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APVV-16-0002
Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej 

spôsobilosti zamestnanca
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

APVV-16-0012
Determinanty a dynamika zmien zahraničného obchodu Slovenskej 

republiky na firemnej úrovni

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta 

chemickej a potravinárskej technológie 
neposkytnúť

APVV-16-0014

Analýza aktuálneho stavu a dynamiky základných charakteristík 

sociálno-ekonomického statusu obyvateľstva vo vybraných 

sociálne vylúčených komunitách Rómov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 

n.o.
neposkytnúť

APVV-16-0016
Identifikácia špecializačných vzdelávacích požiadaviek sociálnej 

práce na základe potrieb praxe

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 

n.o.
neposkytnúť

APVV-16-0041
Robotické automatické zaisťovanie kriminalistických stôp z miest 

trestných činov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta 

prírodných vied 
neposkytnúť

APVV-16-0062
Priority krajín strednej a východnej Európy v kontexte Energetickej 

únie
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta poskytnúť

APVV-16-0078
Komplexné hodnotenie úrovne ochrany strategických objektov 

štátu pred antropogénnymi hrozbami

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného 

inžinierstva 
neposkytnúť

APVV-16-0080 Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v materinskom a cudzom jazyku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0083 Aplikácie konceptu BYOD v edukačnom procese
Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom 

prostredí 

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta 

managementu 
poskytnúť

APVV-16-0093
Nástroje udržania a podpory konkurencieschopnosti 

zamestnávateľov v automobilovom priemysle Slovenskej republiky

Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta podnikového 

manažmentu 
neposkytnúť

APVV-16-0098

Elektronizácia informačných zdrojov a sprístupnenie vedecko-

výskumných databáz  pre drevospracujúci a celulozo-papierensky 

priemysel 

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. neposkytnúť

APVV-16-0106
Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej 

republiky
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta poskytnúť

APVV-16-0113
Reflexie stredovekých právnych prameňov v práve európskych 

krajín
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0115
Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného 

rozvoja slovenského vidieka.
Ústav etnológie SAV poskytnúť
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APVV-16-0128 Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky Ekonomický ústav SAV neposkytnúť

APVV-16-0130
Právo na bývanie - jeho podpora a ochrana v právnom poriadku 

Slovenskej republiky a v štátnej bytovej politike
Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva neposkytnúť

APVV-16-0153 Kognitívne zlyhania - individuálne prediktory a možnosti intervencie Centrum spoločenských a psychologických vied SAV poskytnúť

APVV-16-0156

Moderný koncept determinantov rozhodovania aplikovaných pri 

otázkach rozvoja cestnej infraštruktúry v kontexte evidovaného 

dopytu zo strany užívateľov a správcov

Žilinská univerzita v Žiline - Stavebná fakulta neposkytnúť

APVV-16-0160
Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné 

faktory, vznik a eliminácia)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

APVV-16-0161 Aplikácia genetického testovania pri identifikácií športového talentu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0164
Systémová štúdia zameraná na podporu komplexnejších 

priemyselných inovácií v SR v kontexte trendov Industry 4.0

Slovenská technická univerzita v Bratislave - 

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 
neposkytnúť

APVV-16-0167

Štúdia vplyvu integrácie pohybových aktivít

a mechanotransdukčných techník do pracovného prostredia na 

zlepšenie zdravia u pracovníkov exponovaných sedavému 

zamestnaniu (v štátnych a verejnoprospešných organizáciách).

Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných 

technológií, Prešov 
neposkytnúť

APVV-16-0179

Volebné správanie obyvateľstva Slovenskej republiky – dynamika 

priestorových vzorcov v kontexte aplikácie inovatívnych 

geoštatistických metód

Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0181
Motivácia vzniku frazeologizmov a ich aplikácia vo výpovedných 

komunikačných aktoch
Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0182
Zážitkova pedagogika: Inovácia v kompetenčnom vzdelávaní 

budúcich učiteľov

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0189
Efektívne skupinové rozhodnutia a diverzita v Corporate 

Governance

Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0191
Štúdium interakcie vnútorného prostredia a výkonnosti človeka

v procese vzdelávania technických predmetov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu 
Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva

a sociálnej práce 
poskytnúť
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APVV-16-0215
Diagnostika utvárania, osvojovania a interpretácie prírodovedných 

pojmov žiakmi ako prostriedok prevencie a eliminácie miskoncepcií

Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0220 Atlas cestovného ruchu Slovenskej republiky pre teóriu a prax
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta 

stredoeurópskych štúdií 
neposkytnúť

APVV-16-0232
Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia 

postkomunistickej spoločnosti.

Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká 

fakulta 
poskytnúť

APVV-16-0252
Tvorba a efektivita produktov digitálnej a  vizuálnej komunikácie - 

vytvorenie Centra kreatívneho priemyslu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0265 Optimalizácia priestorového usporiadania výkonu kompetencií obcí Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

APVV-16-0271 Životný štýl žiakov z hľadiska primárnej prevencie zdravia 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická 

fakulta
neposkytnúť

APVV-16-0280
Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolských študentov 

zapojením subjektov podnikateľskej a nepodnikateľskej sféry

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - 

Fakulta sociálno-ekonomických vztahov 
neposkytnúť

APVV-16-0296

Experimentálne overenie transferu vedeckých poznatkov 

ekologického výskumu prostredníctvom elektronickej 

environmentálnej edukácie z prostredia univerzity do prostredia 

nižšieho sekundárneho vzdelávania

Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných

a prírodných vied 
neposkytnúť

APVV-16-0297 Aktualizácia antropometrickej databázy slovenskej populácie Technická univerzita vo Zvolene - Drevárska fakulta poskytnúť

APVV-16-0298

Sociálno- ekonomické zmeny v EÚ vyvolané migráciou, Brexitom, 

priemyselnou revolúciou č. 4 a ich dopad na finančné riadenie 

podnikov v SR.

Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta podnikového 

manažmentu 
neposkytnúť

APVV-16-0302
Objektivizácia subsektorových kritérií pre zaradenie objektov

v sektore energetika do systému kritickej infaštruktúry 

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného 

inžinierstva 
neposkytnúť

APVV-16-0307 Potenciál podnikového foresightu v podmienkach SR
Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta podnikového 

manažmentu 
neposkytnúť

APVV-16-0308

Posilnenie potenciálu základných škôl pre skvalitnenie vzdelávania 

a sebaobnovu implementáciou znalostného manažmentu

a facilitovaným sieťovaním

Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0313

Výchova k zdraviu a prevencia sociálno-patologických  javov

v edukácii rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia.

Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta neposkytnúť
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APVV-16-0321
Potravinová bezpečnosť, chudoba a ohrozené skupiny 

obyvateľstva: úloha politík

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta 

ekonomiky a manažmentu 
poskytnúť

APVV-16-0322
Gramotnostné rozvíjanie žiaka v primárnom vzdelávaní: koncepcia, 

kurikulum, metodika, implementácia
Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0332
Prevalencia, determinanty a asociačné faktory podhmotnosti

a nadhmotnosti u vysokoškolákov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu Ústav etnológie SAV poskytnúť

APVV-16-0349 Inteligentné riešenia pre inteligentné mesto Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

APVV-16-0351 Mentálne zdravie žiakov ako významný indikátor kvality školy Paneurópska vysoká škola - Fakulta psychológie neposkytnúť

APVV-16-0356

Diagnostika a modelovanie potenciálu vzdelávania v systéme 

kontinuálneho profesijného vývinu pracovníkov s ohľadom na 

špecifiká komplexnosti organizačných procesov

Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných

a prírodných vied
neposkytnúť

APVV-16-0358
Morálka a emócie: vzťah morálneho usudzovania, súcitu, 

emocionálnych expresií a identifikácií

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych

a ekonomických vied 
neposkytnúť

APVV-16-0362
Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, 

kriminologické a organizačno- technické aspekty

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická 

fakulta 
poskytnúť

APVV-16-0365

Ochrana slabšej strany po rekodifikácii civilného práva procesného 

v Slovenskej republike v komparácii s požiadavkami príslušných 

smerníc Európskej únie

Akadémia Policajného zboru v Bratislave neposkytnúť

APVV-16-0368

Determinanty rozvoja a nasadenia prvkov digitálneho jednotného 

trhu v oblasti globálnych dodávateľských reťazcov a v kontexte 

zmien správania sa subjektov na trhu

Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta poskytnúť

APVV-16-0371
Posttraumatický podtyp depresie a jeho etiopatogenéza: sieťový 

prístup k psychopatológii
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0376 Interpretácia pravidiel poctivého podnikania v nových výzvach Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0378
Potenciál service learningu ako efektívnej stratégie napĺňania 

tretieho poslania univerzít na Slovensku 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

Rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach, 4/8



Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ

Rozhodnutie

o poskytnutí

finančných

prostriedkov

Rozhodnutie Rady pre spoločenské vedy o žiadostiach

APVV-16-0379

Výskum vzťahu morálneho uvažovania detí a mládeže a ich 

chápania ľudskej dôstojnosti (v kontexte Dynamického modelu 

ľudskej dôstojnosti)

Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0384 Elektronické služby budovania dôvery vo verejnej správe
Ekonomická univerzita v Bratislave - Podnikovohospodárska 

fakulta, Košice 
neposkytnúť

APVV-16-0387
Využitie digitálneho jednotného trhu za účelom rozvoja lokálnej 

agroekonomiky 

Ekonomická univerzita v Bratislave - Podnikovohospodárska 

fakulta, Košice 
neposkytnúť

APVV-16-0389
Politika osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a 

legitimita v digitálnej ére
Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta poskytnúť

APVV-16-0393

Súčasná hudba v edukácii. Súbor edukačných materiálov pre 

učiteľov a žiakov ZUŠ - tvorba a výskum efektivity. Zosúladenie 

požiadaviek súčasnej pedagogiky so súčasným hudobným 

umením.

Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0394
Obsahová analýza a interdisciplinárna diagnostika kreovaného 

autentického  textu v cudzojazyčnej edukácii  postmodernej  doby   
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0396 Hodnotenie zraniteľnosti spoločnosti voči povodňovému ohrozeniu Geografický ústav SAV neposkytnúť

APVV-16-0417
Biologické faktory kognitívnych zmien pri syndróme spánkového 

apnoe

Univerzita Komenského v Bratislave - Univerzita 

Komenského v Bratislave, Vedecký park
neposkytnúť

APVV-16-0421
Modelovanie rozhodovacích procesov na úrovni individuálnych 

neurónov
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV neposkytnúť

APVV-16-0422
Stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v 

blízkych vzťahoch
Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta poskytnúť

APVV-16-0432
Využiteľnosť a  efektivita informačných systémov v krízovom 

manažmente miest a obcí SR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave neposkytnúť

APVV-16-0434 Simulačný nástroj pre hasičské a záchranné zložky
Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného 

inžinierstva 
neposkytnúť

APVV-16-0442
Ústavný štát v podmienkach europeizácie, globalizácie

a individualizácie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0454 Právna úprava štrajkového práva v Slovenskej republike Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta neposkytnúť
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APVV-16-0457

PODPORA ZVYŠOVANIA KVALITY TRHU S POTRAVINAMI

A POTRAVINOVEJ BEZPEČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM 

SLEDOVANIA, HODNOTENIA A GENEROVANIA INOVÁCIÍ 

Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta podnikového 

manažmentu 
neposkytnúť

APVV-16-0458
Reflexia kurikulárnej reformy v pedagogickej práci učiteľov 

základných škôl

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická 

fakulta 
poskytnúť

APVV-16-0459
Teória a prax začleňovania okrajových detí do vzdelávania

a sociálneho života na základných školách
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV neposkytnúť

APVV-16-0462
Suburbanizácia - vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru 

zázemia Bratislavy
Geografický ústav SAV poskytnúť

APVV-16-0464
Hodnotenie efektov makroekonomického dohľadu a európskej 

integrácie smerom k dokončeniu HMU na slovenskú ekonomiku 

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych

a ekonomických vied 
neposkytnúť

APVV-16-0465 Profesijný rozvoj učiteľa v kontexte modelu učiacej sa školy
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných

a prírodných vied 
neposkytnúť

APVV-16-0470
Výskum sekundárneho analfabetimu v kontexte nárastu 

extrémizmu mladých ľudí

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0471 Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta poskytnúť

APVV-16-0473
Bariéry implementácie zmien v edukačnej realite a hľadanie 

optimálnych riešení z pohľadu školy

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0477
Inovácie a novodobé trendy v oblasti financovania obchodných 

spoločností
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

APVV-16-0481 DÁtovo založená optimalizácia prevádzky Elektrických VOzidiel Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

APVV-16-0490
Využitie profilu zdravotnej gramotnosti na skvalitnenie manažmentu 

chronických ochorení

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska 

fakulta 
poskytnúť

APVV-16-0498 Právny režim neoprávnených a nepovolených stavieb Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0499 Zabezpečenie efektívneho výberu daní v kontexte informatizácie Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta poskytnúť

APVV-16-0501
Bádateľský model empirického poznávania v prírodných vedách

a matematike

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných 

vied 
neposkytnúť

APVV-16-0504
Zánik medzinárodných záväzkov vystúpením z medzinárodnej 

organizácie s osobitným zameraním na BREXIT
Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta neposkytnúť
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APVV-16-0510 Dopad humanitárnych kríz na bezpečnosť a stabilitu štátu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta 

politických vied a medzinárodných vztahov 
neposkytnúť

APVV-16-0515
Dynamika a stabilita ako vlastnosti utvárajúce spravodlivý právny 

poriadok v historickej perspektíve antiky, stredoveku a novoveku.
Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0516
Alternatívne formy prechodu k fiškálnej únii v EÚ a dopady fiškálnej 

integrácie na ekonomiky nových členských krajín eurozóny

Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0521
Ochrana informácií v osobitných režimoch verejného práva

a možnosti jej zefektívnenia
Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva poskytnúť

APVV-16-0524
Behaviorálne a socio-ekonomické aspekty starostlivosti o seba

u ľudí so sklerózou multiplex

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0528 Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti pre pomáhajúci profesie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych 

vied 
neposkytnúť

APVV-16-0529
Mladí ľudia ako aktéri spoločenskej zmeny a tvorcovia 

mládežníckej politiky 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych 

vied 
neposkytnúť

APVV-16-0533 Simulačné pracovisko Best Business Practices v riadení projektov      
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta 

managementu 
neposkytnúť

APVV-16-0540 Ľudské práva a udržateľný rozvoj vo vonkajších vzťahoch EÚ 
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych

a ekonomických vied 
poskytnúť

APVV-16-0541
Význam ekonomických aktivít cestovného ruchu v ukotvení 

poznatkovo intenzívnej produkcie na Slovensku
Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

APVV-16-0546
Manažér starostlivosti ako nástroj podpory rodinného opatrovateľa 

človeka s demenciou
Centrum MEMORY n.o. neposkytnúť

APVV-16-0547
Inovácie a transfer technológií v agropotravinárskom sektore: 

bariéry a výzvy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta 

ekonomiky a manažmentu 
neposkytnúť

APVV-16-0549

Občianstvo, štátna príslušnosť a etnicita v globálnom, európskom

a vnútroštátnom kontexte (a ich aktuálna a možná úprava

v právnom poriadku SR)

Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva neposkytnúť

APVV-16-0552
Výskum možnosti rekvalifikácie skupín so zdravotným 

znevýhodnením v oblasti online marketingu

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta 

managementu 
neposkytnúť

APVV-16-0553
Premeny a inovácie konceptu kapitálových spoločností

v podmienkach globalizácie
Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta poskytnúť

APVV-16-0554
Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich 

uskutočňovaní

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta 

verejnej správy 
neposkytnúť
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APVV-16-0561
Manažment študenta pri získaní prvého zamestnania - očakávania, 

motivácie a naplnenie očakávaní v praxi

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta 

managementu 
neposkytnúť

APVV-16-0563
Kontrola kriminality kyberšikanovania ako negatívneho 

spoločenského javu v podmienkach Slovenske republiky
Akadémia Policajného zboru v Bratislave neposkytnúť

APVV-16-0567
IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry

a sociálnych vied

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta 

architektúry 
poskytnúť

APVV-16-0571 Vývoj právneho a právnického jazyka na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-16-0572 Medzinárodnoprávne aspekty prírodných a priemyselných katastrof
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0573
Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte 

profesionalizácie učiteľstva

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická 

fakulta 
poskytnúť

APVV-16-0577

Návrh modernizácie sociálneho systému Slovenskej republiky

s dôrazom na politiku zamestnanosti využitím pokročilých 

ekonometrických techník 

Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta hospodárskej 

informatiky 
neposkytnúť

APVV-16-0585
Startupy ako nástroj zvyšovania inovačného potenciálu a rozvoja 

podnikania v SR

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-16-0588 Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií Paneurópska vysoká škola poskytnúť

APVV-16-0590
Výkonnosť lesnícko-drevárskeho sektora Slovenska v kontexte 

globálnych zmien
Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta neposkytnúť

APVV-16-0597

Komplexná biomechanická analýza štartových skokov v plávaní: 

Zmeny kinematicko-dynamických charakteristík štartového skoku 

vplyvom základného postavenia na štartovom bloku

Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu neposkytnúť

APVV-16-0602
Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR - od nákladov 

k hodnote

Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta hospodárskej 

informatiky 
poskytnúť

APVV-16-0630

Prognózovanie regionálneho vývoja SR  a hodnotenie účinnosti 

regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického 

modelu HERMIN

Ekonomický ústav SAV poskytnúť
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