
 

PREHĽAD  KATEGÓRIÍ  PO  SKUPINÁCH 
 

Pre uľahčenie zaradenia publikácie do správnej kategórie sme vytvorili 6 základných 

skupín kategórií PČ 

 

1. DOKUMENT  AKO  CELOK 

AAA vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ABA štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru ved. monografie vydané v zahraničí 

ABB štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané doma 

ACA vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ACB vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

BAA odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BAB odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

BCB učebnice pre základné a stredné školy 

BCI skriptá a učebné texty 

EAI prehľadové práce knižné 

 

2. ČLÁNOK  V  ČASOPISE 

ADC vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADD vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

ADE vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

ADF vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

ADM vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

ADN vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

AEG abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 

AEH abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch 

AEM abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS 

AEN abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

BDC odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

BDD odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 

BDE odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

BDF odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

BDM odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

BDN odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PRÍSPEVOK  V  KONFERENČNOM ZBORNÍKU 

AFA publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFB publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFC publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFD publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

BEE odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch  

(konferenčných i nekonferenčných) 

BEF odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch  

(konferenčných i nekonferenčných) 

 

4. ABSTRAKTY  A  POSTERY 

AFE abstrakty pozvaných vedeckých príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFF abstrakty pozvaných vedeckých príspevkov z domácich konferencií 

AFG abstrakty vedeckých príspevkov zo zahraničných konferencií 

AFH abstrakty vedeckých príspevkov z domácich konferencií 

AFK postery zo zahraničných konferencií 

AFL postery z domácich konferencií 

BFA abstrakty odborných prác zo zahraničných konferencií 

BFB abstrakty odborných prác z domácich konferencií 

 

5. ČASŤ   DOKUMENTU 

ABC kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABD kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

ACC kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničí 

ACD kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

AEC vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 

(nekonferenčných) a monografiách 

AED vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (nekonferenčných) 

a monografiách 

BBA kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BBB kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách 

BCK kapitoly v skriptách a učebných textoch 

 

6. INÉ DOKUMENTY 

AGJ prihlášky patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok..., alebo už udelené 

patenty, úžitkové vzory ... (musia byť zverejnené vo Vestníku ÚPV SR) 

FAI zostavovateľské práce (zborníky, encyklopédie, slovníky ...) 

GII rôzne publikácie, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 

GHG práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


