
 
 

 
Kategórie evidencie publikačnej činnosti 

V – Vedecký výstup publikačnej činnosti 
 
Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 
V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti 
ako celok 

monografia  
kritická pramenná edícia 
kritický komentovaný preklad 
kartografické dielo 
katalóg umeleckých diel 
editovaná kniha  
zborník 

V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti 
ako časť editovanej knihy alebo zborníka 

kapitola 
príspevok 
abstrakt 
abstrakt z podujatia 
poster z podujatia 
príspevok z podujatia 

V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z 
časopisu 

abstrakt 
článok 
abstrakt z podujatia 
poster z podujatia 
článok z podujatia 

 

  



 
 

 

O – Odborný výstup publikačnej činnosti 
Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 
O1 – odborný výstup publikačnej činnosti 
ako celok 

knižná publikácia 
prehľadová práca  
komentovaný výklad  
antológia  
katalóg umeleckých diel 
kartografické dielo 
slovník  
encyklopédia 
zborník 

O2 – odborný výstup publikačnej činnosti 
ako časť knižnej publikácie alebo zborníka  

kapitola 
príspevok 
abstrakt 
abstrakt z podujatia 
poster z podujatia 
príspevok z podujatia 
recenzia 
heslo 

O3 – odborný výstup publikačnej činnosti 
z časopisu  

abstrakt 
článok 
abstrakt z podujatia 
poster z podujatia 
článok z podujatia 
recenzia 

 

P – Pedagogický výstup publikačnej činnosti 
 
Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 
P1 – pedagogický výstup publikačnej 
činnosti ako celok 

učebnica pre vysoké školy  
učebnica pre stredné školy  
učebnica pre základné školy 
skriptum  
učebný text  
pracovný zošit 
didaktická príručka 

P2 – pedagogický výstup publikačnej 
činnosti ako časť učebnice alebo skripta 

kapitola 

 

  



 
 

U – Umelecký výstup publikačnej činnosti 
 
Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 
U1 – umelecký výstup publikačnej činnosti 
ako celok 

knižná publikácia  
antológia  
katalóg umeleckých diel 
partitúra hudobného diela (notový 
materiál) 
dramatické dielo 
architektonická štúdia 
beletria  
zbierka poviedok 
zbierka poézie 
zborník 

U2 – umelecký výstup publikačnej činnosti 
ako časť knižnej publikácie alebo zborníka 

kapitola  
príspevok 

U3 – umelecký výstup publikačnej činnosti z 
časopisu 

článok 

 

D – Dokument práv duševného vlastníctva  
Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 
D1 – dokument práv duševného vlastníctva patentová prihláška 
 patent 
 prihláška úžitkového vzoru 
 úžitkový vzor 
 dizajn 
 topografia polovodičových výrobkov 
 označenie pôvodu výrobkov 
 zemepisné označenie výrobkov 
 šľachtiteľské osvedčenie 

 

I – Iný výstup publikačnej činnosti 
Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 
I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako 
celok 

publikácie, ktoré nemožno zaradiť do 
kategórie V, O, P, U alebo D 

I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť 
publikácie alebo zborníka 

časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie 
V, O, P, U alebo D 

I3 – iný výstup publikačnej činnosti z 
časopisu 

články, ktoré nemožno zaradiť do 
kategórie V, O, P, U alebo D 

 

 
 
 
 
 
 
 




