ROZHODNUTIE RADY PRE MEDZINÁRODNÚ VEDECKO-TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU
o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadosti podané v rámci verejnej výzvy DS-FR 2019
Číslo žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Zodpovedný riešiteľ

Rozhodnutie

DS-FR-19-0001

Multifunkčné monolitické aerogély pre účinné
čistenie vôd

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Zuzana Barbieriková

poskytnúť

DS-FR-19-0002

Stanovenie signálov selekcie v rámci
celogenómových sekvencií

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

neposkytnúť

DS-FR-19-0004

Sémantické modelovanie pre dátovú vedu

Technická univerzita v Košiciach

neposkytnúť

DS-FR-19-0005

Financovanie kultúry: Európske výskumné
partnerstvo

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

neposkytnúť

DS-FR-19-0006

Aplikácia pokročilých metód na určovanie a
kontrolu zemepisného pôvodu vína: porovnanie
rakúskeho, českého a slovenského vína

Národné poľnohospodárske a
potravinárske centrum

neposkytnúť

DS-FR-19-0007

Posúdenie hydrologických rizík v Dunajskom
regióne

Technická univerzita v Košiciach

neposkytnúť

DS-FR-19-0008

Interakcie mikroorganizmov s kovmi ako základ
pre progresívne biotechnologické postupy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

DS-FR-19-0009

Degradačné činitele ovplyvňujúce trvanlivosť a
spoľahlivosť konštrukcií a mostov

Žilinská univerzita v Žiline

neposkytnúť

DS-FR-19-0010

Úloha CD36 v regulácii kardiovaskulárneho
systému a funkcií mozgu v modeli obezity

Biomedicínske centrum SAV

neposkytnúť

DS-FR-19-0012

Štúdium elektrických výbojov pri atmosférickom
tlaku v kontakte s kvapalinou pre budúce
aplikácie

Univerzita Komenského v Bratislave

neposkytnúť

DS-FR-19-0014

Experimentálne a výpočtové štúdie tieniacich
vlastností materiálov využívaných v radiačnej
ochrane

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Jana Sedláková

Branislav Vrban

Rozhodnutie rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
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poskytnúť
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DS-FR-19-0015

Progresívne analytické metódy na stanovenie
xenobiotík v potravinách a environmentálnych
vzorkách

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

neposkytnúť

DS-FR-19-0016

Medzinárodné právo súkromné v podunajskom
regióne

Univerzita Komenského v Bratislave

neposkytnúť

DS-FR-19-0017

Nové komplexy s heterocyklickými ligandami ako
terapeutické látky v protinádorovej terapii

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

neposkytnúť

DS-FR-19-0018

Vysoko výkonné výpočty pomocou heuristík a
evolučných algoritmov ako modelovacie služby
pre energetiku a dopravu v Dunajskom regióne

Žilinská univerzita v Žiline

neposkytnúť

DS-FR-19-0023

Kompetencie učiteľa v kontexte jeho profesijného
vývoja

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

neposkytnúť

DS-FR-19-0025

Adaptabilita v priestorovom počúvaní

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

DS-FR-19-0027

Materiály na báze konjugovaných polymérov pre
konverziu a uskladnenie energie

Fyzikálny ústav SAV

neposkytnúť

DS-FR-19-0029

Vyučovanie matematiky pre žiakov z rodín
migrantov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

neposkytnúť

DS-FR-19-0031

Full-Authority Vehicle Control Strategy

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

DS-FR-19-0032

Veľké lupeňonôžky - mapovanie ohrozenej
vlajkovej skupiny poľných mokradí strednej
Európy

Technická univerzita vo Zvolene

neposkytnúť

DS-FR-19-0033

Vplyv cestnej dopravy na životné prostredie v
mestských častiach

Žilinská univerzita v Žiline

neposkytnúť

Norbert Kopčo

Martin Klaučo

Rozhodnutie rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Rozhodnutie

poskytnúť

poskytnúť
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DS-FR-19-0034

Analýza nukleových kyselín, proteínov a
metabolitov ako potenciálnych cirkulujúcich
biomarkerov tehotenskej cukrovky

Chemický ústav SAV

Jaroslav Katrlík

poskytnúť

Redoxne aktívne komplexy kovov ako
DS-FR-19-0035 katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých
materiálov

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Peter Rapta

poskytnúť

Príprava a charakterizácia neusporiadaných
materiálov
určených pre aplikácie v infračervenej
DS-FR-19-0036
oblasti spektra

Slovenská technická univerzita v
Bratislave

Vladimír Labaš

poskytnúť

DS-FR-19-0037

Rozhranie Fluoridova Tavenina/Tuhá Fáza:
Reakcie a Štruktúra (Oxo)-(Fluoro)- Hlinitanov
pre Elektronické Aplikácie

Ústav anorganickej chémie SAV

neposkytnúť

DS-FR-19-0038

Functional antimicrobial polymer composites for
urinary and urethral catheters

Ústav polymérov SAV

neposkytnúť

DS-FR-19-0039

Proximálne indukované spinovo-orbitálne
interakčné efekty v dichalkogénoch
prechodových kovov: ultra rýchle spinové
relaxačné procesy

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach

neposkytnúť

DS-FR-19-0041

Transkultúrna adaptácia a validácia nástroja
Knowledge of Malnutrition – Geriatric 2.0
questionnaire (KoM-G 2.0) na posúdenie
vedomostí sestier o malnutrícii pacientov v
zdravotníckych zariadeniach v Rakúsku, Českej
a Slovenskej republike

Univerzita Komenského v Bratislave

neposkytnúť

DS-FR-19-0042

Acidifikácia kukurice: Stratégia na zvýšenie
kvality extrudovanej kukurice určenej na výživu
zvierat

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Branislav Gálik

Rozhodnutie rady pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

poskytnúť
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DS-FR-19-0043

Odozvy rastu a transpirácie Quercus robur L. a
Picea abies (L.) Karsten na meniace sa
podmienky prostredia v strednej a južnej Európe

Ústav ekológie lesa SAV

neposkytnúť

DS-FR-19-0044

Interdisciplinárna štúdia rozpoznávania molekúl v
interakciách proteínov s ligandami

Ústav molekulárnej biológie SAV

neposkytnúť

DS-FR-19-0045

Viacúrovňový design nových permanentných
magnetov bez prvkov vzácnych zemín

Prešovská univerzita v Prešove

DS-FR-19-0047

Determinanty preferencií po výrobkoch z dreva

Technická univerzita vo Zvolene

Marián Reiffers

Rozhodnutie

poskytnúť
neposkytnúť

DS-FR-19-0048

Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti
Centrum experimentálnej medicíny SAV
zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu

Helena Kandarova

poskytnúť

DS-FR-19-0049

Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú
biologickú aktivitu fytonutrientov: skutočná
pridaná hodnota pre zdravie

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Adriana Kolesárová

poskytnúť

DS-FR-19-0050

Presná spektroskopia amoniaku pri nízkych
teplotách

Univerzita Komenského v Bratislave

Peter Čermák

poskytnúť

DS-FR-19-0051

Pokročilé mikromechanické nosníky zo
širokopásmových polovodičových materiálov

Elektrotechnický ústav SAV

Gabriel Vanko

poskytnúť

DS-FR-19-0052

Návrh a príprava multifunkčných magnetických
nanočastíc na detekciu nádorových buniek

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Vlasta Závišová

poskytnúť
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