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SK-PL-18-0001 
Komparácia celoročnej starostlivosti o seniorov 

na Slovensku a Poľsku 
Katolícka univerzita v Ružomberku  neposkytnúť 

SK-PL-18-0002 
Polymér - kovové kompozity pripravené 

procesom mikrocelulárnej extrúzie 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0003 
Projektovanie, prevádzka a zlepšovanie 
inteligentných výrobných a logistických 

systémov v kontexte požiadaviek Industry 4.0 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0004 Ideály a ich kardinálne invarianty 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  

v Košiciach 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0005 
Výskum inovatívného  spriahnutého 

konštrukčného prvku 
Žilinská univerzita v Žiline Ján Bujňák poskytnúť 

SK-PL-18-0006 Metodika a metódy  v sociálnej práci Katolícka univerzita v Ružomberku  neposkytnúť 

SK-PL-18-0007 
Analýza využitia technologických možností 

súčasných súčasných CAD/CAM/CAE 
systémov v strojárskej praxi 

Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0008 Paliatívna a hospicová starostlivosť v PL a SR Katolícka univerzita v Ružomberku  neposkytnúť 

SK-PL-18-0009 Použitie nutraceutík v diétach prežúvavcoch Centrum biovied SAV  neposkytnúť 

SK-PL-18-0010 
Analýza pripravenosti pomáhajúcich profesií pre 

krízovú intervenciu 
Katolícka univerzita v Ružomberku  neposkytnúť 

SK-PL-18-0011 
Aplikácia analýzy spoľahlivosti MSS pre 

elektrické nízkonapäťové systémy 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0012 
Nové mikroorganizmy izolované z banského 

prostredia pre využitie pri biolúhovaní kovov z 
vybraných elektronických odpadov 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach 

Jana Sedláková poskytnúť 

SK-PL-18-0013 
Viackriteriálna analýza kapitálovej 

koncentrácie podnikateľských subjektov 
Prešovská univerzita v Prešove  neposkytnúť 

SK-PL-18-0014 
Charakteristiky materiálov a technológie 

zvyšujúce funkčné vlastnosti povrchových 
vrstiev podporované výpočtovou technikou 

Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 
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SK-PL-18-0017 
Možnosti zvyšovania využiteľnosti minerálnych 

látok u monogastrických zvierat 
Centrum biovied SAV  

neposkytnúť 

 

SK-PL-18-0018 
Procesy formujúce delty v horských plesách: 

príklad Zeleného Kežmarského plesa 
(Slovensko) 

Technická univerzita v Košiciach Marta Prekopová poskytnúť 

SK-PL-18-0019 
Manažment znalostí a analýza informačnej 

bezpečnosti 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PL-18-0021 
Vplyv chirálnosti kvantových stavov na 

magnetické vlastnosti presne riešiteľných 
planárnych modelov 

Technická univerzita v Košiciach  neposkytnúť 

SK-PL-18-0022 Koncept "livability" v kontexte malých miest 
Slovenská technická univerzita  

v Bratislave 
Katarína Kristiánová poskytnúť 

SK-PL-18-0023 
Biodiverzita bez hraníc: podpora spolupráce 

medzi Slovenskom a Poľskom prostredníctvom 
environmentálneho výskumu 

Prešovská univerzita v Prešove  neposkytnúť 

SK-PL-18-0024 

3D laserové skenovanie stavieb - podporný 
nástroj pre integrované navrhovanie a riadenie 

rekonštrukcii stavieb v kontexte INDUSTRY 
4.0 

Technická univerzita v Košiciach  neposkytnúť 

SK-PL-18-0025 

Výskum pohybu tovaru po ložnej ploche 
nákladného automobilu  v laboratórnych 

podmienkach s využitím vibračnej plošiny 
simulujúcej pohyb vozidla 

Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0026 
Ekonomická kriminalita- juristické, 

kriminalistické a kriminologické aspekty 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  

v Košiciach 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0027 
Hodnotenia a porovnanie manažmentu dusíka 

v poľnohospodárskych pôdach Slovenska a 
Poľska 

Národné poľnohospodárske  
a potravinárske centrum 

 neposkytnúť 

SK-PL-18-0028 
Vplyv výživy na obsah bioaktívych látok vo 
vybraných druhoch záhradníckych plodín 

Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre 

 neposkytnúť 

SK-PL-18-0029 Osmotické vlastnosti pórovitých materiálov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

SK-PL-18-0030 
Transformácia urbánnej identity v kontexte 

kultúry 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 

SK-PL-18-0031 
Finančná gramotnosť študentov 
poľnohospodárskych univerzít 

Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre 

 neposkytnúť 

SK-PL-18-0032 
Integrály vzhľadom na neaditívne miery a ich 

aplikácie 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 
Ondrej Hutník poskytnúť 

SK-PL-18-0033 
Posúdenie environmentálneho rizika v 

súvislosti s prispôsobením sa zmene klímy 
Technická univerzita v Košiciach Martina Zeleňáková poskytnúť 
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SK-PL-18-0035 
Vplyv aeróbnej expozície na kvalitatívne 

parametre kukuričných siláží 
Slovenská poľnohospodárska univerzita  

v Nitre 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0036 Vývoj a zmeny dolinových systémov Tatier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Juraj Hreško poskytnúť 

SK-PL-18-0037 
Komparácia ukazovateľov indoor quality 

univerzitných učební na Slovensku a v Poľsku 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

SK-PL-18-0038 

Sezónna variablita a vnútro- a medzidruhová 

diverzita sekundárnych metabolitov dvoch 

inváznych druhov rodu Heracleum 
Prešovská univerzita v Prešove  neposkytnúť 

SK-PL-18-0040 
Vplyv skrmovania ľanového semena na 

metabolické a reprodukčné schopností myší 
Univerzita veterinárskeho lekárstva  

a farmácie v Košiciach 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0041 

Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu 

emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu 

ovplyvňovania životného prostredia 

Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre 

Ľubomír Hujo poskytnúť 

SK-PL-18-0042 
Zdolávanie mimoriadnych udalostí s výskytom 

nebezpečných látok 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0043 

Identifikácia vzťahu bezpečnosti cestnej 

premávky a prepravných návykov osôb do 25. 

roku veku 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0044 
Kompozitné povlaky odolné proti opotrebeniu a 

elektricky vodivé na báze TiB2 
IVMA STU, s. r. o.  neposkytnúť 

SK-PL-18-0045 
Zvieraci hrdina v literatúre pre deti ako 

výchovný vzor 
Katolícka univerzita v Ružomberku  neposkytnúť 

SK-PL-18-0046 

Diferenciácia miery erózie turistických trás v 

Tatrách (Poľsko, Slovensko) na základe 

meraní TLS 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 

SK-PL-18-0047 
Výskum stanovenia reálnej spotreby paliva 

cestných vozidiel v bežnej prevádzke 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0048 
Vplyv nutričnej reštrikcie na metabolizmus 

obéznych pacientov 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  

v Košiciach 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0050 

Štúdium získavania kritických prvkov a ďalších 

úžitkových zložiek z popolčekov po spaľovaní 

uhlia 
Ústav geotechniky SAV 

 
 

neposkytnúť 

SK-PL-18-0052 

Vplyv podmienok vysokoteplotného sušenia v 

prostredí plynu a pary na vlastnosti sušeného 

materiálu a energetickú náročnosť 
Technická univerzita vo Zvolene Ivan Klement poskytnúť 

SK-PL-18-0053 

Komparácia inovatívnych prvkov 

vysokoškolského vzdelávania sociálnych 

pracovníkov na Slovensku a v Poľsku 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 
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SK-PL-18-0054 
Modelovanie heterogénnych médií s využitím 

operátorov neceločíselného rádu: matematické 
metódy, softvér, počítačové simulácie 

Technická univerzita v Košiciach  neposkytnúť 

SK-PL-18-0055 
Nové metódy mnohorozmernej štatistickej 

analýzy dát 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 

 v Košiciach 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0056 
Rekreačný potenciál slovenských a poľských 
miest na základe ich prírodných a kultúrnych 

hodnôt 

Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre 

 neposkytnúť 

SK-PL-18-0058 

Hodnotenie vplyvu extraktov rias - spirulina 
(Arthrospira) a Chlorella vulgaris na procesy 
steroidogenézy a spermatogenézy v in vitro 

podmienkach 

Univerzita veterinárskeho lekárstva 
 a farmácie v Košiciach 

 neposkytnúť 

SK-PL-18-0061 
Biotechnológia protinádorového liečiva 

hypericín 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  

v Košiciach 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0062 Korózia historických skiel 
Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne 
Branislav Hruška poskytnúť 

SK-PL-18-0063 Postavenie dronov v doprave 21. storočia Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0064 
Analýza vplyvov kohéznej politiky na 

Vyšehradské krajiny pomocou modelu 
HERMIN 

Ekonomický ústav SAV  neposkytnúť 

SK-PL-18-0065 
Nové formálne metódy pre verifikáciu 

bezpečnostných protokolov 
Technická univerzita v Košiciach  neposkytnúť 

SK-PL-18-0066 

Mnohozložkové nanokompozity s 
fluorescenčným, magnetickým a 

protinádorovým účinkom pripravené 
mechanochemickou syntézou 

Ústav geotechniky SAV  neposkytnúť 

SK-PL-18-0067 

Rozvoj ľudských zdrojov založený na 
vzdelávaní v malých a stredných podnikoch 

zapojených do vybraných foriem sieťovej 
spolupráce 

Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 

 neposkytnúť 

SK-PL-18-0068 
Kľúčové technológie pre progresívne 

elektronické a optoelektronické aplikácie 
Slovenská technická univerzita  

v Bratislave 
Ľubica Stuchlíková poskytnúť 

SK-PL-18-0069 
Diverzita spoločenstiev bezstavovcov v 

akvatických podpovrchových subteránych 
habitatoch Západných Karpát 

Prešovská univerzita v Prešove  neposkytnúť 

SK-PL-18-0070 

Analýza vhodnosti využitia LIDARových dát a 
bathymetrických meraní pre potreby 

modelovania povodňových scenárov na 
vybranom vodnom toku 

Technická univerzita v Košiciach  neposkytnúť 
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SK-PL-18-0071 

Diverzita a štruktúra spoločenstiev pôdnych 
nematód ako indikátorov stavu a kvality 

pôdneho prostredia vybraných lužných lesov 
na Slovensku a v Poľsku 

Parazitologický ústav SAV  neposkytnúť 

SK-PL-18-0074 

Korózia žiaruvzdorných materiálov vo 
vysokoteplotných agregátoch a možnosti 

efektívnej recyklácie opotrebených 
žiaruvzdorných materiálov 

Technická univerzita v Košiciach 
 

Pavol Vadász 
poskytnúť 

SK-PL-18-0075 
Vplyv teplotných podmienok a vlhkosti na 

mechanické a energetické vlastnosti peliet z 
biomasy 

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave 

Juraj Ondruška poskytnúť 

SK-PL-18-0076 
Teolingvistické bádania slovanských jazykov 

na Slovensku a v Poľsku 
Prešovská univerzita v Prešove 

 
 

neposkytnúť 

SK-PL-18-0078 
Interakcia rastlín a mikroorganizmov v 

odpovediach na toxické alebo potenciálne 
toxické kovy, polokovy a kremík 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity 
SAV 

Marek Vaculík poskytnúť 

SK-PL-18-0079 
Zabezpečenie kvality progresívnych 

konštrukčných materiálov v prostredí Poľských 
a Slovenských strojárskych podnikov 

Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PL-18-0080 
Nový nanosystém kombinujúci lipozomálnu a 

dendrimerickú technológiu (lipozomálne 
zamknuté dendriméry) pre vývoj cytostatík 

Univerzita Komenského v Bratislave Zuzana Garaiova poskytnúť 

SK-PL-18-0081 
Komparácia charakteristík spotreby 

energetických nápojov vysokoškolákmi 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PL-18-0083 

Izolácia polyfenol-polysacharidových 
konjugátov z liečivých rastlín s potenciálnymi 
zdraviu prospešnými účinkami, technikami 

„green chemistry“ 

Chemický ústav SAV  neposkytnúť 

SK-PL-18-0084 
Rodičovstvo a zapojenie starých rodičov z 

perspektívy vnukov poľských a slovenských 
rodín 

Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 
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SK-PL-18-0085 

Súvisí vysoká prevalencia Moniezia spp. u 
kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra 
rupicapra tatrica) s veternou kalamitou v roku 

2004? – parazitologický monitoring 
definitívnych hostiteľov a medzihostiteľov 

Parazitologický ústav SAV  neposkytnúť 

SK-PL-18-0086 
Ekonomika v očiach mladých ľudí - 

očakávania, výzvy, vyhliadky do budúcnosti - 
komparatívna analýza pre Poľsko a Slovensko 

Ekonomická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PL-18-0087 
Stanovenie vplyvu procesu torifikácie na 

úpravu a zhutňovanie biomasy 
Slovenská technická univerzita v 

Bratislave 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0088 
Vplyv environmentálnych pôvodcov mastitíd na 

kvalitu mlieka a antioxidačný status u kráv a 
oviec 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a 
farmácie v Košiciach 

František Zigo poskytnúť 

SK-PL-18-0089 
Komparatívna prípadová štúdia zdieľanej 

ekonomiky: Airbnb.com 
Ekonomická univerzita v Bratislave 

 
neposkytnúť 

SK-PL-18-0090 
Účinky studenej plazmy generovanej pri 

atmosférickom tlaku na baktérie a semená 
Univerzita Komenského v Bratislave Karol Hensel poskytnúť 

SK-PL-18-0091 
Politická participácia občanov v Košickom 

samoprávnom kraji a Lublinskom vojvodstve 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach 
 neposkytnúť 

SK-PL-18-0092 
Vybrané aspekty konkurencieschopnosti 
ekonomík Poľska a Slovenska v novej 

paradigme európskej integrácie 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 

SK-PL-18-0093 
Geodiverzita poľsko-slovenského pohraničia v 

rámci Vnútorných Karpát 
Geografický ústav SAV  neposkytnúť 

SK-PL-18-0094 

Poly(2-oxazolín-g-[R,S]-3-hydroxybutyrátové) 
kopolyméry: syntéza, štúdium 

samousporiadania vo vode a enkapsulácia 
liečiv 

Ústav polymérov SAV  neposkytnúť 

 


