
Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ
Rozhodnutie o poskytnutí 

finančných prostriedkov

SK-PL-2015-0001 Reverzná logistika v podniku Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-PL-2015-0002
Charakterizácia mikrobiálnych spoločenstiev v tradičných fermentovaných 

potravinách molekulárno-biologickými metódami

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
poskytnúť

SK-PL-2015-0003
Kompozitné povlaky odolné proti opotrebeniu a elektricky vodivé na neželezných 

kovoch
IVMA STU, s. r. o. poskytnúť

SK-PL-2015-0004 Vplyv environmentálneho zaťaženia na trvanlivosť inžinierskych stavieb Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-PL-2015-0006 Ako vplýva ekonomická štruktúra na cyklický vývoj Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-PL-2015-0008
Výskum prevádzkových vlastností laserom upravených elektroiskrovo 

deponovaných povlakov
Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-PL-2015-0009

Ekologické aspekty cirkulácie novo sa objavujúcich pľúcnych nematodóz 

mäsožravcov v aktuálnych podmienkach strednej Európy so špecifických 

dôrazom na angiostrongylózu a krenosomózu.

Parazitologický ústav SAV neposkytnúť

SK-PL-2015-0010
Riadenie podnikov potravinárskeho priemyslu SR a PR v kontexte dopadov 

globalizačných a integračných tendencií
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-PL-2015-0012
Výskum kombinovaných stratégií frézovania pre výrobu aktívnych reliéfnych 

plôch
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-PL-2015-0013 Polymér - kovové kompozity pripravené procesom mikrocelulárnej extrúzie Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-PL-2015-0014 Statické skúšky dopravných pásov hadicových dopravníkov Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-PL-2015-0015

Spoluorganizácia medzinárodných vedeckých konferencií a ich vedecko-

výskumných výstupov v rámci medzinárodnej spolupráce EU, PHF v Košiciach a 

Politechniky Rzeszow, Fakulty manažmentu

Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-PL-2015-0017
Chemoprevencia mamárnej karcinogenézy metformínom a melatonínom v 

modeloch rakoviny mliečnej žľazy potkanov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

SK-PL-2015-0018
Vplyv rodovej divezity na postoje k úspešnosti organizácií v Poľsku a na 

Slovensku
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť
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SK-PL-2015-0019
Hodnotenie psychomotorických a psychologických charakteristík jednotlivých 

skupín vodičov zamerané na zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy
Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-PL-2015-0020
Vedecko-technická spolupráca v oblasti dopravy zameraná na použitie RPAS v 

inteligentných dopravných systémoch
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-PL-2015-0021
Zlaté nanočastice ako nosiče peptidov HIV - biofyzikálna charakteristika 

výsledných komplexov
Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť

SK-PL-2015-0022 Prieťahy v právnych procesoch na Slovensku a v Poľsku Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

SK-PL-2015-0023
Vplyv aplikácie biouhlia a mliekarenského čistiarenského kalu na hydrofyzikálne 

a mechanické vlastnosti poľnohospodárskych pôd.
Ústav hydrológie SAV poskytnúť

SK-PL-2015-0025 Výskum procesov konvenčného tlačenia duplexných a superduplexných ocelí Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-PL-2015-0027
Komparácia vybraných aspektov vysokoškolského vzdelávania sociálnych 

pracovníkov na Slovensku a v Poľsku. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

SK-PL-2015-0028
Perspektívne elektronické a fotonické heteroštruktúry a prvky na báze AIII-BV 

polovodičov - technológia a charakterizácia
Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-PL-2015-0029
Vedecko-technická spolupráca zameraná na výskum vplyvu vizuálneho smogu 

na bezpečnosť cestnej premávky v SR a v Poľsku  
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-PL-2015-0031 Komunikačné bariéry pri edukácii pacientov s diabetes mellitus Katolícka univerzita v Ružomberku neposkytnúť

SK-PL-2015-0032
Vplyv vybraných neurotoxínov na štruktúru a funkcie kostrového a nervového 

systému
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre poskytnúť

SK-PL-2015-0033
Formovanie a rozvoj sociálnych a profesionálnych kompetencií študentov v 

súlade s požiadavkami regionálneho trhu práce.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne
neposkytnúť

SK-PL-2015-0034 Rozhodovanie v rozvoji intelektuálneho kapitálu Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-PL-2015-0035
Mnohorozmerný lineárny model ako jeden zo základných aplikačných nástrojov 

modernej štatistiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

SK-PL-2015-0036
Aplikácia a využiteľnosť produkovaných odpadov z agrorezortu pri využití 

progresívnych metód v ekologickom spracovaní
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-PL-2015-0037 Aplikácia pokročilých fyzikálnych metód na štúdium vlastností agro-materiálov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť
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SK-PL-2015-0038 Modelovanie, identifikácia a simulácia necoločíselných difúznych procesov Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-PL-2015-0039
Rozvoj digitálnych kompetencií v integrovanom navrhovaní a riadení stavebných 

projektov
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-PL-2015-0040
Bezpečnosť nanotechnológií: životnosť nanočastíc a vplyv antioxidantov na ich 

redox vlastnosti
Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-PL-2015-0041 Výskum indikátorov udržateľnej vysokovýkonnej výroby Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-PL-2015-0042 Kryptické refúgiá a vzory diverzifikácie vodných bezstavovcov Západných Karpát Ústav zoológie SAV poskytnúť

SK-PL-2015-0044
Chitinasy a AGPs ako proteíny diverzifikujúce genotypy s vysokou schopnosťou 

mikrospórovej  embryogenézy z ne-embryogennych plodin.
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV poskytnúť

SK-PL-2015-0045

Vývoj databázy obsahujúcej charakteristiky pohybu vybraných častí ľudského tela 

a charakteristiky pohybu sedadla vodiča pri dopravných nehodách v nízkých 

rýchlostiach

Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-PL-2015-0046 Kvalitatívne aspekty zdraviu prospešných pohánkových produktov
Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
neposkytnúť

SK-PL-2015-0047 Predikcia odozvy povodia na extrémne zrážkové udalosti Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-PL-2015-0049
Mikrohabitatové preferencie sexuálnych a klonálnych foriem pĺžov rodu Cobitis v 

povodí Odry a Dunaja
Ústav zoológie SAV poskytnúť

SK-PL-2015-0050 Koncepcia udržateľného rozvoja podľa názoru študentov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-PL-2015-0052
Rozvoj zručností a transfer vedomostí do praxe ako predpoklad úspešnej 

adaptability vysokoškolských absolventov na trhu práce
Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-PL-2015-0053
Rozdelenie zdrojov medzi druhy hrúzov (Cyprinidae: Gobio, Romanogobio) 

sympatricky sa vyskytujúcich v nížinných riekach Poľska a Slovenska
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-PL-2015-0054
Rozvoj agroturistiky ako nástroj diverzifikácie ekonomickej činnosti 

poľnohospodárskych subjektov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-PL-2015-0055
Optimalizácia mechanických vlastností selektovaných neželezných kovov 

formovaním ultrajemnozrnnej štruktúry
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť
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SK-PL-2015-0056 Tepelné vlastnosti pokročilých materiálov Fyzikálny ústav SAV neposkytnúť

SK-PL-2015-0057
Vývoj postupov na recykláciu odpadov s obsahom  kovov deficitných pre 

Európsku úniu 
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-PL-2015-0058
Kooperácia pri tvorbe regionálneho modelu HERMIN na hodnotenie vplyvu 

kohéznej politiky v SR a PL
Ekonomický ústav SAV poskytnúť

SK-PL-2015-0059 Vývoj nízkoemisných palív zo zvyškov biomasy Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť
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