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Rozhodnutie o poskytnutí 

finančných prostriedkov

SK-HU-2013-0001
Interkultúrny kontakt medzi Strednou Európou a franko, italo- a hispanofónnymi 

krajinami
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-HU-2013-0002 Optimálne riadenie membránových procesov Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-HU-2013-0003 Nanoindentačné a tribologické vlastnosti keramických kompozitov
Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového 

výskumu 
neposkytnúť

SK-HU-2013-0004
Štúdium adsorpčných vlastností prírodných látok účinných pre remediáciu 

kontaminovaných poľnohospodárskych pôd
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-HU-2013-0005 Výskum a vývoj funkčných skiel pre fotoniku Katolícka univerzita v Ružomberku poskytnúť

SK-HU-2013-0007
Účtovné, daňové a finančné aspekty v riadení podnikateľskej sféry Slovenskej 

republiky a Maďarska v kontexte nadnárodnej harmonizácie
Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-HU-2013-0008 Tepelná stabilita celuláz Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

SK-HU-2013-0009 Magnetické vlastnosti anizotrópnych kompozitnych systémov
Slovenská akadémia vied, Ústav 

experimentálnej fyziky 
poskytnúť

SK-HU-2013-0010 Spolupráca pri vypracovaní nových systémov využívania pôdy
Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
poskytnúť

SK-HU-2013-0011
Vzorkovanie povrchov ako nová metodika hodnotenia kvality frézovania tvarovo-

voľných plôch
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-HU-2013-0013 Matematické štruktúry pre modelovanie programových systémov Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-HU-2013-0014 Biotechnologická modifikácia fungálnych producentov karotenoidov a lipidov Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

SK-HU-2013-0015 Výskum a vývoj modulov pre jazykovo-adaptívne multimodálne rozhrania Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-HU-2013-0016
Využitie antioxidantmi a špecifickými IgY fortifikovaného vaječného žĺtka pri 

príprave inseminačných dávok
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-HU-2013-0017 Rola otca a matky v súčasnej rodine na Slovensku a Maďarsku Katolícka univerzita v Ružomberku neposkytnúť
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SK-HU-2013-0019
Príprava a charakterizácia magnetických feritovych nanočastíc so spinelovou 

štruktúrou

Slovenská akadémia vied, Ústav materiálového 

výskumu
neposkytnúť

SK-HU-2013-0020
Dunajská panva - korelácia a vývoj sedimentárnych fácií a paleoprostredí počas 

neskorého neogénu
Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť

SK-HU-2013-0021
Možnosti spolupráce Slovenskej republiky a Maďarska pri tvorbe modelu 

hodnotenia a prognózovania výkonnosti energetického priemyslu
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-HU-2013-0025
Radón v termálnych vodách a zdravotné riziko od inhalácie radónu vo vybraných 

termálnych kúpeľoch v oblasti južného Slovenska a severo-západného Maďarska
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-HU-2013-0026
Nové, biologicky účinné katiónové gemini tenzidy - príprava, agregačné 

vlastnosti a interakcie s biologickou membránou
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-HU-2013-0027 Porovnávacie štúdium Miocénnych ryolitových vulkanitov Slovenska a Maďarska Slovenská akadémia vied, Geologický ústav poskytnúť

SK-HU-2013-0028
Zlepšenie pekárskej kvality kombinovaním glutenínových alel a získanie 

homogénnych línií pomocou metód hybridizácie a in vitro haploidnej indukcie

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
poskytnúť

SK-HU-2013-0029
Analýza riadenia podnikov potravinárskeho priemyslu SR a MR v kontexte 

dopadov globalizačných a intergračných tendencií
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-HU-2013-0031
Analýza povrchových a objemových stavov s použitím metód na báze kapacitnej 

mikroskopie
Slovenská akadémia vied, Fyzikálny ústav poskytnúť

SK-HU-2013-0035 Vplyvy predúprav na povrchové vlastnosti dreva Technická univerzita vo Zvolene poskytnúť

SK-HU-2013-0037
Grafény a iné uhlíkové materiály: príprava, charakterizácia a využitie v 

senzorovej technike
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-HU-2013-0038
Od taxonómie k makroevolúcii - diverzita a evolučná ekológia prostigmátnych 

roztočov (Acarina: Prostigmata) parazitujúcich vtáky
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-HU-2013-0039 Príprava a charakterizácia grafénu s kontrolovateľnou korugáciou povrchu
Slovenská akadémia vied, Ústav 

experimentálnej fyziky
poskytnúť

SK-HU-2013-0040 Inovácia ochrany genetických zdrojov rastlín v Karpatoch a Panónskej kotliny
Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
poskytnúť

SK-HU-2013-0043
Predpoklady slovenského a maďarského poľnohospodárstva pre rozvoj 

vidieckych oblastí

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
neposkytnúť
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SK-HU-2013-0044

Spoločný vývoj metód pre odber vzoriek rýb na hraničných tokoch Maďarska a 

Slovenska v súvislostiach s dlhodobým monitoringom ekologického stavu 

riečnych ekosystémov

Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie neposkytnúť

SK-HU-2013-0045
Implementácia technológií Rapid prototypingu (RP) a Reverzného inžinierstva 

(RI) do výskumného a pedagogického procesu
Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-HU-2013-0046 Mobilné zariadenia vo výučbe, vývoj mobilných aplikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre poskytnúť

SK-HU-2013-0048 Úloha kardiálnych konštitutívnych mikroRNA v rozvoji srdcového zlyhávania Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť
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