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Pomôcka pre aplikačnú prax: Zaradenie študijných odborov do vedných oblastí periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti 

Vyhláška 244/2019 o sústave študijných odborov 
SR 

Oblasti výskumu  Skupina oblastí výskumu 

01. architektúra a urbanizmus 
Stavebné inžinierstvo a architektúra 
Vizuálne umenie a príslušné vedy o umení 

Technické vedy 
Umenie a vedy o umení 

02. bezpečnostné vedy Politické vedy  Spoločenské vedy 

03. biológia Biologické vedy  Prírodné vedy 

04. biotechnológie Biologické vedy  Prírodné vedy 

05. doprava Ekonomické vedy Spoločenské vedy 

06. drevárstvo Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy 

07. ekologické a environmentálne vedy Environmentalistické a ekologické vedy  Prírodné vedy 

08. ekonómia a manažment Ekonomické vedy Spoločenské vedy 

09. elektrotechnika Elektrotechnické vedy  Technické vedy 

10. farmácia 
Základné lekárske a farmaceutické vedy 
Klinické lekárske vedy  

Lekárske vedy 

11. filológia Filológia Humanitné vedy 

12. filozofia Filozofia a teológia Humanitné vedy 

13. fyzika Fyzikálne vedy Prírodné vedy 

14. geodézia a kartografia Stavebné inžinierstvo a architektúra  Technické vedy 

15. historické vedy Historické vedy Humanitné vedy 

16. chemické inžinierstvo a technológie Chemické vedy Prírodné vedy 
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Vyhláška 244/2019 o sústave študijných odborov 
SR 

Oblasti výskumu  Skupina oblastí výskumu 

17. chémia Chemické vedy Prírodné vedy 

18. informatika Informačné a komunikačné vedy  Technické vedy 

19. kybernetika Informačné a komunikačné vedy  Technické vedy 

20. lesníctvo Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy 

21. logopédia a liečebná pedagogika Pedagogické vedy Humanitné vedy 

22. matematika Matematické vedy Prírodné vedy 

23. mediálne a komunikačné štúdiá Masmediálne a komunikačné vedy Spoločenské vedy 

24. obrana a vojenstvo Politické vedy Spoločenské vedy 

25. ošetrovateľstvo Zdravotnícke vedy Lekárske vedy 

26. politické vedy Politické vedy Spoločenské vedy 

27. poľnohospodárstvo a krajinárstvo Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy 

28. potravinárstvo Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy 

29. pôrodná asistencia Zdravotnícke vedy Lekárske vedy 

30. právo Právne vedy Spoločenské vedy 

31. priestorové plánovanie Stavebné inžinierstvo a architektúra  Technické vedy 

32. psychológia Psychologické vedy Spoločenské vedy 

33. sociálna práca Sociálna práca Spoločenské vedy 

34. sociológia a sociálna antropológia Sociológia a sociálna antropológia Spoločenské vedy 

35. stavebníctvo Stavebné inžinierstvo a architektúra Technické vedy 

36. strojárstvo Strojárske vedy Technické vedy 
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Vyhláška 244/2019 o sústave študijných odborov 
SR 

Oblasti výskumu  Skupina oblastí výskumu 

37. teológia Filozofia a teológia  Humanitné vedy 

38. učiteľstvo a pedagogické vedy Pedagogické vedy Spoločenské vedy 

39. umenie 
Performatívne umenie a príslušné vedy o umení 
Vizuálne umenie a príslušné vedy o umení 

Umenie a vedy o umení 

40. vedy o športe 
Pedagogické vedy 
Základné lekárske a farmaceutické vedy 

Spoločenské vedy 
Lekárske vedy 

41. vedy o umení a kultúre 
Performatívne umenie a príslušné vedy o umení 
Vizuálne umenie a príslušné vedy o umení 

Umenie a vedy o umení 

42. vedy o Zemi Vedy o Zemi Prírodné vedy 

43. verejné zdravotníctvo Zdravotnícke vedy Lekárske vedy 

44. veterinárske lekárstvo Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy Poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy 

45. všeobecné lekárstvo Základné lekárske a farmaceutické vedy  Lekárske vedy 

46. zdravotnícke vedy Zdravotnícke vedy  Lekárske vedy 

47. získavanie a spracovanie zemských zdrojov Metalurgické a montánne vedy  Technické vedy 

48. zubné lekárstvo Klinické lekárske vedy Lekárske vedy 

 


