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Číslo 
projektu 

VVGS  
Názov projektu 

Pridelené 
finančné 

prostriedky 
(EUR) 

1/12-13 
Príprava a štúdium vlastností a štruktúry koordinačných 
zlúčenín vybraných prechodných kovov s N-, O- a N,O-
donorovými ligandami 

1500 

2/12-13 Vplyv indukovanej anizotorpie na magnetické vlastnosti 
mikrodrôtov 1500 

5/12-13 Pripomínanie si II. svetovej vojny na Slovensku pred a po 
roku 1989 800 

8/12-13 
Sledovanie efektu polymorfizmov génov ovplyvňujúcich 
farmakokinetiku a farmakodynamiku metformínu na účinok 
liečby metformínom u pacientov s diabetom 2. typu 

1500 

10/12-13 Galektíny a ich úloha pri modulácii bunkových procesov 
zapojených do angiogenézy a fibroplázie 1400 

15/12-13 Problém zlyhávania štátov (failed states) v medzinárodnom 
práve verejnom 800 

17/12-13 "Rechtsstaat" alebo "Rule of law" v medzinárodnom práve 800 

27/12-13 Totálna syntéza látok sfingoidnej štruktúry s využitím aza-
Claisenovho prešmyku ako kľúčovej reakcie 1600 

28/12-13 Kvaziperiodické variácie kozmického žiarenia meraného na 
Lomnickom štíte 620 

31/12-13 Príprava a štúdium vlastností nových zlúčenín typu Metal-
Organic Frameworks 1260 



33/12-13 Štúdium nerovnovážnych procesov s využitím metód 
kvantovej teórie poľa 700 

35/12-13 Spektroskopická a elektroforetická analýza G-kvadruplexov 
tvoriacich sa v biologicky dôležitých oblastiach genómu 1500 

36/12-13 Fixná hybridita v anortoploidnej skupine Onosma arenaria 
s.I. (Boraginaceae) 1220 

37/12-13 Molekulárna analýza vnútrodruhovej variability 
drevokazných húb 1500 

38/12-13 Amyloidná agregácia inzulínu v prátomnosti magnetických 
kvapalín 1150 

39/12-13 Úloha estrogénu a estrogénových receptorov v hojení rán v 
postmenopauzálnom období u potkanov 1100 

40/12-13 Syntéza derivátov akridínu ako potenciálnych interkalátorov 
DNA a ich biologická účinnosť 1500 

43/12-13 [3,3]-heterosigmatropné prešmyky ako kľúčový krok pri 
syntéze niektorých biologicky účinných látok 1400 

48/12-13 Vzťah medzi produkciou hypericínu a 
oxidačno/antioxidačnou rovnováhou v rode Hypericum 1300 

51/12-13 Bezpečnosť nanomateriálov - štúdium životnosti a redox 
vlastností Ag, Fe, C a SiC nanočastíc 1300 

52/12-13 
Stereoselektívna syntéza hybridných molekúl so 
zabudovaným spiroindolín[3,5´]tiazolínovým skeletom 
využitím protinádorovo aktívneho alobetulínu 

1300 

59/12-13 Farbiace problémy súčasnej teórie grafov 800 



63/12-13 
Detailné modelovanie reliéfu krasovej krajiny pomocou 
priestorovo distribuovaných bodových údajov získaných 
leteckým laserovým skenovaním 

1150 

64/12-13 

Bunková metabolomika ako komplexný nástroj na 
identifikáciu spoločných prognostických prediktívnych a 
terapeuticky relevantných biomarkerov aterosklerózy a 
kolorektálneho karcinómu 

1500 

65/12-13 Vlastnosti štruktúr v grafoch 800 

  SPOLU 30000 

 


