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vyhlasuje 

  
 

výzvu  
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  

na podporu vedeckých projektov  
 
 

1.  
Podmienky poskytnutia dotácie 

 
Matica slovenská poskytne dotáciu na aktivity, týkajúce sa podpory vedeckých projektov 
v MS, na základe: 

a) vyplneného formuláru žiadosti o dotáciu,  
b) doručenia kompletného rukopisu vedeckého diela, 
c) rozhodnutia grantovej komisie MS, 
d) možností, vyplývajúcich z výšky objemu finančných prostriedkov. 

 
 
Dotácia je určená na:  

a) prípravu vedeckých konferencií, vedeckých a odborných seminárov, 
b) edičnú činnosť, 
c) výstavnícke aktivity. 

 
 

2. 
Oprávnení žiadatelia  

 
Oprávnení žiadatelia sú: 
 

- vedecké odbory MS 
- vedecké pracoviská MS  

 
 

3. 
Oprávnené a neoprávnené výdavky 

 
Oprávnené výdavky sú: 

- nájom priestorov, 
- technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie), 
- preprava, 
- ubytovanie,  
- propagačné materiály (tlač pozvánok, bulletin, letáky, plagáty), 
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- polygrafické náklady (tlač, sadzba a zalomenie, návrh a realizácia obálky v grafickom 
štúdiu), 

- honoráre pre autorov textovej časti (ak nie sú pracovníkmi MS), 
- honoráre pre zostavovateľa a vedeckého redaktora,  
- náklady na redigovanie a jazykové korektúry. 

 
Neoprávnené výdavky sú: 

- kapitálové výdavky (investície), 
- úhradu miezd a odmien pracovníkov žiadateľa, finančné ceny a dary, 
- reklamné predmety (perá, tašky a pod.), 
- taxi služba. 

 
 

4. 
Výška dotácie  

 
Maximálna možná výška dotácie pre jeden projekt nie je určená. Celková podpora 
projektov definovaných v tejto výzve bude závisieť od finančných možností Matice 
slovenskej. 
 
 

5. 
Formálne náležitosti žiadosti 

 
Žiadosť o dotáciu na prípravu celoslovenských podujatí a televíznej tvorby musí obsahovať: 

- Názov  
- Miesto konania  
- Dátum konania  
- Charakteristiku projektu  
- Aktivity projektu  
- Rozpočet projektu 
- Názov spoluorganizátorov 
- Časový harmonogram 

 
Žiadosti o dotáciu na edičnú činnosť musia obsahovať: 

- Názov titulu  
- Meno autora 
- Kompletný rukopis vedeckého diela (vo výnimočných prípadoch stačí 2/3 rozsahu 

rukopisu)  
- Odborný posudok (minimálne jeden). 
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6. 
Hodnotenie žiadostí 

 
Žiadatelia zasielajú svoje prihlášky projektov do 5. októbra 2019 na adresu: 
 

PhDr. Pavel Mičianik, PhD., M.A. 
Vedné ústredie MS 
Matica slovenská 
P. Mudroňa 1  
036 01 Martin 

 
Na obálke viditeľne označte Žiadosť o dotáciu, neotvárať! 
 
Projekty budú predložené Grantovej komisii MS, ktorá rozhodne o konečnom pridelení 
dotácie pre jednotlivé projekty. Rozhodnutie grantovej komisie o poskytnutí, prípadne 
neposkytnutí finančnej dotácie bude uverejnené na internetových stránkach MS 
(www.matica.sk) najneskôr do 25. októbra 2019.   
 

7. 
Poskytnutie dotácie 

 
Žiadateľ o dotáciu môže realizovať projekt až po jeho schválení, a to na základe oficiálneho 
vyjadrenia, ktoré bude žiadateľovi oznámené najneskôr do 25. októbra 2019 – na internetovej 
stránke www.matica.sk Dotácia môže byť použitá len na realizáciu schváleného projektu a na 
aktivity uvedené v žiadosti o dotáciu. Matica slovenská má právo vykonať kontrolu 
kedykoľvek v priebehu realizácie projektu ako aj po jeho skončení, za účelom zistenia 
nakladania s poskytnutou dotáciou.  
 

8. 
Vyúčtovanie dotácie 

 
Za účelné a hospodárne využitie dotácie zodpovedá žiadateľ. Po skončení projektu je 
žiadateľ povinný vecne a finančne zhodnotiť realizovaný projekt – najneskôr do 15. marca 
2020. Vecné a finančné vyúčtovanie dotácie predkladá žiadateľ Finančno-ekonomickému 
útvaru MS.  
 
 
 
 
Martin 4. septembra 2019     JUDr. Marián Gešper 

          predseda MS 
 
 
 
 


