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APVV-21-0004 
Integrácia ekologických inovácií do inovačného 

procesu 

Technická univerzita vo Zvolene - 

Drevárska fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0018 

Metodika a technika tvorby vnútropodnikových 

predpisov u zamestnávateľa s cezhraničným 

pôsobením 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach - Právnická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0020 

Udržateľná digitálna ekonomika v kontexte 

globalizácie, sociálnych a príjmových nerovností, 

zmien spotrebiteľských preferencií a životného 

štýlu 

Paneurópska vysoká škola - Fakulta 

ekonómie a podnikania  
- neposkytnúť 

APVV-21-0033 
Vplyv pozitívnych emocionálnych stimulov na 

zapamätanie si cudzojazyčnej slovnej zásoby 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - 

Pedagogická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0034 
Útlm dynamiky produktivity práce v ekonomikách 

krajín V4: hľadanie nových hybných síl 

Ekonomická univerzita v Bratislave - 

Národohospodárska fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0037 

Sebaregulácia ako zdroj zamestnateľnosti 

vysokoškolských študentov v kontexte 

antisociálnych a prosociálnych čŕt osobnosti 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied  
- neposkytnúť 

APVV-21-0040 Logistika krízových situácií 

Technická univerzita v Košiciach - 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a 

geotechnológií  

- neposkytnúť 

APVV-21-0052 
Výskum dopadu pandémie na úroveň 

technického vzdelávania v SR 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - neposkytnúť 

APVV-21-0057 

Slovensko-Ukrajinská cezhraničná spolupráca 

počas a po pandémii COVID-19: faktory a 

perspektívy, dopad na politiky 

Prešovská univerzita v Prešove - 

Filozofická fakulta  
Duleba Alexander poskytnúť 

APVV-21-0066 

Udržateľnosť tradičnej ľudovej kultúry na 

Slovensku ako súčasti  kultúrneho dedičstva 

(vývinové procesy v prvej štvrtine 21. storočia) 

Ústav etnológie a sociálnej antropológie 

Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 
- neposkytnúť 
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APVV-21-0079 

Dospievajúci s emocionálnymi a behaviorálnymi 

problémami a ich rodiny v systéme poskytovanej 

starostlivosti 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach - Lekárska fakulta  
Dankulincová Zuzana poskytnúť 

APVV-21-0084 

Hodnotenie neštandardného menovo-politického 

rámca a regulačných opatrení ECB z pohľadu ich 

dopadov na ekonomiku SR a vybraných krajín 

Eurozóny 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied  
- neposkytnúť 

APVV-21-0086 
Spravodlivosť a starostlivosť ako práca: výzvy 

pre teóriu a inštitucionálnu prax 
Sociologický ústav SAV, v. v. i. - neposkytnúť 

APVV-21-0090 
Manažérsky reportingový nástroj pre strategické 

rozhodovanie v kontexte princípu 3E 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - 

Fakulta prírodných vied  
- neposkytnúť 

APVV-21-0091 
Právny štát v krajinách V4: variácia alebo 

deviácia?  

Trnavská univerzita v Trnave - Právnická 

fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0093 

Integrované benefity a well-beingové prístupy k 

aplikácii udržateľného manažmentu ľudských 

zdrojov – minulosť, súčasnosť a budúcnosť 

Univerzita J. Selyeho - Ekonomická 

fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0098 
Modernizácia volebného práva a jeho 

uplatňovanie v osobitných právnych režimoch 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach - Právnická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0106 
Inovácie nástrojov podpory zamestnanosti a 

aktivizácia ľudského kapitálu na Slovensku 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

- Ekonomická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0114 

Vplyv mediálneho diskurzu na postoje k migrácii, 

migrujúcim ľuďom a migračnej politike na 

Slovensku 

Univerzita Komenského v Bratislave Findor Andrej poskytnúť 

APVV-21-0156 
Reprodukcie náboženských a svetonázorových 

štruktúr na Slovensku v 21. storočí 
Sociologický ústav SAV, v. v. i. - neposkytnúť 
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APVV-21-0160 

Dopady Európskej zelenej dohody na 

potravinové dodávateľské reťazce: Úloha 

inovácií a politík 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre - Fakulta ekonomiky a 

manažmentu  

- neposkytnúť 

APVV-21-0164 

Zdravé starnutie: vplyv celoživotnej a časovo-

špecifickej pohybovej aktivity na funkčné,  

štrukturálne, metabolické a imunitné parametre v 

cirkadiánnom  kontexte 

Univerzita Komenského v Bratislave Sedliak Milan poskytnúť 

APVV-21-0174 

Rozvoj vidieka a zamestnanosť 

v poľnohospodárstve: úloha politík, globalizácie 

a klimatických zmien 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre - Fakulta ekonomiky a 

manažmentu  

Qineti Artan poskytnúť  

APVV-21-0184 

Tvorba a overovanie efektivity intervencie na 

zvládanie súcitnej únavy pre pomáhajúce 

profesie 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied  
- neposkytnúť 

APVV-21-0187 

Progresívne metódy testovania prachu a 

prachovzduchových zmesí pre potreby 

výrobného priemyslu na Slovensku 

Slovenská technická univerzita v 

Bratislave - Materiálovotechnologická 

fakulta, Trnava  

Kuracina Richard poskytnúť 

APVV-21-0188 

Tvorba konceptov strategických investičných a 

rozvojových balíčkov pre regióny Slovenska s 

kauzálnym prepojením na tvorbu metodiky 

kvantifikácie ich efektívnosti a účinnosti  

Technická univerzita v Košiciach - 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a 

geotechnológií  

Gavurová Beáta poskytnúť 

APVV-21-0196 
Zodpovednosť digitálnych platforiem v kontexte 

súkromnoprávnom i verejnoprávnom  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach - Právnická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0208 
Trestná politika v kontexte výziev trestného 

zákonodarstva 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach - Právnická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0213 

Právny štát, bezpečnosť ako ústavnoprávna 

hodnota, systém krízového riadenia a ochrana 

základných práv 

Trnavská univerzita v Trnave - Právnická 

fakulta  
- neposkytnúť 
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APVV-21-0229 Digitálna priepasť v EÚ a na Slovensku 
Ekonomická univerzita v Bratislave - 

Národohospodárska fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0237 Slovensko v európskom diferencovanom zriadení Ústav politických vied SAV, v. v. i. Navrátil Matej poskytnúť 

APVV-21-0240 
Výkladové problémy ústavnej úpravy rozpočtovej 

zodpovednosti 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Právnická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0248 
Efektívna kontrola a účinné vyvodzovanie 

zodpovednosti za environmentálne delikty 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Právnická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0269 

Analysis of Neural Network Structure as a Tool to 

Explain  Differences in Perception between 

Children and Adults 

Centrum spoločenských a 

psychologických vied SAV, v. v. i. 
- neposkytnúť 

APVV-21-0275 Mutácie materiálneho jadra ústavy 
Paneurópska vysoká škola - Fakulta 

práva  
- neposkytnúť 

APVV-21-0285 
Sociálne, kultúrne a ekonomické dopady procesu 

vyľudňovania na Slovensku 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre - Fakulta ekonomiky a 

manažmentu  

- neposkytnúť 

APVV-21-0286 

Jasle a škôlky pre každého? Predškolské 

vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej 

dostupnosti a sociálnej spravodlivosti 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Prírodovedecká fakulta  
Križan František poskytnúť 

APVV-21-0309 

Aplikácie a ďalší vývoj mikrosimulačného modelu 

pre podporu tvorby politík v oblasti vzdelávania a 

trhu práce 

Ekonomický ústav SAV, v. v. i. - neposkytnúť 

APVV-21-0315 
Post-pandemické výzvy viacúrovňového 

vládnutia 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

- Fakulta politických vied a 

medzinárodných vzťahov  

- neposkytnúť 
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APVV-21-0318 

Agentový model socio-ekonomických dopadov 

Industry 4.0 na ekonomiku - prístup ekonómie 

zložitosti 

Technická univerzita v Košiciach - 

Ekonomická fakulta  
Gazda Vladimír  poskytnúť 

APVV-21-0325 

Identifikovanie vzťahov medzi prediktormi 

efektívnej edukácie žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v 

podmienkach inklúzie a vytvorenie modelu ich 

školskej úspešnosti 

Prešovská univerzita v Prešove - 

Pedagogická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0336 
Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej 

inteligencie 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 
Dobrovičová Gabriela poskytnúť 

APVV-21-0344 
Subjektívny wellbeing zamestnancov v náročnom 

pracovnom prostredí 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

- Ekonomická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0360 
Aplikácie metód strojového učenia na podporu 

tvorby politík trhu práce 
Ekonomický ústav SAV, v. v. i. Štefánik Miroslav poskytnúť 

APVV-21-0363 

Obmedzenia a limity metód merania výkonnosti v 

miestnej samospráve - problém heterogenity 

poskytovania služieb 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre - Fakulta európskych štúdií a 

regionálneho rozvoja  

Beresecká Janka poskytnúť 

APVV-21-0373 
Diagnostika Alzheimerovej choroby z reči s 

použitím umelej inteligencie a sociálnej robotiky 
Ústav informatiky SAV, v. v. i. Rusko Milan poskytnúť 

APVV-21-0375 
Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte 

prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti 
Geografický ústav SAV, v. v. i. - neposkytnúť 

APVV-21-0388 
Zlepšovanie koordinácie dobrovoľníkov a 

efektívnosti altruistických trhov 

Ekonomická univerzita v Bratislave - 

Národohospodárska fakulta  
Lorko Matej poskytnúť 

APVV-21-0391 

Vyvážené hodnotenie výkonnosti podnikov s 

využitím vektorovej algebry pri agregácii 

ukazovateľov 

Ekonomická univerzita v Bratislave - 

Podnikovohospodárska fakulta, Košice  
- neposkytnúť 
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APVV-21-0392 
Zvyšovanie efektivity územnej samosprávy - 

potenciál funkčných mikroregiónov 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Právnická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0394 

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia 

konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách 

Vyšehradskej štvorky 

Sociologický ústav SAV, v. v. i. Drazkiewicz Elzbieta poskytnúť 

APVV-21-0404 

Súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti 

a dynamika zmien v bezpečnostnej politike 

Európskej Únie 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Filozofická fakulta  
Bátora Jozef poskytnúť 

APVV-21-0435 

Výskum eko-inovačného potenciálu malých a 

stredných podnikov v kontexte trvalo 

udržateľného rozvoja 

Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne - Fakulta sociálno-

ekonomických vzťahov  

- neposkytnúť 

APVV-21-0451 

Štruktúra administratívno-politického vedenia: 

politizácia poradcov a vysokých štátnych 

úradníkov 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied  
- neposkytnúť 

APVV-21-0453 Fiškálne a ekonomické efekty imigrácie 
Univerzita Komenského v Bratislave - 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied  
- neposkytnúť 

APVV-21-0455 
Digitálny Etnografický atlas Slovenska (pilotný 

interaktívny mapový portál) 

Ústav etnológie a sociálnej antropológie 

Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 
- neposkytnúť 

APVV-21-0476 

Implementácia kompetitívnych digitálnych hier do 

organizačného prostredia ako nástroj zvyšovania 

angažovanosti zamestnancov, kohézie tímov a 

budovanie organizačnej kultúry 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - neposkytnúť 

APVV-21-0481 
Inteligentný systém evidencie prostriedkov pre 

zložky integrovaného záchranného systému  
Žilinská univerzita v Žiline - neposkytnúť 

APVV-21-0484 

Odolnosť voči oslabovaniu demokracie: 

pripravenosť Slovenska na obranu voči útokom 

na demokraciu 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Filozofická fakulta  
Spáč Samuel poskytnúť 
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APVV-21-0486 
Spoločensko-ekonomické efekty liberalizácie trhu 

služieb železničnej dopravy 
NDCon LOGIC.SK, s.r.o. - neposkytnúť 

APVV-21-0491 

Sociálno-ekonomické súvislosti globálnych 

existenciálnych rizík - možné dopady pandémie 

COVID-19 a klimatických zmien na Slovensko 

(teoretické východiska, scenáre a modelové 

riešenia) 

Ekonomický ústav SAV, v. v. i. - neposkytnúť 

APVV-21-0495 Členstvo v právnickej osobe 
Trnavská univerzita v Trnave - Právnická 

fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0499 

Postavenie seniorov a možnosti psychologickej 

pomoci a právnej  ochrany tejto zraniteľnej 

skupiny obyvateľstva vo vnútroštátnom a  

medzinárodnom kontexte 

Paneurópska vysoká škola - neposkytnúť 

APVV-21-0518 

Sociálne transformácie a teoretická archeológia: 

nové prístupy k pochopeniu diachrónnych zmien 

na Slovensku 

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Filozofická fakulta  
- neposkytnúť 

APVV-21-0519 
Trestnoprávne a kriminologické aspekty 

radikalizácie a extrémizmu  

Univerzita Komenského v Bratislave - 

Právnická fakulta  
- neposkytnúť 

 


