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ÚVOD 
 
 

V súčasnosti sú to aj publikácie – ich počet a kvalita, ktoré určujú prideľovanie 

financií vysokým školám a umožňujú učiteľom a učiteľkám vysokej školy uchádzať sa 

o rôzne tituly. Aj od publikácií – ich počtu a kvality sa bude odvíjať zaradenie vysokých škôl 

do škôl univerzitného alebo neuniverzitného typu.  

 

Preto je tlak na produkovanie a uznanie každého „kúska“ publikácie veľmi veľký 

na oboch úrovniach – inštitucionálnej aj individuálnej. Pri tomto silnom tlaku možno ustupuje 

do pozadia úsilie kontrolovať nepodliezanie „latky“, úsilie sledovať, aby veda a výskum 

neboli dehonestované „prázdnymi článkami“ – napríklad opakovaním, viacnásobným 

publikovaním rovnakých výsledkov, drobením výsledkov, rôznym mixovaním 

predchádzajúceho poznania, dokonca „vykrádaním“ poznania.  

 

Snaha evidovať čo najdokonalejšie všetky publikačné výstupy viedla k prijatiu 

rezortnej smernice, ktorá určuje jednak kategórie publikácií a ohlasov, jednak pravidlá pre 

zaraďovanie do týchto kategórií (Smernica Ministerstva školstva SR č. 13/2005-R 

z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti 

a ohlasov). Takáto podrobná smernica v tejto oblasti je ojedinelým slovenským počinom. 

Ako zistili autori smernice (mimochodom, jedným z nich je riaditeľ našej univerzitnej 

knižnice), okolité krajiny zatiaľ neprijali tak dôkladne prepracované a detailné inštrukcie 

a postupy pre vykazovanie publikačnej činnosti (čo vypovedá nielen o autoroch smernice, 

ale aj o slovenskom akademickom prostredí ...). 

 

Na základe smernice sú aj v tomto zozname kategorizované publikované 

dokumenty učiteľov a učiteliek podľa 1. originálnosti, druhu a funkcie, 2. charakteru, 

3.  teritoriality a hodnotenia dokumentu. Vybranie práve týchto kritérií nadväzuje na dlhé 

diskusie a na dosiahnutý konsenzus pri hodnotení kvality odborných publikácií. Smernica 

umožňuje vykazovať a porovnávať nielen počet, ale aj charakter, t. j. kvalitu publikačných 

výstupov jednotlivcov a inštitúcií. 

 

Stále vážnym problémom ostáva zaraďovanie konkrétnych publikácií do „vyšších“ 

či „nižších“ kategórií publikačnej činnosti. Určiť originálnosť myšlienok je obtiažnou úlohou. 
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Snahy jednotlivcov „pretlačiť“ svoj publikačný výstup čo najvyššie nemôžu kontrolovať 

pracovníci a pracovníčky knižníc, mali by tak robiť rovnocenní partneri – posudzovatelia, 

recenzenti, čitatelia. 

 

Kritériá kvality vedeckých publikácií stanovené v smernici možno nie sú dokonalé, 

za čo však nemožno viniť smernicu. Vykazovanie podľa rovnakých kritérií nám umožňuje 

porovnávať. Avšak žiadne vykazovanie samo osebe neurobí z výskumníka či učiteľa 

uznávaného odborníka a odborníčku. Vykazovanie publikácií môže len ilustrovať, v čom 

presnejšie sú dobrí/é tí odborníci a odborníčky, ktorých vedecká komunita uznáva aj bez 

toho, aby podrobne poznali a pozerali na ich tabuľku s výkazom počtov a kategórií 

publikácií. 

 

Domnievam sa, že túto úlohu predložený „výkaz publikačnej činnosti“ pracovníkov 

a pracovníčok Prešovskej univerzite aj plní. Poďakovanie za to patrí Univerzitnej knižnici.  

 

Do tejto publikácie sme sa rozhodli nezaradiť publikačné jednotky kategórie GII 

(Rôzne publikácie a dokumenty). 

 

 

 

prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. 
prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium PU



 

  

 


