
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA                                                                                   2009 

 

 5

ÚVOD 

 
Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov 

a doktorandov patrí k významným kritériám hodnotenia vysokej školy. Zoznamy publikačnej 

činnosti sa vyžadujú pri akreditácii, pri predkladaní projektov, grantov, pri kvalifikačných 

postupoch a v ostatnom čase aj pri rozpise dotácií verejným vysokým školám z rozpočtu 

Ministerstva školstva SR.  

Prvé systematické pokusy s elektronickou evidenciou publikačnej činnosti na 

Slovensku a zároveň aj v našej knižnici začali už v polovici 90-tych rokov minulého storočia. 

Tieto pokusy dostali na PU reálnu podobu v roku 1998, keď Univerzitná knižnica PU (UK 

PU) ucelene spracovala publikačnú činnosť štyroch fakúlt univerzity (FF, PF, PBF a GBF) 

za rok 1997. Na základe rozhodnutia Vedenia PU začala od roku 1998 UK PU spracovávať 

publikačnú činnosť všetkých súčastí PU a následne aj vydávať  výročnú Bibliografiu 

publikačnej činnosti pracovníkov PU.  Táto publikácia vychádza v tlačenej podobe bez 

prerušenia  od roku 1999 (na www.pulib.sk sú k dispozícií aj elektronické verzie), čo je na 

slovenských univerzitách unikát.  Po obsahovej aj formálnej stránke má Bibliografia už 

tradičnú podobu. Obsahuje záznamy publikačnej činnosti pracovníkov PU a interných 

doktorandov za kalendárny rok vrátane dodatkov za rok predchádzajúci. Jednotlivé 

bibliografické záznamy sú uvedené vo formáte ISBD (bez ohlasov, s percentuálnym 

podielom autorov) a sú zoradené podľa fakúlt (abecedne), kategórií publikačnej činnosti (od 

roku 2005 neuvádzame  záznamy kategórie GII) a podľa autorov (abecedne). V závere 

Bibliografie sú uvedené sumarizačné tabuľky, kategórie publikačnej činnosti a  menný 

register všetkých uvedených autorov.  Publikačné jednotky sú spracované a zatriedené 

v zmysle Smernice MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.  

Tohtoročná bibliografia je teda už dvanástou v poradí a v žiadnom prípade sa 

nedá povedať, že je tuctovou, skôr naopak, počtom strán a záznamov ide o najrozsiahlejšiu 

bibliografiu, akú sme doteraz  vydali (prvá tlačená Bibliografia za rok 1998 mala 219 strán). 

Je potešiteľné, že oproti minulým rokom vzrástol nielen celkový počet záznamov, ale stúpa 

najmä počet záznamov  v najvyššie hodnotených kategóriách publikačnej činnosti, ktorých 

prínos je pre autora aj univerzitu  najdôležitejší. Veríme, že tento trend bude pokračovať aj 

v budúcich rokoch. 
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