Grantová komisia Matice slovenskej na rok 2015
(Podpora vedeckých projektov)
Štatút, organizačný a rokovací poriadku grantovej komisie
Článok I.
• Grantovú komisiu Matice slovenskej (ďalej len „komisia“) tvoria členovia komisie
Výboru MS pre vedu, ktorá bola ustanovená na základe rozhodnutia Výboru MS z 5.
apríla 2014. Komisia je výkonným orgánom vedenia MS, ktorej úlohou bude
rozdelenie finančných prostriedkov z fondu MS na granty, určené na podporu
vedeckých projektov.
• Komisia má 7 členov. Právo účasti na jej rokovaniach majú priamo predseda a správca
Matice slovenskej a riaditeľ Finančno-ekonomického útvaru MS.
• Komisiu zvoláva vedecký tajomník Matice slovenskej, ktorý zároveň zabezpečuje
prípravu a vedie jej rokovania, ako i agendu komisie. Prvé rokovanie komisie sa musí
uskutočniť pred oficiálnym zverejnením výzvy na zverejnenie grantového programu –
do 30. júna 2015.
• Z členstva v komisii nevyplýva nárok na odmenu. Predsedu a tajomníka komisie si
volia jej členovia.
Článok II.
• Komisia vo svojej činnosti uplatňuje zásady odbornosti, objektívnosti a efektívneho
nakladania s vyčlenenými finančnými prostriedkami z fondu Matice slovenskej.
Komisia má právo v prípade potreby zadať k príslušnému projektu spracovanie
nezávislého oponentského posudku.
• Komisia bude prednostne schvaľovať grantové projekty, ktoré majú z hľadiska
celospoločenského i matičného osobitný význam.
O grant sa môžu uchádzať vedecké ústavy a odborné pracoviská MS a vedecké odbory MS.
Domy, oblastné pracoviská a miestne odbory MS majú vlastný grantový program na podporu
regionálnej kultúry. Do matičného grantového programu na podporu vedeckých projektov sa
možno prihlásiť na základe výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie, a to
prostredníctvom osobitného formuláru, ktorý sa stáva administratívnou súčasťou grantového
systému. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vedeckých
projektov bude uverejnená najneskôr do 30. júna 2015 na internetovej stránke www.matica.sk
a opakovane v Slovenských národných novinách. Žiadosti a vyplnený formulár sa na komisiu
predkladajú do 31.augusta 2015. Žiadosti posúdi a vyhodnotí grantová komisia najneskôr do
20. septembra 2015.
Na základe uznesenia Výboru MS č. 8/6/2015-P z 30. januára 2015 budú z Grantovej
agentúry MS čerpať v roku 2015 prednostne vedecké odbory MS. Vedecké pracoviská
MS môžu získať prostriedky len v prípade, ak vedecké odbory stanovenú sumu
nevyčerpajú.
•
• Rokovania komisie sú neverejné. Ak to nevyhnutne vyžadujú okolnosti, predseda
komisie môže prizvať na rokovanie aj ďalších odborníkov z príslušných oblastí, aby sa
projekt podrobnejšie uviedol a zdôvodnil.
• Projekty do grantovej agentúry sa prijímajú z oblasti literárnej vedy a histórie,
historiografie, života Slovákov v zahraničí, slovakistiky, kulturológie, politológie,

•
•

národohospodárstva, národnostných vzťahov a národopisu, pričom osobitnú pozornosť
treba venovať otázkam spätým s minulosťou a súčasnosťou južného Slovenska,
dejinami miestnych odborov a osobností spätých s MS. Grantovú úlohu vo forme
súbehu môže vytýčiť aj predseda a správca Matice slovenskej. Dotácia z grantového
programu bude určená na vedecký výskum, prípravu vedeckých konferencií,
vedeckých a odborných seminárov, edičnú činnosť a výstavnícke aktivity.
V sporných prípadoch, keď nie je zrejmé, či projekt spĺňa všetky náležitosti,
komisia rozhoduje o tom, či takýto projekt bude posudzovať.
Vyúčtovanie všetkých schválených dotácií na vedecké projekty sa musí zrealizovať
najneskôr do 20. januára 2016.

Článok III.
• O poskytovaní príspevkov na jednotlivé projekty rozhoduje komisia aklamačne
verejným hlasovaním.
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Záver komisie je platný, ak je na hlasovaní prítomná väčšina jej členov a ak zaň
hlasuje väčšina prítomných členov.
3. V prípade, že člen komisie je zároveň aj predkladateľom projektu alebo
predkladateľa zastupuje, resp. je z organizačnej zložky, ktorej sa projekt priamo
týka, nezúčastňuje sa na hlasovaní o tomto projekte.
Článok IV .
• Komisia prostredníctvom svojho predsedu priamo informuje predsedu a správcu
Matice slovenskej o o svojom rozhodnutí a dokumentáciu o poskytnutí príspevku
predkladá riaditeľovi Finančno-ekonomického útvaru MS.
• Komisia prostredníctvom svojho predsedu informuje o schválených projektoch a
záveroch riaditeľa Finančno-ekonomického útvaru MS najneskôr do 5. októbra 2015.
• Komisia vykonáva kontrolu riešenia príslušných projektov a čerpania poskytnutých
príspevkov.
• V prípade nepoužívania prostriedkov pridelených na príslušný projekt, prostriedky
ostávajú v grantovom fonde.
Článok V.
Tento štatút, organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom
schválenia a podpisom predsedu Matice slovenskej (stalo sa tak 10. júna 2014).

