
Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ
Rozhodnutie o poskytnutí 

finančných prostriedkov

SK-FR-2017-0001
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom 

udržateľnom rozvoji

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici
poskytnúť

SK-FR-2017-0002 Konečné geometrie stelesňujúce kvantovú informáciu Astronomický ústav SAV poskytnúť

SK-FR-2017-0003 Viacúrovňové logické jednotky pre neuromorfné výpočty Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-FR-2017-0004
Prípad označovania poľnohospodárskych výrobkov vo 

Francúzsku a na Slovensku
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-FR-2017-0005
Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných 

mikroorganizmov.
Biomedicínske centrum SAV poskytnúť

SK-FR-2017-0006
Vlastnosti špecialnych skiel modifikovaných pomocou 

iónovej implantácie 

Slovenská technická univerzita v 

Bratislave
neposkytnúť

SK-FR-2017-0007

Optimalizácia automatizovaného fenotypovania 

zameraného na environmentálnu odolnosť plodín 

využitím interdisciplinárnych prístupov

Slovenská poľnohospodárska univerzita 

v Nitre
poskytnúť

SK-FR-2017-0008
Korózia a nízkoteplotná degradácia zirkoničitej 

biokeramiky

Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne
poskytnúť

SK-FR-2017-0009
In silico design adsorbentov na využitie v 

environmentálnych aplikáciách
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-FR-2017-0010
Tepelná stabilita a štruktúrna korelácia rubídnych oxo- a 

oxo-fluóro-hlinitanov, ako tuhých iónových vodičov.
Ústav anorganickej chémie SAV neposkytnúť

SK-FR-2017-0011
Dizajn pokrokových nanopórovitých materiálov pre 

kontrolované podávanie liečiv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach
poskytnúť

SK-FR-2017-0012
Úloha oxytocínu v regulácii expresie GTPáz v 

transgénnom modeli neurovývinového ochorenia
Biomedicínske centrum SAV poskytnúť

SK-FR-2017-0013 Ochrana pred účinkami výbuchu Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-FR-2017-0014
Rozdelenie elektrónovej a spinovej hustoty v 

organokovových komplexoch

Slovenská technická univerzita v 

Bratislave
poskytnúť
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SK-FR-2017-0015 Misfity ako Isingove supravodiče
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach
poskytnúť

SK-FR-2017-0016

Budovanie viacjazyčného plurikultúrneho povedomia u 

detí z edukačne znevýhodneného prostredia a empirické 

overenie motivácie učiť sa jazyky

Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-FR-2017-0017
Nové optické senzory založené na interferencii módov v 

špeciálnych optických vláknach 
Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-FR-2017-0018
Francúzsko-slovenská databáza názvov obchodných 

značiek a ich odvodenín

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici
poskytnúť

SK-FR-2017-0021 Kontextové metainformácie v ontologickom mapovaní Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-FR-2017-0022
Kritériá spravodlivosti a sekvenčné mechanizmy pre 

priradzovanie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach
poskytnúť

SK-FR-2017-0023
Konštrukcia kompozitných štruktúr pre automobilové 

komponenty s aplikáciou aditívnej výroby

Slovenská technická univerzita v 

Bratislave
neposkytnúť

SK-FR-2017-0024

Povrchové magnetizačné procesy tenkých cylindrických 

drôtov - skúmanie pomocou Magneto-optického Kerrovho 

javu

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach
poskytnúť

SK-FR-2017-0025
Priestorové analýzy v populačno-genetických štúdiách 

patogénov drevín
Ústav ekológie lesa SAV poskytnúť

SK-FR-2017-0026 Konduktivita káblov z uhlíkových nanotrubíc
Slovenská technická univerzita v 

Bratislave
neposkytnúť

SK-FR-2017-0027 Polarimeter na meranie spinu elektrónov Ústav informatiky SAV neposkytnúť
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