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Príloha č. 1 
Údaje o publikačnej činnosti 

Kategórie publikačnej činnosti Počet 

Vysokoškolské učebnice (počet/AH)  ACA, ACB - 

Skriptá a učebné texty (počet/AH) BCI BCI – 1/7,05 

Vedecké monografie (počet/AH) AAA, AAB AAA – 1/5,54 

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch karentovaných doma a v zahraničí  ADC, ADD, ADM, ADN ADC – 1  
ADM – 4 
ADN – 2  

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých časopisoch nekarentovaných doma a v zahraničí  ADE, ADF ADF – 8 

Pôvodné vedecké práce vo vedeckých zborníkoch recenzovaných a zborníkoch charakteru vedeckej monografie  
AEC, AED, ABA, ABB AED – 1  

Pôvodné vedecké práce v odborných. časopisoch, v nerecenzovaných vedeckých zborníkoch nekonferenčných  
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-  domáce konferencie       AFB, AFD, BED, BEF AFD – 5  

Odborné práce a iné knižné publikácie  
BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCK, BDA, BDB,BFA,BFB, BGG, BGH, EAI,EAJ,  EDI,  GHG, GII BAA – 1  

EDI – 1  

 

Príloha č. 2 

Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu 

 Citácie a ohlasy (spolu) 19 

-  citácie v zahraničných publikáciách 
   kódy: 1, 3 

1 - 19 

-  citácie v domácich publikáciách 
    kódy: 2, 4  

-  iné ohlasy a odkazy v domácich a zahraničných  
   publikáciách 
    kódy: 5, 6  



 

Príloha č. 3 

Oponentské posudky:



 

Príloha č. 4 
Prezenčná lista zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala: 


