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APVV-0020-12
Hudobný vkus na Slovensku: spoločenské a osobnostné 

súvislosti
Pedagogická fakulta KU neposkytnúť

APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť Historický ústav SAV poskytnúť

APVV-0126-12
Náhradné komunikačné prostriedky v edukácii jednotlivcov s 

mentálnym postihnutím
Pedagogická fakulta KU neposkytnúť

APVV-0149-12 Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach Filozofická fakulta UK poskytnúť

APVV-0152-12 Dejiny slovenskej dolnozemskej kultúry 18. - 20. storočia Ústav slovenskej literatúry SAV neposkytnúť

APVV-0164-12
Starosť o seba: Antické problematizácie života a súčasné 

myslenie
Filozofická fakulta PU poskytnúť

APVV-0168-12
Identifikácia, vymedzenie a implementácia tlmočníckych 

stratégií vo výučbe konzekutívneho a simultánneho tlmočenia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

APVV-0188-12
Pamäť, identita a kultúra dominantných komunít zahraničných 

Slovákov v reflexii historiografie a literárnej vedy
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

APVV-0199-12
Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. 

storočia)
Filozofická fakulta UK poskytnúť

APVV-0210-12 Výskum digitálnych filmových technológií Filmová a televízna fakulta VŠMU neposkytnúť

APVV-0226-12 Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze Filozofická fakulta UK poskytnúť

APVV-0229-12

Existenciálnosemiotická interpretácia  modelov životného sveta 

a životných stratégií v  arcinaratívoch  (epistemologická 

platforma  New Sincerity)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-0272-12 Pramene k byzantskej hudobno-liturgickej tradícii na Slovensku Teologická fakulta TVU neposkytnúť

APVV-0298-12
Filozoficko–etické východiská riešenia súčasnej spoločenskej 

krízy
Filozofická fakulta UKF neposkytnúť

APVV-0352-12
Kantove idey rozumu a súčasný svet. Normatívna potencialita 

filozofickej kritiky
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-0379-12
Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo 

vzťahu k vylepšovaniu človeka
Filozofická fakulta UCM poskytnúť
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APVV-0409-12 Huncokári – „horskí" ľudia v Malých Karpatoch Filozofická fakulta UCM neposkytnúť

APVV-0476-12 Formy a obsah cirkevnej hudby na Slovensku v stredoveku Pedagogická fakulta KU neposkytnúť

APVV-0521-12
Hrad a jeho zázemie vo svetle archeologických a historických 

prameňov
Archeologický ústav SAV neposkytnúť

APVV-0522-12
Kooperácia prozódie a pragmatiky (multijazyková analýza kvázi 

spontánneho prejavu)
Filozofická fakulta PU neposkytnúť

APVV-0530-12
Obraz súčasného sveta v súčasnej literatúre písanej v 

anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-0557-12 Kľúčové aspekty totality v slovenských dejinách Ústav pamäti národa neposkytnúť

APVV-0579-12 Slovenský výskum civilizácie starovekého Egypta Ústav orientalistiky SAV poskytnúť

APVV-0587-12
Teoretické východiská a možnosti inštitucionalizácie etiky do 

praxe prostredníctvom etického poradenstva 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

APVV-0608-12

Webový integrovaný priestorový informačný systém na podporu 

ochrany kultúrno-historického dedičstva - sémantika, 

harmonizácia a priestorová infraštruktúra

Stavebná fakulta STU neposkytnúť

APVV-0681-12
Cantus Catholici (1655) – prvý slovenský katolícky spevník, 

kritické vydanie
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV neposkytnúť

APVV-0689-12
Slovenčina v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na 

Slovensku
Filozofická fakulta UK poskytnúť

APVV-0726-12

Onomaziologický kontrastívny výskum vybraných lexikálno-

onomaziologických paradigiem v nemeckom a slovenskom 

jazyku

Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-0762-12
Komplexný paleoekologický výskum paleolitických sídlisk v okolí 

geotermálnych prameňov pri Piešťanoch
Archeologický ústav SAV neposkytnúť

APVV-0777-12

Estetická hodnota kontra ideologický pragmatizmus. Praktiky 

totalitného režimu v kontexte recepcie ruskej literatúry na 

Slovensku v 20. storočí 

Filozofická fakulta UK neposkytnúť

APVV-0779-12
Lexikón katolíckych  a rehoľných osobností prenasledovaných 

za vieru v rokoch 1948 - 1989 
Teologická fakulta KU neposkytnúť
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APVV-0786-12

Kaschauer Zeitung (Košické noviny) ako odraz kultúry a jazyka 

nemeckej menšiny na území  východného Slovenska na 

prelome 19. a 20. stor.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach poskytnúť

APVV-0797-12 Slovenská kinematografia po roku 1989 Ústav divadelnej a  filmovej vedy SAV poskytnúť

APVV-0844-12
Modifikácie motívu cesty a putovania v dejinách slovenskej 

literatúry pred rokom 1850
Filozofická fakulta UCM neposkytnúť

APVV-0859-12
Žalostné piesne slovenských Rómov v kontexte životných 

príbehov
Ústav hudobnej vedy SAV poskytnúť

APVV-0864-12
Mayský rituálny a astronomický komplex - výskum, konzervácia 

a prezentácia slovenského objavu svetového významu 
Filozofická fakulta UK poskytnúť
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