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APVV-18-0008 
Platformy, flexibilita a generácia Z – nové výzvy 

pracovného práva a ochrany zamestnanca 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0013 
Model zahraničného obchodu Slovenskej 

republiky s heterogénnymi firmami 
Slovenská technická univerzita v 

Bratislave 
 neposkytnúť 

APVV-18-0018 
Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy 

učiteľa a dospelého učiaceho sa 
Prešovská univerzita v Prešove Pirohová Ivana poskytnúť 

APVV-18-0022 
Hodnotenie lexikálnej kompetencie detí 

predškolského veku 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0024 
Matematická úzkosť ako faktor ovplyvňujúci 
matematické kompetencie žiakov na nižšom 

strednom stupni vzdelávania 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

APVV-18-0025 

Model návratovej politiky mládeže: sociálna, 
ekonomická a politická mobilita slovenskej 

mládeže v rámci formálneho a neformálneho 
vzdelávania a trhu práce 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  neposkytnúť 

APVV-18-0035 
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného 

kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-
ekonomického potenciálu území. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Kološta Stanislav  poskytnúť 

APVV-18-0037 
Sociálna ochrana zamestnanca v nových formách 

práce 
Trnavská univerzita v Trnave  neposkytnúť 

APVV-18-0040 
Aplikácia metód umelej inteligencie pri 

modelovaní európskych trhov s dlhopismi 
Ekonomická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0048 

Kreovanie poznatkov z tvorby hodnoty pre 
zainteresované skupiny podniku s použitím 

informačných technológií pre získavanie 
konkurenčnej výhody na trhu 

Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 
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APVV-18-0055 
Integrácia ukrajinských migrantov a posúdenie 

životnej situácie optikou sociálnej práce 
Prešovská univerzita v Prešove  neposkytnúť 

APVV-18-0058 
Podoby ohrození v súčasnej slovenskej 

spoločnosti 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0059 
Teória sociálnej kvality a jej implementačný 

rámec v SR 
Ekonomická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0062 
Financovanie start-up spoločností na Slovensku a 

priemyselná revolúcia 4.0 
Ekonomická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0063 

Progresívne metódy zisťovania 
požiarnotechnických charakteristík horľavých 
prachov prostredníctvom svetovo unikátnych 

zariadení 

Slovenská technická univerzita v 
Bratislave 

 neposkytnúť 

APVV-18-0070 Generácia Z - nové výzvy  dospievania. 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 
Madarasova Geckova Andrea  poskytnúť 

APVV-18-0139 

Duševné zdravie dospelej slovenskej populácie – 
prevalencia duševných porúch, využívanie 
služieb starostlivosti, identifikácia bariér a 

medzier 

Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0140 
Závislosť na hraní digitálnych hier (Internet 

Gaming Disorder - IGD): rizikové faktory, 
symptómy a ich meranie 

Prešovská univerzita v Prešove Martončik Marcel  poskytnúť 

APVV-18-0142 Integrovaný výkaz dôchodkových dávok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 

APVV-18-0175 
Rekodifikácia medzinárodného práva 
súkromného v Slovenskej republike 

Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0177 
Meranie a hodnotenie výkonnosti vo verejnom 

sektore 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 
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APVV-18-0183 
Psychotické zážitky a symptómy a ich dopad na 
psychosociálne fungovanie na kontinuu norma - 

patológia 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0199 Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku Univerzita Komenského v Bratislave Gábriš Tomáš  poskytnúť 

APVV-18-0215 
Udržateľná zdieľaná ekonomika v segmente 

ubytovacích služieb ako prejav globalizovanej 
digitálnej spoločnosti a generačných zmien 

Paneurópska vysoká škola  neposkytnúť 

APVV-18-0218 
Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte 

medzinárodných komparatívnych výskumov 100 
rokov od ČSR 

Sociologický ústav SAV Bahna Miloslav  poskytnúť 

APVV-18-0229 
Právne a etické aspekty robotiky a umelej 

inteligencie 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 
 neposkytnúť 

APVV-18-0233 
Personálne, sociálne a etické kompetencie 

učiteľov v pregraduálnej príprave v interakcii s 
ich profesijnými kompetenciami 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

APVV-18-0234 
Integrácia ekologických inovácií do inovačného 

procesu podnikateľských subjektov na Slovensku 
Technická univerzita vo Zvolene  neposkytnúť 

APVV-18-0257 
Inkubátor multimediálnej digitálnej produkcie - 
recipročný transfer vedy, umenia a kreatívnych 

priemyslov 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Spálová Lucia  poskytnúť 

APVV-18-0278 
Výskum motivácie študentov v adaptívnom 

personalizovanom prostredí s kolaboratívnymi 
nástrojmi 

Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 
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APVV-18-0297 

Stratégie efektívneho čitateľského a mediálneho 
správania a ich skúmanie v kľúčových etapách 

vývinu gramotnosti s využitím metódy eye-
trackingu v semilongitudinálnej perspektíve 

Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV 

 neposkytnúť 

APVV-18-0303 
Medzníky v tranzíciách intímnych vzťahov a 

kvalita života v období adolescencie a mladej 
dospelosti 

Ústav výskumu sociálnej komunikácie 
SAV 

Lukšík Ivan  poskytnúť 

APVV-18-0310 
Efektívnosť, finančná tieseň a rizikové správanie 

Európskych podnikov 
Ekonomická univerzita v Bratislave Výrost Tomáš  poskytnúť 

APVV-18-0314 
Sociálna ekonomika ako priestor pre sociálnu 

inklúziu a inovácie 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 

APVV-18-0318 
Vývoj, verifikácia a validácia techník na zvýšenie 
dynamiky produktových a procesných inovácií 

Katolícka univerzita v Ružomberku  neposkytnúť 

APVV-18-0330 
Cieľová orientácia v období vynárajúcej sa 

dospelosti v kontexte charakteristík 
rozhodovania a individuálnych rozdielov 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

 neposkytnúť 

APVV-18-0335 
Systémové riziko na finančných trhoch: 

prepojenia medzi finančnými inštitúciami 
Ekonomický ústav SAV Lyócsa Štefan  poskytnúť 

APVV-18-0337 
Zodpovednosť členov orgánov obchodných 

spoločností medzi korporačným, insolvenčným a 
trestným právom 

Trnavská univerzita v Trnave Žitňanská Lucia  poskytnúť 

APVV-18-0338 
Vývoj metodológie pre využitie technológií 

vedeckej muzikoterapie v liečebnej pedagogike 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0346 
Robot 4.0: Prenos vedomostí and mobilita – 

Bratislava a Taipei 
Centrum spoločenských a 
psychologických vied SAV 

 neposkytnúť 
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APVV-18-0359 Model prediktorov radikalizácie u adolescentov 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 
 neposkytnúť 

APVV-18-0368 
Ekonomický model telekomunikačnej siete ako 

súčasť Internetu vecí 
Technická univerzita v Košiciach Gazda Vladimír  poskytnúť 

APVV-18-0376 
Účinky medzinárodných zmlúv (EÚ) v právnom 

poriadku Slovenskej republiky 
Paneurópska vysoká škola  neposkytnúť 

APVV-18-0392 
Transformácia obchodných spoločností ako 
reakcia na výzvy konkurencieschopného a 
inovatívneho podnikateľského prostredia 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

 neposkytnúť 

APVV-18-0396 
Vývoj a tvorba dynamických simulačných 
manažérskych modelov prostredníctvom 
softvérových systémových simulátorov. 

Technická univerzita vo Zvolene  neposkytnúť 

APVV-18-0398 
Globálne existenciálne riziká - teoretické a 

konceptuálne východiská, možné dopady na 
Slovensko a cesty eliminácie týchto dopadov 

Ekonomický ústav SAV  neposkytnúť 

APVV-18-0401 
Strategický športový manažment - riadenie 

športových organizácií v kontexte vplyvu 
zainteresovaných strán v športovom prostredí 

Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

APVV-18-0417 
Historický vývoj terminológie súkromného práva 

na Slovensku pre potreby rekodifikácie 
slovenského občianskeho práva 

Univerzita Komenského v Bratislave Števček Marek  poskytnúť 

APVV-18-0421 
Európska prokuratúra v súradniciach ústavného 

poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie 
európskej integrácie prostredníctvom práva. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach 

Jánošíková Martina  poskytnúť 

APVV-18-0425 
Vstup a konkurencia na regulovaných trhoch: 

fungovanie slovenského lekárenského trhu 
Ekonomická univerzita v Bratislave Lábaj Martin  poskytnúť 
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APVV-18-0435 
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: 
zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík 

Univerzita Komenského v Bratislave Sičáková-Beblavá Emília  poskytnúť 

APVV-18-0443 
Prieniky pracovného práva do iných odvetví 

súkromného práva (a vice versa) 
Trnavská univerzita v Trnave Olšovská Andrea  poskytnúť 

APVV-18-0444 

Aplikácia modelu občianskej participácie a 
angažovanosti mládeže v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji: neformálne vzdelávanie 
ako nástroj budovania miestnych komunít 

Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0448 
Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolských 
študentov v podmienkach digitálnej ekonomiky 

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 

 neposkytnúť 

APVV-18-0460 
Dátovo založená optimalizácia ekonomiky a 

prevádzky nabíjania elektrických vozidiel 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

APVV-18-0462 
Efektívne využívanie inovačných vzdelávacích 

platforiem 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  neposkytnúť 

APVV-18-0466 
Výskum digitálnej komunikácie so zameraním na 

vývoj digitálnej platformy 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

APVV-18-0470 

Komplexný model manažérskej podpory 
kreaovania a implementovania segmentačných 

stratégií environmentálnych produktov v 
kontexte B2B a B2C trhov 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  neposkytnúť 

APVV-18-0474 
Migrácia a návratová migrácia zdravotníckych 

pracovníkov - príčiny, motívy a dôsledky 
Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne 
 neposkytnúť 

APVV-18-0479 
Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú 

spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a 
ekonomických špecifík SR 

Univerzita Komenského v Bratislave Katuščáková Marcela  poskytnúť 
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APVV-18-0481 
Prečo správne rady zlyhávajú? Ekonomické 

experimenty v oblasti Corporate Governance 
Ekonomická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0484 
Lesná pedagogika a výchova k trvalo 

udržateľnému rozvoju v predprimárnej a 
primárnej edukácii 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Kollárová Dana  poskytnúť 

APVV-18-0486 
Evalvácia psychologických indikátorov kvality 

základnej školy využitím spätnej väzby od žiakov, 
rodičov a učiteľov 

Paneurópska vysoká škola  neposkytnúť 

APVV-18-0497 
Vplyv nastavenia štartového bloku na 

biomechanické faktory ovplyvňujúce výkon 
štartu v plávaní 

Prešovská univerzita v Prešove  neposkytnúť 

APVV-18-0504 
Inovatívne riešenia manažmentu bezpečnosti v 

miestnej samospráve 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

APVV-18-0512 Potravinová vertikála a nekalé obchodné praktiky 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre 
Rajčániová Miroslava  poskytnúť 

APVV-18-0517 
Difúzia a dôsledky zelených inovácií na trhoch 

nedokonalej konkurencie 
Ekonomická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0520 
Inovatívne metódy analýzy výkonnosti lesnícko 

drevárskeho komplexu s využitím princípov 
zeleného rastu 

Technická univerzita vo Zvolene Hajdúchová Iveta  poskytnúť 

APVV-18-0534 
Právna úprava nakladania s vyhoretým jadrovým 

palivom 
Univerzita Komenského v Bratislave Pekár Bernard  poskytnúť 

APVV-18-0536 
Ochrana slabšieho subjektu v občianskom práve 

hmotnom a civilnom práve procesnom 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 
 neposkytnúť 
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APVV-18-0538 
Analýza životných príbehov detí a dospelých z 

marginalizovaných rómskych komunít - príklady 
dobrej praxe mentoringu 

Prešovská univerzita v Prešove  neposkytnúť 

APVV-18-0540 

Právne a sociálne fundamenty rekodifikácie 
súkromného práva v Slovenskej republike a ich 

reflexia v intenciách civilistiky a 
komercionalistiky 

Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

APVV-18-0544 
Trestnoprávne a kriminologické aspekty 

extrémizmu 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

 


