
 

Publikačná činnosť 2015 - 2020 
 

 

Tabuľka 1 Štatistika: kategória publikačnej činnosti 

Kategória Publikácia Spolu 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 3 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 11 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách 

4 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 11 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 44 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 51 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 

43 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS 

2 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 

18 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

126 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

2 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 

3 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 115 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 142 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 4 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 5 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 1 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 3 

BCI Skriptá a učebné texty 20 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 26 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) 

1 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 4 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 2 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 4 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru 

(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

25 

GAI Správy 1 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 

predchádzajúcich kategórií 

13 

Súčet  687 

 



Citácie a ohlasy 2015-2020 
 

Štatistika: kategória ohlasov 

1 Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných 

indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 

302 

2 Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch 

Web of Science a databáze SCOPUS 

36 

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 

77 

4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 

65 

6 Recenzie v domácich publikáciách 1 

Súčet  481 
 


