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Časopis Politické vedy, časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medziná-

rodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, vydáva Fakulta politických vied a medzi-

národných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV 

UMB). Časopis pod týmto názvom vychádza od roku 1998. V rokoch 1998 – 

2002 bol spoluvydavateľom časopisu Politologický kabinet SAV v Bratislave. 

V rámci pravidelných rubrík – štúdia, diskusia, recenzia a informácia – časopis 

ponúka príspevky slovenských a zahraničných autorov a kladie dôraz na to, aby 

zverejňované texty prinášali pôvodné články. Pridanou hodnotou časopisu je, 

že prináša aktuálne analýzy v oblasti, kde sa názorové spektrum veľmi rýchlo 

mení. Časopis vychádza štvrťročne a načas, vždy k 15. dňu daného mesiaca 

konca kvartálu, v súčasnosti vychádza 2x ročne v slovenskom jazyku a 2x 

ročne v anglickom jazyku. Náklad tlačenej verzie je 200 – 250 výtlačkov. 

V online verzii časopisu sa uverejňujú plné texty s časovým posunom jedného 

čísla. Redakcia propaguje časopis na webovej stránke FPVaMV UMB a na 

rôznych podujatiach a konferenciách prostredníctvom predajného partnera 

a stránky partnerov.  

 Cieľom vedeckého nekarentovaného časopisu je uverejňovať pôvodné 

články slovenských aj zahraničných autorov týkajúcich sa rôznych oblastí 

spoločenských vied, sústreďujúc sa pri tom na témy z politických vied, medzi-

národných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. Zároveň časopis 

prináša aktuálne recenzie nedávno publikovanej odbornej literatúry zo sloven-

ských a zahraničných vydavateľstiev. Dôraz sa tiež kladie na vyhodnocovanie 

vedeckých aktivít, spoločenských podujatí a na široké spektrum iných aktivít, 

zaujímavých pre vedeckú komunitu. Predplatitelia sú osoby zo SR a zahraničia, 

určitý počet výtlačkov z každého čísla sa distribuuje na základe recipročnej 

výmeny s inými vydavateľstvami doma a v zahraničí. 

 Autori, ktorí publikujú v časopise, sú z rôznych univerzít, vedeckovýskum-

ných inštitúcií zo Slovenska a zahraničia, kde prevažujú krajiny V4, ale aj 

autori z rôznych štátnych inštitúcií doma a v zahraničí. Pri tvorbe monotematic-

kých čísiel samotná redakcia určuje garanta, ktorý odporučí výber autorov, 

ktorých potom priamo oslovuje časopis. Redakcia sa snaží systematicky 

pracovať i s mladými autormi (či už doktorandmi alebo absolventmi dokto-

randského štúdia).  

 Časopis má užšiu výkonnú redakciu a širšiu redakčnú radu. V oboch radách 

je zastúpené široké spektrum odborníkov z oblasti politických vied, medzi-

národných vzťahov, moderných dejín a bezpečnostných štúdií. V širšej redakč-

nej rade sú zastúpení i odborníci zo zahraničných univerzít. Redakcia disponuje 
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rozsiahlym súborom recenzentov. Príspevok prijatý redakciou je postúpený na 

anonymné recenzné konanie dvom recenzentom; pokiaľ sa posudky výrazne 

rozchádzajú, stanovuje redakcia ešte tretieho recenzenta. Množstvo odmietnu-

tých textov je na úrovni 40 percent. 

 Časopis Politické vedy, ktorý začal vychádzať pred 15 rokmi, už od svojho 

vzniku spĺňal dôležitú úlohu ako súčasť novej fakulty na Univerzite Mateja 

Bela, kde bolo potrebné fórum pre diskurz agendy, aká sa v Slovenskej repub-

like do toho času neriešila alebo sa riešila len v rámci rezortných materiálov 

(MO SR, MZV SR, MH SR, MV SR a iné) Súvisí tiež s rozvojom Slovenska 

ako samostatného štátu v zahraničnej a bezpečnostnej politike, ďalej so snahou 

štátu postupne sa etablovať do európskych a euroatlantických štruktúr. Bolo 

potrebné tiež reflektovať názory na transformačný proces, na reformy 

a budovanie demokracie z pohľadu politických vied, novodobej histórie, ale aj 

z hľadiska pragmatickej politiky. Pätnásť ročníkov časopisu poskytuje obraz 

o vývoji spoločenského diskurzu na aktuálne témy, poskytuje vedecké štúdie, 

diskusie, komentáre, ale i prehľad relevantnej publikačnej činnosti prostredníc-

tvom pravidelnej rubriky recenzie. V čase, keď časopis vznikol a formoval sa, 

nebolo nutné zaradenie tejto publikačnej aktivity do indexovacích databáz 

a sietí, dnes je však situácia iná a redakcia si uvedomuje čoraz väčší tlak na 

zaradenie časopisu do týchto indexov, k čomu počas ostatných niekoľko rokov 

viedlo už viacero iniciatív, ktoré by mohli byť dokončené v priebehu roka 

2012. Časopis je z hľadiska svojho zamerania a rozsahu pôsobnosti celosloven-

ský.  
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