
Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ
Rozhodnutie o poskytnutí 

finančných prostriedkov

SK-SRB-2013-0001
Hodnotenie študentských výkonov v prekladateľsko tlmočníckych štúdijných 

programoch
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

SK-SRB-2013-0002 Neceločíselné metódy v spracovaní rečového signálu Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-SRB-2013-0003 Architektúra, návrh a vzory pre evolúciu v multiparadigmových prostrediach Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-SRB-2013-0004
Syntéza a charakterizácia komplexov Pd(II), Pt(II) a Au(III) vykazujúcich 

biologickú aktivitu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

SK-SRB-2013-0008 Modelom riadené prístupy ku verifikácii komplexných programových systémov Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-SRB-2013-0009
Vplyv roznych spôsobov uchvávania a riedidieľ na životaschopnosť kančích 

spermií
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-SRB-2013-0010
Porovnanie technologických postupov pestovania teplomilných nutrične 

hodnotných plodín a pseudoobilnín v podmienkach Slovenska a Srbska
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany neposkytnúť

SK-SRB-2013-0014 Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky Ústav slovenskej literatúry SAV poskytnúť

SK-SRB-2013-0015 Časovo-priestorová analýza zmien stredísk cestovného ruchu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytnúť

SK-SRB-2013-0016
Fyzikálno, energetické a ekonomické vlastnosti poľnohospodárskych produktov 

pri využití progresívnych metód v ekologickom spracovaní
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-SRB-2013-0017
Optimalizácia navrhovania parametrov viac-odozvových (MUlti-REsponse ) 

PROcesov
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-SRB-2013-0018
Vývoj bezpečnostného modulu pre ekologické dopravné systémy v ťažobnom a 

spracovateľskom priemysle
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-SRB-2013-0019
Biodiverzita a bioaktivita makroskopických húb (Ascomycota, Basidiomycota) 

ako kľúčových elementov európskeho lesného menežmentu
Botanický ústav SAV neposkytnúť

SK-SRB-2013-0020
Klonálne množenie vybraných kultivarov Rubus a Prunus spp. v podmienkach 

in vitro
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV poskytnúť

SK-SRB-2013-0021
Vplyv kremíka na toxicitu ťažkých kovov a nebezpečných stopových prvkov pri 

poľnohospodárskych plodinách
Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť
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SK-SRB-2013-0022 Biologicky aktívne zložky vybraných ovocných druhov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-SRB-2013-0024
Zdravotný stav, nekrotické ochorenie a mykoflóra bukových porastov na 

Slovensku a v Srbsku
Ústav ekológie lesa SAV neposkytnúť

SK-SRB-2013-0025 Nové trendy v obrábaní a v konštrukcii obrábacích strojov Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-SRB-2013-0026 Rôzne typy integrálnych grafov Trnavská univerzita v Trnave neposkytnúť

SK-SRB-2013-0027

Riešenie aktuálnych výziev konkurenčnej schopnosti poľnohospodársko-

potravinárskeho komplexu v Slovenskej Republike a Republike Srbsko vo 

vzťahu k EÚ

Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-SRB-2013-0028

Stanovenie zmien glykozylácie proteínov súvisiacich s kolorektálnym 

karcinómom s využitím moderných citlivých lektínových biočipov s dopadom na 

výskum rakoviny, jej diagnostiku a terapiu

Chemický ústav SAV poskytnúť

SK-SRB-2013-0030
Monitoring výskytu vybraných infekčných a parazitárnych chorôb zvierat na 

území Slovenskej republiky a Srbskej  republiky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach
neposkytnúť

SK-SRB-2013-0031
Revitalizácia malých poľnohospodárskych fariem na pestovanie energetických 

rastlín a produkciu biomasy 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytnúť

SK-SRB-2013-0033

Vyšetrenie vedľajších účinkov nových platinových zlúčenín v zvieracom modeli 

in vivo: funkčné a morfologické aspekty neurotoxicity a toxicity iných tkanív a 

orgánov

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV neposkytnúť

SK-SRB-2013-0034
Študentské on-line konferencie medzi MTF STU (Slovensko) a FEE, Univerzita 

v Niši (Srbsko) na účely rozvoja špecifických jazykových a iných zručností
Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

SK-SRB-2013-0035
Mechanochemická syntéza dopovaného oxidu ceričitého a štúdium je fyzikálno-

chemických vlastností
Ústav geotechniky SAV neposkytnúť

SK-SRB-2013-0036 Sémantický popis a klasifikácia obrazových dát Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-SRB-2013-0037
Implementácia umelej inteligencie pre optimalizáciu parametrov vybranych 

pokročilých procesov obrábania 
Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-SRB-2013-0038 Vlastnosti syrov vyrobených  s autochtónnymi baktériami mliečneho kysnutia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytnúť

SK-SRB-2013-0039
Analýza možností využitia pevnej biomasy v podmienkach agrosektora na 

Slovensku a Srbsku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytnúť
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SK-SRB-2013-0040
Využitie priemyselných odpadov pri výrobe sírneho betónu, optimalizácia 

výroby a jeho charakterizácia
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-SRB-2013-0041 Verejno-súkromné partnerstvá v oblasti enviromentálnej infraštruktúry Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-SRB-2013-0043 Produkcia hovädzieho a bravčového mäsa značkovej kvality Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra neposkytnúť

SK-SRB-2013-0044
TRAnsparentné elektricky vodivé polymérne nanKOmpozity na báze 

nanoštruktúrneho GRafitu
Ústav polymérov SAV poskytnúť

SK-SRB-2013-0045 Simuliidae strednej a juhovýchodnej Európy: fylogeografia a taxonómia Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-SRB-2013-0047

Inovácie inštitucionálnych a plánovacích nástrojov a metód obnovy a 

efektívneho využívania verejných priestorov – EÚ transfer a špeciálne 

podmienky na Slovensku a v Srbsku

Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-SRB-2013-0048 Modifikácia, charakterizácia a vlastnosti prírodných sorbentov Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť

SK-SRB-2013-0049
Meranie parametrov Starkoveho rozšírenia pre vylepšenie spektroskopie 

laserom indukovanej iskry (LIBS)
Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť

SK-SRB-2013-0050 Magnetické nanokompozity pre biomedicínu Ústav experimentálnej fyziky SAV poskytnúť

SK-SRB-2013-0051
Vytváranie rámca pre pokrokové data mining a soft computing metódy              

v analýze a prevencii zranení počas lyžovania
Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-SRB-2013-0052
Harmonizácia databáz pôdnych údajov na Slovensku a v Srbsku v súlade         

s požiadavkami ESDAC
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy poskytnúť

SK-SRB-2013-0053 Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka        

v Trenčíne
neposkytnúť

SK-SRB-2013-0055
Liečivé rastliny ako zdroj látok pre biologickú kontrolu patogénnych húb 

izolovaných z bobuľového ovocia
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-SRB-2013-0056 Monitoring parazitárnych chorôb rýb pre efektívnu produkciu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach
neposkytnúť
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