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SK-PT-18-0001 

3D modelovanie urbanizovanej krajiny v GIS 

aplikáciách s cieľom trvalo udržateľného rozvoja 

inteligentných miest 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  neposkytnúť 

SK-PT-18-0003 Výučba cudzích jazykov pre deti Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

SK-PT-18-0004 
Začlenenie zelených striech a stien do udržateľnej 

výstavby 
Technická univerzita v Košiciach  neposkytnúť 

SK-PT-18-0005 

Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii 

nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií  

z potravín a z prostredia ich výroby 

Centrum biovied SAV Lauková Andrea poskytnúť 

SK-PT-18-0006 Pochopenie biofilmov súvisiacich s infekciami Univerzita Komenského v Bratislave Bujdáková Helena poskytnúť 

SK-PT-18-0007 
Multifunkčné kovmi modifikované TiO2 

fotokatalyzátory na environmentálnu remediáciu 
Slovenská technická univerzita v Bratislave Dvoranová Dana poskytnúť 

SK-PT-18-0008 
Hydrologické riziko: od prebytku po nedostatok 

vody 
Technická univerzita v Košiciach Zeleňáková Martina poskytnúť 

SK-PT-18-0009 
Komparácia prístupov k hodnoteniu a manažmentu 

povodňového rizika na Slovensku a v Portugalsku 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

SK-PT-18-0011 

Zachytávanie mechanizmov a prezentácia 

nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom  

na využívanie nových médií 

Univerzita Komenského v Bratislave Konvit Milan poskytnúť 

SK-PT-18-0012 
Techniky na potláčanie interferencie pre budúce 

bezdrôtové siete 
Paneurópska vysoká škola  neposkytnúť 

SK-PT-18-0013 
Vývoj liečiv cielených pre G-kvadruplexové motívy 

ľudských papillomavírusov 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  neposkytnúť 

SK-PT-18-0014 
DDoS útoky a spôsoby ochrany z pohľadu IoT 

zariadení 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  neposkytnúť 
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SK-PT-18-0015 
Radón v jaskynných a banských priestoroch – 

portugalská a slovenská prípadová štúdia 
Ústav vied o Zemi SAV Smetanová Iveta poskytnúť 

SK-PT-18-0016 
Prírodné látky s potenciálnym uplatnením  

pre ľudské zdravie 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PT-18-0017 
Vývoj slnečnej aktivity a jej vplyv  

na geomagnetické javy 
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo  neposkytnúť 

SK-PT-18-0018 
Smart optické backhaul siete pre architektúru 

mmWave Massive MIMO 
Slovenská technická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PT-18-0019 

Základný a aplikovaný výskum dvojrozmerných 

magnetov na báze vrstevnatých dvojných 

hydroxidov prechodných kovov 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Čižmár Erik poskytnúť 

SK-PT-18-0020 
Štúdium kombinovaného vplyvu klimatických zmien 

na kultúrne plodiny – výzva k spolupráci 
Univerzita Komenského v Bratislave Bokor Boris poskytnúť 

SK-PT-18-0021 

Možnosti komparatívneho výskumu pravicovo-

autoritatívnych režimov na Slovensku (1938-1945) 

a v Portugalsku (1933-1974) 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 

SK-PT-18-0022 

Spolupráca na komplexnom hodnotení 

farmakologického ovplyvnenia zápalových 

ochorení pohybového aparátu  

a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych 

zvieracích modeloch 

Centrum experimentálnej medicíny SAV Bauerová Katarína poskytnúť 

SK-PT-18-0023 

Mediované verejné priestory: výmena skúseností   

a prieskum metód a prístupov urbanistickej 

regenerácie 

Slovenská technická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PT-18-0024 Oceanos - učebnica európskej portugalčiny Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PT-18-0025 Budovanie inžinierskych online experimentov Slovenská technická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 
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SK-PT-18-0026 

Elementárne excitácie a indukované fázové 

transformácie v ortorombických multiferoikách  

so vzácnou zeminou 

Ústav experimentálnej fyziky SAV  neposkytnúť 

SK-PT-18-0027 
Filozofické skúmanie antropocénu: formovanie 

myšlienok budúcnosti 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

SK-PT-18-0028 
Marketing vzťahov zameraný na občanov  

ako nástroj lokálneho vládnutia 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 

SK-PT-18-0029 

Starší páchatelia vo väzenských zariadeniach: 

kros-sektorová (medzinárodná) štúdia Slovenskej 

republiky a Portugalska 

Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PT-18-0030 
Modelovacie a experimentálne štúdium nových 

topologických materiálov 
Prešovská univerzita v Prešove  neposkytnúť 

SK-PT-18-0032 
Fosfolipidové membrány - miesto účinku 

antimikróbnych látok 
Univerzita Komenského v Bratislave Uhríková Daniela poskytnúť 

SK-PT-18-0033 

Špecifické črty podnikateľských  modelov  

v kolaboratívnej ekonomike na Slovensku  

a v Portugalsku 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  neposkytnúť 

SK-PT-18-0034 
Hodnotenie účinosti návrhu priemyselných budov 

pred výbuchom na Slovensku a v Portugalsku 
Žilinská univerzita v Žiline  neposkytnúť 

SK-PT-18-0035 
Beztavivové spájkovanie zliatin Ti laserovým lúčom 

za využitia ultrazvukovej aktivácie 
Slovenská technická univerzita v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PT-18-0036 Vysevetlenia na báze revízie znalostí Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PT-18-0037 
Modernizačné prístupy naprieč kontinentom: 

Analýza periférie. Prípad Portugalska a Slovenska 
Univerzita Komenského v Bratislave  neposkytnúť 

SK-PT-18-0039 Elektrolyty na báze komplexných oxidov pre výrobu Ústav geotechniky SAV Fabián Martin poskytnúť 
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energie: Mechanosyntéza a elektrochemické 

vlastnosti 

SK-PT-18-0042 

Santiago Camino (Svätojakubská cesta): príspevok 

k rastu cestovného ruchu v Portugalsku  

a na Slovensku 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  neposkytnúť 

SK-PT-18-0043 

Európa vo vernakulárnych jazykoch: nástup 

vernakulárnych jazykov na hraniciach latinského 

sveta v neskorom stredoveku a ranom novoveku. 

Kontexty a idey 

Univerzita Komenského v Bratislave Kuzmová Stanislava poskytnúť 

 


