
Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ
Rozhodnutie o poskytnutí 

finančných prostriedkov

SK-BG-2013-0001
Príprava a výskum neorganických skiel: perspektívnych materiálov pre fotonické 

aplikácie
Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-BG-2013-0002 Fotovoltaické solárne články s nanoštruktúrovanými tenkými vrstvami Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-BG-2013-0003
Využitie iónových asociátov v microextrakčných technikách: vypracovanie 

postupov pre stanovenie vybraných analytov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

SK-BG-2013-0004 Kvázy-Monte Carlo integrovanie vo vážených Hilbert priestoroch Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-BG-2013-0005
Zber a výskum genetického materiálu krmovín lokálneho pôvodu pre potreby 

šľachtenia
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany poskytnúť

SK-BG-2013-0006 Výskum spotreby paliva pri doprave dreva Technická univerzita vo Zvolene neposkytnúť

SK-BG-2013-0007 Vplyv prebytku dusíka a toxicity ťažkých kovov na mechanizmy rastlinnej obrany Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV poskytnúť

SK-BG-2013-0008

Signalizácia a manažment ochrany proti vybraným škodcom z rodu Grapholitha a 

Cydia s využitím nových biologických spôsobov ochrany v systémoch trvalo 

udržateľného poľnohospodárstva.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytnúť

SK-BG-2013-0009
Zhodnotenie významu priestorového a časového rozšírenia strednojurských 

bentických foraminifer v západnej Tétys.
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-BG-2013-0011
Fotokatalytické čistenie kontaminovaných vôd a vzduchu použitím 

nanomateriálov 
Ústav geotechniky SAV poskytnúť

SK-BG-2013-0012
Apsko-Balkánsko-Karpatská zonácia vrchnej jury a spodnej kriedy na základe 

mikrofosílií a mikrofácií a bazénová analýza
Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť

SK-BG-2013-0013

Hodnotenie, selekcia a výmena genotypov jačmeňa siateho s pridanou hodnotou 

pre rôzne šľachtiteľské ciele v agro-ekologických podmienkach Slovenskej 

republiky a Bulharskej republiky

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany poskytnúť

SK-BG-2013-0014
Adaptácia niektorých in vitro pestovaných liečivých rastlín v podmienkach  

Bulharska a Slovenska
Prešovská univerzita v Prešove posytnúť

SK-BG-2013-0015 Riadenie zariadení v elektrizačnej sústave zlepšujúcich kvalitu elektriny Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť
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SK-BG-2013-0016
Moderné technológie pre implementáciu a validáciu riadiacich algoritmov

v priemyselných procesoch
Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-BG-2013-0017 Geoekologická stabilita a zraniteľnosť jaskynných geosystémov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky neposkytnúť

SK-BG-2013-0018
Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy 

v Bulharsku a na Slovensku
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytnúť

SK-BG-2013-0019 Tenké perovskitovské vrstvy a dvojvrstvy pre senzory a spinovú elektroniku
Slovenská akadémia vied, Elektrotechnický 

ústav
neposkytnúť

SK-BG-2013-0020
Dosky na báze dreva a lignocelulózových poľnohospodárskych odpadov so 

zníženou emisiou formaldehydu
Technická univerzita vo Zvolene neposkytnúť

SK-BG-2013-0021
Ex situ a in situ ochrana a využitie divorastúcich príbuzných druhov v Bulharsku 

a vo Slovenskej republike 
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany neposkytnúť

SK-BG-2013-0022 Fiškálna decentralizácia v Bulharsku a na Slovensku: Dvadsať rokov skúseností Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-BG-2013-0023
Syntéza, dymanická stereochémia a aplikácie nových ligandov a katalyticky 

relevantných organokovových komplexov
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-BG-2013-0024 Potenciál agrárnej krajiny pre pestovanie plodín na energetické účely Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy neposkytnúť

SK-BG-2013-0025
Remediácia vôd pomocou nanočasticami aktivovaných syntetických zeolitov na 

báze popolčekov
Ústav geotechniky SAV poskytnúť

SK-BG-2013-0026 Vnútorné prostredie a energetická efektívnosť budov Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-BG-2013-0027
Monitoring a identifikácia entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga

v populácii mníšky veľkohlavej Lymantria dispar
Národné lesnícke centrum neposkytnúť

SK-BG-2013-0028
Vplyv klimatických zmien na zloženie vegetácie v strednej a východnej 

Paratetýde počas miocénu
Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť

SK-BG-2013-0029

Hodnotenie stresovej reakcie na sucho založené na výskume vzťahu medzi 

fotosyntézou a dusíkatým metabolizmom u moderných bulharských

a slovenských odrôd chlebovej pšenice

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytnúť

SK-BG-2013-0030 Tvarovanie štruktúr pre senzorové aplikácie s využitím elektrónovej litografie Ústav informatiky SAV poskytnúť
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