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ÚVOD 
 
      Veda, vedecko-výskumná činnosť a publikačné aktivity boli v roku 2002 na 

jednotlivých fakultách a katedrách Prešovskej univerzity prezentované v kontinuite 

s predchádzajúcimi rokmi na stabilizovanej úrovni. V porovnaní s podobnými 

aktivitami na iných slovenských univerzitách by sme mohli aj za uplynulý rok 

vysloviť spokojnosť. Ukazuje sa však, že takýto postoj síce môže byť z jednej strany 

oprávnený, ale na druhej strane je už aj málo mobilizujúci. Zatiaľ sme si  veľmi 

málo uvedomili aj v celoslovenských podmienkach  skutočnosť, že to, čo bolo pre 

nás východiskom pre komparatívne posúdenie kvality našej práce v rozhodujúcich 

výstupoch publikačnej práce v predchádzajúcich rokoch, od budúceho roku 

dostane iné kvalitatívne ukazovatele, ktoré bytostným spôsobom budú vypovedať 

o kvalite univerzity.  

       Vstupom Slovenska do Európskej únie začnú aj na nás platiť iné kritéria, 

ktoré výrazným spôsobom budú limitovať status našej vysokej školy. Udržanie 

našej vysokej školy ako univerzity, rozhodne predpokladá uvedomiť si už európske 

kritéria kvality v oblasti vedy, vedecko-výskumnej činnosti i publikačných aktivít. 

Sme na túto úlohu už  aspoň motivačne pripravený? Obávam sa, že sme ešte veľmi 

ďaleko od tohto stavu, preto bude nevyhnutné vo veľmi krátkom čase si nastaviť 

základné európske kritéria v tejto oblasti našej práce. To predpokladá okrem iného 

prestať sa spoliehať, že niekto to za nás urobí, či nebodaj, že sa to samo od seba 

akosi vyrieši. Takáto pozícia je ďalej neudržateľná. Každá fakulta a ešte presnejšie 

vyjadrené, predovšetkým každá katedra by si mala túto európsku kvalitu nielen 

veľmi dobre uvedomiť, ale aj nájsť reálne východiská a cesty k európskemu 

výskumného priestoru so zvláštnym dôrazom na 6. RP, resp. ďalšie budúce 

Rámcové programy, ktoré sa nám budú cez Európsku úniu v budúcich rokoch 

ponúkať.  

       Zaiste, prienik do týchto európskych štruktúr nebude ani jednoduchý, ani 

bezproblémový. Iná cesta ani pre našu univerzitu však nie je a ani nemôže byť. Ak 

chceme našu vysokú školu udržať v tej možnej najvyššej kategórii - univerzita – 

potom je načase prijať rozhodné organizačné i materiálno-technické opatrenia pre 

dosiahnutie týchto európskych kritérií. Som presvedčený, že úplne prvý krok 

k tomuto cieľu je prienik našich najlepších vedeckých monografii a štúdii  do 
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zahraničných vydavateľstiev a zahraničných karentovaných časopisoch. Bez toho 

sa len totiž veľmi ťažko udržíme svoj status ako univerzita. To by sa malo stáť tým 

hlavným cieľom nového manažmentu univerzity i našich jednotlivých fakúlt.  

      Vydanie Publikačnej činnosti pracovníkov Prešovskej univerzity za rok 2002 je 

pokračovaním našej veľmi dobrej tradície prezentovať všetko to, čo naši kolegovia 

za uplynulý rok publikovali, a tým sa chceme v tejto najširšej možnej podobe 

predstaviť nielen sami sebe, ale aj širšej slovenskej akademickej, ale aj širokej  

verejnosti. Keďže bibliografia bola zostavená na základe podkladov z jednotlivých 

pracovísk našej univerzity, za ich výber a kategorizáciu nenesie Univerzitná 

knižnica zodpovednosť, ale jednotlivé fakulty a ich katedry.  

       Príprava do tlače predkladanej publikácie bola však v rozhodujúcej miere 

viazaná na mimoriadne pracovné aktivity pracovníčok UK -  Mgr. Eve Maťufkovej, 

Milene Rybarčákovej a Zuzane Breznoščákovej pod vedením riaditeľa našej 

Univerzitnej knižnice Ing. Petra Haľka. Za to im chcem aj touto cestou vyjadriť čo 

najsrdečnejšie poďakovanie v mene vedenia Prešovskej univerzity. 
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