
Číslo žiadosti Názov projektu Žiadateľ
Rozhodnutie o poskytnutí 

finančných prostriedkov

SK-AT-2017-0001 Rastlinné aditíva vo výžive zvierat. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV neposkytnúť

SK-AT-2017-0002 DNA aptaméry v diagnostike leukémie Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-AT-2017-0003 Hodnotenie výkonnosti malých a stredných podnikov v SR a Rakúsku Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-AT-2017-0004 Supravodivosť tenkých vrstiev boridov Ústav experimentálnej fyziky SAV poskytnúť

SK-AT-2017-0005
Návrh, modelovanie a príprava pasívnych prvkov pre SiN fotonické 

integrované obvody
Medzinárodné laserové centrum poskytnúť

SK-AT-2017-0007 Lyapunovova stabilita v hypoplastických modeloch Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-AT-2017-0008
Aplikácia koncepcie konektivity pri výskume vodnej erózie pre účely 

integrovanej ochrany povodí
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytnúť

SK-AT-2017-0009
Skúmanie vzájomných vzťahov štruktúr v slnečnej atmosfére - veľké 

priestorové rozlíšenie
Astronomický ústav SAV poskytnúť

SK-AT-2017-0010
Stratigrafia, geodynamický vývoj a paleogeografia Viedenskej panvy: 

cezhraničná korelácia údajov medzi Rakúskom a Slovenskom
Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť

SK-AT-2017-0012 Sémantické technológie pre výučbu informatiky Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-AT-2017-0013
Fotonické prvky na báze polymérov pripravené 3D litografiou: návrh, príprava 

a optimalizácia
Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-AT-2017-0014 Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

SK-AT-2017-0015
Sústavy neceločíselného rádu: metódy pre vedecko-technické výpočty, 

softvérové rozhranie a aplikácie
Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-AT-2017-0016 Modelové štúdium interakcií hlinitokremičitanových nanorúrok s oxyaniónmi Ústav anorganickej chémie SAV neposkytnúť

SK-AT-2017-0017 Redoxné reakcie koordinačných zlúčenín pre katalýzu a farmáciu Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

SK-AT-2017-0018 Sledovanie pôvodu produkcie marhúľ pomocou izotopovej a DNA analýzy
Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum
neposkytnúť

SK-AT-2017-0019
Monte Carlo vyskum radioaktívneho pozadia pri vyskume velmi vzácnych 

javov v podzemných laboratóriach
Univerzita Komenského v Bratislave poskytnúť

SK-AT-2017-0020
Koncept inteligentného zabezpečenia kvality pre presnú výrobu 

nezameniteľných dielcov s nulovou chybovosťou
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť
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SK-AT-2017-0021 Znalostné modelovanie dátovo analytických procesov Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-AT-2017-0022
Štúdium molekulárnych a metabolických procesov v mikroprostredí karcinómu 

endometria
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach neposkytnúť

SK-AT-2017-0023 Architektúra obnovy škôl pre budúcnosť Technická univerzita v Košiciach poskytnúť

SK-AT-2017-0025

Magnetická rezonančná spektroskopia ako nástroj na sledovanie tkanivovo-

špecifického metabolických parametrov, ktoré sa spájajú s účinkami 

tyroidálnych hormónov in vivo: overenie klinickej relevantnosti takejto 

“vitruálnej biopsie”.

Biomedicínske centrum SAV poskytnúť

SK-AT-2017-0026 Prepínateľné samouväznené solitóny v dvojjadrových optických vláknach Medzinárodné laserové centrum poskytnúť
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