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ÚVOD 
 

Veda, vedeckovýskumná činnosť a publikačná činnosť sú v rozhodujúcich 
ukazovateľoch výrazným svedectvom kvality každej univerzity a ako také sú aj na 
našej Prešovskej univerzite (PU) v centre záujmu každý rok a osobitne v celkovej 
stratégii rozvoja. Súčasný stav vedeckovýskumných a  publikačných aktivít na PU 
je v celoslovenských porovnaniach na veľmi dobrej úrovni. Práve takýto stav nás 
zaväzuje ďalej výrazne prehĺbiť aktivity na tomto úseku činnosti našej univerzity. 
Rozhodujúce tendencie, v rámci ktorých jednotlivé fakulty a katedry prezentujú 
svoju veľmi dobrú až vynikajúcu kvalitu, predstavujú publikačné výstupy 
vedeckého výskumu v odboroch filologických (slovenský jazyk a literatúra, anglický 
jazyk a literatúra), filozofických, teologických (pravoslávna teológia), historických, 
telesnej výchovy a športu, umenovedných, geografie a biológie. V najbližšom 
horizonte piatich až desiatich rokov je potrebné zvýšiť naše aktivity osobitne 
v odboroch prírodných vied (matematiky, fyziky), pedagogiky, psychológie, 
manažmentov, sociálnej práce a ďalších tak, aby sme boli schopní výraznejším 
spôsobom sa zapojiť do plnenia úloh VEGA, KEGA a medzinárodných grantových 
úloh. 

Kvalitatívno-kvantitatívne ukazovatele publikačnej činnosti sú za ostatné 
štyri roky samostatnej existencie PU na úrovni veľmi dobrých ukazovateľov roku 
1999. Na základe štatistických ukazovateľov o publikačnej činnosti za rok 2000 
môžem konštatovať, že sme udržali relatívne vysoký štandard osobitne v kategórii 
monografie. Najlepšie výsledky tu prezentuje Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
a Filozofická fakulta.  

Najvýznamnejší publikačný výstup, ktorý si zaslúži mimoriadnu 
pozornosť a ocenenie, je monografia Doc. PhDr. Pavla Štekauera, CSc.: English 
word–formatian : a history of research (1960-1995), ktorá vyšla v prestížnom 
vydavateľstve Gunter Narr Verlag Tübingen, SRN (495 s.). 

Cieľom tejto výberovej publikácie je prezentovať publikačnú činnosť 
pracovníkov Prešovskej univerzity tak, ako sa to stalo už tradíciou za 
predchádzajúce obdobie. Bibliografia bola zostavená na základe podkladov 
z jednotlivých pracovísk PU a preto Univerzitná knižnica (UK) nemôže niesť 
zodpovednosť ani za ich výber a ešte menej za ich kategorizáciu. Záznamy uvedené 
v tejto bibliografii sú zoradené podľa jednotlivých fakúlt a katedier a ďalej 
abecedne podľa autorov. Okrem toho je bibliografia doplnená autorským registrom. 
Spoločne si zaželajme, aby vydanie Publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej 
univerzity za rok 2000 úspešne reprezentovalo našu prácu v celoslovenských 
i našich vnútorných univerzitných podmienkach a stalo sa podnetom pre ďalší 
rozvoj vedeckovýskumných a publikačných aktivít v nasledujúcom období. 

Osobitné poďakovanie za prípravu predkladanej publikácie patrí 
pracovníčkam UK Zuzane Breznoščákovej a Mgr. Eve Maťufkovej pod vedením 
Ing. Petra Haľka. 

    Prof.
            prorektor pre vedu a DŠ 

 PhDr. Vladimír Leško, CSc. 


