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1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

Spolu 185 výstupov publikačnej činnosti, z toho       

    2   monografie, kapitoly v monografiách (AAA, ABC)  

    5   kapitoly vo VŠ  učebniciach (ACC, ACD) 

  86   vedeckých  a odborných práce  in extenzo v recenzovaných vedeckých alebo odborných       

časopisoch a zborníkoch (ADC + ADE + AFC + ADD + ADF + AFD), ( z toho:  prvý 

autor    –  49)   

        ■ Zahraničné – 61  (Z toho prvý autor  –  38);           

        ■ Domáce – 25   (Z toho prvý autor  –  11). 

  92   abstrakty z konferencii (AFG, AFH) 

 AAA Vedecké a umelecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: (1)     

 AAA1 (6AH)  [100%];  

 ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v  zahraničných vydavateľstvách:  (1)    
ABC 1 (2AH);  [50%]. 

 ACC Kapitoly vo  vysokoškolských učebniciach vydané v zahranič. vydavateľstvách: (2)  

ACC 1  (3AH)  [15%];  ACC 2  (3AH) [15%]. 

 ACD Kapitoly vo  vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách : (3) 

   ACD 1  (2AH)   [33%);  ACD 2  (1AH)   [25%];  ACD 3  (3AH)   [100%]. 
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