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KÓDY KATEGÓRIÍ DOKUMENTOV PUBLIKAČNEJ 
ČINNOSTI 
 
AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ABA  �túdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 
v zahraničných vydavateľstvách 

ABB  �túdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 
v domácich vydavateľstvách 

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

ACB  Vysoko�kolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACC  Kapitoly vo vysoko�kolských učebniciach vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

ACD  Kapitoly vo vysoko�kolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch a 
recenzovaných zborníkoch 

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch recenzovaných 
zborníkoch 

ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch a ostaných 
zborníkoch 

ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch a ostatných 
zborníkoch 

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 
(nekonferenčných) 

AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 
(nekonferenčných) 

AEE  Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 
(nekonferenčných) 

AEF  Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 

AFA  Pozvané referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách 

AFC  Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách 

AFD  Príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFE  Abstrakty pozvaných referátov z medzinárodných konferencií 

AFG  Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z medzinárodných konferencií 

AFH  Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z domácich konferencií 

AGI  Správy o vyrie�ených vedeckovýskumných úlohách. Pridelené granty 
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BAB  Odborné kni�né práce vydané v domácich vydavateľstvách 

BBB  Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách 

BCB  Stredo�kolské učebnice a učebnice Z� 

BCI  Skriptá a učebné texty (predná�ky) 

BCJ  Skriptá a učebné texty (semináre, cvičenia, laboratóriá) 

BDC  Odborné práce v zahraničných recenzovaných časopisoch 

BDD  Odborné práce v domácich recenzovaných časopisoch 

BDE  Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

BEC  Odborné práce v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných podujatí,                        
resp. v zahraničných zborníkoch 

BED  Odborné práce v recenzovaných zborníkoch z domácich podujatí, resp.    
v domácich zborníkoch 

BEE  Odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch z medzinárodných 
podujatí, resp. v zahraničných zborníkoch 

BEF  Odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch z domácich podujatí, resp. 
v domácich zborníkoch 

BHG  Odborné práce zverejnené na internete 

CAB  Umelecké monografie a preklady vydané v domácich vydavateľstvách 

CDE  Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

CDF  Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 

CED  Umelecké práce v zborníkoch a katalógoch vydaných v domácich 
vydavateľstvách 

DAI  Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...) 

EAI  Prehľadové práce - kni�né 

EAJ  Odborné preklady publikácií 

EDI  Recenzie v odborných časopisoch a zborníkoch 

EDJ  Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

FAI  Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, 
katalógy, slovníky, zborníky...) 

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemo�no zaradiť do �iadnej  
z predchádzajúcich kategórií 


