ROZHODNUTIE RADY PRE PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadosti podané v rámci verejnej výzvy VV 2018
Číslo žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Zodpovedný riešiteľ

APVV-18-0003

Termická stabilita kompozitných materiálov
na báze dreva

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

neposkytnúť

APVV-18-0007

Molekulárno-biologické markéry a metódy
na špecifickú a semikvantitatívnu identifikáciu
ovocných a zeleninových zložiek potravín

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

neposkytnúť

APVV-18-0039

Aplikácia fermentovaných bioproduktov
a humínových látok vo výžive hydiny, nový
prístup ku zlepšeniu zdravia zvierat a produkcii
bezpečných a funkčných potravín

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

APVV-18-0049

Štúdium možností biodegradácie ťažkých kovov
v hroznovej šťave pri fermentácii špecifickými
kmeňmi mikroorganizmov, ich selekcia a izolácia.

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

neposkytnúť

APVV-18-0050

Monitoring kvality a ekonomických aspektov
produkcie vyzretého hovädzieho mäsa
ošetreného rastlinnými silicami

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

neposkytnúť

APVV-18-0086

Interaktívne vplyvy stromovej kompetície,
škodcov, klímy a manažmentu na pokalamitný
vývoj lesa

Národné lesnícke centrum

APVV-18-0094

Patogény v populáciách netopierov

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

neposkytnúť

APVV-18-0098

Prísevy ďateliny lúčnej do trávneho porastu
z evolučnej perspektívy

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

neposkytnúť

APVV-18-0110

Biodiverzita a produkcia lesov Slovenska
v prepojení na ekosystémové služby

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0113

Pilotný projekt manažmentu starostlivosti
o dreviny vo verejnej zeleni

Ústav ekológie lesa SAV

neposkytnúť

APVV-18-0121

Vplyv zvieraťa a faktorov prostredia na produkciu
mlieka a zdravie vemena dojníc na Slovensku

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

Marcinčák Slavomír

Konôpka Bohdan

Mačuhová Lucia

Rozhodnutie

poskytnúť

poskytnúť

poskytnúť
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Žiadateľ

Zodpovedný riešiteľ

Rozhodnutie

APVV-18-0129

Analýza výrobných činiteľov a ich využitie
pri dosahovaní konkurenčnej schopnosti
poľnohospodárskych subjektov v súčasnom
podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky

Prešovská univerzita v Prešove

APVV-18-0131

Alternatívne terapie parazitóz malých
prežúvavcov

Parazitologický ústav SAV

APVV-18-0133

Zinok a probiotické baktérie pri modulácii
imunitnej odpovede kurčiat infikovaných
nematódami

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

neposkytnúť

APVV-18-0135

Vplyv výchovnej ťažby na populáciu lykožrúta
lesklého (Pityogenes chalcographus)

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0141

Metódy zvyšovania druhovej a štrukturálnej
diverzity pri rekonštrukciách smrekových
monokultúr

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0146

Charakterizácia a kryouchovávanie
nepreskúmaných hematopoietických
kmeňových/progenitorových buniek slovenských
plemien králika

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

APVV-18-0153

Zdravotný a produkčný potenciál probiotických
baktérií v akvakultúre vo vzťahu k črevnej
mikrobiote a imunite lososovitých rýb

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

APVV-18-0154

Molekulárno-metabolomický prístup k beta-Dglukánu a jeho ochrannej funkcii v rastlinnom
organizme

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

APVV-18-0157

Výskum využitia entomopatogénnych húb z rodu
Beauveria proti vybraným inváznym škodcom
lesa

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0158

Využitie prírodných biologicky aktívnych látok
a ich kombinácií s nanočasticami v regulácii
škodcov lesa

Prešovská univerzita v Prešove

neposkytnúť

neposkytnúť

Várady Marián

Vašíček Jaromír

poskytnúť

poskytnúť

neposkytnúť

Havrlentová Michaela

poskytnúť
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APVV-18-0162

Odumieranie borovíc na Záhorí, príčiny a návrhy
opatrení

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0165

Výskum technických parametrov pracovných
mechanizmov poľnohospodárskej a lesníckej
techniky

Technická univerzita vo Zvolene

neposkytnúť

APVV-18-0166

Modelovanie alometrických zákonitostí rastu
a alokácie biomasy v rovnorodých porastoch
buka lesného a smreka obyčajného

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0173

Zachovanie autochtónnej druhovej diverzity
Slovenska podporené poznatkami o výživových
potrebách druhov

Technická univerzita vo Zvolene

neposkytnúť

APVV-18-0179

Výskum vplyvu vybraných činiteľov na hynutie
jaseňov a spracovanie programu obnovy

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0181

Modelovanie výskytu vybratých abiotických
škodlivých činiteľov v lese

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0182

Vývoj lesných ekosystémov z hľadiska
pôsobiacich faktorov a prebiehajúcich procesov.

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0193

Vývoj biologicko-mechanických spôsobov
ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími
škodcami v lesoch poškodených veľkoplošnými
kalamitami

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0195

Ekonomická optimalizácia modelov cieľového
stavu prírode blízkych lesov

Národné lesnícke centrum

APVV-18-0202

Kvantita a kvalita osiva vybraných lesných drevín
vo väzbe na klimatické zmeny

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0206

Úloha endofytických húb v pletivách ihlíc borovíc
pri intenzite ochorení a biologickej ochrane

Ústav ekológie lesa SAV

neposkytnúť

APVV-18-0213

Regulovanie výskytu inváznych drevín na lesných
pozemkoch

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

Kulla Ladislav

Rozhodnutie

poskytnúť
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Číslo žiadosti

Názov projektu

Stratégia prežitia lesných ekosystémov
v antropicky narušenom prostredí: vplyv imisného
APVV-18-0222
zaťaženia a fytopatologického ataku
na regeneráciu a rast lesa

Žiadateľ

Zodpovedný riešiteľ

Rozhodnutie

neposkytnúť

Ústav ekológie lesa SAV

APVV-18-0223

Vyhodnotenie kľúčových vlastností lesných pôd
Slovenska: aktuálny stav, vývoj, priestorové
väzby a vzťahy k stavu lesa

Národné lesnícke centrum

Pavlenda Pavel

poskytnúť

APVV-18-0227

Toxické a esenciálne prvky v mlieku a mliečnych
výrobkoch: zdroje, koncentrácie a význam
pre zdravie človeka

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Toman Róbert

poskytnúť

APVV-18-0228

Metagenomický a metafenomický prístup v štúdii
funkcií pôdnej mikrobioty

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

neposkytnúť

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

neposkytnúť

Kvantifikácia vybraných indikátorov hlavných
ekosystémových služieb reprezentatívnych typov
APVV-18-0235
trávnych porastov pre stanovenie politických
cieľov a stratégií v prospech slovenskej
spoločnosti
APVV-18-0240

Predspracovanie lesnej dendromasy
pre kvapalné biopalivá II. generácie

Vývoj metód modelovania integrovanej analýzy
zdravotného rizika z konzumácie sladkovodných
APVV-18-0244
rýb s cieľom minimalizovania vplyvu negatívnych
účinkov na zdravie obyvateľov

Výskumný ústav papiera a celulózy a.s.

Pažitný Andrej

poskytnúť

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

neposkytnúť

APVV-18-0256

Štrukturálna diverzita, priestorová variabilita,
disturbančný režim a regeneračné procesy
pralesov s prevahou buka v závislosti
na výškovom vegetačnom gradiente lesov
Slovenska

Technická univerzita vo Zvolene

neposkytnúť

APVV-18-0277

Potenciál a perspektívy vývoja slovenského trhu
s agropotravinárskymi výrobkami

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

neposkytnúť
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APVV-18-0280

Prevencia rizík v poľnohospodárskej krajine
s využitím diaľkového prieskumu Zeme

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

neposkytnúť

APVV-18-0281

Ekológia a genetická variabilita zubra hrivnatého
(Bison bonasus) v Národnom parku Poloniny,
Slovensko

Žilinská univerzita v Žiline

neposkytnúť

APVV-18-0305

Využitie progresívnych metód na hodnotenie
vplyvu ťažbovo dopravného procesu na lesné
ekosystémy a cestnú sieť

Technická univerzita vo Zvolene

Merganič Ján

poskytnúť

APVV-18-0312

Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu
k zdraviu konzumenta

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Kolesárová Adriana

poskytnúť

APVV-18-0322

Poľnohospodárske a environmentálne aspekty
toxicity niklu

Trnavská univerzita v Trnave

neposkytnúť

APVV-18-0326

Spresnenie spôsobu zisťovania stavov zveri
a návrh zmien poľovníckeho plánovania

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

APVV-18-0331

Štúdium vlastností a biologickej aktivity
rastlinných silíc v bunkovom modele

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

neposkytnúť

APVV-18-0347

Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť
a adaptačné kapacity lesných ekosystémov
Západných Karpát

Technická univerzita vo Zvolene

APVV-18-0356

Indikatívny mechanizmus pôsobenia erózie pôdy
vo vzťahu k využívaniu poľnohospodárskej
krajiny

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

neposkytnúť

eDNA v riekach: optimalizácia
metabarkódingových analýz stavu biodiverzity
APVV-18-0377
akvatických ekosystémov pre exaktné hodnotenie
kvality vôd

Centrum biológie rastlín a biodiverzity
SAV

neposkytnúť

Chemické, biochemické a mikrobiologické
determinácie pre využitie odpadov
APVV-18-0380
po anaeróbnom vyhnívaní odpadnej biomasy
v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve.

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

neposkytnúť

Śkvarenina Jaroslav

Rozhodnutie

poskytnúť
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Rozhodnutie

APVV-18-0389

Etiológia porúch skorého preimplantačného
vývinu

Centrum biovied SAV

Fabian Dušan

poskytnúť

APVV-18-0404

Diagnostika, etiológia, terapia a prevencia
digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej
vplyv na zdravie a welfare.

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

neposkytnúť

APVV-18-0406

Štúdium vybraných pôvodcov zoonóz v rámci
interakcií voľne žijúcich zvierat a ľudí

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

neposkytnúť

APVV-18-0415

Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej
(Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.)
pri chronických neinfekčných ochoreniach

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

neposkytnúť

APVV-18-0422

Vplyv lesa a lesnej pôdy na vodný režim malých
povodí

Národné lesnícke centrum

neposkytnúť

Využitie progresívnych fenomických prístupov
odhaľovania variability fotosyntetickej efektívnosti
APVV-18-0465
pre zvýšenie úrody pšenice vo fluktuačných
a stresových podmienkach prostredia

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Brestič Marian

poskytnúť

APVV-18-0467

Komplexný monitoring a hodnotenie
environmentálnych rizík výskytu PCB
a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína
(Slovensko), jedného z najviac ekologicky
ohrozených území Európy

Parazitologický ústav SAV

Oros Mikuláš

poskytnúť

APVV-18-0475

Inovatívna diagnostika vírusových patogénov pre
zlepšenie kvality genetických zdrojov strukovín

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

APVV-18-0515

Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov –
Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva
a účinnosti terapie

Neuroimunologický ústav SAV

Výskum vzťahu priestorovej distribúcie slnečného
žiarenia a teploty v smrekovom poraste
APVV-18-0516
k predispozícii na nálet podkôrneho hmyzu
s využitím 3D modelovania
APVV-18-0549

Vývoj farebných škál na monitorovanie tvorby
akrylamidu v cereálnych produktoch

neposkytnúť

Žilka Norbert

poskytnúť

Ústav ekológie lesa SAV

neposkytnúť

Národné poľnohospodárske
a potravinárske centrum

neposkytnúť
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