
Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ
Rozhodnutie o poskytnutí 

finančných prostriedkov

DS-2016-0001
Mezozický geodynamický vývoj alpsko-karpatsko-dinaridného orogénneho 

systému
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

DS-2016-0002
Historické a teologické aspekty ošetrovateľského vzdelávania v Dunajskom 

regióne v rokoch 1914 – 1950 (Slovensko, Rakúsko, Česko)
Trnavská univerzita v Trnave neposkytnúť

DS-2016-0003
Vplyv vybraných faktorov na prístup k manažmentu rizika v malých a stredných 

podnikoch v Českej republike, Slovenskej republike a v Srbsku.
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

DS-2016-0004
Transformácia železníc - cesta ku zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a trvalo 

udržateľnej mobilite
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

DS-2016-0005 Nové trendy v modelovaní spoľahlivosti Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

DS-2016-0006
Nové prístupy k voltampérometrickému monitorovaniu nových polutantov vo 

vodných systémoch založené na použití netradičných elektródových materiálov

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

DS-2016-0007
Možnosti znižovania kriminality v mestách prostredníctvom moderných 

technológií
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

DS-2016-0008 Náklady životného cyklu pri verejnom obstarávaní v stavebníctve Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

DS-2016-0009
Relativistické efekty v molekulových materiáloch založených na komplexoch 

zlata: katalytická aktivita, prenos protónov a NMR vlastnosti 
Ústav anorganickej chémie SAV poskytnúť

DS-2016-0010 Krajina ako kultúrne dedičstvo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre neposkytnúť

DS-2016-0011 Nové katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

DS-2016-0012
Štúdium elektrických výbojov pri atmosférickom tlaku v kontakte s kvapalinou

pre budúce aplikácie
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

DS-2016-0013 Nedeštruktívne hodnotenie prostredníctvom Barkhausenovho šumu Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

DS-2016-0014 Inteligentný manažment vôd v mestách Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

DS-2016-0015
Pokroky vo výskume viniča v dunajskom regióne: využitie nanotechnológií pre 

potenciálne zdravotné prínosy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre neposkytnúť
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DS-2016-0016 Plávajúci fotokatalyzátor so synergickou adsorpčnou funkciou Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

DS-2016-0018
Využitie rastlinných biotechnológií pri množení a uchovávaní druhov drobného 

ovocia 

 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV neposkytnúť

DS-2016-0019
Štúdium vzájomných interakcií kovov a mikroorganizmov v životnom prostredí

s cieľom tvorby nových biotechnologických postupov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

DS-2016-0020 Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom
Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
poskytnúť

DS-2016-0021 Antibakteriálne polymérne nanokompozity z uhlíkových nanočastíc Ústav polymérov SAV poskytnúť

DS-2016-0022 Fytodiverzita travinno-bylinnej vegetácie dunajského regiónu Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV neposkytnúť

DS-2016-0023
Identifikácia vplyvu kvality služby na zmenu správania zákazníka v osobnej 

doprave
Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

DS-2016-0025
Indikátory genetickej diverzity a diferenciácie spoločných autochtónnych plemien 

koní z Rakúska, Českej Republiky a Slovenskej Republiky

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

DS-2016-0026
Plasticita priestorového spracovania pri normálnom počúvaní a pri počúvaní

s kochleárnym implantátom
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

DS-2016-0027 Kompozity na báze vodivých polymérov Ústav polymérov SAV poskytnúť

DS-2016-0028 Časovo-frekvenčné metódy pre operátory a funkcionálne priestory Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

DS-2016-0029
Termické spracovanie biomasy: Energetické a materiálové využitie, 

Environmentálna kompatibilita a stanovenie koróznych vplyvov
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

DS-2016-0030
Energetická efektívnosť a vnútorné prostredie budov s takmer nulovou potrebou 

energie
Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

DS-2016-0031 Kompetencie učiteľa na rôznych kariérnych stupňoch Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre neposkytnúť

DS-2016-0032
Rozpad Rakúsko-Uhorska v stredoeurópskej kultúrnej a historickej pamäti

(1918 – 2018)

 

Ústav slovenskej literatúry SAV neposkytnúť

DS-2016-0033 Moderné technológie vo vzdelávaní Trnavská univerzita v Trnave neposkytnúť
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DS-2016-0034
Zlepšenie tepelnej účinnosti nanočastíc na baze oxidov železa pre využitie

v magnetickej hypertermii 
Ústav experimentálnej fyziky SAV neposkytnúť

DS-2016-0035
Sústavy neceločíselného rádu: metódy pre vedecko-technické výpočty, 

softvérové rozhranie a aplikácie
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

DS-2016-0036 Kremík vo vinohradníctve Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

DS-2016-0037
Spôsobilosť predikcie postupov umelej inteligencie a nanometrologického 

hodnotenia kvality presného obrábania
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

DS-2016-0038
Fyzikálne vlastnosti skiel určených pre aplikácie v infračervenej oblasti spektra

a pamäťové zariadenia
Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

DS-2016-0039 Trvanlivosť a udržateľnosť inžinierskych stavieb Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

DS-2016-0040 Benchmarking metód pozemnej fotogrametrie s využitím pre lesnícke účely Technická univerzita vo Zvolene poskytnúť

DS-2016-0041
Fenotypová plasticita poľnohospodárskych znakov pšenice letnej f. ozimnej

v dunajskom regióne

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
neposkytnúť

DS-2016-0042
Referenčná evapotranspirácia a jej stanovenie v referenčných

a nereferenčných podmienkach
Ústav hydrológie SAV neposkytnúť

DS-2016-0043
Stratégie boja proti sedavému spôsobu života mladých ľudí - modifikácia osnov

a testov pohybovej výkonnosti v školskej telesnej výchove
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

DS-2016-0044
Štúdium narušenej redoxnej regulácie a zmien biomarkerov spojených

s reguláciou oxidu dusnatého u kardiovaskulárnych ochorení
Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV neposkytnúť

DS-2016-0045
Súčasný stav poznania, revízia, zdokonalenie a diseminácia terminológie

v morfologických vedách
Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

DS-2016-0046
Komplexné štúdium efektov v nízko-rozmerných kvantových spinových 

systémoch
Ústav experimentálnej fyziky SAV poskytnúť

DS-2016-0047 Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

DS-2016-0048
Ekofyziológia tolerancie abiotického stresu vo vybraných druhoch machorastov

a lišajníkov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

DS-2016-0050 Vývoj štruktúrnych metód na štúdium farmakologicky aktívnych enzýmov

 

Ústav molekulárnej biológie SAV poskytnúť

DS-2016-0051
Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší

k alergénnym lipid transforovým proteínom
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytnúť
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DS-2016-0052

 

Dunaj spája omiky Biomedicínske centrum SAV - Virologický ústav poskytnúť

DS-2016-0054 Návrh pokročilých fotonických štruktúr Medzinárodné laserové centrum neposkytnúť
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