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Kódy kategórií dokumentov publikačnej činnosti 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách              
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách     
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané  
    v domácich vydavateľstvách               
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách              
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch a zborníkoch    
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch a zborníkoch        
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch a  
    zborníkoch                                                           
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a zborníkoch     
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
    zborníkoch (nekonferenčných) 
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch  
    nekonferenčných) 
AEG Vedecké práce v zborníkoch z medzinárodných konferencií              
AEH Vedecké práce v zborníkoch z domácich konferencií          
AFC Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách 
AFD Príspevky na domácich vedeckých konferenciách 
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií 
AFG Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z medzinárodných konferencií   
BAB Odborné práce vydané v domácich vydavateľstvách - monografické       
BCI Skriptá a učebné texty                                               
BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách                     
BDB Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách                         
BDE Odborné práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch                 
BDF Odborné práce v domácich časopisoch a zborníkoch                     
BED Odborné práce v recenzovaných zborníkoch z domácich podujatí, resp.    
    v domácich zborníkoch                   
BEF Odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch z domácich podujatí, resp.  
    v domácich zborníkoch 
CAB Umelecké práce a preklady monografické vydané v domácich vydavateľ.  
CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných časopisoch                  
CDF Umelecké práce a preklady v domácich časopisoch                      
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)           
EAI Prehľadové práce a odborné preklady - monografické                   
EDI Prehľadové práce, odborné preklady, recenzie v časopisoch a zborn.   
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a 
    zborníkoch  
FAI Redakčné a zostavovateľské práce - monografické (bibliografie, kat.  
FHI Redakčné a zostavovateľské práce - súborné (zborníky, časopisy,..)   
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy 
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej  
    z predchádzajúcich kategórií 
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