ale aj prírodo-

vedne i neprírodovedne zameraným učiteľom zo všetkých typov škôl alebo rodičom a 

verejnosti. 

Periodicita: dvojmesačník (vydávaný od r.2013) 

Vydavateľ: Združenie učiteľov chémie, Bratislava 

ISSN 1339-3952 
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Názov časopisu: ĎalEKOhľad:časopis pre environmentálnu výchovu a filozofiu 

http://www.spirala.sk/casopis-dalekohlad-archiv-vsetkych-cisiel/ 

Celoslovenský časopis pre environmentálnu výchovu a filozofiu, ktorý je určený pre 

koordinátorov a učiteľov, vychovávateľov a vedúcich krúžkov, profesionálov a nadšencov 

environmentálnej výchovy.    

Periodicita: občasník 

Vydavateľ: Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a ŠPIRÁLA - sieť environmentálne 

výchovných organizácií 

ISSN 1336-4642 

 

 

 
Názov časopisu: Jazyk a literatúra 

http://www.statpedu.sk/clanky/jazyk-literatura-casopis/jazyk-literatura 

Odborný časopis, orientujúci sa na problematiku všeobecnej jazykovedy a na teóriu 

a metodológiu jazykovedy. Časopis ponúka priestor pre publikovanie článkov a štúdií 

domácim odborníkom a učiteľom zameraným na problematiku vyučovania jazykov 

(materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania a s tým 

súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti. 

Periodicita: dvojmesačná (vychádza od roku 2014) 

Vydavateľ: Štátny pedagogický ústav Bratislava 

ISSN 1339-7184 
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Názov časopisu: Jazykovedný časopis 

http://www.juls.savba.sk/ediela/jc/ 

Odborný časopis, orientujúci sa na problematiku všeobecnej jazykovedy a na teóriu 

a metodológiu jazykovedy. Prispievateľmi sú prevažne slovenskí jazykovedci z 

akademických pracovísk a vysokých škôl z jednotlivých odborov jazykovedcov. 

Periodicita: polročná (vychádza od roku 1948) 

Vydavateľ: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 

ISSN 0021-5597 

  

 
 

Názov časopisu: Kultúra slova 

http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/ 

Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. Prispievateľmi sú 

prevažne slovenskí jazykovedci z akademických pracovísk a vysokých škôl z jednotlivých 

odborov jazykovedcov. Propaguje výsledky výskumu slovenčiny ako spisovného jazyka 

v širokom chápaní a výsledky výskumu jazykovej kultúry, stará sa o kultivovanie jazykových 

prejavov. Pozornosť venuje aj výskumu odbornej terminológii, jej normalizovaniu do praxe, 

ako aj umeleckej literatúre z hľadiska využívania jazykových prostriedkov a jazykovej 

tvorivosti spisovateľov a prekladateľov. Vhodný pre pedagógov slovenského jazyka a  

všeobecno-vzdelávacích predmetov.   

Periodicita: dvojmesačná (vychádza od roku 1967) 

Vydavateľ: Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine 

ISSN 0023-5202 
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Názov časopisu: Matematika-Informatika-Fyzika  

http://www.mcpo.edu.sk/modules/wmpdownloads/viewcat.php?cid=7 

Didaktický časopis učiteľov matematiky, informatiky a fyziky. 

Periodicita: občasník (posledné vydanie časopisu č.36 z decembra 2011) 

Vydavateľ: MPC Bratislava, Regionálne pracovisko Prešov; UPJŠ v Košiciach 

ISSN 1335-7794 

 

 
Názov časopisu: Naša škola 

http://www.pamiko.sk/archiv_cisel_full_text.html 

Odborno-metodický časopis pre učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl 

Periodicita: 10 čísiel ročne (dostupné sú všetky čísla z ročníkov 2010/2011 až 2013/2014) 

Vydavateľ: PAMIKO s.r.o. 

ISSN 1335-2733 

 

 
Názov časopisu: Pedagogické rozhľady 

http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/pedagogicke-rozhlady 

Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia 

Periodicita: dvojmesačná 

Vydavateľ: MPC Bratislava 

ISSN 1335-0404 
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Názov časopisu: Pedagogika 

http://www.casopispedagogika.sk 

Časopis pre pedagogické vedy 

Periodicita: štvrťročná 

Vydavateľ: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV 

ISSN 1338-0982 

 

 

 

 

 

 

 
 

Názov časopisu: Psychológia a patopsychológia dieťaťa 

http://www.vudpap.sk/sk/abstrakty-clankov/ (archív abstraktov r.2000-2010, 2012-2015) 

http://www.vudpap.sk/sk/cely-casopis/ (archív čísiel časopisu r.2004-2010) 

Odborný psychologický časopis zameraný na problematiku psychického vývinu detí a 

mládeže a na mapovanie činiteľov, ktoré tento vývin podmieňujú, predovšetkým školského, 

ale aj domáceho a iného sociálneho prostredia. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci 

vývin, ale aj vývin detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených. Uverejňuje 

prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach 

i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej so 

školou, resp. výchovou a vzdelávaním a tiež možností optimalizovať psychický vývin detí a 

mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú 

problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických metodík). Okrajovo sa 

uverejňujú aj práce z iných oblastí psychológie. 

Periodicita: štvrťročne 

Vydavateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 

ISSN 0555-5574 
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Názov časopisu: Slovenčinár 

http://www.saus2002.sk/casopis.html 

Odborný časopis pre učiteľov slovenského jazyka, zameraný na publikovanie vedeckých, 

odborných a metodických štúdií, odborné recenzie a knižné inšpirácie. Je fórom pre 

prezentáciu odborných názorov, postrehov a komentárov k aktuálnym problémom pedagógov. 

Periodicita: trikrát ročne (vychádza od roku 2014) 

Vydavateľ: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, Bratislava 

ISSN 1339-4908 

 
 

Názov časopisu: Slovenská reč 

http://www.juls.savba.sk/ediela/sr/ 

Časopis pre výskum slovenského jazyka. Venuje sa výskumu súčasného jazyka (otázkam 

pravopisu, morfológie, tvorenia slov a syntaxe), ako aj problematike vývinu jazyka, 

onomastike, oblasti dialektológie a frazeológie. Priestor venuje aj odborným diskusiám.  

Periodicita: dvojmesačná (vychádza od roku 1932/1933) 

Vydavateľ: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 

ISSN 1338-4279 (online) a ISSN 0037-6981 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov časopisu: Špeciálna pedagogika 

http://ksp.pf.unipo.sk/sk/specialny-pedagog-casopis-pre-specialnopedagogicku-teoriu-a-

prax/23 

Vedecký recenzovaný časopis zameraný na oblasť výchovy, vzdelávania  a starostlivosti 

o deti, mládež a dospelých so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Obsahuje 

vedecké, odborné a metodické štúdie, recenzie a informácie, súvisiace so súvzťažnými a 

hraničnými vednými odbormi i pomocnými vedami špeciálnej pedagogiky, ako aj so 

špeciálnopedagogickou edukáciou detí, mládeže a dospelých v špeciálnych, ale aj v 

inkluzívnych podmienkach nielen na Slovensku.  

Periodicita: polročná (15. 2., 15. 10.) 

Vydavateľ: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 

 ISSN 1338-6670 

 

 
 

Názov časopisu: Technológia vzdelávania 

technologiavzdelavania.ukf.sk 

Vedecko-pedagogický časopis 

Periodicita: dvojmesačná (od roku 2014 nevychádza, k dispozícii sú iba staršie čísla) 

Vydavateľ: Združenie SLOVDIDAC, Nitra 

ISSN 1338-1202 
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Názov časopisu: Učiteľské noviny 

http://www.ucn.sk/tlacova-verzia 

http://distancne.vzdelavanie.siov.sk/mod/folder/view.php?id=25 

Časopis pre učiteľov o školstve a vzdelávaní 

Periodicita: mesačná 

Vydavateľ: Učiteľské noviny, o.z., Bratislava 

ISSN 0139-5769 
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Názov časopisu: Civilia: odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd 

http://ksv.upol.cz/civilia/ 

vedecko-odborný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie pôvodných študií 

(teoretických, empirických aj prehľadových), diskusných príspevkov, správ a recenzií 

z oblasti spoločenských vied a z didaktiky humanitných a spoločenských vied. 

Periodicita: polročná (v plnej verzii dostupné čísla po rok 2012) 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra společenských 

věd 

 
 

 
Názov časopisu: E15 

http://www.e15.cz/archiv/e15 

ekonomický denník  

Periodicita: denník 

Vydavateľ: Mladá fronta, a.s., Praha 

 

 
 

Názov časopisu: e-PEDAGOGIUM 

http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium 

odborný časopis pre interdisciplinárny výskum v pedagogike, s ohľadom na pedagogiku, 

špeciálnu pedagogiku, pedagogickú psychológiu a didaktiky odborov. 

Periodicita: štvrťročná (dve české a dve anglické vydania) 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

ISSN 1213-7758 
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Názov časopisu: GYMNASION: časopis pro metodu a inspiraci  

http://www.gymnasion.org/archive/issue  

Odborný časopis, orientujúci sa na problematiku zážitkovej pedagogiky.  

Periodicita: polročná (vychádza od roku 2007)  

Vydavateľ: Nadační fond Gymnasion, Olomouc   

ISSN 1214-603X 

 

 

 
 

 

Názov časopisu: Hudební výchova: časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu 

školní a mimoškolní 

http://hudebnivychova.pedf.cuni.cz/ 

odborný časopis pre školskú a mimoškolskú hudobnú a estetickú výchovu. 

Periodicita: štvrťročná  (ročníky 2006-2012 dostupné v plnom rozsahu, novšie ročníky obsah 

a abstrakty)   

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

 

Názov časopisu: JAZYK-LITERATURA-KOMUNIKACE 

http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/ 

vedecko-odborný časopis, ktorý je koncipovaný ako otvorený, voľne a priebežne 

doplňovateľný a štruktúrovaný súbor textov orientovaných na jazykové, literárne, kultúrne 

témy z oblasti humanitných študií. 

Periodicita: polročná 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra českého jazyka a 

literatury 
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Názov časopisu: Journal of Exceptional People 

http://www.jep.upol.cz/All-Online-Issues.php 

vedecko-odborný časopis, ktorý sa zameriava na ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj 

s nadaním, talentom alebo špeciálnymi vzdelávacími potrebami v kontexte edukačných, 

psychologických, filozofických a sociálno-zdravotných vied či klinických a poradenských 

prístupov. 

Periodicita: dvojročná 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav 

speciálněpedagogických studií 

ISSN 1805-4978 

 

 
 

Názov časopisu: Journal of Technology and Information Education ( Časopis pro 

technickou a informační výchovu ) 

http://www.jtie.upol.cz/ 

vedecko-odborný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie výsledkov výskumov, 

teoretických štúdií a odborných prác z oblasti technickej výchovy, informačnej výchovy a 

príbuzných disciplín. 

Periodicita: polročná 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra technické 

a informační výchovy 

ISSN 1803-6805 
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Názov časopisu: KOMENSKÝ: odborný časopis pro učitele základní školy 

http://www.ped.muni.cz/komensky/ 

Odborný časopis pre učiteľov základných škôl 

Periodicita: štvrťročná 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra pedagogiky 

ISSN 0323-0449 
 

 
Názov časopisu: Kritické listy 

http://www.kritickemysleni.cz/materialy.php?co=kriticke_listy 

Kritické listy sú zamerané na popis zaujímavých lekcií, úvah a praktických nápadov pre 

výučbu, podporujúcu kritické myslenie u detí. Časopis vychádzal v rokoch 2000–2013. 

Periodicita: občasník 

Vydavateľ: Kritické myšlení, a.s. Praha 
 

 
Názov časopisu: Kritické lístky 

http://www.kritickemysleni.cz/materialy.php?co=kriticke_listky 

Vychádzal ako občasná príloha časopisu Kritické listy a bol určený pre „priateľov kritického 

myslenia“. Spravodaj vychádzal v rokoch 2000–2013. 

Periodicita: občasník 

Vydavateľ: Kritické myšlení, a.s. Praha 
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Názov časopisu: Kultura, umění a výchova 
http://www.kuv.upol.cz/  

odborný časopis, ktorý sa zameriava na meziodborovú komunikáciu a výmenu poznatkov v 

rôznych oblastiach spoločenských vied, ktoré spája záujem o kultúru, umenie a ich výchovný 

potenciál. 

Periodicita: polročná 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra výtvarné 

výchovy 

 

 

Názov časopisu: MAGISTER: reflexe primárního a přeprimárního vzdělávání ve 

výzkumu 
http://kpv.upol.cz/magister.php 

odborný recenzovaný časopis, ktorého cieľom je vytvárať platformu pre publikovanie českých 

aj zahraničných pôvodných príspevkov o výsledkoch výskumných projektov – prezentáciu 

kompletných výstupov aj ich procesuálnych ciest. 

Periodicita: polročná (jún, december) (na internete sú k dispozícii ročníky 2013 a 2014) 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra primární 

a preprimární pedagogiky, Katedra psychologie a patopsychologie. 

ISSN 1805-7152 

 

 
Názov časopisu: Matematika – fyzika – informatika 

http://www.mfi.prometheus-nakl.cz/ 

Časopis pre výučbu matematiky, fyziky a informatiky na základných a stredných školách 

Periodicita: 5 x do roka 

Vydavateľ: PROMETHEUS, spol. s r. o., nakladatelství učebnic matematiky a fyziky, Praha 

ISSN 1805-7705 
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Názov časopisu: Moderní vyučování 

http://www.modernivyucovani.cz/ 

Odborný časopis na podporu rozvoja škôl. Zameriava sa na problematiku inovatívnych foriem 

výučby. Jednotlivé čísla sú monotematicky zamerané. Sú venované aktuálnej problematike a 

trendom v oblasti vzdelávania – formou zaujímavých informácií, rozhovorov a skúseností 

odborníkov.  

Periodicita: dvojmesačná (vychádza každý druhý mesiac v priebehu školského roka – po 

bezplatnej registrácii je možný plný prístup k archívnym číslam časopisu) 

Vydavateľ: AISIS Kladno, občanské sdružení 

ISSN 1211-6858 

 

 
 

Názov časopisu: ORBIS SCHOLAE 

http://www.orbisscholae.cz/ 

Odborný časopis, ktorý sa zameriava na problematiku školského vzdelávania v jeho širších 

sociokultúrnych súvislostiach. Jeho cieľom je prispieť k porozumeniu a rozvoju školského 

vzdelávania, k riešeniu problémov praxe a vzdelávacej politiky. 

Periodicita: štvormesačná (jedno číslo v roku v anglickom jazyku) 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

ISSN 2336-3177 
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Názov časopisu: Paideia:Philosophical e-Journal of Charles University 

http://paideia.pedf.cuni.cz/ 

Recenzovaný elektronický časopis venovaný filozofii výchovy. 

Periodicita: trojmesačná (január, apríl, júl a október) 

Vydavateľ: Katedra občanské výchovy a filosofie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze 

ISSN: 1214-8725 

 

 
 

Názov časopisu: Paidagogos: časopis pro pedagogiku v souvislostech 

http://www.paidagogos.net/ 

Vedecký časopis zameraný na široké spektrum aktuálnych problémov v pedagogických 

vedách 

Periodicita: polročná 

Vydavateľ: Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s., 

Olomouc 

ISSN 1213-3809 

 

 

 
 

Názov časopisu: Pedagogická orientace 

https://journals.muni.cz/pedor/issue/archive 

Vedecký časopis, ktorý sa zameriava na všeobecnejšie, aktuálne problémy pedagogickej 

teórie a praxe, školského vzdelávania, pedagogického výskumu, politiky vzdelávania 

a vzdelávaním učiteľov. Cieľom časopisu je podporovať rozvoj pedagogického myslenia. 

Periodicita: dvojmesačník (posledné číslo v roku v anglickom jazyku) 

Vydavateľ: Česká pedagogická společnost, Brno 

ISSN 1211-4669 
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Názov časopisu: Pedagogika: časopis pro vědy o vzděláváni a výchově 
http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/  

Vedecký časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie recenzovaných vedeckých štúdií, 

diskusných príspevkov  na aktuálne témy a recenzie odborných publikácií vrátane 

analytických správ o dôležitých udalostiach v odbornej komunite. 

Periodicita: štvrťročná (články z aktuálneho čísla nie sú dostupné, možnosť vyhľadávania 

podľa viacerých kritérií v celom archíve od roku 1951) 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

ISSN 0031-3815 

 

 

 

Názov časopisu: Rozhledy matematicko-fyzikální 
http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=19&PolozkaID=21&ClanekID=1

62  

Časopis je určený pre študentov stredných (aj základných) škôl, učiteľov matematiky 

a všetkých záujemcov o matematiku, fyziku, informatiku a históriu týchto disciplín.  

Periodicita: štvrťročná (články z aktuálneho čísla nie sú dostupné, možnosť prehľadu obsahu 

po ročníkoch a plné obsahy čísiel starších ako 3 roky, od roku 2005) 

Vydavateľ: Jednota českých matematiků a fyziků, Praha 

ISSN 0035-9343 
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Názov časopisu: Scientia in educatione 

http://www.scied.cz/index.php/scied 

Vedecký recenzovaný časopis pre odborové didaktiky prírodovedných predmetov a 

matematiky. Publikuje pôvodné články venované teoretickému aj empirickému výskumu 

v didaktikách prírodovedných odborov (najmä z biológie, geológie, environmentalistiky, 

fyziky, chémie a matematiky. 

Periodicita: polročná 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

ISSN 1804-7106 

 

 

 
 

Názov časopisu: Sociální pedagogika/Social Education:časopis pro vědu a praxi 

http://soced.cz/ 

Vedecký recenzovaný časopis pre odborníkov v oblasti sociálnej pedagogiky typu peer-

reviewed. Ako platforma pre rozvoj sociálnej pedagogiky ako vednej disciplíny uverejňuje 

teoretické a empirické štúdie o prebiehajúcich a ukončených výskumoch, recenzie kníh 

a informácie o vedeckých aktivitách v oblasti sociálnej pedagogiky. 

Periodicita: polročná (15.4, 15.11.) 

Vydavateľ: Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati v Zlíně 

ISSN 1805-8825 

 

 

 

Názov časopisu: Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky 
http://pages.pedf.cuni.cz/specpeda/ (stránka časopisu) 

http://dspace.specpeda.cz/handle/0/4 (stránka dostupných čísiel časopisu, 1990-2013) 
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Odborný recenzovaný časopis pre teóriu a prax vedného odboru špeciálna pedagogika. Je 

zameraný na profesionálny rast členov katedier špeciálnej pedagogiky na univerzitách a 

ďalších vysokoškolských pracoviskách a poskytuje priestor pre prezentáciu odborných 

skúseností špeciálnych pedagógov z terénu. 

Periodicita: štvrťročná (články z aktuálneho čísla nie sú dostupné, možnosť vyhľadávania 

podľa viacerých kritérií v celom archíve od roku 1990 po rok 2013) 

Vydavateľ: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

ISSN 1211-2720 

 

 
 

Názov časopisu: Studia paedagogica 

www.phil.muni.cz/journals/studia-paedagogica 

Vedecko-pedagogický časopis zameraný na problematiku výchovy a vzdelávania vo všetkých 

sférach života spoločnosti. 

Periodicita: štvrťročná 

Vydavateľ: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pedagogických věd 

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online) 

 

 

 
 

Názov časopisu: Učitelské noviny 

http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv 

Časopis pre učiteľov o školstve a vzdelávaní. 

Periodicita: týždenná (po rok 2014 k dispozícii vybrané čísla) 

Vydavateľ: GNOSIS s.r.o. Praha 
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ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY 
 

Periodiká z iných krajín 
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Názov časopisu: Awangarda w Edukacji 

http://ine.com.pl/pl/strona/kategoria/10/biblioteka_ine 

Odborný časopis, ktorý sa zameriava na výmenu názorov na problematiku vzdelávania 

a nových trendov z hľadiska viacerých pedagogických vedných odborov. 

Periodicita: nepravideľná (v poľskom  jazyku, vychádzal v rokoch 2008-2012) 

Vydavateľ: Transfer Learning Solutions Warszawa 

 

 

 
 

Názov časopisu: Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo  
http://cns.aps.edu.pl/wydania-archiwalne.aspx 

Vedecký časopis zameraný na multidisciplinárny pohľad na osoby so zdravotným 

postihnutím. Venuje sa jej z pohľadu psychológie, pedagogiky, filozofie, sociológie, medicíny 

či práva. 

Periodicita: štvrťročná (v poľskom  a anglickom jazyku) 

Vydavateľ: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 

Warszawa 

ISSN 1734-5537 
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Názov časopisu: The New Educational Review 

http://www.educationalrev.us.edu.pl/issues.htm 

Odborný časopis, ktorý sa zameriava na výmenu názorov na postmodernú pedagogickú, 

sociálnu a kultúrnu realitu nielen v strednej Európe, ale po celom svete. Príspevky sú 

tematicky zamerané na široko chápanú pedagogickú aj andragogickú problematiku. 

Periodicita: štvrťročná (v anglickom jazyku) 

Vydavateľ: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a 

Ostravská univerzita v Ostravě 

 

 

 
 

Názov časopisu: EDUKACJA 

http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/archiwum 

Odborný časopis, ktorý sa zameriava na výmenu názorov na problematiku vzdelávania 

z hľadiska viacerých vedných odborov - pedagogiky, sociológie, psychológie, ekonómie, 

práva. Príspevky sú tematicky zamerané najmä na problematiku výučby školských 

predmetov. 

Periodicita: štvrťročná (v poľskom  jazyku) 

Vydavateľ: Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 

ISSN 0239-6858 
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Názov časopisu: EDUKACJA DOROSŁYCH 

http://www.ata.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36

&Itemid=86 

Odborný časopis, ktorý sa zameriaval na problematiku vzdelávania dospelých. Publikuje 

výsledky výskumov akademických inštitúcií, venuje priestor výmene názorov andragogóv - 

ich významných úspechov v procese vzdelávania dospelých. 

Periodicita: polročná (v poľskom  jazyku, vychádzal v rokoch 2010-12) 

Vydavateľ:  Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Warszawa  

ISSN 1230-929X 

 

 
 

Názov časopisu: EDUKACJA HUMANISTYCZNA 

http://wshtwp.pl/edukacja-humanistyczna/ 

Odborný recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na problematiku sociálnej pedagogiky. 

Publikuje výsledky výskumov vo forme vedeckých štúdií či výskumných správ z oblasti 

sociálnych a humanitných vied, zohľadňujúcich rôzne aspekty teórie a praxe. 

Periodicita: polročná (v poľskom, anglickom a ruskom jazyku) 

Vydavateľ:  Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie  

ISSN 1507-4943 
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Názov časopisu: EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA 

http://weinoe.us.edu.pl/content/weinoe/archiwum  

Odborná ročenka venovaná problémom interkultúrneho vzdelávania z hľadiska pedagogiky, 

psychológie, sociológie, filozofie, lingvistiky, teológie, histórie a ďalších humanitných 

odborov. Jeho poslaním je poskytnúť priestor – vedecké fórum na výmenu názorov a 

pohľadov na skúmanú problematiku a inovácie.  

Periodicita: ročná (v poľskom  jazyku) 

Vydavateľ:  Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 

ISSN 2299-4106 

 

 
Názov časopisu: INTERDYSCYPLINARNE KONTEKSTY PEDAGOGIKI 

SPECJALNEJ 

http://www.staff.amu.edu.pl/~wse/konteksty/nr.php  

Vedecký časopis venovaný problémom súčasnej pedagogiky, kombinujúci vedomosti z 

humanitných odborov, spoločenských vied a medicíny. Jeho poslaním je široko chápaná 

výmena názorov, pohľadov na sociálne vylúčenie, marginalizáciu, sociálnu a kultúrnu 

nerovnosť, ako aj na všetky typy zdravotného znevýhodnenia a z nich vyplývajúcich 

individuálnych potrieb.  

Periodicita: 3 čísla z roku 2013 

Vydavateľ:  Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ISSN 2300-391X 
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Názov časopisu: KSZTAŁCENIE ZAWODOWE: PEDAGOGIKA I PSYCHOLOGIA/ 

ROCZNIK POLSKO-UKRAIŃSKI 
http://www.wp.ajd.czest.pl/rocznik/  

Odborný recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na medzinárodnú výmenu názorov na 

smerovanie v pedagogike a psychológii. 

Periodicita: ročná (v poľskom a ukrajinskom jazyku) 

Vydavateľ: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, Akademia im. Jana Długosza v 

Częstochowej 

 

 

 
 

Názov časopisu: KWARTALNIK  EDUKACYJNY 

http://ke.pcen.pl/ (jednotlivé ročníky nájdete pod položkou „Kwartalnik“)  

Odborný recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na aktuálne problémy pedagogickej teórie 

a praxe školského vzdelávania. 

Periodicita: štvrročná (v poľskom  jazyku) 

Vydavateľ: Podkarpackie Centrum Edukacji nauczycieli v Rzeszowie 

ISSN 1230-7556  
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Názov časopisu: Meritum: Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

http://meritum.mscdn.pl/meritum/ 

Odborný časopis, ktorý sa zameriava na pedagogické koncepcie, inovácie vo vyučovacom 

procese, výmenu názorov na modernú pedagogiku, recenzie odborných publikácií. Každé 

číslo je monotematicky zamerané.  

Periodicita: štvrťročná (v poľskom jazyku) (všetky čísla okrem posledných dvoch sú dostupné 

v plnom znení) 

Vydavateľ: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 

ISSN 1896-2521 

 

 
 

Názov časopisu: Neodidagmata 

http://neodidagmata.amu.edu.pl/31-32.htm  

Vedecký časopis, ktorý sa venuje problematike modernej pedagogiky, výskumu 

a pedagogickej praxi, pedagogickým inováciám, výskumným správam. Je určený pre 

teoretikov, výskumníkov a pedagógov, zaujímajúcich sa o skúmanú problematiku..  

Periodicita: dvojročná (v poľskom jazyku a anglickom jazyku, dostupné sú obsahy čísiel č. 

24(1990)  až 33/34 (2011-12), vyhľadávanie podľa kľúčových slov možné po kliknutí na 

„Pełne teksty artykułów (Repozytorium AMUR)“) 

Vydavateľ:  Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ISSN 0077-653X 

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/1810
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Názov časopisu: PEDAGOGIKA 

http://www.wp.ajd.czest.pl/pedagogika/ 

Odborný časopis, ktorý sa zameriava na výmenu názorov na modernú pedagogiku. 

Periodicita: ročná (prevažne v poľskom jazyku) 

Vydavateľ: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, Akademia im. Jana Długosza 

v Częstochowej 

 

 
 

Názov časopisu: Rocznik Andragogiczny 

http://www.ata.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=85 

(ročníky 2006-2012)  

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RA/issue/view/331/showToc (ročník 2013) 

Ročenka, ktorá sa zameriava na problematiku vzdelávania dospelých. Publikuje výsledky 

výskumov akademických inštitúcií, venuje priestor výmene názorov andragógov - ich 

významných úspechov v procese vzdelávania dospelých. 

Periodicita: ročná (v poľskom  a anglickom jazyku, dostupný za roky 2006-13) 

Vydavateľ:  Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Warszawa  
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Názov časopisu: STUDIA EDUKACYJNE 

http://www.staff.amu.edu.pl/~histwych/studedu/archiwum.html 

Interdisciplinárny vedecký časopis venujúci sa problémom modernej pedagogiky a 

vzdelávania.  

Periodicita: štvrťročná (v poľskom jazyku a anglickom jazyku, čísla staršie ako jeden rok sú 

dostupné v plnom znení, možnosť vyhľadávať podľa kľúčových  slov) 

Vydavateľ:  Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

ISSN 1233-6688 

 

 
 

Názov časopisu: Studia i Prace Pedagogiczne 

http://wydawnictwo.wsei.eu/index.php/sipp/index 

Časopis venovaný pedagogickým vedám, najmä všeobecnej pedagogike, didaktike, teórii 

výchovy, dejinám myslenia v pedagogike. Vedecký charakter časopisu umožňuje 

zverejňovanie textov z oblasti teórie a výsledkov výskumov z pedagogickej praxe či recenzie. 

Periodicita: ročná (prevažne v poľskom jazyku) 

Vydavateľ: Wydawnictwo Naukowe Wizsej Szkoly Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

ISSN: 2081-8009 
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Názov časopisu: TEACH Magazine: Education for Today and Tomorrow 

http://teachmag.com/latest-issue  

Pedagogický časopis venovaný popularizácii nových poznatkov a dobrej praxi v modernej 

pedagogike. 

Periodicita: dvojmesačná (v anglickon jazyku), vychádza od roku 1993 

Vydavateľ: Ontario Ltd., Toronto, Kanada 

ISSN: 1198-7707 

 

 
 

Názov časopisu: Wielka Zabawa 

http://ine.com.pl/pl/strona/kategoria/10/biblioteka_ine 

Odborný časopis, ktorý sa zameriaval na problematiku edukácie detí predškolského veku. Je 

určený najmä pre rodičov. 

Periodicita: nepravideľná (v poľskom  jazyku, vychádzal v rokoch 2009-2013) 

Vydavateľ: Transfer Learning Solutions Warszawa 
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Názov časopisu: Zeszyty naukowe/ seria pedagogiczna 

http://www.swpr.edu.pl/zeszyty-naukowe/seria/seria-pedagogiczna  

Vedecký časopis venovaný problematike vzdelávania, najmä filozofii a teórii vzdelávania. 

Vedecký charakter časopisu umožňuje zverejňovanie textov z oblasti teórie a výsledkov 

výskumov z pedagogickej praxe či recenzie. 

Periodicita: ročná (prevažne v poľskom jazyku) 

Vydavateľ: Wydawnictwo Naukowe Szkoły Wiżsej Przymierza Rodzin w Warszawie 

ISSN: 2082-2944 

 


