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SK-KR-18-0001 

Nanočastice podobné mitochondriám v liečbe 

Parkinsonovej choroby a ďalších 

degeneratívnych ochorení 

Univerzita Komenského v Bratislave Tatarková Zuzana poskytnúť 

SK-KR-18-0002 

Pĺžovité ryby (Cobitidae) ako výskumný objekt 

bilaterálnej spolupráce mladých vedeckých 

pracovníkov 

Prešovská univerzita v Prešove  

 

neposkytnúť 

 

SK-KR-18-0003 

Vplyv mikrobiálnych extracelulárnych metabolitov 

a biotransformačných procesov na mobilizáciu 

mangánu, železa a kremíka zo syntetických a 

prírodných tuhých fáz 

Univerzita Komenského v Bratislave Urík Martin poskytnúť 

SK-KR-18-0004 

Vývoj bioanalytických systémov založených na 

nových lektínoch so zlepšenou špecificitou pre 

aplikácie v diagnostike 

Chemický ústav SAV Katrlik Jaroslav poskytnúť 

SK-KR-18-0006 
Materiálové zloženie a mechanické vlastnosti 

ťažkého a samozhutňujúceho sa betónu 
Ústav stavebníctva a architektúry SAV Palou Martin poskytnúť 

SK-KR-18-0008 

U-Th-Pb zirkónové datovania varískych granitov 

a alpínskych subvulaknických intruzívnych hornín 

Západných Karpát: implikácia k orogenetickým a 

metalogenetickým procesom 

Ústav vied o Zemi SAV Broska Igor poskytnúť 

SK-KR-18-0009 

Špeciačná a stopová analýza organokovových 

zlúčenín v slovensko-kórejských biologických a 

environmentálnych vzorkách s využitím 

kombinácie separačných a atómovo 

spektrometrických techník 

 
Univerzita Komenského v Bratislave 

 
Halko Radoslav poskytnúť 

SK-KR-18-0010 

Syntéza, kryštálová štruktúra, spektroskopické 

vlastnosti a biochemické štúdie nových 

komplexných zlúčenín Cu(II) a Cr(III) s 

potenciálnymi medicínskymi aplikáciami 

 
Slovenská technická univerzita 

v Bratislave 
Valko Marián poskytnúť 
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SK-KR-18-0011 

Syntéza a charakterizácia hybridných 

polymérnych systémov pre odchytávanie 

endotoxínov 

Ústav polymérov SAV Kronek Juraj poskytnúť 

SK-KR-18-0012 

Kórejsko-Sloenská spolupráca pre manažment 

kvality ovzdušia v mestách - zameraná na 

monitorovanie a modelovanie kvality ovzdušia v 

mestách 

Slovenský hydrometeorologický ústav Krajčovičová Jana poskytnúť 

SK-KR-18-0013 

Chromatografická a elektroforetická úprava 

vzoriek pre elektroforetické a / alebo kvapalinovo 

chromatografické analýzy komplexných vzoriek 

Univerzita Komenského v Bratislave Hutta Milan poskytnúť 

 


