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ÚVOD 

 
Publikačná činnosť patrí k najvýznamnejším aktivitám tvorivých pracovníkov našej 

univerzity. Vzhľadom na sústavné posilňovanie vedeckovýskumnej zložky portfólia 

slovenských vysokých škôl získava v súčasnosti veda a s ňou súvisiace aktivity oveľa 

dôležitejšie postavenie ako kedykoľvek predtým. Táto jej pozícia sa potom premieta v celom 

rade ďalších oblastí života univerzity a prostredníctvom napočítavania dotácie pre jej 

činnosť zo štátneho rozpočtu rozhodujúcim spôsobom zasahuje do jej existencie.  

Ďalší rozvoj kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti je jednou z hlavných priorít 

súčasného vedenia Prešovskej univerzity. Vzhľadom na dynamiku rozvoja vedy 

v medzinárodných i národných reláciách v mnohých aspektoch týchto aktivít stále 

nedosahujeme úroveň porovnateľných vysokoškolských a vedeckovýskumných pracovísk 

v zahraničí a neraz ani doma. Z toho dôvodu sa vedenie univerzity rozhodlo vytvoriť systém 

kontroly výkonov vo vede jednotlivých pracovísk a zamestnancov, ako aj pozitívne 

stimulovať tých tvorivých pracovníkov, ktorí dosahujú nadpriemerné aktivity 

v najdôležitejších vedeckovýskumných aktivitách. Z fondu konkurencieschopnosti boli už 

v r. 2008 odmenení riešitelia zahraničných výskumných projektov, nositelia vybraných 

domácich výskumných projektov a autori vedeckých prác, publikovaných v časopisoch, 

evidovaných v medzinárodných databázach. Viaceré stránky vedy na univerzite a s nimi aj 

publikačná činnosť sa musia dostať na kvalitatívne vyššiu úroveň. 

Publikačná činnosť je jedným z najvýznamnejších výsledkov vedy a výskumu na 

vysokých školách a zároveň základom pre merateľnosť vedeckovýskumných aktivít. 

Publikačná činnosť, aspoň podľa jej objemu, patrí k tradičným silným stránkam našej 

univerzity a jej jednotlivých fakúlt. V roku 2007 publikovali pracovníci Prešovskej univerzity 

celkovo 56 vedeckých monografií, 125 iných knižných publikácií, 25 vedeckých prác 

v karentovaných vedeckých časopisoch a 1641 ostatných recenzovaných pôvodných 

vedeckých prác. V troch z týchto štyroch kategórií (okrem ostatných knižných publikácií) 

zaznamenala univerzita v porovnaní s predchádzajúcim rokom podstatný, 20-50%-ný 

vzostup. Celkovo ide o úctyhodný počet vedeckých publikácií, vyprodukovaný 547 tvorivými 

pracovníkmi. A to ešte v týchto počtoch sú zahrnuté iba hlavné kategórie publikácií.  

Napriek tomu, pri dôkladnejšej analýze týchto čísel nemôžeme byť s výsledkami 

publikačnej celkom spokojní. Až neprimerane nízke sú totiž tieto výsledky v kategóriách, 

nevyhnutných pre ekonomické i vedecké prežitie univerzity. Bližšiu predstavu o nich nám 
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spoľahlivo poskytujú kategórie, do ktorých boli zaradzované výsledky vedy a výskumu pri 

vypracovávaní dokumentácie pre komplexnú akreditáciu činností vysokej školy na prelome 

starého a nového roku. V kategórii A, ktorá by mala byť ambíciou každej univerzity, by sa 

ich totiž ocitlo iba veľmi málo. Medzi 56 monografiami je iba jedna práca vydaná 

v zahraničnom vydavateľstve a 25 vedeckých prác v karentovaných vedeckých časopisoch 

je iba nepatrným zlomkom celkového počtu vedeckých prác, publikovaných zväčša 

v príležitostných zborníkoch. Bez posilnenia týchto a podobných kategórií nemá naša 

univerzita reálnu možnosť udržať sa v prvej skupine slovenských vysokých škôl, získať 

kvalitné medzinárodné vedecké projekty ani dostať vyššiu dotáciu zo štátneho rozpočtu. 

Výsledky publikačnej činnosti zamestnancov univerzity v roku 2007 sú 

jednoznačne chvályhodné a potešiteľné. Patrí za ne uznanie všetkým tvorivým 

pracovníkom, ktorí sa na nich podieľali. V záujme ďalšieho rozvoja, ba doslova prežitia 

univerzity v konkurenčnom prostredí sú však aj v tejto oblasti nevyhnutné zásadné zmeny. 

Našou ambíciou by malo byť predovšetkým výrazné zvyšovanie počtu kvalitných vedeckých 

monografií a vedeckých prác v karentovaných časopisoch, a to aj za cenu miernejšieho 

rastu celkového objemu publikačnej činnosti. Dosiahnutie tohto cieľa bude potom jedným 

z krokov k posunutiu vedy na Prešovskej univerzite na kvalitatívne vyššiu úroveň. Vedenie 

univerzity bude tento cieľ a tých, ktorí sa na jeho plnení budú podieľať, všemožne 

podporovať. Verím, že sa nám to spoločne podarí a už v budúcom roku budeme bilancovať 

túto jednu z najvýznamnejších aktivít univerzity s  priaznivejšou vnútornou štruktúrou. 
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