
Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ

Rozhodnutie

o poskytnutí

finančných

prostriedkov

APVV-15-0013 Osnovné modely existenciálnych stratégií v arcinaratívoch Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0024 Kierkegaard a súčasná kríza Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0030
Historické príčiny a súvislosti revolučných udalostí na Blízkom 

východe a ich implikácie pre bezpečnosť Slovenska a EÚ
Ústav orientalistiky SAV poskytnúť

APVV-15-0036
Východné Slovensko v 19. a 20. storočí vo vzťahu centra              

a periférie
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta poskytnúť

APVV-15-0048
Slovotvorba a interpretácia slov z psycholingvistickej                       

a sociolingvistickej perspektívy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-15-0056 Implicitná spiritualita, duchovný zážitok a súčasná religiozita Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0061
Lengyelské komunity na území Slovenska – výskum kultúry          

a spoločnosti 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre neposkytnúť

APVV-15-0071 Človek s hendikepom v literatúre pre deti a mládež Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta poskytnúť

APVV-15-0094
Reflexia byzantského hodnotového systému v slovanskom 

kultúrnom prostredí
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0104 Kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre poskytnúť

APVV-15-0144 Sociálne služby a ľudské práva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická 

fakulta
neposkytnúť

APVV-15-0150
Ikonografické archívne dokumenty - evaluácia v kontexte archívnej 

a konzervačnej vedy
Ministerstvo vnútra SR, Slovenský národný archív neposkytnúť

APVV-15-0189
Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny   

v multikulturálnom prostredí
Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta, Bratislava poskytnúť

APVV-15-0213 Dejiny slovenskej dolnozemskej literatúry do roku 1918 Ústav slovenskej literatúry SAV neposkytnúť

APVV-15-0216 Interdisciplinárny výskum hradov a hradísk na Pohroní a Poiplí Archeologický ústav SAV neposkytnúť

APVV-15-0234 Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti OZ EsFem poskytnúť
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APVV-15-0245
Diverzifikácia latinskej didaktickej literatúry na historickej 

Trnavskej univerzite v 18. storočí
Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0277
Encyklopédia slovenskej literatúry 1990 – 2015 (historiografický, 

axiologický a komparatívny výskum)
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0280
Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov            

z pohľadu súčasného výskumu

Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická 

bohoslovecká fakulta 
poskytnúť

APVV-15-0293 Poetika slovenskej literatúry 20. storočia Ústav slovenskej literatúry SAV neposkytnúť

APVV-15-0294
Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie                     

a kognitívnych štúdií estetického vnímania. 
Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta poskytnúť

APVV-15-0301
Kanadská próza písaná po francúzsky v druhej polovici 20. 

storočia.
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-15-0307
Anticipačné fonetické stratégie pre simultánne a konzekutívne 

tlmočenie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická 

fakulta 
poskytnúť

APVV-15-0330
Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku     

a na začiatku novoveku
Archeologický ústav SAV poskytnúť

APVV-15-0338
Archeologické pramene k osídleniu Podunajskej nížiny od neolitu 

po vrcholný stredovek na príklade modelovo vybraných lokalít
Trnavská univerzita v Trnave - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0339
Normatívna potencionalita filozofickej kritiky. Kantova praktická 

filozofia a súčasný svet
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-15-0349
Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom 

procese
Historický ústav SAV poskytnúť

APVV-15-0403
Didaktizácia slovenskej medicínskej terminológie pre zahraničných 

študentov medicíny
Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta neposkytnúť

APVV-15-0408
Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného 

rozvoja slovenského vidieka.
Ústav etnológie SAV neposkytnúť

APVV-15-0434
Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj 

stredoeurópskych popolnicových polí
Archeologický ústav SAV neposkytnúť

APVV-15-0491
Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí 

západného Slovenska v praveku a včasnej dobe dejinnej
Slovenské národné múzeum poskytnúť

APVV-15-0492 Rečová audiometria v rómskom jazyku
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická 

fakulta 
poskytnúť
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APVV-15-0506 Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. - 18. storočí Ústav slovenskej literatúry SAV neposkytnúť

APVV-15-0526
Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie 

kultúrnej tradície a komunikácie
Ústav dejín umenia SAV poskytnúť

APVV-15-0561
Rok 1918 v slovenských a európskych dejinách. Transformačné     

a modernizačné procesy v spoločnosti. Príčiny a dôsledky
Historický ústav SAV neposkytnúť

APVV-15-0572 Metafyzika Ibn Gabirola a al-Suhrawardího - návod na život?
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-15-0579

Detekcia, analýza a kompletizácia podkladov pre zriadenie centra 

digitalizácie a archivácie dedičstva byzantskej kultúry z prostredia 

slovanských národov

Prešovská univerzita v Prešove - Pravoslávna 

bohoslovecká fakulta 
neposkytnúť

APVV-15-0603 Komentár ku Knihe Žalmov II a III Trnavská univerzita v Trnave - Teologická fakulta, Bratislava neposkytnúť

APVV-15-0606
Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade 

historických stolíc Spiša a Šariša (1500 - 1780)
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0612 Absolútne datovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

APVV-15-0627 HAMS: Historický atlas miest Slovenska Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0628

Stereotypy minoritnej etnicity a religiozity v Strednej Európe 

(analýza a diagnostika problémov, historický kontext, prognózy     

a riešenia)

Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-15-0656
Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. 

Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická 

fakulta
neposkytnúť

APVV-15-0682 Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia Filozofický ústav SAV poskytnúť

APVV-15-0705 Modely „text – svet“ ako nástroje na rozpoznávanie žánrov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická 

fakulta
neposkytnúť

APVV-15-0764
Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra - 

kontinuita a diskontinuita
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV poskytnúť
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