
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE                                                                        2013 

 

 4 

ÚVOD 

 
Publikačná činnosť vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných 

pracovníkov a interných doktorandov už tradične patrí k najvýznamnejším 

kritériám hodnotenia vysokej školy a jej vedecko-pedagogických zamestnancov. 

Zoznamy publikačnej činnosti týchto zamestnancov sa stali neoddeliteľnou 

súčasťou ich vedeckého pôsobenia v akademickom prostredí, keďže sa vyžadujú 

pri ich kvalifikačných postupoch, ale aj pri akreditácii vysokých škôl, predkladaní 

projektov, či pri rozpise dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu.   

Na základe rozhodnutia Vedenia Prešovskej univerzity v Prešove (PU) 

začala od roku 1998 Univerzitná knižnica PU spracovávať publikačnú činnosť 

všetkých súčastí univerzity a následne aj vydávať výročnú bibliografiu publikačnej 

činnosti pracovníkov PU. Táto bibliografia vychádza v tlačenej podobe bez 

prerušenia  od roku 1999 (na www.pulib.sk sú k dispozícii aj elektronické verzie).   

Vzhľadom na neustále narastajúcu publikačnú aktivitu zamestnancov PU  

sme sa rozhodli aj tohto roku vydať dve obsahovo rozdielne verzie. Tlačená 

verzia obsahuje len záznamy v kategóriách, ktoré požaduje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (pozri prílohu č. 3) a sú  každoročne uvádzané 

v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám. 

Elektronická verzia obsahuje záznamy vo všetkých kategóriách. 

Bibliografia obsahuje záznamy publikačnej činnosti pracovníkov PU a 

interných doktorandov za kalendárny rok 2013. Jednotlivé bibliografické záznamy 

sú uvedené vo formáte ISBD (bez ohlasov, s percentuálnym podielom autorov) a 

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

autorov (abecedne). V závere Bibliografie sú uvedené sumarizačné tabuľky, 

kategórie publikačnej činnosti. Tlačená verzia navyše obsahuje aj menný register 

všetkých uvedených autorov.   

Publikačné jednotky sú spracované a zatriedené v zmysle Vyhlášky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. 

decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom 

registri evidencie umeleckej činnosti (456/2012 Z. z.). Vedecké monografie neboli 

ku dňu vydania tejto bibliografie posúdené Hodnotiteľskou komisiou Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, preto sú v bibliografii 

uvedené tak, ako boli univerzitou pôvodne vykázané. 
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