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finančných

prostriedkov

APVV-14-0002 Moderné trendy v oceňovaní ako jedna z príčin finančnej krízy Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom neposkytnúť

APVV-14-0007
Treťostupňové daktyloskopické detaily a ich využitie vo forenznej 

praxi

Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0010
Hodnotenie kultúrnych ekosystémových služieb v riešení 

regionálnych disparít

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0020
Modelovanie Pareto optimálnych interakcií finančného a 

podnikového sektora v adaptačných procesoch. 

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied 
poskytnúť

APVV-14-0030 Hodnotové a faktické úsudky v právnej teórii a praxi Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0033
Inovácie podnikateľských modelov v postindustriálnej ére 

podnikania

Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta podnikového 

manažmentu 
neposkytnúť

APVV-14-0036
Výskum a analýza strategických úloh štátu a samosprávy

v hospodárstve
CONSULT SERVICE, o.z. neposkytnúť

APVV-14-0049

Klinická sociálna práca: Inovatívna pragmatizácia sociálnej práce 

vo vzťahu ku špecifikám osobnosti a sociálnym potrebám 

súčastného človeka.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 

n.o.
neposkytnúť

APVV-14-0050 Ochrana života a zdravia prostriedkami trestného práva Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0053 Optimalizácia procesov odpadového hospodárstva
Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta hospodárskej 

informatiky 
neposkytnúť

APVV-14-0058 Sociálna doktrína 20. storočia a jej aplikácia Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0061
Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri 

uplatňovaní zásad európskeho práva 
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta poskytnúť

APVV-14-0070 Prírodovedné kurikulum pre základnú školu 2020 Trnavská univerzita v Trnave - Pedagogická fakulta poskytnúť

APVV-14-0074 Komplexný model manažmentu rizík  kritickej infraštruktúry Výskumný ústav spojov, n.o. neposkytnúť

APVV-14-0084
Manažment znalostí ako determinant konkurencieschopnosti 

podniku
Ekonomická univerzita v Bratislave - Obchodná fakulta neposkytnúť

APVV-14-0131
Kooperatívne aktivity lokálnych samospráv a meranie ich účinnosti 

a efektívnosti

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied 
neposkytnúť
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APVV-14-0132

VÝSKUM IMPLEMENTÁCIE INOVATÍVNYCH METÓD 

VYUČOVANIA A DIDAKTICKÝCH PROSTRIEDKOV 

(AUDIOVIZUÁLNEJ TECHNIKY A MULTIMÉDIÍ) HUDOBNEJ 

DRAMATIKY V ZÁKLADNOM UMELECKOM ŠKOLSTVE NA 

SLOVENSKU

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta humanitných vied neposkytnúť

APVV-14-0140
Behaviorálne a biologické aspekty agresie v kontexte porúch 

autistického spektra
Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta neposkytnúť

APVV-14-0142
Nezamestnanosť mládeže ako výzva regionálneho a miestneho 

rozvoja

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta sociálnych 

vied 
neposkytnúť

APVV-14-0148 Nové prístupy v online kurzoch Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

APVV-14-0159 Aktualizácia antropometrickej databázy slovenskej populácie Technická univerzita vo Zvolene neposkytnúť

APVV-14-0170

Zefektívnenie pregraduálnej prípravy učiteľov odborných 

predmetov vzhľadom na spoločensky akcentovanú potrebu 

zvyšovania kvality duálneho vzdelávania

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom neposkytnúť

APVV-14-0176

Didaktické prostriedky uľahčujúce  implementáciu vybraných 

prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni 

ZŠ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Pedagogická 

fakulta 
poskytnúť

APVV-14-0191
Dopady asociačnej dohody EÚ s Ukrajinou na rozvoj slovensko-

ukrajinskej cezhraničnej spolupráce
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0206
Skrytý kreatívny potenciál miest a jeho úloha v inteligentnom 

lokálnom a regionálnom rozvoji

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Ekonomická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0223 Rola otca a matky v súčasnej rodine na Slovensku Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0231
Výskum faktorov ovplyvňujúcich pocit (ne-) bezpečia občanov a 

možností jeho zvýšenia
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0250 Indikátory odolnosti kritickej infraštruktúry v sektore energetika Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

APVV-14-0287
Faktory výsledkov vzdelávacích programov pre vysokoškoských 

učiteľov
Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

APVV-14-0298 Zdravie a životný štýl stredoškolákov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická 

fakulta
neposkytnúť
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APVV-14-0305
Terminologický manažment odbornej lexiky v oblasti sociálnej 

práce

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 

n.o.
neposkytnúť

APVV-14-0307 Výkonnosť regionálnej samosprávy ako formy verejnej moci
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Fakulta 

verejnej správy 
neposkytnúť

APVV-14-0310
Zvyšovanie inštitucionálnej efektívnosti vysokoškolského 

vzdelávania
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom neposkytnúť

APVV-14-0312

Ochrana pred terorizmom a kriminalitou - Eliminácia účinkov 

teroristických útokov s použitím výbušnín ako efektívny nástroj na 

ochranu osôb a majetku

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta bezpečnostného 

inžinierstva 
neposkytnúť

APVV-14-0320
Školské prostredie ako determinant duševného zdravia a kvality 

života

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0324
Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce 

založenej na vedeckých informáciách 
Prognostický ústav SAV poskytnúť

APVV-14-0346

Formovanie a rozvoj sociálnych a profesijných kompetencií 

študentov personálneho manažmentu pre zvýšenie uplatniteľnosti 

na trhu práce

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - 

Fakulta sociálno-ekonomických vztahov 
neposkytnúť

APVV-14-0357
Nákaza na medzinárodných trhoch: revidovanie modelov a 

analýza sietí

Ekonomická univerzita v Bratislave - 

Podnikovohospodárska fakulta, Košice 
poskytnúť

APVV-14-0372 Kódex správneho trestania Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0374
Podmienky rodičovstva a striedavá výchova v slovenskej 

spoločnosti
Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0381
Spoľahlivé záchranné systémy s neistou dostupnosťou služby na 

kritickej infraštruktúre
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

APVV-14-0419
Dátová podpora pre manažment rizík lesných požiarov na 

Slovensku

Ministerstvo vnútra SR, Požiarnotechnický a expertízny 

ústav
neposkytnúť

APVV-14-0429
Možnosti rozvoja služieb zamestnanosti pre znevýhodnené 

skupiny na trhu práce
Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0431
Antropológia vylúčenia a integrácie: Slovensko v kontexte 

európskych transformácií

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a 

ekonomických vied 
poskytnúť

APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií učiteľa Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Filozofická fakulta poskytnúť
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APVV-14-0448
Aplikácia inštitútov manželského a dedičského práva v kontexte 

nariadení EÚ o cezhraničnej spolupráci
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0449
Analýza psychického a oxidačného stresu u pacientok po 

redukčnej mammaplastike a rekonštrukciách prsníka
Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta neposkytnúť

APVV-14-0450
Psychologický wellbeing lesbických/gejských/bisexuálnych (LGB) 

osôb a jeho skúmanie v sociálnom kontexte
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

APVV-14-0459
Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny 

výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2018) 
Spoločenskovedný ústav SAV neposkytnúť

APVV-14-0475 Národný portál prevencie požiarovosti v lese a krajine Národné lesnícke centrum neposkytnúť

APVV-14-0477
Centrum aplikovaného výskumu a celoživotného vzdelávania 

bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0478

Experimentálne overenie transferu vedeckých poznatkov výskumu 

environmentálnych záťaží prostredníctvom elektronickej 

environmentálnej edukácie z prostredia univerzity do prostredia 

nižšieho sekundárneho vzdelávania

Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a 

prírodných vied 
neposkytnúť

APVV-14-0495

Modelovanie aplikácií Business Intelligence na ekonomické 

vyhodnocovanie podnikovej informatiky v malých  a stredných 

podnikoch v SR

Ekonomická univerzita v Bratislave - Fakulta podnikového 

manažmentu 
neposkytnúť

APVV-14-0512 Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov
Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska 

fakulta 
poskytnúť

APVV-14-0516

Trajektória detí a dospievajúcich s emocionálnymi a 

behaviorálnymi problémami v systéme sociálnej a zdravotníckej 

starostlivosti - longitudinálna štúdia. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0517
Zvyšovanie mediálnej kompetencie v kontexte celoživotného 

vzdelávania
Paneurópska vysoká škola - Fakulta masmédií neposkytnúť

APVV-14-0521
Mediálne zarámovanie kľúčových udalostí na Ukrajine a na Kryme 

v roku 2014
Škola komunikácie a médií, n.o. neposkytnúť

APVV-14-0523
Kvalita života rodinných opatrovateľov žijúcich v územnom obvode 

Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta sociálnych 

vied a zdravotníctva 
neposkytnúť

APVV-14-0527

Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo 

divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych 

výskumoch

Sociologický ústav SAV poskytnúť
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APVV-14-0531

Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným 

minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie 

kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV poskytnúť

APVV-14-0534 Modelovanie efektívnosti spracovania drevnej suroviny Technická univerzita vo Zvolene neposkytnúť

APVV-14-0541
Spôsobilosti pre rozhodovanie o voľbe štúdia/povolania a pre 

kariérový vývin
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-14-0548

Identifikácia, analýza a riadenie rizík vyplývajúcich z možností 

zneužitia mikro a mini UAV pre terorizmus, kriminálne činy a 

obmedzovanie či porušovanie základných práv občanov 

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach neposkytnúť

APVV-14-0553
Stav, tendencie a riziká vývoja právneho poriadku Slovenskej 

republiky
Ústav štátu a práva SAV neposkytnúť

APVV-14-0554 Vplyv kooperačných foriem podnikania na inovácie organizácií Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta riadenia a informatiky neposkytnúť

APVV-14-0568
Potenciál využitia e-learningu v primárnom vzdelávaní na 

základných školách v SR
Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0574
Subjektívne príčiny a psychologické dôsledky chudoby vybraných 

skupín obyvateľstva
Prešovská univerzita v Prešove - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0576
Optimalizácia štruktúry a rozsahu územnej samosprávy

v podmienkach SR ako členského štátu EU
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0585

SETA: Sociálne a etické aspekty sexuálnej výchovy (v kontexte 

ľudských práv, s dôrazom na potreby detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia)

Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-14-0593
Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych 

nástrojov v podmienkach Slovenskej republiky

Slovenská technická univerzita v Bratislave - 

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava 
neposkytnúť

APVV-14-0598
Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické 

aspekty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

APVV-14-0615
Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre 

praktickej prípravy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre neposkytnúť

APVV-14-0631 Sledovanie v novej Európe Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0636
Hodnotenie rizikovosti daňových subjektov pri výbere dane

z príjmu (koncept "benchmarking")
INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky neposkytnúť
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APVV-14-0639 Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta poskytnúť

APVV-14-0646
Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie

v podmienkach Slovenska

Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a 

sociálnej práce 
poskytnúť

APVV-14-0647
Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín 

na Slovensku: pragmatický prístup

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta 

managementu 
poskytnúť

APVV-14-0649
Integračné a dezintegračné tendencie v strednej a východnej 

Európe a ich vplyv na ústavné právo a medzinárodné právo verejné
Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0657
Identifikácia talentov ako súčasť štátnej politiky v oblasti športovej 

úspešnosti.
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu neposkytnúť

APVV-14-0658 Optimalizácia mestskej a regionálnej verejnej dopravy Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta riadenia a informatiky poskytnúť

APVV-14-0660
Výskyt nádorov v slovenskej populácii ako viacúrovňový model 

mapovania novotvarov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných 

vied 
neposkytnúť

APVV-14-0662
Potravinová bezpečnosť v strednej a východnej Európe: vplyv 

svetových trhov, politík a inštitúcií
Ekonomický ústav SAV neposkytnúť

APVV-14-0664
Monitoring násilia v školskom prostredí a utváranie rezilientného 

správania sa obetí násilia
Univerzita Komenského v Bratislave - Pedagogická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0666
Výkonnosť agropotravinárskeho sektora vo väzbe na 

zabezpečenie potrebnej miery potravinovej bezpečnosti

Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0673 Sociálna pasca - jej cena a možnosti úniku Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

APVV-14-0675

Inovácia obsahu študijného predmetu "Medzinárodné vzťahy" a 

jeho aplikácia na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom 

stupni štúdia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta 

politických vied a medzinárodných vztahov 
neposkytnúť

APVV-14-0684 Transsektorové platformné politiky v kontexte znalostných základní Ekonomický ústav SAV neposkytnúť

APVV-14-0692
Aplikácia bezpečnosti pri priestorovom plánovaní rozvoja 

územných celkov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v 

Bratislave
neposkytnúť

APVV-14-0693 Potenciál rastu a bariéry rozvoja crowdsourcingu na Slovensku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť
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APVV-14-0695

Vývoj a návrh citačného manažéra a online portálu ako nástroja 

pre správne citovanie, vedecké publikovanie a písanie školských a 

záverečných prác

Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0704
Socializmus v zrkadle súčasnej spoločnosti. Aktuálne sociálne 

reprezentácie každodenného života v socializme na Slovensku.
Ústav etnológie SAV neposkytnúť

APVV-14-0707
Vplyv finančných trhov a poľnohospodárskych politík na 

agropotravinársky sektor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta 

ekonomiky a manažmentu 
neposkytnúť

APVV-14-0710 Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky Ekonomický ústav SAV neposkytnúť

APVV-14-0713
Stratégie inovatívneho využívania digitálnych médií a technológií 

vo vzdelávaní a pre lepšie uplatnenie v praxi

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Fakulta 

masmediálnej komunikácie 
neposkytnúť

APVV-14-0721
Ekonomické experimenty v oblasti preferencií, rozhodovania za 

rizika a neistoty

Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0741
Ekonomický prínos cestovného ruchu k rozvoju poznatkovo 

intenzívnej produkcie v inteligentnej špecializácii Slovenska 
Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

APVV-14-0744

Východiská akčného prekonávania dôsledkov krízy a  

nadväzujúcich opatrení EU a  návrh realizačných postupov rastu 

HDP, rastu zamestnanosti a  nových možností účinnejšieho 

využitia investičných a  neinvestičných faktorov 

Expertízny a edukačný inštitút+ neposkytnúť

APVV-14-0762
Tvorba modelu integrovaného manažmentu udržateľného rozvoja 

regiónov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave neposkytnúť

APVV-14-0767
Nerovnosti vo vzdelávaní a sociálna inklúzia v biodromálnom 

kontexte
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

APVV-14-0775

Modelovanie transformácie sociálneho systému v kontexte 

demografického vývoja a riešenia dlhdobej nezamestnanosti a 

sociálnej inklúzie v Slovenskej republike 

Ekonomický ústav SAV neposkytnúť

APVV-14-0779
Lesná pedagogika a výchova k trvalo udržateľnému rozvoju

v predprimárnej a primárnej edukácii

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0781
Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti

v podmienkach Slovenska

Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0787

Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového 

zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho 

dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)

Ekonomický ústav SAV poskytnúť
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APVV-14-0795
Rozvoj mediálnych kompetencií detí v preprimárnom a primárnom 

vzdelávaní
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

APVV-14-0796

Aplikovaný výskum v oblasti návrhu stratégii správania

v náročných sociálnych situáciách v manažmente škôl a podnikov

využitím technológií neurónových sietí.

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom neposkytnúť

APVV-14-0797

Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu 

komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach 

cestovného ruchu.

Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

APVV-14-0799
ReGIONCeST— cestovný ruch ako nástroj pre zvyšovanie 

miestnej pridanej hodnoty a sociálno-ekonomický rozvoj regiónu 
Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

APVV-14-0804
Ekonomické aspekty ochrany práv intelektuálneho vlastníctva

v akademickom sektore

Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0805

Viacdimenzionálna ekonomická kvantifikácia vývoja natality, 

morbidity a mortality v segregovaných a marginalizovaných 

komunitách a jej sociálno-ekonomický význam v stabilizačných a 

regulačných mechanizmoch zdravotnej a sociálnej politiky SR

Technická univerzita v Košiciach - Ekonomická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0807 Udržateľný rast založený na konkurencieschopnosti
Ekonomická univerzita v Bratislave - Národohospodárska 

fakulta 
neposkytnúť

APVV-14-0825 Reálne a vnímané priestorové disparity kvality života Geografický ústav SAV neposkytnúť

APVV-14-0841
Komplexný model predikcie finančného zdravia slovenských 

podnikov

Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov 
poskytnúť

APVV-14-0852
Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov 

Slovenskej republiky
Slovenská asociácia európskeho práva poskytnúť

APVV-14-0857
Inovatívne podniky ako predpoklad konkurencieschopnosti 

Slovenskej republiky
Paneurópska vysoká škola - Fakulta ekonómie a podnikania neposkytnúť

APVV-14-0876
Bádateľský model empirického poznávania v prírodných vedách a 

matematike
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre neposkytnúť

APVV-14-0881
Efektívnosť slovenskej právnej úpravy rozhodcovského konania a 

jej aplikácia v praxi
Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta neposkytnúť

APVV-14-0884 Simulačné pracovisko Best Business Practices v riadení projektov 
Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta 

managementu 
neposkytnúť
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APVV-14-0893
Voľný pohyb osôb a uznávanie kvalifikácií v Európskej únii a 

Slovenskej republike
Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva poskytnúť

APVV-14-0900

Odozva špecifických biochemických, molekulárnych a funkčných 

parametrov na dlhotrvajúce telesné zaťaženie u výkonnostných 

športovcov

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej 

výchovy a športu 
neposkytnúť

APVV-14-0902
Precedenčné pôsobenie súdnych rozhodnutí v Slovenskej 

republike
Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva neposkytnúť

APVV-14-0912
Možnosti zefektívnenia regionálnej a kohéznej politiky v SR 

využitím ekonometrického modelu s dôrazom na trh práce
Ekonomický ústav SAV neposkytnúť

APVV-14-0916
Viacdielny tréningový posilňovací systém trupu pre športovcov a 

netrénovaných jedincov s funkčnými bolesťami chrbta

Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej 

výchovy a športu 
neposkytnúť

APVV-14-0921
Starostlivosť o seba ako faktor vyrovnávania sa s negatívnymi 

dôsledkami vykonávania pomáhajúcich profesií

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Filozofická 

fakulta 
poskytnúť

APVV-14-0930
Digitálna kultúra a digitálny životný štýl: Analýza vzájomných 

vplyvov znalostnej a kreatívnej ekonomiky v digitálnej spoločnosti.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne neposkytnúť

APVV-14-0935
Funkčná diagnostika výkonnosti športovcov a telesnej zdatnosti 

bežnej populácie

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta 

elektrotechniky a informatiky 
neposkytnúť

APVV-14-0940
Identifikácia kvantitatívnych sociálno-psychologických 

charakteristík školskej triedy v čase
Spoločenskovedný ústav SAV neposkytnúť
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