
Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ

Rozhodnutie        

o poskytnutí 

finančných 

prostriedkov 

APVV-0013-12
Medzinárodná arbitráž - legislatívne aspekty a otázky 

kybernetickej bezpečnosti v on-line oblasti 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

APVV-0018-12
Humánnogeografické a demografické interakcie, uzly a 

kontradikcie v časopriestorovej sieti 
Prírodovedecká fakulta UK poskytnúť

APVV-0024-12
Verejná správa a ochrana základných práv a slobôd v právnej 

teórii a praxi
Právnická fakulta TVU poskytnúť

APVV-0040-12
Vizuálna reprezentácia slovenských kulturnych identít v 21. 

storočí
Paneurópska vysoká škola n.o. neposkytnúť

APVV-0066-12
Inovácie podnikateľských modelov v postindustriálnej ére 

podnikania
Fakulta podnikového manažmentu EU neposkytnúť

APVV-0074-12
Modelovanie podporných politík odbytu poľnohospodárskych 

komodít vo výrobno-odbytovej vertikále
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU neposkytnúť

APVV-0075-12

Nezamestnanosť a zamestnanecké politiky vo vzťahu k zdraviu 

a nerovnostiam v zdraví u rizikových skupín obyvateľstva v čase 

ekonomickej recesie

Lekárska Fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika neposkytnúť

APVV-0081-12 Kompetencie a štandardy výkonu riaditeľa školy Pedagogická fakulta UJS neposkytnúť

APVV-0099-12
Potenciál rekreačnej funkcie pôdy a jeho využitie v cestovnom 

ruchu 
Ekonomická fakulta UMB neposkytnúť

APVV-0102-12
Právny rámec vzťahov štátu a cirkví a financovanie cirkví v 

krajinách Európskej únie
Právnická fakulta TVU neposkytnúť

APVV-0116-12
Špecializácia sociálnej práce - analýza paradigmálneho 

konfliktu v aplikačnej a odbornej praxi 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave, n. o.
neposkytnúť

APVV-0125-12
Ekonomické správanie detí z marginalizovaných rómskych 

komunít
Ekonomická fakulta, Technická Univerzita v Košiciach poskytnúť

APVV-0137-12 Kontexty výtvarného nadania a talentu u detí a mládeže Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

APVV-0158-12
Efektívnosť právnej úpravy ochrany hospodárskej súťaže v 

kontexte jej aplikácie v praxi 
Právnická fakulta UK poskytnúť

APVV-0166-12 Súčasný slovenský senior SK-ALIMENTI s. r. o. neposkytnúť

APVV-0179-12
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov  v 

podmienkach Slovenskej republiky
Právnická fakulta TVU poskytnúť
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APVV-0211-12 Podpora aktívneho starnutia a kvality života seniorov Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

APVV-0216-12
Výskum vplyvu metód operatívneho riadenia na výkonnosť a 

efektívnosť malých a stredných podnikov
Fakulta manažmentu PU neposkytnúť

APVV-0219-12 Automatizované spracovávanie trasologických objektov Fakulta prírodných vied UMB poskytnúť

APVV-0233-12

Daňové podvody a daňové úniky a možnosti ich eliminácie 

prostredníctvom daňového, trestného a obchodného práva SR 

a EÚ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

APVV-0241-12
Aktuálne výzvy Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu 

na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu pre Slovensko
Právnická fakulta TVU neposkytnúť

APVV-0257-12
Viacdimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej 

edukácii
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave neposkytnúť

APVV-0262-12 Právna ochrana informácií Paneurópska vysoká škola neposkytnúť

APVV-0265-12
Modelovanie produkčných možností lesov a efektívnosti 

spracovania dreva a drevnej biomasy
Technická univerzita vo Zvolene neposkytnúť

APVV-0284-12
Pracovné právo - teoretické východiská a aplikačná prax 

nadodvetvových inštitútov
Právnická fakulta TVU neposkytnúť

APVV-0332-12 Ochrana ľudských práv v masmédiálnom práve Paneurópska vysoká škola, n.o. neposkytnúť

APVV-0356-12
Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach 

Slovenskej republiky
Paneurópska vysoká škola poskytnúť

APVV-0361-12
Rozhodovanie profesionálov: Procesuálne, osobnostné a 

sociálne aspekty
Ústav experimentálnej psychológie SAV poskytnúť

APVV-0368-12
Príprava mladých ľudí v detských domovoch a reedukačných 

centrách - analýza a inovácia
Prevencia AD poskytnúť

APVV-0369-12
Teoretický model ekonómie budúcich bezdrôtových 

komunikačných systémov
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

APVV-0405-12 Interpretácia mediálnych textov Katolícka univerzita v Ružomberku neposkytnúť

APVV-0418-12
Psychosociálna záťaž u zamestnancov úradov práce, 

sociálnych vecí a rodiny
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TVU neposkytnúť

APVV-0427-12 Optimalizácia zberu, úpravy a zhodnotenia odpadov Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť
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APVV-0444-12
Teoretické a praktické aspekty právnej úpravy výsad a imunít v 

podmienkach Slovenskej republiky
Právnická fakulta UK neposkytnúť

APVV-0465-12
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového 

sporenia
Ekonomická fakulta UMB poskytnúť

APVV-0481-12
Determinácia telesného rozvoja, pohybovej výkonnosti a 

pohybovej aktivity mládeže vo veku 15 - 18 rokov na Slovensku
Pedagogická fakulta KU neposkytnúť

APVV-0496-12

Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania 

stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti ich 

optimalizácie

Filozofická fakulta UK poskytnúť

APVV-0497-12
Vplyv charakteristík sociálneho prostredia školy na 

sebahodnotenie detí a ich akademický výkon
Spoločenskovedný ústav SAV neposkytnúť

APVV-0518-12

Účinnosť pohybového programu na bunkovú reguláciu a stavbu 

svalového a kostného tkaniva a funkčnú zdatnosť 

onkologických pacientov

Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského 

v Bratislave
poskytnúť

APVV-0523-12

Výskum a modelovanie on-line reputačného manažmentu 

(ORM) v dimenziách teritoriálnych, kultúrno-antropologických a 

ďalších špecifík.

Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-0524-12 Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska Trnavská univerizta v Trnave poskytnúť

APVV-0535-12 Nové prostredie a jeho požiadavky na správu lokálnej úrovne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

APVV-0539-12
Salivárne steroidy a ich účinna priestorové schopnosti v 

závislosti od prenatálneho testosky 
Lekárska fakulta UK poskytnúť

APVV-0540-12
Psychometrická kvalita psychodiagnostických nástrojov v 

kariérovom poradenstve
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF poskytnúť

APVV-0561-12
Model expresnej diagnostiky inovatívnosti malých a stredných 

podnikov
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

APVV-0567-12
Uplatnenie absolventov Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity v praxi
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TVU neposkytnúť

APVV-0569-12 Súkromné dôchodkové schémy v strednej a východnej Európe Ekonomická fakulta UMB neposkytnúť

APVV-0589-12 Vzájomné prelínanie súkromného a verejného práva Právnická fakulta UMB neposkytnúť

APVV-0596-12
Identifikácia a analýza vývoja špičkových výskumných skupín v 

SR
Akademická rankingová a ratingová agentúra neposkytnúť
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APVV-0616-12
Analýza možnosti aplikácie štatistických metód pri prognózovaní 

budúceho vývoja v sektore energetiky   
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-0618-12
Identifikovanie a rozvoj inovatívneho potenciálu organizácií 

nástrojmi znalostného manažment
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne neposkytnúť

APVV-0626-12 Konštruktivizmus a kolaboratívne metódy v online vzdelávaní Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

APVV-0627-12 Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien Sociologický ústav SAV poskytnúť

APVV-0630-12
Ekonomické experimenty v oblasti preferencií, hľadania práce, 

rozhodovania za rizika a neistoty a poistenia 
Národohospodárska fakulta EU neposkytnúť

APVV-0634-12 Projektové vyučovanie v prírodných vedách a matematike Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre neposkytnúť

APVV-0640-12 Rozvoj inkluzivity podnikania na Slovensku: pragmatický prístup Fakulta managementu UK neposkytnúť

APVV-0650-12
Pozitívny záväzok Slovenskej republiky k medzinárodným 

zmluvám o ochrane ľudských práv
Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o. neposkytnúť

APVV-0695-12
Systém opravných prostriedkov v civilnom procese - návrh 

funkčného a efektívneho riešenia
Univerzita Komenského, Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-0698-12 Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti Ekonomický ústav SAV neposkytnúť

APVV-0705-12
Zvyšovanie mediálnej kompetencie v kontexte celoživotného 

vzdelávania
Paneurópska vysoká škola, nezisková organizácia neposkytnúť

APVV-0708-12
Benchmarking konkurencieschopnosti okresov na Slovensku na 

základe ekonomických indikátorov
Ekonomická fakulta UMB neposkytnúť

APVV-0710-12
Nový trend vysokoškolskej prípravy psychológov – možnosti 

prepojenia teórie a praxe
Paneurópska vysoká škola neposkytnúť

APVV-0713-12
Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v 

Slovenskej republike
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytnúť

APVV-0714-12

Sankčné mechanizmy za verejnoprávne delikty podnikajúcich 

subjektov a možnosti ich zefektívnenia v podmienkach 

Slovenskej republiky

Paneurópska vysoká škola neposkytnúť

APVV-0727-12
Model hodnotenia ekonomickej efektívnosti protipožiarnych 

opatrení
Fakulta špeciálneho inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť
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APVV-0735-12

Kompetenčný model volených predstaviteľov orgánov územnej 

samosprávy ako predpoklad transperentnosti fungovania 

samosprávy

Ekonomická fakulta UMB neposkytnúť

APVV-0740-12 Národný inovačný systém v SR a procesy dobiehania Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

APVV-0741-12
Vývoj, aplikácia a evaluácia Štátneho vzdelávacieho programu 

pre materské školy
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV neposkytnúť

APVV-0752-12
Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na 

Slovensku
Paneurópska vysoká škola poskytnúť

APVV-0754-12

Implementácia kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných 

stratégií monitorovania a evaluácie úrovne mediálnej 

gramotnosti v Slovenskej republike

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM poskytnúť

APVV-0757-12
Otvorený a modifikovateľný tezaurus odborných technických 

termínov pre oblasť celulózo-papierenského priemyslu
Výskumný ústav papiera a celulózy a.s. poskytnúť

APVV-0764-12
Indikátory a modelový aparát na skúmanie hospodárskych 

cyklov a tendencií
Inštitút informatiky a štatistiky neposkytnúť

APVV-0807-12 Krajskí zastupitelia na Slovensku v európskej perspektíve Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave neposkytnúť

APVV-0809-12
Modernizácia práva obchodných spoločností ako súčasť 

rekodifikácie súkromného práva
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

APVV-0814-12

Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej 

únie pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom 

na súdnu moc v Slovenskej republike 

Právnická fakulta UPJŠ poskytnúť

APVV-0818-12
Simulačné pracovisko Best Business Practices v riadení 

projektov
Fakulta managementu UK neposkytnúť

APVV-0834-12
Slovenský právny systém pod tlakom zmien: transformácia, 

recepcia, aproximácia, globalizácia a transpozícia práva
Právnická fakulta UK neposkytnúť

APVV-0845-12 Nordické riešenia pre strednú Európu Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave neposkytnúť

APVV-0851-12

Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v podmienkach 

inklúzie

Prešovská univerzita v Prešove poskytnúť

APVV-0853-12
Experimentálne skúmanie tendencií ekonomikckých agentov ku 

korupcii v Európskom kontexte
Fakulta manažmentu PU neposkytnúť
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APVV-0867-12
Nástroje na podporu manažérskeho rozhodovania v oblasti 

udržateľného rozvoja
Paneurópska vysoká škola neposkytnúť

APVV-0875-12
Produkcia, distribúcia a spotreba kultúrneho obsahu v 

kyberpriestore digitálneho veku
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne neposkytnúť

APVV-0880-12
Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej 

politiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK poskytnúť
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