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Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) 
Počet záznamov: 1 
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
 
Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, CAA, CAB, 
EAJ, FAI) 
Počet záznamov: 5 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
BCI Skriptá a učebné texty (2) 
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
(1) 
 
Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, 
patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, AGJ, BDC, BDD, CDC, CDD) 
Počet záznamov: 173 
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (155) 
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (13) 
AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch (1) 
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy (4) 
 
Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, 
AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, 
CDE, CDF) 
Počet záznamov: 402 
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (24) 
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (58) 
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) 
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4) 
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (12) 
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (2) 
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (88) 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (128) 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií (10) 
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií (1) 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (15) 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (2) 
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (54) 
 
Počet záznamov spolu: 581 
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