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finančných prostriedkov

SK-CN-2015-0001

Vývoj mechatronického deformačného systému výroby kryštalizačných nádob    z 

tenkého molybdénového plechu určených pre produkciu umelých monokryštálov 

zafíru horizontálnou metódou kryštalizácie

Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-CN-2015-0002
Výskum protipožiarnej bezpečnosti izolačných - zatepľovacích materiálov na 

báze prírodných materiálov
Technická univerzita vo Zvolene neposkytnúť

SK-CN-2015-0003
Monitoring kvality výrobkov balených v podmienkach modifikovanej atmosféry 

prostredníctvom senzorov zloženia plynnej atmosféry

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum v Lužiankach
neposkytnúť

SK-CN-2015-0004
Metódy hodnotenia udržateľnosti a optimalizácie poľnohospodárskych 

produkčných systémov: spojenie teórie energetických a materiálových tokov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytnúť

SK-CN-2015-0005
Nové prístupy hodnotenia a zlepšovania tolerancie plodín na vysokú teplotu a 

sucho: budovanie novej medzinárodnej fenotypovacej platformy
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytnúť

SK-CN-2015-0006
Expertné systémy menežmentu dusíka v poľnohospodárskych pôdach Slovenska 

a Číny

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum v Lužiankach
neposkytnúť

SK-CN-2015-0007
Progresívne elektrické pohony pre automobilové aplikácie tolerantné voči 

systémovým poruchám
Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-CN-2015-0008
Inovácie a využitie vybraných druhov rastlín pre udržateľný rozvoj 

poľnohospodárstva v suchých podmienkach Číny a Slovenska

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum v Lužiankach
poskytnúť

SK-CN-2015-0009 Taxonomické štúdie vybraných kyjakovitých húb s eurázijským rozšírením Botanický ústav SAV v Bratislave neposkytnúť

SK-CN-2015-0010
Výskum štruktúry a dynamiky hoského ohniska kliešťami prenášaných nákaz     v 

podmienkach globálnych klimatických zmien
Parazitologický ústav SAV v Košiciach poskytnúť

SK-CN-2015-0011
Výskum a vývoj elektrotechnických ocelí založených na koncepcii rastu 

kolumnárnych zŕn
Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach neposkytnúť

SK-CN-2015-0012
Vývoj novej multikomponentnej envrironmentálnej bezolovnatej spájky pre 

nízkonákladové elektronické zariadenia
Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

SK-CN-2015-0013
Návrh územného systému ekologickej stability s využitím diaľkového prieskumu 

Zeme
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-CN-2015-0014
Nové technológie pri výrobe hliníka - Fyzikálno - chemické a elektrochemické 

skúmanie sľubných draselných kryolitových sústav
Ústav anorganickej chémie SAV v Bratislave poskytnúť
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SK-CN-2015-0015

Posilnenie spolupráce Ningbo University of Technology a Žilinskej univerzity       

v Žiline vo výskume, inováciách a spolupráce v oblasti inteligentných dopravných 

systémov

Žilinská univerzita v Žiline poskytnúť

SK-CN-2015-0016 Robustné prediktívne riadenie a robotika Slovenská technická univerzita v Bratislave poskytnúť

SK-CN-2015-0018
Hodnotenie pšenice na abiotické stresy i technlologickú kvalitu a jej využitie        

z pohľadu globálnych klimatických zmien

Národné poľnohospodárske a potravinárske 

centrum v Lužiankach
poskytnúť

SK-CN-2015-0019

Technológia výroby, návrh zariadenia a aplikácia drôtov a plechov s vysokou 

pevnosťou a húževnatosťou pomocou techník ECAP z mikro/nanoštruktúrnych 

zliatin TA2 a 316L.

Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť

SK-CN-2015-0020 Kultúrne špecifiká súčasného nábytku a bývania, tvorba a výučba dizajnu Technická univerzita vo Zvolene neposkytnúť

SK-CN-2015-0021
Štúdia technologickej integrácie dát diaľkového prieskumu Zeme a terénneho 

monitoringu pre manažment lesa
Národné lesnícke centrum vo Zvolene neposkytnúť

SK-CN-2015-0022 Perzistentné organické polutanty, určenie zdravotného rizika Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre neposkytnúť

SK-CN-2015-0023
Využitie multitargetových nízkomolekulových látok z tradičných čínskych bylín pri 

liečbe Alzheimerovej choroby
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach poskytnúť

SK-CN-2015-0024 Dynamika a riešenie konfliktov v štrukturovanej argumentácii Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-CN-2015-0025 Stratégie prežitia rastlín v extrémnych podmienkach Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-CN-2015-0026
Analýza transkriptómu Hypericum spp. pre identifikáciu kandidátnych génov 

biosyntézy bioaktívnych látok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť

SK-CN-2015-0027
Mechanické a korózne vlastnosti implantátov vyrobených tradičnými 

metalurgickými postupmi vs. 3D tlačou/spekaním
Technická univerzita v Košiciach neposkytnúť

SK-CN-2015-0028
Stratégie Transferu, Akumulácie a Reportingu Schopností: prípadová štúdia 

univerzít Čínskej ľudovej republiky a Slovenskej republiky
Ekonomická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-CN-2015-0029
Výskum úžitkových vlastností prídavných materiálov získaných použitím 

špecifických surovín

Výskumný ústav zváračský - Priemyselný 

inštitút SR v Bratislave
neposkytnúť

SK-CN-2015-0030

Porovnávacia štúdia kolobehu uhlíka a jeho rezerv v kontexte ekologickej obnovy 

krajiny v podmienkach subtropických oblastí Číny a miernych klimatických oblastí 

Slovenska

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach poskytnúť
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SK-CN-2015-0031 Adaptívne získavanie energie z vibrácií s priebežnou identifikáciou parametrov Slovenská technická univerzita v Bratislave neposkytnúť

SK-CN-2015-0032 Potenciálne biomarkery diabetes mellitus v slovenskej a čínskej populácii
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV        

v Bratislave
neposkytnúť

SK-CN-2015-0033

Transformácia poľnohospodárskej pôdy ako sociálneho, hospodárskeho a 

environmentálneho zabezpečenia vidieckych oblastí po pozemkovej reforme na 

Slovensku a v Čínskej ľudovej republike

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre neposkytnúť

SK-CN-2015-0034 Hudobný výskum ľudovej piesne a jej využitie v zborovej hudbe Vysoká škola muzických umení v Bratislave neposkytnúť

SK-CN-2015-0035 Metodológie pre archiváciu a evolúciu sémantických dát Univerzita Komenského v Bratislave neposkytnúť

SK-CN-2015-0036 Návrh a vývoj spínaného reluktančného motora pre elektromobily Žilinská univerzita v Žiline neposkytnúť
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