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ÚVODOM 

 

 

 

„Zaželajme teda našej konferencii úspech. Zaželajme jej, aby prvý ročník ne-

bol jediným, aby za ním nasledovali ďalšie a možno aby sa Študentská ve-

decká konferencia 2005 stala zárodkom novej tradície tvorivej výmeny myš-

lienok študentov a ich pedagógov. Lebo len v dialógu sa rodí skutočná veda, 

len dialóg je živnou pôdou tvorivosti a pozitívnej intelektuálnej satisfakcie.“  

(Daniela Slančová
1
) 

 

 

Týmito slovami sa čitateľom zborníka abstraktov z prvého ročníka študentskej vedeckej konferen-

cie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2005 prihovorila iniciátorka 

a spiritus agens tohto podujatia, prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc., vtedajšia prodekanka pre vedu 

a doktorandské štúdium. Dnes môžeme s radosťou konštatovať, že jej želanie sa naplnilo mierou vr-

chovatou a toto podujatie sa v akademickom prostredí najväčšej fakulty Prešovskej univerzity 

v Prešove etablovalo, vybudovalo si sľubnú tradíciu a v roku 2014 oslávilo svoje prvé okrúhle jubile-

um v podobe zavŕšenia desiateho ročníka. Decéniová číslovka v nadpise tohtoročnej edície je dôka-

zom životaschopnosti konferencie a vhodnou príležitosťou na pripomenutie niektorých základných (aj 

štatistických) údajov o tomto pre filozofickú fakultu dôležitom a významnom podujatí.  

Študentská vedecká (a umelecká) konferencia počas svojej novodobej existencie na FF PU 

v Prešove prešla niekoľkými organizačnými zmenami. Konferenčné výstupy boli publikované 

v podobe zborníkov abstraktov (1. – 9. ročník) a zborníka plných príspevkov (2. – 10. ročník; len 

elektronická podoba). Zborník abstraktov vychádzal prvých osem ročníkov v tlačenej podobe, výstup 

z 9. ročníka bol publikovaný len v elektronickej mutácii. V 10. ročníku sa od publikovania zborníka 

abstraktov upustilo a ako konferenčný výstup vychádza zborník plných príspevkov v elektronickej 

forme. Elektronické zborníky sú k dispozícii na webovej stránke Univerzitnej knižnice PU v Prešove 

(porov. bibliografické údaje nižšie). 

Podľa počtu a obsahového charakteru príspevkov sa menili či modifikovali aj tematické sekcie. 

V prvom zborníku abstraktov sú príspevky zaradené do šiestich sekcií (lingvistická sekcia, literárno-

vedná sekcia, sekcia spoločenských vied – filozofia a etika, sekcia spoločenských vied – história 

a politológia, sekcia spoločenských vied – masmédiá, sekcia spoločenských vied – psychológia, peda-

gogika, vzdelávanie dospelých a sociálna práca). V jubilejnom desiatom zborníku sa nachádza dva-

násť sekcií (estetika, etika a bioetika, filozofia, história, politológia, psychológia a sociálna práca, 

masmediálne štúdiá, lingvistika, literárna veda, prekladateľstvo a tlmočníctvo, výtvarné umenie, hu-

dobné umenie). V rámci inovácií tematického diapazónu je potrebné spomenúť aj fakt, že počnúc 

deviatym ročníkom boli otvorené samostatné sekcie výtvarného umenia a hudobného umenia, čo je 

prirodzeným výsledkom začlenenia umeleckých pracovísk do organizačnej štruktúry fakulty v roku 

2010. Odrazilo sa to aj v názve podujatia, ktorý od desiateho ročníka znie Študentská vedecká 

a umelecká konferencia. Niektoré umelecké príspevky sa pritom od klasických konferenčných vystú-

pení odlišujú vo svojej podstate – ide buď o samostatný umelecký výkon alebo o umelecký výkon 

sprevádzaný odborným komentárom. Táto skutočnosť zmenila a oživila publikované výstupy aj sme-

rom k interaktívnosti, ktorú umožňuje moderná technika. Napríklad v tomto zborníku je k príspevku 

Lukáša Mihalika (sekcia hudobného umenia) zaradená DVD príloha (záznam vystúpenia autora prí-

spevku s vlastnou kompozíciou na preparovanom klavíri) a príspevky Jany Dančíkovej a Miroslavy 

Ivanovej v tej istej sekcii sú zverejnené len ako umelecké vystúpenia zaznamenané audio-vizuálnym 

spôsobom. 

                                                      
1
 Slančová, Daniela: Na cestu… In: Slančová, Daniela – Žarnovská, Iveta (eds.): Študentská vedecká konferencia. 

Zborník abstraktov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2005, s. 6. 
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Počas prvých ôsmich ročníkov možno pozorovať kvantitatívny nárast počtu prihlásených referujú-

cich. Na prvom ročníku sa zúčastnilo 62 referujúcich, z ktorých 59 publikovalo svoje texty v zborníku 

abstraktov. Zatiaľ najviac študentov (165) sa predstavilo v roku 2012 (8. ročník). V zborníku plných 

príspevkov z tohto ročníka publikovalo svoje texty taktiež najviac autorov (135). V tabuľke za týmto 

odsekom sú zaznamenané sumárne počty účastníkov jednotlivých ročníkov a počty prispievateľov 

v prislúchajúcich publikačných výstupoch. V posledných dvoch ročníkoch sa počet účastníkov znížil, 

čo je dôsledkom organizačnej zmeny, ktorej cieľom je zvýšenie kvality vystúpení a publikovaných 

textov. V roku 2013 (9. ročník) organizátori zaviedli dvojkolový systém – prihlásení účastníci sa naj-

prv predstavujú na inštitútových kolách, z ktorých poroty vyberajú postupujúcich do fakultného kola. 

Po uskutočnení fakultného kola príspevky posudzujú jednak konzultanti jednotlivých príspevkov 

(zväčša školitelia záverečných prác týchto študentov), ktorí sa ku kvalite textov vyjadrujú v podobe 

súhlasného či nesúhlasného stanoviska vo vzťahu k publikovaniu, a jednak recenzenti celého zborní-

ka. Podujatie si teda ponechalo nesúťažný charakter, avšak vyznačuje sa istou mierou selektívnosti. 

 

Počty účastníkov konferencie a počty prispievateľov v zborníkoch  

ročník 

 

rok 

 

počet účastníkov 

konferencie 

počet príspevkov 

(abstrakty) 

počet príspevkov 

(celé texty) 

1 2005 62 59 ---- 

2 2006 73 55 46 

3 2007 79 79 69 

4 2008 84 74 41 

5 2009 109 100 104 

6 2010 110 97 78 

7 2011 133 131 95 

8 2012 165 171 135 

9 2013 139 104 99 

10 2014 138 ---- 67 

spolu 1 092 870 734 

 

Pre zaujímavosť možno doplniť, že v doterajšej histórii bolo v rámci deviatich zborníkov abstrak-

tov publikovaných 870 textov spolu na 1 629 stranách a v deviatich zborníkoch plných príspevkov to 

bolo 734 príspevkov spolu na 7 102 stranách. 

Editorsky sa na príprave zborníkov abstraktov podieľali: Gabriela Harčariková (6), Daniela Slan-

čová (3), Iveta Žarnovská (3), Martin Ološtiak (2), Martina Muchová (1), Michal Bočák (1), Eugen 

Zubenko (1). Zborníky plných príspevkov editovali: Marek Chovanec (5), Daniela Slančová (3), Mar-

tin Ološtiak (3), Jozef Sipko (3), Iveta Žarnovská (2), Gabriela Harčariková (1), Michal Bočák (1), 

Eugen Zubenko (1). 

Samozrejme, konferencia by sa nemohla uskutočniť bez viacerých kolegýň a kolegov – referentiek 

na oddelení pre vedu a umeleckú činnosť, členov predsedníctiev, poverených kontaktných osôb na 

jednotlivých inštitútoch, konzultantov prác a v neposlednom rade aj recenzentov zborníkov. Všetkým 

patrí veľké poďakovanie za to, že si našli a nachádzajú čas na nezištnú pomoc pri organizácii konfe-

rencie. 

 

V nasledujúcej časti uvádzame prehľad jednotlivých ročníkov s dátumami ich konania a bibliogra-

fickými údajmi pokonferenčných výstupov. 

 
1. ročník  
Dátum konania: 4. 5. 2005. 
Publikačný výstup: 
Slančová, Daniela – Žarnovská, Iveta (eds.): Študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov. 

Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2005. 141 s. (Tlačená publikácia.) 
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2. ročník 
Dátum konania: 4. 5. 2006.  
Publikačné výstupy: 
Slančová, Daniela – Žarnovská, Iveta (eds.): 2. študentská vedecká konferencia. Zborník abstrak-

tov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2006. 126 s. (Tlačená publikácia.) 
Slančová, Daniela – Žarnovská, Iveta (eds.): 2. študentská vedecká konferencia. Zborník príspev-

kov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2006. 529 s. (Elektronická publikácia dostupná na: 
<http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Slancova1>) 

 
3. ročník 
Dátum konania: 3. 5. 2007.  
Publikačné výstupy: 
Slančová, Daniela – Žarnovská, Iveta (eds.): 3. študentská vedecká konferencia. Zborník abstrak-

tov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2007. 172 s. (Tlačená publikácia.) 
Slančová, Daniela – Bočák, Michal – Žarnovská, Iveta (eds.): 3. študentská vedecká konferencia. 

Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2008. 753 s. (Elektronická publikácia 
dostupná na: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Slancova2>) 

 
4. ročník 
Dátum konania: 7. 5. 2008.  
Publikačné výstupy: 
Zubenko, Eugen – Harčariková, Gabriela (eds.): 4. študentská vedecká konferencia. Zborník ab-

straktov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2008. 156 s. (Tlačená publiká-
cia.) 

Sipko, Jozef – Chovanec, Marek – Zubenko, Eugen (eds.): 4. študentská vedecká konferencia. 
Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009. 495 s. (Elektronická publikácia 
dostupná na: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sipko2>) 

 
5. ročník 
Dátum konania: 28. 4. 2009.  
Publikačné výstupy: 
Bočák, Michal – Harčariková, Gabriela (eds.): 5. študentská vedecká konferencia. Zborník abstrak-

tov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010. 126 s. (Tlačená publikácia.) 
Harčariková, Gabriela (ed.): 5. študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov (dodatok). Pre-

šov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010. 110 s. (Tlačená publikácia.) 
Chovanec, Marek – Sipko, Jozef – Harčariková, Gabriela (eds.): 5. študentská vedecká konferen-

cia. Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2010. 1209 s. (Elektronická publiká-
cia dostupná na: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec1>) 

 
6. ročník 
Dátum konania: 26. 4. 2010.  
Publikačné výstupy: 
Harčariková, Gabriela (ed.): 6. študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov. Prešov: Filo-

zofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2010. 203 s. (Tlačená publikácia.) 
Chovanec, Marek – Sipko, Jozef (eds.): 6. študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. 

Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2010. 904 s. (Elektronická publikácia dostupná na: <http:// 
www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec2>) 

 
7. ročník 
Dátum konania: 28. 4. 2011.  
Publikačné výstupy: 
Harčariková, Gabriela (ed.): 7. študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov. Prešov: Filo-

zofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2011. 231 s. (Tlačená publikácia.) 
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Chovanec, Marek (ed.): Zborník zo 7. študentskej vedeckej konferencie. Zborník príspevkov. Pre-
šov: Prešovská univerzita v Prešove 2012. 1013 s. (Elektronická publikácia dostupná na: <http:// 
www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec3>) 

 
8. ročník 
Dátum konania: 26. 4. 2012. 
Publikačné výstupy: 
Ološtiak, Martin – Muchová, Martina – Harčariková, Gabriela (ed.): 7. študentská vedecká konfe-

rencia. Zborník abstraktov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012. 240 s. 
(Tlačená publikácia.) 

Ološtiak, Martin – Chovanec, Marek (eds.): 8. študentská vedecká konferencia. Zborník plných 
príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2013. 1146 s. (Elektronická publikácia dostupná 
na: <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak4>) 

 
9. ročník 
Dátum konania: 25. 4. 2013. 
Publikačné výstupy: 
Ološtiak, Martin (ed.): 9. študentská vedecká konferencia. Zborník abstraktov. Prešov: Prešovská 

univerzita v Prešove 2014. 124 s. (Elektronická publikácia dostupná na: <http://www.pulib.sk/web/ 
kniznica/elpub/dokument/Olostiak5>) 

Ološtiak, Martin (ed.): 9. študentská vedecká konferencia. Zborník plných príspevkov. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove 2014. 616 s. (Elektronická publikácia dostupná na: <http://www. 
pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak6>) 

 
10. ročník 
Dátum konania: 29. 4. 2014. 
Publikačný výstup: 
Ološtiak, Martin (ed.): 10. študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská 

univerzita v Prešove 2015. 466 s. (Elektronická publikácia dostupná na: <http://www.pulib.sk/web/ 
kniznica/elpub/dokument/Olostiak7>) 

 

Nazdávame sa, že všetky uvedené, ale aj ďalšie skutočnosti svedčia o potrebnosti a užitočnosti 

tohto podujatia, na ktorom si účastníci v „domácich podmienkach“ (konferencia je nateraz určená len 

pre študentov filozofickej fakulty) môžu odskúšať prezentáciu výsledkov svojej vedeckej či umelec-

kej práce, diskutovať o svojich či iných príspevkoch, argumentovať či polemizovať, jednoducho byť 

súčasťou akademicko-vedeckého diskurzu. Publikačné výstupy vychádzajúce v plnohodnotných 

zborníkoch so všetkými atribútmi, ktoré vyžadujú knižničné normy (ISBN, posudzovatelia, editori), a 

s náležitou formálnou úpravou si autori textov vykazujú rovnako ako výstupy z akejkoľvek inej do-

mácej konferencie. 

Konferencia sa pre účastníkov neraz stáva aj odrazovým mostíkom na ďalšie akademické pôsobe-

nie či už na doktorandskom štúdiu, alebo neskôr v pozícii odborných asistentov. Navyše, medzi 

účastníkmi a autormi príspevkov v zborníkoch nájdeme aj takých kolegov a kolegyne, ktorí sú 

v súčasnosti už docentmi. 

Niet teda pochýb o tom, že študentská vedecká a umelecká konferencia sa stala integrálnou súčas-

ťou vedeckej a umeleckej klímy na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a bude ňou 

(v takej či onakej podobe) aj v ďalšom decéniu, resp. v ďalších decéniách. Na záver tohto úvodného 

slova zaželajme našej konferenčnej jubilantke, podobne ako pred desaťročím profesorka Slančová, 

aby sa rozvíjala jej intelektuálna a inšpiračná úroveň, aby sa prostredníctvom tvorivej diskusie zveľa-

ďovalo vedecké poznanie a umelecké cítenie na prospech všetkých zúčastnených, ako aj celej fakulty. 

 

 

 doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD. 

prodekan pre vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium 

 




