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ÚVOD 
 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť na Prešovskej univerzite v roku 
2001 napredovala v intenciách doterajších základných trendov vývoja jednotlivých 
pracovísk, ktoré v rozhodujúcich kvalitatívno-kvantitatívnych ukazovateľoch 
spĺňajú aj tie najnáročnejšie celoslovenské kritériá. To však ešte neznamená, aj 
napriek týmto pozitívnym trendom v hodnotených oblastiach našej činnosti, ktoré 
nespochybniteľne predstavujú a určujú kvalitu každej univerzity, že sme dosiahli 
také výsledky, ktoré by nás mali nesebakriticky uspokojovať. V tomto smere 
Univerzita ako celok a jednotlivé fakulty s mnohými svojimi katedrami majú 
viaceré nenaplnené rezervy, ktoré spätne veľmi nepríjemne ovplyvňujú celkovú 
kvalitu vykonávaných činností na našej akademickej pôde.  

       Rozhodujúce ukazovatele publikačnej činnosti za rok 2001 potvrdzujú 
progresívny trend, ktorý sa v najbližších rokoch môže ešte výraznejšie naplniť, než 
tomu bolo doposiaľ. Osobitne potešujúcou skutočnosťou je nárast publikovaných 
monografií. Dosiahnutý výsledok 54 monografií  je doteraz najlepší, aký sme 
dosiahli počas samostatnej existencie Prešovskej univerzity. Výraznou mierou sa 
o to pričinila v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi Pedagogická fakulta, lebo jej 
pracovníci napísali 10 monografií (pred rokom 4) a Fakulta humanitných 
a prírodných vied 23 (pred rokom 13). Keďže ostatné fakulty si viac-menej udržali 
svoj predchádzajúci štandard (Filozofická fakulta - 14, Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta – 6, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta – 1), celkový výsledok je veľmi 
dobrý. Pozitívny tlak na kvalifikačný rast našich pracovníkov zákonite prináša 
svoje výsledky v publikačnej činnosti.  

       Treba však tiež osobitne zdôrazniť, že okrem tejto pozitívnej skutočnosti stále 
sa nám nedarí urobiť intenzívnejší prienik do zahraničných vydavateľstiev a 
zahraničných karentovaných časopisov.  To je zatiaľ najboľavejšie miesto našej 
Univerzity pri možnom uchádzaní sa o status výskumná univerzita.  
Najvýznamnejší  publikačný výstup za rok 2001 predstavuje monografická práca 
prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc.: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy,  
Michalovce, 2001. 

       Bibliografia bola zostavená na základe podkladov z jednotlivých pracovísk PU 
a vďaka iniciatíve Univerzitnej knižnice je v takejto podobe predstavená nielen 
našej univerzitnej akademickej obci, ale aj širokej verejnosti. Z tohto dôvodu 
priamu zodpovednosť za výber a kategorizáciu bibliografie nenesie Univerzitná 
knižnica, ale jednotlivé fakulty. Som presvedčený, že vydanie Publikačnej činnosti 
pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2001 bude dôstojne reprezentovať 
vedecko-výskumné aktivity na pôde našej Univerzity a ich finálnu výstupnú 
publikačnú úroveň. 

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