ROZHODNUTIE RADY PRE MEDZINÁRODNÚ VEDECKO-TECHNICKÚ SPOLUPRÁCU
o poskytnutí finančných prostriedkov pre žiadosti podané v rámci verejnej výzvy SK-AT 2020
Číslo žiadosti

Názov projektu

Žiadateľ

Zodpovedný riešiteľ

Rozhodnutie

SK-AT-20-0001

Pôvod záhadných tektonických jednotiek v
Severných Vápencových Alpách a Západných
Karpatoch.

Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta

Aubrecht Roman

poskytnúť

SK-AT-20-0002

Zvýšenie citlivosti ukazovateľov genomickej
populačnej diverzity použitím celogenomových
dát

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov

-

neposkytnúť

SK-AT-20-0003

Frekvencia a skloňovanie v slovanských
jazykoch (ruština, slovenčina, slovinčina)

Matematický ústav SAV

Mačutek Ján

poskytnúť

SK-AT-20-0004

Pôdne aditíva na báze pyrolýznych materiálov
pre stabilizáciu pôdnej organickej hmoty a
recykláciu nutrične dôležitých látok.

Trnavská univerzita v Trnave

Frišták Vladimír

poskytnúť

SK-AT-20-0006

Molekulárne nanoštruktúry na
dvojdimenzionálnych substrátoch

Fyzikálny ústav SAV

Mrkývková Naďa

poskytnúť

SK-AT-20-0007

Fortifikácia ovocných a zeleninových štiav s
využitím koreninových a aromatických rastlín

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva

-

neposkytnúť

SK-AT-20-0008

Aplikácia analytických metód zameraných na
stanovenie prirodzene sa vyskytujúcich
psychoaktívnych látok (metylxantínov) v
potravinách a nápojoch vo vzťahu ku kvalite
potravín a zdraviu konzumentov

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

-

neposkytnúť

SK-AT-20-0009

Analýza potravinovej konkurencie medzi kaprom
obyčajným a karasom naprieč rybníkmi s rôznou
intenzitou chovu

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied

Fedorčák Jakub

poskytnúť

SK-AT-20-0010 Multiparametrické vyšetrenia Miyoshiho myopatie
pomocou modalít magnetickej rezonancie

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta, Martin

Hnilicová Petra

poskytnúť

Ústav polymérov SAV

Račko Dušan

poskytnúť

SK-AT-20-0011

Výskum možností experimentálnej realizácie
aktívneho topologického skla
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SK-AT-20-0012

Pokročilé 3D optické deliče pre fotoniku

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta elektrotechniky a informačných
technológií

Pudiš Dušan

poskytnúť

SK-AT-20-0013

Výskum zvariteľnosti ťažko spájateľných
kombinácií materiálov elektrónovým lúčom

Slovenská technická univerzita
v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

Sahul Miroslav

poskytnúť

SK-AT-20-0014

MEDIATES - Sémanticky mediovaný prístup k
medicínskym dátam pre dátovú analytiku

Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky

-

neposkytnúť

SK-AT-20-0016

Vplyv rádiofrekvenčného elektromagnetického
žiarenia na genetickú nestabilitu

Biomedicínske centrum SAV Ústav experimentálnej onkológie

-

neposkytnúť

SK-AT-20-0017

Vývoj nových pasívnych optických komponentov
pre fotonické integrované obvody na báze SiN

Medzinárodné laserové centrum

Uherek František

poskytnúť

SK-AT-20-0019

3D tlačený fantóm pre kontrolu kvality MRI a
MRS

Prešovská univerzita v Prešove Fakulta zdravotníckych odborov

-

neposkytnúť

SK-AT-20-0020

Príprava a charakterizácia veľmi tenkých vrstiev
TMD materiálov na atomárnej škále

Elektrotechnický ústav SAV

Hulman Martin

poskytnúť

Slovenská technická univerzita
v Bratislave Strojnícka fakulta

Gulan Martin

poskytnúť

Národné poľnohospodárske a
potravinárske centrum Výskumný ústav potravinársky

Kukurová Kristína

poskytnúť

-

neposkytnúť

-

neposkytnúť

SK-AT-20-0021 Testbedy pre akceleráciu digitálnej transformácie
malých a stredných podnikov

SK-AT-20-0022

Harmonizácia analytických metód senzorickej a
fyzikálno-chemickej charakterizácie medov
pochádzajúcich zo Slovenska a Rakúska

Pripravenosť a koordinácia Slovenska a Rakúska
Slovenská poľnohospodárska univerzita
na implementáciu legislatívy ochrany vody a
v Nitre SK-AT-20-0023
pôdy v kontexte Spoločnej poľnohospodárskej
Fakulta európskych štúdií a regionálneho
politiky 2021-2027 a Európskeho ekologického
rozvoja
dohovoru
SK-AT-20-0024

Obrábanie s nulovou chybovosťou založené na
inteligentnom zabezpečení kvality
nezameniteľných dielcov

Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta
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SK-AT-20-0025

Polymérne materiály na báze poly(2-alkyloxazolínov) a polyfosfazénov s nastaviteľnou
termosenzitivitou a biodegradáciou

Ústav polymérov SAV

Kronek Juraj

poskytnúť
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