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Rozhodnutie o poskytnutí 

finančných prostriedkov

SK-UA-2013-0001
Syntéza nových analógov vitamínu E a štúdium protinádoroveho mechanizmu 

prostredníctvom topoizomerázovej inhibície
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

SK-UA-2013-0002
Elektrochemická syntéza karbidových nanokompozitov na báze karbidov 

molybdénu a volfrámu a kovov triády železa
Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-UA-2013-0003

Nanoštruktúrne mechanochemicky modifikované zlúčeniny arzénu s 

protirakovinovým účinkom: od ab-initio kvantovo-mechanickým modelom k 

experimentálnym overeniam

Ústav geotechniky SAV poskytnúť

SK-UA-2013-0004

Prieskum interakcií medzi endokrinnými disruptormi, mikroflórou a rybami vo 

vodných prostrediach za účelom stanovenia vhodných bioindikátorov na detekciu 

kontaminácie

Ústav molekulárnej biológie SAV neposkytnúť

SK-UA-2013-0005 Rastlinná obrana voči arzénu v závislosti od rôznych výživových podmienok Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV neposkytnúť

SK-UA-2013-0007
Štúdium chitinázy z rosičky (Drosera rotundifolia) pre zelenú ochranu životného 

prostredia
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV neposkytnúť

SK-UA-2013-0009 Kvantové spinové systémy ako perspektívne materiály pre chladiace technológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KE neposkytnúť

SK-UA-2013-0010
Vývoj nových, ekologicky prijateľných, nízkoteplotných elektrolytov pre realizáciu 

elektrochemických procesov vylučovania, rafinácie a výroby vzácnych kovov
Ústav anorganickej chémie SAV neposkytnúť

SK-UA-2013-0013 Výskum porušenia zákonov opotrebenia materiálov hutníckych zariadení Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-UA-2013-0014
Chemická modifikácia povrchu drevných dýh pre zlepšenie kvality lepenia 

vrstvovitých materiálov
Technická univerzita vo Zvolene neposkytnúť

SK-UA-2013-0015 Rozpojené MANET siete Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-UA-2013-0016

Možnosti kombinovania fytoremediácie s produkciou druhej generácie 

biopalivových  rastlín pre čistenie lokalít kontaminovaných ťažkými kovmi na 

Slovensku a na Ukrajine

Univerzita Mateja Bela v BB neposkytnúť

SK-UA-2013-0017 Zvyšovanie kvality obrábania vláknami vystuženého plastu (FRP) Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť
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SK-UA-2013-0018 Príprava projektu pre aplikáciu IT v medzinárodnej železničnej doprave Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-UA-2013-0019
Príprava a štúdium tenkovrstvových elektrolytov Cu6PS5X (X=I,Br) pre výskum a 

vývoj superkondenzátorov novej generácie
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-UA-2013-0021
Syntéza nových sorpčných nanokompozitných materiálov založených na ZrO2 a 

bentonitoch pre odstraňovanie ťažkých kovov z vody
Univerzita Mateja Bela v BB neposkytnúť

SK-UA-2013-0022
Ochrana a protierózna stabilita pôd - problémy a ich riešenia na Ukrajine a na 

Slovensku
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy neposkytnúť

SK-UA-2013-0023
Spoločenstvá EPT slovensko-ukrajinského regiónu: štruktúra, diverzita a 

posúdenie ekologického stavu tokov
Technická univerzita vo Zvolene poskytnúť

SK-UA-2013-0024
Dištančné metódy zisťovania rastlinnej biomasy pre zabezpečenie energetických 

potrieb
Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-UA-2013-0025
Bioekologický a geochemický výskum toxicity podzemnej a povrchovej vody v 

centrálnej oblasti Ukrajiny a Slovenska: asanácia, ochrana a manažment vody
Univerzita Mateja Bela v BB neposkytnúť

SK-UA-2013-0026
Ekologické riziká a zmeny biodiverzity pod vplyvom elektromagnetického poľa 

pochádzajúceho od vedenia vysokého napätia
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-UA-2013-0027

Fyzikálne mechanizmy nízkoteplotnej plastickej deformácie a porušovania 

nových vysokopevných multikomponentných amorfných a vysokoentropických 

zliatin

Ústav experimentálnej fyziky SAV poskytnúť

SK-UA-2013-0028
Relaxácia a fotoindukované javy v chalkogenidových sklách v systéme Ge-As-S 

(Se)
Ústav experimentálnej fyziky SAV poskytnúť

SK-UA-2013-0029
Vývoj vedeckých základov modelovania procesov plastickej deformácie a lomu 

kovov
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-UA-2013-0030
Analýza spoľahlivosti a bezpečnosti kritickej  infraštruktúry s aplikáciou 

viacstavových systémov
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-UA-2013-0031
Výskum modelov, internetových nástrojov a technológií pre spoluprácu s 

komunitou sociálne orientovanej žurnalistiky
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-UA-2013-0034
Hodnotenie vplyvu vodných stavieb na ichtyofaunu vybraných riek na Slovensku 

a Ukrajine
Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-UA-2013-0035 Hodnotenie vplyvov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov na krajinu Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť
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SK-UA-2013-0036 Environmentálne prijateľná komplexná ochrana kovov pre energetiku Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-UA-2013-0038
Pokročilé gridové techniky pre analýzu časových radov dát zo vzdialeného 

prieskumu zeme
Žilinská univerzita neposkytnúť

SK-UA-2013-0039
Vývoj zdokonalených imunobiotík pre korekciu stredných imunitnodeficitných 

stavov v rámci rozšírených infekcií
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

SK-UA-2013-0040
Inteligentné spracovanie multispektrálneho zobrazovania v problematike ochrany 

životného prostredia
Žilinská univerzita neposkytnúť

SK-UA-2013-0041 Nanoštruktúrne vrstvy a zlúčeniny na báze oxidu titánu pre čistenie vody Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-UA-2013-0043 Multifunkčné magnetické adsorbenty pre úpravu a čistenie vôd Ústav geotechniky SAV neposkytnúť

SK-UA-2013-0044
Modifikácia mikroštruktúrnych charakteristík kompozitov na báze As2(Se)3 a Fe-

Si zliatin cieleným termickým spracovaním
Ústav materiálového výskumu SAV neposkytnúť

SK-UA-2013-0046
Nanokompozity pre plazmoniku na báze chalkogénnych skiel s kovovými 

nanočasticami
Ústav materiálového výskumu SAV poskytnúť

SK-UA-2013-0048

Formovanie environmetálne orientovaného manažérskeho systému nakladania s 

tuhým komunálnym odpadom a využitia jeho zdrojového potenciálu na Ukrajine a 

na Slovensku

Prešovská univerzita v Prešove neposkytnúť

SK-UA-2013-0049
Príprava a testovanie nových materiálov na separáciu rádionuklidov vo vzorkách 

životného prostredia
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-UA-2013-0050

Štúdium fyzikálnych a plazmo-chemických procesov v plazmových perách 

generujúcich plazmu mikro-výbojmi pri atmosférickom tlaku pre biomedicínske 

aplikácie

Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-UA-2013-0052
Výskum meteorických rojov použitím rádiových signálov rozhlasových staníc 

spoza horizontu a s využitím internetových komunikačných technológií
Vihorlatská hvezdáreň Humenné neposkytnúť
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