
Kategórie publikačnej činnosti rozdelené do skupín podľa MŠVVaŠ SR (platné od r. 2015)  

   

SKUPINA A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie1 

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách  

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  

ABA  
  

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

ABB  Štúdie 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  

   

SKUPINA A2 – Ostatné knižné publikácie  

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách  

ACB   Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  

BAA  Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách  

BAB  Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách  

BCB  Učebnice pre základné a stredné školy  

BCI   Skriptá a učebné texty   

CAA  Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahr. vydavateľstvách  

CAB  Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách   

EAI  Prehľadové práce - knižné  

EAJ  Odborné preklady publikácií - knižné  

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

  

 SKUPINA B – Publikácie v karentovaných časopisoch  

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch   

AGJ  Autorské osvedčenia, patenty, objavy  

BDC  Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch   

BDD   Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch   

CDC  Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch  

CDD  Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch  

   

SKUPINA C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované 
v databázach WoS alebo Scopus  

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  

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  

 

                                                      
1 Poznámka: V zmysle Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na r. 2017 čl. 53) je najúčelnejšie  
v rámci kategórie A1 publikovať v: anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom alebo španielskom jazyku. 
In: https://www.minedu.sk/data/att/10876.pdf . 

https://www.minedu.sk/data/att/10876.pdf

