
ROZHODNUTIE RADY PRE HUMANITNÉ VEDY 

o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadosti podané v rámci verejnej výzvy VV 2017 

Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ Zodpovedný riešiteľ Rozhodnutie 
 

 
Rozhodnutie rady pre humanitné vedy  strana 1 z 6 

APVV-17-0001 Komentár ku Knihe žalmov II a III Trnavská univerzita v Trnave  Lichner Miloš poskytnúť 

APVV-17-0012 
Literatúra a jej filmová podoba v 

stredoeurópskom kontexte 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  Žilka Tibor poskytnúť 

APVV-17-0026 

Tematologická interpretácia, analýza a 
systemizácia arcinaratívov ako semiotických 
modelov životného sveta a existenciálnych 

stratégií 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   Plesník Ľubomír poskytnúť 

APVV-17-0031 
Jazykové,  literárne  a kultúrne kontakty na 

slovensko-ukrajinskom pomedzí 
Prešovská univerzita v Prešove   

 
neposkytnúť 

APVV-17-0036 
Autori a ich kontexty: Interdisciplinárny prístup 

pri skúmaní moderny na Slovensku v prvej 
polovici 20. storočia 

Univerzita Komenského v Bratislave  
 

neposkytnúť 

APVV-17-0038 
Slovník diel slovenskej literatúry 1990 – 2015 

(nový historiografický, axiologický a 
komparatívny výskum) 

Prešovská univerzita v Prešove  
 

neposkytnúť 

APVV-17-0057 
Analýza, rekonštrukcia a hodnotenie 

argumentov 
Univerzita Komenského v Bratislave  Gahér František poskytnúť 

APVV-17-0063 
Vita intra muros - interdisciplinárny výskum 

hradov stredného Slovenska 
Archeologický ústav SAV Beljak Ján poskytnúť 

APVV-17-0064 
Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a 

post-humanizmu 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  Sýkora Peter poskytnúť 

APVV-17-0070 Filozofia ako umenie života Prešovská univerzita v Prešove 
 

neposkytnúť 

APVV-17-0074 
Vplyv digitálnych médií na premeny súčasnej 

kultúry 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

 
neposkytnúť 
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APVV-17-0093 
Tvorenie a preberanie substantív označujúcich 

názvy deja 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach   
neposkytnúť 

APVV-17-0095 
Viacjazyčná encyklopédia jazykovednej 

terminológie (intrasemiotický a intersemiotický 
výskum) 

Prešovská univerzita v Prešove  
 

neposkytnúť 

APVV-17-0115 
Medicína slovenského stredoveku a včasného 

novoveku. Inštitúcie, osobnosti, poznanie 
Univerzita Komenského v Bratislave   

 
neposkytnúť 

APVV-17-0128 
Komparácia jazykových stratégií pravicového 

populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - 
Slovensko): lexika - texty - diskurzy 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave   Schuppener Georg poskytnúť 

APVV-17-0142 Sociálna inklúzia kultiváciou používania jazyka Univerzita Komenského v Bratislave  
 

neposkytnúť 

APVV-17-0153 
Postavenie sociálnych a humanitných vied v 

spoločnosti: ich možnosti a limity. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

 
neposkytnúť 

APVV-17-0154 Nedávne divadelné poetiky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   
 

neposkytnúť 

APVV-17-0156 
Skúmanie centrálnych konceptov aditívneho 
plurilingvizmu prostredníctvom komparatívnej 

metódy a metódy interkomprehenzie 
Univerzita Komenského v Bratislave  

 
neposkytnúť 

APVV-17-0158 
Perspektívy vývoja súčasnej religiozity na 

Slovensku 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   Kondrla Peter poskytnúť 

APVV-17-0161 
Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v 

slovenskej literatúre v 16.  - 18. storočí 
Ústav slovenskej literatúry SAV Vráblová Timotea poskytnúť 
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APVV-17-0172 Elektronická databáza medicínskej terminológie Univerzita Komenského v Bratislave  
 

neposkytnúť 

APVV-17-0199 
Kultúrny produkt regionálneho múzea v 

kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život 
v totalite v rokoch 1939 - 1945 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Palárik Miroslav poskytnúť 

APVV-17-0202 
Reflexia divadelnej komunikácie v špecifických 

modalitách pre nepočujúce a nevidiace 
publikum 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
 

neposkytnúť 

APVV-17-0219 
Vývoj osídlenia medzi Karpatmi a údolím 

Hrona: od neolitických osád po stredoveké 
dediny 

Trnavská univerzita v Trnave   
 

neposkytnúť 

APVV-17-0223 
Typológia jazykových chýb z hľadiska 

slovenčiny ako cudzieho jazyka na báze 
akvizičného korpusu 

Univerzita Komenského v Bratislave  
 

neposkytnúť 

APVV-17-0225 
Jazyk sekuritizácie v súčasnom slovenskom 

verejnom diskurze 
Univerzita Komenského v Bratislave   

 
neposkytnúť 

APVV-17-0233 Kognitívne obmedzený racionálny aktér Filozofický ústav SAV 
 

neposkytnúť 

APVV-17-0234 
Komunitné tlmočenie na Slovensku – prax a 

teória ústnej transkultúrnej komunikácie v 
intersocietálnom prostredí 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  
 

neposkytnúť 

APVV-17-0241 

Politický radikalizmus a populizmus v 
súčasných francúzskych, nemeckých a 

švajčiarskych umeleckých a vecných textoch: 
diagnóza a výzvy 

Prešovská univerzita v Prešove 
 

neposkytnúť 

APVV-17-0247 
Postmileniálna interpretácia diela Mateja Bela v 

kontexte revitalizácie regionálnych identít 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave   

 
neposkytnúť 
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APVV-17-0251 Národný korpus tlmočených textov Univerzita Komenského v Bratislave   
 

neposkytnúť 

APVV-17-0254 
Jazykové a komunikačné problémy na 

Slovensku a ich manažment 
Univerzita Komenského v Bratislave  Lanstyák István poskytnúť 

APVV-17-0257 
Atlas slovenskej dolnozemskej literatúry (od 
konca 18. storočia do polovice 20. storočia) 

Ústav slovenskej literatúry SAV 
 

neposkytnúť 

APVV-17-0385 
Dynamický model ľudskej dôstojnosti a 

možnosti jeho uplatnenia v súčasnej bioetike 
Prešovská univerzita v Prešove   

 
neposkytnúť 

APVV-17-0398 
Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia 

novoveku 
Historický ústav SAV Čičaj Viliam poskytnúť 

APVV-17-0399 
Z monarchie do republiky. Proces tranzície 

spoločnosti na Slovensku v európskom 
kontexte (od konca 19. storočia do roku 1945). 

Historický ústav SAV Kováč Dušan poskytnúť 

APVV-17-0400 
Posilňovanie etického prostredia na Slovensku 
(inštitucionálne postupy, aktéri, riziká, stratégie) 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  Fobel Pavel poskytnúť 

APVV-17-0417 
Východoslovenské mestá po roku 1918 - 

topografia a estetická reflexia ich umeleckých 
prejavov 

Prešovská univerzita v Prešove   
 

neposkytnúť 

APVV-17-0443 
Sídliskové štruktúry mladšieho praveku 

Slovenska – zhody a rozdiely ich vývoja na 
príklade vybratých regiónov a období 

Archeologický ústav SAV 
 

neposkytnúť 

APVV-17-0460 
Využitie multilingválnych mobilných 

audiosprievodcov pre slovenské múzeá a 
kultúrnovzdelávacie objekty 

Ekonomická univerzita v Bratislave  
 

neposkytnúť 



ROZHODNUTIE RADY PRE HUMANITNÉ VEDY 

o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadosti podané v rámci verejnej výzvy VV 2017 

Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ Zodpovedný riešiteľ Rozhodnutie 
 

 
Rozhodnutie rady pre humanitné vedy  strana 5 z 6 

APVV-17-0474 
Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej 
semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z 

komparatívnej perspektívy 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

 
neposkytnúť 

APVV-17-0487 
Idea Európy v českej a slovenskej filozofii 20. 

storočia 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach   
neposkytnúť 

APVV-17-0489 
Poetika textu a poetika udalosti v novodobej 

slovenskej literatúre 18. - 21. storočia 
Ústav slovenskej literatúry SAV Zajac Peter poskytnúť 

APVV-17-0499 
Vyučovanie slovenčiny na základných a 

stredných školách v kontexte iných 
materinských jazykov 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach   

neposkytnúť 

APVV-17-0511 
LEGIA Právna anglicko-slovenská 

terminologická aplikácia pre nástroje počítačom 
podporovaného prekladu 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach   

neposkytnúť 

APVV-17-0518 
Metóda a metafyzika v eudaimonistickom 
kontexte Avicebronovho a Suhrawardiho 

myslenia 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach   

neposkytnúť 

APVV-17-0519 
Kultúrny zemepis vybraných komunít 

zahraničných Slovákov 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  

 
neposkytnúť 

APVV-17-0529 
Postmetafyzické myslenie v kontexte 

súčasných sociálno-politických problémov 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach  
Mayerová Katarína poskytnúť 

APVV-17-0541 
Keltské, germánske a včasnostredoveké elity v 

Bratislavskej bráne na Jantárovej a 
Podunajskej ceste 

Archeologický ústav SAV 
 

neposkytnúť 

APVV-17-0558 
Elektronická encyklopédia historickej 

terminológie 
Univerzita Komenského v Bratislave 

 
neposkytnúť 
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APVV-17-0571 
Paradigmatické zlomy v nazeraní na vesmír a 
človeka: kozmologické, filozofické a teologické 

perspektívy 
Univerzita Komenského v Bratislave  

 
neposkytnúť 

APVV-17-0575 
Multidisciplinárny výskum civilizácie 

starovekého Egypta 
Ústav orientalistiky SAV 

 
neposkytnúť 

APVV-17-0579 
Slovenský výskum na sudánskej lokalite 

Duwejm Wad Hadž 
Ústav orientalistiky SAV Hudec Jozef poskytnúť 

APVV-17-0623 
Miesto a priestor: vytváranie a udržateľnosť 
minoritných náboženských tradícií vo svete 

muslimov 
Univerzita Komenského v Bratislave  

 
neposkytnúť 

APVV-17-0626 
Preklad a režimy: Empirické mapovanie 

historickej praxeológie prekladu na Slovensku v 
období 1939 - 1956 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 

neposkytnúť 

APVV-17-0648 
V ríši kukuričného boha. Prelomový výskum v 

oblasti predkolumbovského mayského 
poľnohospodárstva 

Univerzita Komenského v Bratislave  Kováč Milan poskytnúť 

APVV-17-0649 
Slovenské cirkevné elity v kontexte doby a 

prostredia 
Katolícka univerzita v Ružomberku  

 
neposkytnúť 

APVV-17-0659 
Odhaľovanie realizmu v antirealistických 

prístupoch vo filozofii a literárnej vede 
Katolícka univerzita v Ružomberku  

 
neposkytnúť 

APVV-17-0681 

Historické organy na Slovensku – spôsoby 
zhotovenia, súčasný stav a spôsoby degradácie 

kovových píšťal vo vzťahu ku kultúrno-
historickým kontextom 

Ústav hudobnej vedy SAV 
 

neposkytnúť 

 


