Usmernenie na poskytovanie údajov o výskumných
a nevýskumných projektoch riešených na vysokých školách
Toto usmernenie bolo vypracované na účely zberu údajov o úspešnosti v získavaní
finančných prostriedkov na riešenie projektov na vysokých školách, ktoré sú ako jeden z podkladov
potrebné na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu jednotlivým verejným vysokým školám na
základe metodiky v zmysle § 89 ods. 8 a § 102 ods. 2 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Evidencia projektov riešených na pracoviskách vysokých škôl pre potreby rozpisu
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám prechádza od roku 2022 na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) do pôsobnosti Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
(ďalej len „CVTI SR“), ktoré je priamo riadenou organizáciou MŠVVaŠ SR.

Všeobecné informácie
Tento metodický pokyn sa vzťahuje na poskytovanie údajov o výskumných
a nevýskumných projektoch riešených na pracoviskách vysokých škôl, ktoré budú podľa
potreby využité na prípravu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
na nasledujúci rozpočtový rok. V rámci uvedeného sa zbierajú údaje:
 o výskumných aktivitách od subjektov verejnej správy;
 o výskumných aktivitách od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od
subjektov zo zahraničia mimo grantových schém (zahrnuté sú v nich domáce aj
zahraničné projekty v rámci výskumnej spolupráce so súkromným sektorom);
 o výskumných aktivitách v rámci zahraničných grantových schém;
 o úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov na riešenie edukačných a ostatných
nevýskumných projektov zo zahraničia;
 o úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov na riešenie domácich nevýskumných
projektov.
Pri vypĺňaní údajov je potrebné zohľadniť všeobecne platné zásady:
a) Pri tých výskumných projektoch, kde z poskytovaných základných údajov nie je zrejmý
ich výskumný charakter, je nevyhnutné ho dostatočne zdôvodniť v príslušnom stĺpci
tabuľky. Ak sa nepreukáže ich výskumný charakter, nebudú zohľadnené.
b) Spôsob získavania finančných prostriedkov na výskumné projekty musí obsahovať
súťažný prvok. V prípade výskumných projektov/aktivít od iných subjektov, ako sú
subjekty verejnej správy, sa za súťažný prvok považuje aj samotné uzatvorenie
kontraktu alebo realizácia objednávky vysokou školou.
c) Projekty umeleckej činnosti v rámci výskumných aktivít musia mať tvorivý charakter,
inak ich treba zaradiť medzi domáce nevýskumné projekty. Pri vypĺňaní tabuliek je
potrebné do doplňujúcich informácií uviesť, že ide o projekt umeleckej činnosti.
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d) Nie je potrebné uvádzať výskumné aktivity financované prostredníctvom grantových
schém samotnej vysokej školy, pretože sa nebudú zohľadňovať.
e) Projekty štrukturálnych fondov, štátnych programov, rozvojové projekty a projekty na
podporu špičkových vedeckých tímov sa v týchto tabuľkách neuvádzajú.
f) Projekty, pri ktorých nebude uvedená výška prijatých finančných prostriedkov alebo pri
ktorých bude chýbať bližšia identifikácia, nebudú zohľadnené.
g) Ak sa z finančných prostriedkov, ktoré vysoká škola prijme na svoj účet, časť vyčleňuje
iným spolupracujúcim, resp. spoluriešiteľským organizáciám, v tabuľkách sa uvedie iba
tá časť grantu, ktorú daná vysoká škola čerpala na riešenie svojich vlastných
výskumných aktivít, t. j. neuvedie sa tá časť grantu, ktorá prislúchala spoluriešiteľským
pracoviskám.
h) V závislosti od znenia metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na príslušný rok, na ktorý sa vzťahuje zber údajov, niektoré požadované údaje
nemusia byť využité.
Každá vysoká škola zosumarizuje do jedného formulára údaje v požadovanej štruktúre
a rozsahu za všetky svoje fakulty a podklady zašle CVTI SR ako správcovi predmetnej agendy
elektronickou formou. Zaslaný formulár musí byť podpísaný rektorom vysokej školy, resp. ním
poverenou osobou zodpovednou za správnosť podkladov a doručený v stanovenej lehote. Na
podklady zaslané po určenej lehote sa nebude prihliadať.
CVTI SR zverejní každoročne na svojom webovom sídle informáciu o termíne, dokedy
je potrebné doručiť zosumarizované údaje za príslušné obdobie, ako aj kontaktné údaje na
zasielanie požadovaných podkladov a prípadné konzultácie. Súčasne bude výzva na vyplnenie
formulára, ako aj samotný formulár zaslaný na všetky verejné vysoké školy prostredníctvom emailu.
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Pokyny na vypĺňanie formulára
Formulár je tvorený jedným súborom vo formáte .XLSX, ktorý pozostáva z viacerých
hárkov, označených T1 až T5. Každý z týchto hárkov sa vzťahuje na iný typ aktivít/projektov.
Ďalej v texte je podrobnejšie opísané, aké aktivity/projekty je potrebné uvádzať na jednotlivé
hárky a tiež je uvedená bližšia charakteristika údajov, ktoré sú požadované v jednotlivých
poliach.
Zobrazovať jednotlivé hárky a prepínať sa medzi nimi je možné kliknutím na názov
príslušného hárka na spodnej lište tak, ako je znázornené na obrázku.

Po vyplnení všetkých relevantných údajov je potrebné súbor s formulárom uložiť
a odoslať elektronicky do CVTI SR v zmysle pokynov, ktoré budú každoročne zverejnené na
webovom sídle CVTI SR.

A. Hárky
Hárok T1 – výskumné aktivity od subjektov verejnej správy
Na hárok T1 je potrebné uviesť všetky výskumné aktivity a projekty, podporené od
subjektov verejnej správy. Rozumejú sa tým všetky výskumné aktivity a projekty, podporené
z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré získala príslušná
vysoká škola na svoj účet na riešenie výskumných aktivít. Spôsob získania finančných
prostriedkov musí štandardne obsahovať súťažný prvok. V tabuľke nie je potrebné uvádzať
dotácie, ktoré boli poskytnuté verejným vysokým školám na zabezpečenie riešenia projektov
VEGA, KEGA a APVV (MŠVVaŠ SR použije údaje z vlastných zdrojov).
Na účely posúdenia relevantnosti a verifikácie uvedených údajov je osobitne dôležité
správne vyplniť identifikačné číslo projektu tak, ako je uvedené v zmluve o riešení
a financovaní daného projektu s príslušnou grantovou agentúrou, resp. financujúcim
subjektom, resp. iný obdobný údaj, na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať
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konkrétny projekt/aktivitu. Takisto je vhodné uviesť odkaz na príslušnú zmluvu o riešení
a financovaní projektu, ak takáto zmluva bola zverejnená.
Hárok T2 – výskumné aktivity od iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, a od
subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém)
Na hárok T2 je potrebné uviesť všetky výskumné aktivity a projekty, ktoré nie sú
podporené od subjektov verejnej správy (pozri informácie k hárku T1) ani prostredníctvom
zahraničných grantových schém (pozri informácie k hárku T3). Medzi takéto aktivity patria
predovšetkým projekty, ktoré sú riešené v rámci výskumnej spolupráce s domácim alebo
zahraničným súkromným sektorom. V uvedených prípadoch sa výskum mohol realizovať
napríklad na základe uzatvoreného kontraktu medzi subjektom súkromného sektora a vysokou
školou alebo na základe realizácie objednávky od subjektu súkromného sektora pre príslušnú
vysokú školu a pod.
Na účely posúdenia relevantnosti a verifikácie uvedených údajov je osobitne dôležité
správne vyplniť údaje o poskytovateľovi, ktorý danú výskumnú aktivitu/projekt finančne
podporil. V rámci toho je potrebné uviesť IČO poskytovateľa (ak je poskytovateľ zo zahraničia,
IČO sa napíše, ak existuje a je k dispozícii, resp. sa uvedie iný vhodný identifikátor
poskytovateľa). Taktiež je potrebné uviesť odkaz na príslušnú zmluvu o riešení a financovaní
projektu/aktivity, ak takáto zmluva bola zverejnená. V prípade, ak nie je k dispozícii takáto
zmluva, je potrebné iným vhodným spôsobom preukázať pravdivosť uvedených údajov.
Hárok T3 – výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém
Na hárok T3 je potrebné uviesť všetky výskumné aktivity a projekty, ktoré boli
podporené prostredníctvom zahraničných grantových schém, to znamená že pridelenie grantu
schválila a poskytla vysokej škole zahraničná vedecká agentúra, Európska komisia alebo
zahraničný koordinátor projektu riešeného v rámci rámcového programu Európskej únie.
Podmienkou na akceptovanie takéhoto udeleného grantu je, že bol vysokej škole pridelený na
základe zmluvy alebo obdobného dokumentu, ktorej číslo je nutné uviesť vo formulári.
Finančné prostriedky z grantu, ktoré prijala vysoká škola na svoj účet, je potrebné vo
formulári uvádzať v eurách (v celých jednotkách). Pri uvádzaní informácie o výške
poskytnutého zahraničného grantu je oprávnené uvádzať iba tú časť grantu, ktorá bola
vyslovene určená na výskum. Nie je oprávnené uvádzať čiastku z poskytnutého grantu, ktorá
bola určená na mobility slovenských výskumníkov, aj keď bola poskytnutá na účet vysokej
školy.
Hárok T4 – edukačné a ostatné nevýskumné projekty zo zahraničia
Na hárok T4 je potrebné uviesť všetky edukačné a ostatné nevýskumné aktivity
a projekty, ktoré boli podporené zo zahraničia. Zaraďujú sa sem napríklad:
 projekty Leonardo (Lifelong Learnig), Comenius (cooperation projects for the training
of school education staff), Erasmus a Minerva, ktoré nemajú charakter výskumných
projektov;
4





projekty DAAD, CEEPUS, COST, Marie Curie a projekty SAIA, ktoré sú zamerané na
vycestovanie zamestnancov alebo doktorandov do zahraničia, príp. na prijatie
zahraničných návštev (ide o mobilitné granty a nie výskumné projekty);
International Visegrad Fund (ide o spoluprácu charakteru mobilít).

Na účely posúdenia relevantnosti a verifikácie uvedených údajov je osobitne dôležité
správne vyplniť údaje o poskytovateľovi, ktorý danú aktivitu/projekt finančne podporil.
V rámci toho je potrebné uviesť IČO poskytovateľa (ak je poskytovateľ zo zahraničia, IČO sa
napíše, ak existuje a je k dispozícii, resp. sa uvedie iný vhodný identifikátor poskytovateľa).
Taktiež je potrebné uviesť odkaz na príslušnú zmluvu o riešení a financovaní projektu/aktivity,
ak takáto zmluva bola zverejnená. V prípade, ak nie je k dispozícii takáto zmluva, je potrebné
iným vhodným spôsobom preukázať pravdivosť uvedených údajov.
Hárok T5 – domáce nevýskumné projekty
Na hárok T5 je potrebné uviesť všetky ostatné domáce nevýskumné aktivity a projekty.
Môže ísť predovšetkým o aktivity a projekty, ktoré sú riešené v rámci nevýskumnej spolupráce
s domácimi subjektmi súkromného sektora, verejného sektora a pod. Tieto aktivity sa mohli
realizovať napríklad na základe uzatvoreného kontraktu medzi subjektom súkromného sektora
a vysokou školou alebo na základe realizácie objednávky od subjektu súkromného sektora pre
príslušnú vysokú školu a pod.
Na účely posúdenia relevantnosti a verifikácie uvedených údajov je osobitne dôležité
správne vyplniť údaje o poskytovateľovi, ktorý danú aktivitu/projekt finančne podporil. Taktiež
je potrebné uviesť odkaz na príslušnú zmluvu o riešení a financovaní projektu/aktivity, ak
takáto zmluva bola zverejnená. V prípade, ak nie je k dispozícii takáto zmluva, je potrebné iným
vhodným spôsobom preukázať pravdivosť uvedených údajov.

B. Polia
Táto časť slúži ako pomôcka pri vypĺňaní jednotlivých polí formulára. Pri každom poli
je v zátvorke uvedené, v ktorých hárkoch a v ktorom stĺpci v rámci príslušného hárka sa dané
pole nachádza. Pri každom poli je taktiež uvedené, či ide o povinné alebo nepovinné pole.
Povinné polia nemôžu zostať nevyplnené.
Vysoká škola (hárky T1 – T5, stĺpec A)
Pole je povinné.
Po kliknutí do bunky v príslušnom riadku sa zobrazí šípka rozbaľovacieho menu (pozri
obrázok), z ktorého je potrebné vybrať názov vysokej školy, za ktorú sa formulár vypĺňa.
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Názov fakulty (hárky T1 – T5, stĺpec B)
Pole je povinné.
Po kliknutí do bunky v príslušnom riadku sa zobrazí šípka rozbaľovacieho menu, z ktorého je
potrebné vybrať názov fakulty, do pôsobnosti ktorej spadá konkrétna aktivita/projekt.
Dostupnosť výberu názvu fakulty je podmienená vyplnením názvu vysokej školy v stĺpci A.
Pokiaľ nie je stĺpec A vyplnený, údaje do stĺpca B nie je možné vyplniť.
V prípade potreby je možné uviesť aj inú organizačnú zložku vysokej školy, ktorá sa dá uviesť
ako textové pole v záverečnej časti stĺpca.
Je potrebné zosumarizovať do jedného formulára údaje za všetky fakulty a organizačné súčasti
vysokej školy, za ktorú sa formulár predkladá.
Názov projektu (hárky T1 – T5, stĺpec C)
Pole je povinné.
V tomto poli je potrebné uviesť názov konkrétnej výskumnej aktivity/projektu, resp.
nevýskumného projektu. Je potrebné uviesť každý samostatný projekt, resp. aktivitu do
samostatného riadka.
Priezvisko, meno a tituly zodpovedného riešiteľa (hárky T1 – T5, stĺpec D)
Pole je povinné.
V tomto poli je potrebné uviesť priezvisko, meno a tituly zodpovedného riešiteľa alebo
koordinátora príslušnej aktivity, resp. projektu. V prípade, že aktivita, resp. projekt má viacero
rovnocenných hlavných riešiteľov/koordinátorov, uvedú sa v tomto stĺpci údaje o všetkých
hlavných riešiteľoch/koordinátoroch a oddelia sa bodkočiarkou.
Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy (hárky T1 – T5, stĺpec E)
Pole je povinné.
V tomto poli je potrebné uviesť číslo projektu tak, ako je uvedené v zmluve o riešení daného
projektu s príslušnou grantovou agentúrou, resp. financujúcim subjektom. V prípade, že
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aktivita, resp. projekt nemá pridelené osobitné identifikačné číslo, uvedie sa číslo zmluvy,
názov zmluvy, číslo objednávky, resp. iný obdobný údaj, na základe ktorého je možné vyhľadať
konkrétny projekt/aktivitu.
Skupina odborov vedy a techniky (hárky T1 – T5, stĺpec F)
Pole je povinné v častiach T1-T4, v T5 nepovinné.
V tomto stĺpci je potrebné uviesť príslušnú skupinu odborov vedy a techniky v zmysle smernice
MŠVVaŠ SR č. 27/2006-R z 21.12.2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku
odborov vedy a techniky, do ktorej je zaradený daný projekt/aktivita. Po kliknutí do bunky
v príslušnom riadku sa zobrazí šípka rozbaľovacieho menu, z ktorého je potrebné vybrať
príslušnú skupinu odborov vedy a techniky. Pre lepšiu orientáciu je možné využiť kompletný
číselník odborov vedy a techniky, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto metodického pokynu.
Podskupina odborov vedy a techniky (hárky T1 – T5, stĺpec G)
Pole je povinné v častiach T1-T4, v T5 nepovinné.
V tomto stĺpci je potrebné uviesť príslušnú podskupinu odborov vedy a techniky v zmysle
smernice MŠVVaŠ SR č. 27/2006-R z 21.12.2006 o sústave odborov vedy a techniky
a číselníku odborov vedy a techniky, do ktorej je zaradený daný projekt/aktivita. Po kliknutí do
bunky v príslušnom riadku sa zobrazí šípka rozbaľovacieho menu, z ktorého je potrebné vybrať
príslušnú podskupinu odborov vedy a techniky. Pokiaľ nie je vyplnená skupina odborov vedy
a techniky v stĺpci F, údaje do stĺpca G nie je možné vyplniť. Pre lepšiu orientáciu je možné
využiť kompletný číselník odborov vedy a techniky, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto
metodického pokynu.
Odbor vedy a techniky (hárky T1 – T5, stĺpec H)
Pole je povinné v častiach T1-T4, v T5 nepovinné.
V tomto stĺpci je potrebné uviesť príslušný odbor vedy a techniky v zmysle smernice MŠVVaŠ
SR č. 27/2006-R z 21.12.2006 o sústave odborov vedy a techniky a číselníku odborov vedy
a techniky, do ktorej je zaradený daný projekt/aktivita. Po kliknutí do bunky v príslušnom
riadku sa zobrazí šípka rozbaľovacieho menu, z ktorého je potrebné vybrať príslušný odbor
vedy a techniky. Pokiaľ nie je vyplnená podskupina odborov vedy a techniky v stĺpci G, údaje
do stĺpca H nie je možné vyplniť. Pre lepšiu orientáciu je možné využiť kompletný číselník
odborov vedy a techniky, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tohto metodického pokynu.
Špecifikácia oblasti výskumu (hárok T1-T5, stĺpec I)
Pole je povinné v častiach T1-T4, v T5 nepovinné.
V tomto stĺpci je potrebné uviesť špecifickú oblasť výskumu. Po kliknutí do bunky
v príslušnom riadku sa zobrazí šípka rozbaľovacieho menu, z ktorého je potrebné vybrať
príslušnú oblasť výskumu.
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Podnet na podávanie súťažných návrhov (hárok T1, stĺpec J)
Podnet na výskumnú spoluprácu (hárok T2, stĺpec J)
Pole je nepovinné.
V tomto stĺpci je potrebné uviesť, na základe akého podnetu bol daný projekt vypracovaný.
Napr. v prípade, ak ide o projekt podporený v rámci grantovej výzvy na predkladanie projektov,
je potrebné uviesť verejne dostupný odkaz na webovú stránku príslušnej výzvy. V prípade, že
projekt nie je riešený na základe výzvy, ale priamo na základe konkrétnej objednávky, resp.
zmluvy, uvedie sa odkaz na príslušnú zmluvu z centrálneho registra zmlúv (www.crz.gov.sk),
z centrálneho registra projektov (www.crp.gov.sk) a pod., príp. odkaz na zverejnenú
objednávku, ak existuje.
Spôsob zverejnenia grantovej výzvy na podávanie súťažných návrhov (hárok T3, stĺpec J)
Pole je povinné.
V tomto stĺpci je potrebné uviesť, akým spôsobom a kde bola zverejnená grantová výzva,
v rámci ktorej bol daný projekt podporený, napr. formou odkazu na webovú stránku príslušnej
grantovej výzvy. Keďže v tomto hárku sa uvádzajú výskumné projekty podporené zo
zahraničných grantových schém, toto pole je povinné.
Spôsob zverejnenia výzvy (hárok T4, stĺpec J; hárok T5, stĺpec J)
Pole je nepovinné.
V prípade, že aktivita/projekt bol riešený v rámci niektorej výzvy na predkladanie projektov, je
potrebné uviesť, akým spôsobom a kde bola príslušná výzva zverejnená, napr. formou odkazu
na webovú stránku príslušnej výzvy.
Názov programu, v rámci ktorého bola poskytnutá podpora (hárky T1 – T5, stĺpec K)
Pole je nepovinné.
Uvedené pole sa vypĺňa v prípade, že aktivita/projekt bol podporený z niektorého špecifického
programu alebo schémy podpory projektov. Je potrebné uviesť konkrétny názov príslušného
programu, resp. schémy podpory projektov.
Názov inštitúcie, ktorá podporu poskytla (hárky T1 – T5, stĺpec L)
Pole je povinné.
Je potrebné uviesť názov inštitúcie, ktorá poskytla finančné prostriedky na realizáciu príslušnej
aktivity, resp. projektu.
IČO/identifikačné číslo poskytovateľa (hárky T1 – T5, stĺpec M)
Pole je povinné.
Je potrebné uviesť IČO (v prípade slovenského subjektu), resp. iné identifikačné číslo
(v prípade zahraničného subjektu) inštitúcie, ktorá poskytla finančné prostriedky na realizáciu
príslušnej aktivity, resp. projektu.
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Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí podpory (hárky T1 – T5, stĺpec N)
Pole je povinné v častiach T1-T4, v T5 nepovinné.
Je potrebné uviesť dátum podpisu zmluvy, na základe ktorej boli poskytnuté finančné
prostriedky na realizáciu príslušnej aktivity, resp. projektu.
Rok začiatku riešenia projektu (hárky T1 – T5, stĺpec O)
Pole je povinné.
Je potrebné uviesť rok začiatku riešenia príslušnej aktivity, resp. projektu.
Rok skončenia riešenia projektu (hárky T1 – T5, stĺpec P)
Pole je povinné.
Je potrebné uviesť rok skončenia riešenia príslušnej aktivity, resp. projektu. V prípade, že
riešenie stále prebieha, uvedie sa plánovaný rok skončenia riešenia.
Výška finančných prostriedkov v kategórii BV prijatých vysokou školou na jej účet v období
od 1.1.2021 do 31.12.2021 (hárky T1 – T5, stĺpec Q)
Pole je povinné.
Je potrebné uviesť výšku finančných prostriedkov v kategórii bežných výdavkov (BV), ktoré
vysoká škola predkladajúca formulár prijala na svoj účet v období od 1.1.2021 do 31.12.2021
v súvislosti s riešením príslušnej aktivity, resp. projektu. Je potrebné uviesť sumu v eurách
v celých jednotkách.
Doplňujúce informácie (hárky T1 – T5, stĺpec R)
Pole je nepovinné.
V tomto stĺpci je možné uviesť akékoľvek ďalšie informácie o príslušnej aktivity, resp.
projektu, ktoré sú relevantné na jeho posúdenie. Do tohto poľa je možné vložiť napr. odkaz na
zverejnenú zmluvu s poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu príslušnej
aktivity/projektu, príp. uviesť ďalšie skutočnosti, ktorými sa preukáže pravdivosť
a relevantnosť poskytnutých údajov.
Anotácia (hárky T1 – T5, stĺpec S)
Pole je povinné.
V tomto stĺpci je potrebné uviesť stručnú anotáciu príslušnej aktivity, resp. projektu. Z anotácie
musia byť zrejmé predovšetkým ciele a očakávané výstupy riešenia danej aktivity, resp.
projektu.
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Väzba na informačný systém SK CRIS
CVTI SR prevádzkuje informačný systém o výskume, vývoji a inováciách SK CRIS
(www.skcris.sk; ďalej len „SK CRIS“), ktorý je súčasťou informačného systému výskumného
a vývojového potenciálu Slovenskej republiky v zmysle § 26 zákona č. 172/2005 Z. z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Súčasťou SK CRIS je aj register výskumných projektov.
Agenda údajov o výskumných projektoch k rozpisu dotácií verejným vysokým školám
je logicky na dátovej úrovni prepojená s registrom projektov SK CRIS. Výskumné projekty,
ktoré budú vyhodnotené ako relevantné k rozpisu dotácií verejným vysokým školám, sa po
ukončení zberu údajov prenesú do registra projektov SK CRIS, ak sa už predtým v registri
projektov SK CRIS nenachádzali.
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Príloha č. 1

Číselník odborov vedy a techniky
V tejto prílohe je uvedený číselník odborov vedy a techniky, rozčlenený na skupiny
odborov vedy a techniky, podskupiny odborov vedy a techniky a samotné odbory vedy
a techniky v zmysle smernice MŠVVaŠ SR č. 27/2006-R z 21.12.2006 o sústave odborov vedy
a techniky a číselníku odborov vedy a techniky. Číselník slúži ako pomôcka pre lepšiu
orientáciu pri vypĺňaní stĺpcov F, G a H v hárkoch T1 – T4 formulára.
Číselný kód SKUPINA ODBOROV VEDY A TECHNIKY
Podskupina odborov vedy a techniky
Odbor vedy a techniky
010000

PRÍRODNÉ VEDY

010100

Matematické vedy

010101

Algebra a teória čísel

010102

Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

010103

Diskrétna matematika

010104

Geometria a topológia

010105

Matematická analýza

010106

Matematická logika a základy matematiky

010107

Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

010108

Pravdepodobnosť a matematická štatistika

010109

Štatistika

010110

Teória vyučovania matematiky

010199

Ostatné príbuzné odbory matematických vied

010200

Počítačové a informatické vedy (okrem 020300
Knižničná a informačná veda)

010201

Informatické a počítačové vedy

010202

Bioinformatika

010203

Teória vyučovania počítačových a informatických vied

010299

Ostatné príbuzné odbory informatických vied

010300

Fyzikálne vedy

010301

Astrofyzika

010302

Astronómia

010303

Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a poľnohospodárske, lesnícke a chemické vedy)

010304

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

010305

Fyzika plazmy

010306

Geofyzika

010307

Chemická fyzika (aj pre chemické vedy)

010308

Jadrová a subjadrová fyzika

010309

Kvantová elektronika a optika

010310

Meteorológia a klimatológia

010311

Teória vyučovania fyziky

Informačné a komunikačné technológie a 050804
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010312

Všeobecná fyzika a matematická fyzika

010313

Fyzika životného prostredia

010399

Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied

010400

Chemické vedy

010401

Analytická chémia

010402

Anorganická chémia

010403

Biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske
vedy)

010404

Fyzikálna chémia

010405

Environmentálna chémia

010406

Bioorganická chémia

010407

Materiálová chémia

010408

Jadrová chémia

010409

Makromolekulová chémia

010410

Organická chémia

010411

Teoretická a počítačová chémia

010412

Teória vyučovania chémie

010499

Ostatné príbuzné odbory chemických vied

010500

Vedy o Zemi a enviromentálne vedy (aj zemské zdroje)

010501

Geológia

010502

Všeobecná geológia

010503

Aplikovaná geológia

010504

Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy)

010505

Inžinierska geológia

010506

Ložisková geológia, ekonomická geológia

010507

Mineralógia

010508

Aplikovaná geofyzika

010509

Paleontológia

010510

Petrológia

010511

Tektonika

010512

Environmentálna geológia

010513

Fyzická geografia a geoekológia

010514

Geografická kartografia

010515

Humánna geografia

010516

Demogeografia

010517

Regionálna geografia

010518

Politická geografia

010519

Geoinformatika

010520

Ekológia

010521

Všeobecná ekológia

010522

Ekológia jedinca a populácií

010523

Synekológia

010524

Autoekológia
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010525

Demekológia

010526

Produkčná ekológia

010527

Ochrana a využívanie krajiny

010528

Ochrana prírody

010529

Krajinná ekológia

010530

Environmentálny manažment

010531

Meteorológia

010532

Hydrológia

010533

Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy)

010534

Geoturizmus

010535

Teória vyučovania Vied o zemi

010599

Ostatné príbuzné odbory Vied o zemi (geologických, geografických, ekologických a enviromentálnych
vied)

010600

Biologické vedy

010601

Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

010602

Bunková biológia

010603

Entomológia

010604

Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy)

010605

Fyzická antropológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne,poľnohospodárske a lesnícke vedy)

010606

Fyziológia rastlín

010607

Fyziológia živočíchov

010608

Genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)

010609

Genotoxikológia

010610

Hydrobiológia (aj pre vodohospodárske vedy)

010611

Imunológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske vedy a lesnícke vedy)

010612

Mikrobiológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske , lesnícke
a vodohospodárske vedy))

010613

Molekulárna biológia

010614

Molekulárna cytológia

010615

Cytológia

010616

Mykológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)

010617

Neurovedy

010618

Onkológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)

010619

Pedológia (aj pre poľnohospodárske, lesnícke vedy a vodohospodárske vedy)

010620

Parazitológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke
a vodohospodárske vedy)

010621

Virológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)

010622

Všeobecná biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)

010623

Zoológia (aj pre vodohospodárske vedy)

010624

Teória vyučovania biologických vied

010699

Ostatné príbuzné odbory biologických vied

010700

Ostatné odbory prírodných vied

020000

TECHNICKÉ VEDY
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020100

Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia)

020101

Architektúra a urbanizmus

020102

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

020103

Pozemné stavby

020104

Priestorové plánovanie

020105

Vodné stavby (aj pre vodohospodárske vedy)

020106

Dopravné systémy

020107

Dopravné technológie

020108

Geodézia, kartografia a kataster

020109

Životné prostredie

020110

Technológie a manažérstvo stavieb

020199

Ostatné príbuzné odbory stavebného inžinierstva a dopravy

020200

Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy

020201

Teoretická elektrotechnika

020202

Elektrická trakcia

020203

Elektrické pohony

020204

Elektrické stroje a prístroje

020205

Elektrotechnológie a materiály

020206

Elektrotepelná technika

020207

Svetelná technika

020208

Technika vysokých napätí

020209

Výroba a rozvod elektrickej energie

020210

Elektroenergetika

020211

Mikroelektronika

020212

Optoelektronika

020213

Rádiolektronika

020214

Vákuová elektronika a technika

020215

Výkonová elektronika

020216

Senzorika

020217

Meracia technika

020218

Metrológia

020299

Ostatné príbuzné odbory elektrotechniky, odboroch informačných a komunikačných technológií,
automatizácie a riadiacich systémov

020300

Informačné a komunikačné technológie

020301

Teoretická informatika (aj pre prírodné vedy)

020302

Aplikovaná informatika

020303

Softvérové inžinierstvo (aj pre prírodné vedy)

020304

Hospodárska informatika

020305

Telekomunikácie

020306

Vojenské komunikačné a informačné systémy

020307

Telekomunikačná technika

020308

Telekomunikačné systémy

020309

Počítačové inžinierstvo
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020310

Umelá inteligencia

020311

Informačné systémy

020312

Teória informácie

020313

Riadenie procesov

020314

Robotika (aj pre strojárstvo)

020315

Kybernetika

020316

Technická kybernetika

020399

Ostatné príbuzné odbory informačných a komunikačných technológí

020400

Strojárstvo

020401

Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov

020402

Bezpečnosť technických systémov

020403

Časti a mechanizmy strojov

020404

Fyzikálne inžinierstvo

020405

Hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia

020406

Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

020407

Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

020408

Priemyselné inžinierstvo

020409

Príprava a spracovanie kovových a nekovových materiálov

020410

Procesná technika

020411

Spaľovacie motory

020412

Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia

020413

Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

020414

Stroje a zariadenia pre spotrebný priemysel (koža, sklo, guma, drevo, textil)

020415

Technická kybernetika

020416

Tepelná energetika (aj pre hutníctvo a stavebníctvo)

020417

Výrobné stroje a zariadenia

020418

Vojenské zbraňové systémy a ich časti

020419

Zváranie, zlievanie a prášková metalurgia

020420

Aplikovaná mechanika

020421

Mechanika tuhých a poddajných telies

020422

Mechanika tekutín

020423

Termomechanika

020424

Náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách

020425

Jadrová technika a energetika (aj pre elektrotechniku)

020426

Mechatronika (aj pre elektrotechniku)

020427

Bionika a biomechanika (aj elektrotechnika, lekárske a biologické vedy)

020428

Kvalita produkcie

020429

Súdne inžinierstvo

020430

Biomedicínske inžinierstvo

020431

Enviromentálne inžinierstvo

020432

Matematické inžinierstvo

020433

Automobilové inžinierstvo

020499

Ostatné príbuzné odbory strojárstva
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020500

Chemické inžinierstvo

020501

Anorganická technológia a materiály

020502

Chémia a technológia požívatín (aj pre vodohospodárske vedy)

020503

Chémia a technológia životného prostredia (aj pre vodohospodárske vedy)

020504

Chemické inžinierstvo a riadenie procesov

020505

Organická technológia a technológia palív

020506

Technológia makromolekulových látok

020507

Recyklačné technológie

020508

Chémia a technológia ochrany proti bojovým otravným látkam.

020509

Chémia a technológia výbušnín

020510

Potravinárska technológia

020599

Ostatné príbuzné odbory chemického inžinierstva

020600

Materiálové inžinierstvo

020601

Keramika a sklo

020602

Vrstvy a filmy

020603

Kompozity

020604

Papier a celulóza

020605

Drevo

020606

Textílie

020607

Guma a koža

020699

Ostatné príbuzné odbory materiálového inžinierstva

020700

Medicínske inžinierstvo

020701

Medicínska laboratórna technológia

020799

Ostatné príbuzné odbory medicínskeho inžinierstva

020800

Enviromentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy)

020801

Banské meračstvo a geodézia

020802

Geotechnika

020803

Banská geológia a geologický prieskum

020804

Mineralurgia

020805

Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

020806

Hutníctvo kovov

020807

Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)

020808

Chemická metalurgia

020809

Hydromeliorácie

020810

Hydrotechnika

020811

Úprava tokov a bystrín

020812

Protipovodňová ochrana

020813

Morfológia tokov, jazier, bystrín a nádrží

020814

Integrovaný manažment povodia

020815

Vodné plánovanie

020816

Ochrana vodných zdrojov

020899

Ostatné príbuzné odboryenviromentálneho inžinierstva ( baníctva, hutníctva a vodohospodárskych vied)

020900

Enviromentálna biotechnológia

Príloha č. 1
020901

Bioremediácia

020902

Diagnostická biotechnológia v enviromentálnom manažmente

020903

Ostatné príbuzné odbory enviromentálnej biotechnológie

021000

Priemyselná biotechnológia

021001

Biopostupy v technológiách

021002

Biokatalyzátory

021003

Fermentácia

021004

Bioprodukty

021005

Biomateriály

021006

Bioplasty

021007

Biopalivá

021008

Biomasa a špecifické biochemikálie

021009

Nové biomateriály

021099

Ostatné príbuzné odbory priemyselnej biotechnológie

021100

Nanotechnológie

021101

Nanomateriály

021102

Nanoprocesy

021103

Nanoelektronika

021104

Nanotechnológie a molekulárna elektrotechnika

021199

Ostatné príbuzné odbory nanotechnológií

021200

Drevárske vedy

021201

Technológia a spracovanie dreva

021202

Štruktúra a vlastnosti dreva

021203

Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov

021299

Ostatné príbuzné odbory drevárskych vied

021300

Ostatné odbory technických vied

030000

LEKÁRSKE VEDY

030100

Základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

030101

Anatómia, histológia a embryológia

030102

Farmaceutická chémia

030103

Farmakognózia

030104

Farmakológia

030105

Galenická farmácia

030106

Normálna a patologická fyziológia

030107

Toxikológia

030108

Onkológia

030109

Patologická anatómia a súdne lekárstvo

030199

Ostatné príbuzné odbory základných odborov lekárskych a farmaceutických vied

030200

Klinické lekárske vedy

030201

Anesteziológia a resuscitácia

030202

Dermatovenerológia

030203

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

030204

Gynekológia a pôrodníctvo
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030205

Chirurgia

030206

Neurológia

030207

Nukleárna medicína

030208

Oftalmológia

030209

Ortopédia

030210

Otorinolaryngológia

030211

Pediatria

030212

Psychiatria

030213

Röntgenológia a rádiológia

030214

Urológia

030215

Vnútorné choroby

030216

Urgentná a pohotovostná medicína

030217

Zubné lekárstvo

030218

Klinická biochémia

030219

Klinická farmácia

030220

Klinická farmakológia

030299

Ostatné príbuzné odbory klinických odborov lekárskych vied

030300

Zdravotné vedy

030301

Epidemiológia

030302

Hygiena

030303

Ošetrovateľstvo

030304

Sociálna farmácia - lekárenstvo

030305

Sociálne služby a poradenstvo

030306

Telovýchovné lekárstvo

030307

Verejné zdravotníctvo

030308

Letecké a kozmické lekárstvo

030309

Vojenské zdravotníctvo

030399

Ostatné príbuzné odbory zdravotníctva a sociálnych sližieb

030400

Biotechnológie v zdravotníctve

030401

Asistovaná reprodukcia

030402

Technológie skúmajúce DNA, proteínov a enzýmov a ich vplyv na organizmus

030499

Ostatné príbuzné odbory biotechnológií v zdravotníctve

030500

Ostatné odbory lekárskych vied

040000

PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY

040100

Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo

040101

Všeobecná rastlinná produkcia

040102

Špeciálna rastlinná produkcia

040103

Agrochémia a výživa rastlín

040104

Fyziológia plodín a drevín

040105

Záhradníctvo

040106

Krajinné inžinierstvo

040107

Krajinná a záhradná architektúra

040108

Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
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040109

Ochrana pôdy

040110

Ochrana rastlín

040111

Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied

040112

Lesnícka fytológia

040113

Pestovanie lesa

040114

Hospodárska úprava lesov

040115

Ochrana lesa

040116

Poľovníctvo

040117

Technika a technológia lesníckej výroby

040118

Rybárstvo

040119

Genetika a šľachtenie

040120

Spracovanie poľnohospodárskych produktov

040121

Ekonomika a manažment poľnohospodárstva

040199

Ostatné príbuzné odbory poľnohospodárskych vied, lesníctva a rybárstva

040200

Živočíšna produkcia

040201

Všeobecná živočíšna produkcia

040202

Špeciálna živočíšna produkcia

040299

Ostatné príbuzné odbory živočíšnej produkcie

040300

Veterinárske vedy

040301

Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

040302

Hygiena potravín

040303

Infekčné a parazitárne choroby zvierat

040304

Súdne a verejné veterinárske lekárstvo

040305

Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

040306

Veterinárna morfológia

040307

Veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

040308

Vnútorné choroby zvierat

040309

Výživa zvierat a dietetika

040399

Ostatné príbuzné odbory veterinárskych vied

040400

Biotechnológie v poľnohospodárstve

040401

Poľnohospodárske a potravinárske biotechnológie

040402

GM technológie

040403

Klonovanie dobytka

040404

Kvalitatívna analýza

040405

Diagnostika biomasy a technológie výroby krmív

040406

Biofarmy

040499

Ostatné príbuzné odbory biotechnológií v poľnohospodárstve

040500

Ostatné odbory pôdohospodárskych vied

050000

SPOLOČENSKÉ VEDY

050100

Psychologické vedy

050101

Forenzná psychológia

050102

Klinická psychológia

050103

Pedagogická poradenská a školská psychológia
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050104

Psychológia osobnosti

050105

Psychológia práce

050106

Sociálna psychológia

050107

Všeobecná psychológia

050108

Vývinová psychológia

050199

Ostatné príbuzné odbory psychologických vied

050200

Ekonomické vedy a obchod

050201

Dejiny národného hospodárstva

050202

Ekonometria a operačný výskum

050203

Ekonomická teória

050204

Ekonomika a manažment obranných zdrojov

050205

Ekonomika a manažment podniku

050206

Ekonomika a riadenie podnikov

050207

Financie

050208

Finančný manažment

050209

Medzinárodné ekonomické vzťahy

050210

Medzinárodné podnikanie

050211

Obchod a marketing

050212

Odvetvové a prierezové ekonomiky

050213

Odvetvové ekonomiky a manažment

050214

Podnikový manažment

050215

Poisťovníctvo

050216

Svetová ekonomika

050217

Účtovníctvo

050218

Verejná ekonomika a služby

050219

Verejná správa a regionálny rozvoj

050220

Vojenská logistika

050221

Cestovný ruch

050222

Manažment

050223

Manažment vojenských systémov

050224

Medzinárodné vzťahy

050225

Bojové použitie a výcvik ozbrojených síl

050226

Operačný výskum vo vojenstve

050227

Národná a medzinárodná bezpečnosť

050299

Ostatné príbuzné odbory ekonomických vied a manažmentu

050300

Pedagogické vedy

050301

Andragogika

050302

Liečebná pedagogika

050303

Logopédia

050304

Odborová didaktika

050305

Pedagogika

050306

Predškolská a elementárna pedagogika

050307

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
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050308

Špeciálna pedagogika

050309

Športová edukológia

050310

Športová humanistika

050311

Športová kinantropológia

050399

Ostatné príbuzné odbory pedagogických vied, učiteľstva a vychovávateľstva

050400

Sociálne vedy

050401

Sociológia

050402

Teória a metodológia sociológie

050403

Odvetvové sociológie

050404

Sociálna antropológia (aj pre historické vedy)

050405

Sociálna práca

050406

Kulturológia

050407

Etnológia

050408

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

050409

Záchranné služby

050499

Ostatné príbuzné odbory sociálnych vied

050500

Právne vedy

050501

Teória dejín štátu a práva

050502

Ústavné právo

050503

Správne právo

050504

Hospodárske a finančné právo

050505

Pracovné právo

050506

Trestné právo

050507

Európske právo

050508

Rímske právo

050509

Obchodné a finančné právo

050510

Občianske právo

050511

Ochrana osôb a majetku

050512

Bezpečnostné verejno-správne služby

050513

Teória policajných vied

050514

Kriminológia a kriminalistika

050515

Aplikované policajné vedy

050599

Ostatné príbuzné odbory právnych vied

050600

Politické vedy

050601

Teória politiky

050602

Porovnávacia politológia

050603

Prognostika

050604

Verejná správa

050605

Teória organizácie a riadenia

050699

Ostatné príbuzné odbory politických vied

050700

Sociálna a ekonomická geografia

050701

Sociálne aspekty enviromentálnych vied

050702

Kultúrna a ekonomická geografia
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050703

Mestské štúdie

050704

Plánovanie dopravy a jeho sociálne aspekty

050705

Humánna geografia

050706

Regionálna geografia

050707

Politická geografia

050708

Demogeografia a demografia

050799

Ostatné príbuzné odbory sociálnej a ekonomickej geografie

050800

Masmediálna komunikácia

050801

Teória žurnalistiky

050802

Dejiny žurnalistiky

050803

Masmediálna veda

050804

Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty)

050899

Ostatné príbuzné odbory masmediálnej komunikácie

050900

Ostatné odbory spoločenských vied

060000

HUMANITNÉ VEDY

060100

Historické vedy a archeológia

060101

História

060102

Archeológia

060103

Klasická archeológia

060104

Muzeológia

060105

Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

060106

Dejiny vied a techniky

060107

Archívnictvo a pomocné vedy historické

060108

Slovenské dejiny

060109

Všeobecné dejiny

060199

Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie

060200

Filologické vedy

060201

Cudzie jazyky a kultúry

060202

Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

060203

Klasické jazyky a literatúry

060204

Neslovanské jazyky a literatúry

060205

Orientálne jazyky a literatúry

060206

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

060207

Slovanské jazyky a literatúry

060208

Slovenský jazyk a literatúra

060209

Všeobecná jazykoveda

060210

Literárna veda

060299

Ostatné príbuzné odbory filologických vied

060300

Filozofické vedy, etika a teologické vedy

060301

Systematická filozofia

060302

Dejiny filozofie

060303

Logika a metodológia vedy

060304

Etika
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060305

Ostatné príbuzné odbory filozofie

060306

Teológia

060307

Katolícka teológia

060308

Evanjelická teológia

060309

Pravoslávna teológia

060399

Ostatné príbuzné odbory filozofických vied, etiky a teologických vied

060400

Vedy o kultúre a umení

060401

Teória a dejiny kultúry

060402

Religionistika (aj pre historické, teologické a sociálne vedy)

060403

Kultúrna antropológia a etnológia

060404

Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre

060405

Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)

060406

Literárna veda

060407

Teória a dejiny slovenskej literatúry

060408

Slavistika – slovanské literatúry

060409

Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

060410

Teória a dejiny výtvarných umení

060411

Dizajn (aj pre technické vedy)

060412

Teória a dejiny hudby

060413

Teória a dejiny divadla

060414

Teória a dejiny umenia

060415

Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

060416

Architektonická tvorba

060417

Teória a technológia reštaurovania

060499

Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre umení

060500

Ostatné odbory humanitných vied

