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Kategórie evidencie PČ 

 
 

V – Vedecký výstup publikačnej činnosti   
    

 

 Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti  
 

 V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti monografia  
 

 ako celok kritická pramenná edícia  
 

  kritický komentovaný preklad  
 

  kartografické dielo  
 

  katalóg umeleckých diel  
 

  editovaná kniha  
 

  zborník  
 

 V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti kapitola  
 

 

ako časť editovanej knihy alebo zborníka 
  

 

 príspevok  
 

  abstrakt  
 

  abstrakt z podujatia  
 

  poster z podujatia  
 

  príspevok z podujatia  
 

 V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z abstrakt  
 

 časopisu 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 knižná publikácia 

 ako celok prehľadová práca 

  komentovaný výklad 

  antológia 

  katalóg umeleckých diel 

  kartografické dielo 

  slovník 

  encyklopédia 

  zborník 

 O2 – odborný výstup publikačnej činnosti kapitola 

 ako časť knižnej publikácie alebo zborníka príspevok 

  abstrakt 

  abstrakt z podujatia 

  poster z podujatia 

  príspevok z podujatia 

  recenzia 

  heslo 

 O3 – odborný výstup publikačnej činnosti abstrakt 

 z časopisu článok 

  abstrakt z podujatia 

  poster z podujatia 

  článok z podujatia 

  recenzia 
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 P – Pedagogický výstup publikačnej činnosti  

   

 Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 

 P1 – pedagogický výstup publikačnej učebnica pre vysoké školy 

 činnosti ako celok učebnica pre stredné školy 

  učebnica pre základné školy 

  skriptum 

  učebný text 

  pracovný zošit 

  didaktická príručka 
 P2 – pedagogický výstup publikačnej kapitola 

 činnosti ako časť učebnice alebo skripta  

 
U – Umelecký výstup publikačnej činnosti   

    

 Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti  

 U1 – umelecký výstup publikačnej činnosti knižná publikácia  

 ako celok antológia  

  katalóg umeleckých diel  

  partitúra hudobného diela (notový  

  materiál)  
  dramatické dielo  

  architektonická štúdia  

  beletria  

  zbierka poviedok  

  zbierka poézie  

  zborník  

 U2 – umelecký výstup publikačnej činnosti kapitola  

 ako časť knižnej publikácie alebo zborníka príspevok  

 U3 – umelecký výstup publikačnej činnosti z článok  

 časopisu   

    
 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 publikácie, ktoré nemožno zaradiť do  

 celok kategórie V, O, P, U alebo D  
 I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie  

 publikácie alebo zborníka V, O, P, U alebo D  
 I3 – iný výstup publikačnej činnosti z články, ktoré nemožno zaradiť do  

 časopisu kategórie V, O, P, U alebo D  
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Oblasť výskumu  

 

010 Pedagogické vedy  
020 Humanitné vedy  
030 Historické vedy a etnológia  
040 Umenie  
050 Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo  
060 Spoločenské a behaviorálne vedy  
070 Právo a medzinárodné vzťahy  
080 Ekonómia a manažment  
091 Fyzika  
092 Vedy o Zemi a vesmíre  
100 Environmentalistika a ekológia  
110 Metalurgické a montánne vedy  
120 Chémia, chemická technológia a biotechnológie  
130 Vedy o živej prírode  
140 Strojárstvo  
150 Elektrotechnika a elektroenergetika  
160 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie  
170 Inžinierstvo a technológie  
180 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy  
190 Poľnohospodárske a lesnícke vedy  
200 Veterinárske vedy  
210 Vedy o športe  
220 Dopravné služby  
230 Bezpečnostné služby  
240 Matematika a štatistika 
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Študijný odbor 

 

 

 

 

 

 

Názov študijného odboru Skupina študijných odborov Kód 
   

architektúra a urbanizmus technické vedy 3507 
   

bezpečnostné vedy bezpečnostné vedy, obrana a vojenstvo 9205 
   

biológia prírodné vedy, matematika a informatika 1536 
   

biotechnológie technické vedy 2908 
   

doprava technické vedy 3772 
   

drevárstvo technické vedy 3331 
   

ekologické a environmentálne prírodné vedy, matematika a informatika 1610 

vedy   
   

ekonómia a manažment sociálne, ekonomické a právne vedy 6213 
   

elektrotechnika technické vedy 2675 
   

farmácia zdravotnícke vedy a odbory zamerané 5214 

 na skvalitňovanie života  
   

filológia humanitné vedy 7320 
   

filozofia humanitné vedy 6107 
   

fyzika prírodné vedy, matematika a informatika 1160 
   

geodézia a kartografia technické vedy 3636 
   

historické vedy humanitné vedy 7115 
   

chémia prírodné vedy, matematika a informatika 1420 
   

chemické inžinierstvo a technické vedy 2820 

technológie   
   

informatika prírodné vedy, matematika a informatika 2508 
   

kybernetika prírodné vedy, matematika a informatika 2647 
   

lesníctvo poľnohospodárske a veterinárske vedy 4219 
   

logopédia a liečebná pedagogika zdravotnícke vedy a odbory zamerané 7510 

 na skvalitňovanie života  
   

matematika prírodné vedy, matematika a informatika 1113 
   

mediálne a komunikačné štúdiá sociálne, ekonomické a právne vedy 7205 
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obrana a vojenstvo bezpečnostné vedy, obrana a vojenstvo 9610 
   

ošetrovateľstvo zdravotnícke vedy a odbory zamerané 5602 

 na skvalitňovanie života  
   

politické vedy sociálne, ekonomické a právne vedy 6718 
   

poľnohospodárstvo a krajinárstvo poľnohospodárske a veterinárske vedy 4190 
   

potravinárstvo technické vedy 2940 
   

pôrodná asistencia zdravotnícke vedy a odbory zamerané 5609 

 na skvalitňovanie života  
   

právo sociálne, ekonomické a právne vedy 6835 
   

priestorové plánovanie technické vedy 3514 
   

psychológia sociálne, ekonomické a právne vedy 7701 
   

sociálna práca zdravotnícke vedy a odbory zamerané 7761 

 na skvalitňovanie života  
   

sociológia a sociálna antropológia sociálne, ekonomické a právne vedy 6115 
   

stavebníctvo technické vedy 3659 
   

strojárstvo technické vedy 2381 
   

teológia humanitné vedy 6171 
   

učiteľstvo a pedagogické vedy vzdelávanie 7605 
   

umenie umenie 8202 
   

vedy o športe sociálne, ekonomické a právne vedy 7418 
   

vedy o umení a kultúre humanitné vedy 8110 
   

vedy o Zemi prírodné vedy, matematika a informatika 1217 
   

verejné zdravotníctvo zdravotnícke vedy a odbory zamerané 5607 

 na skvalitňovanie života  
   

veterinárske lekárstvo poľnohospodárske a veterinárske vedy 4318 
   

všeobecné lekárstvo zdravotnícke vedy a odbory zamerané 5141 

 na skvalitňovanie života  
   

zdravotnícke vedy zdravotnícke vedy a odbory zamerané 5618 

 na skvalitňovanie života  
   

získavanie a spracovanie zemských technické vedy 2118 

zdrojov   
   

zubné lekárstvo zdravotnícke vedy a odbory zamerané 5166 

 na skvalitňovanie života  
   

 


