Podmienky poskytnutia dotácie pre Vedecké spoločnosti pri SAV
od 1. 3. 1996

Čl. I.
1. Dotáciu občianskym združeniam – Vedeckým spoločnostiam pri SAV poskytuje správca
kapitoly, ktorý má v rámci výdavkov svojej kapitoly na tento účel rozpočtované finančné
prostriedky na príslušný rok.
Čl. II.
1. Dotácia Vedeckým spoločnostiam pri SAV bude poskytnutá len tým združeniam, ktoré sa
podieľajú na zabezpečovaní verejnoprospešných činností, na ktorých má štát záujem
v nasledovných oblastiach:
-

vedy a vzdelávania
ochrany a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva
mierových iniciatív, ľudských a občianskych práv a slobôd

2. Dotácia bude poskytnutá formou bežného a kapitálového transferu len na konkrétne akcie,
vopred určené okruhy potrieb a úlohy určené plánom práce združenia, ktoré vyplývajú
z cieľov a činnosti združenia (stanov), alebo z poverenia ústredného orgánu (SAV), alebo na
základe zákona.
3. Dotácia na konkrétnu akciu môže byť poskytnutá maximálne do výšky nákladov
nepokrytých príjmami z uskutočnenej akcie.
4. Mzdové náklady, poistné na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a príspevky do Fondu
zamestnanosti SR možno zohľadniť iba výnimočne so súhlasom MF SR (výnimka
z podmienok), maximálne do výšky rozpočtového priemeru tarifného platu v rozpočtových
organizáciách SAV.
V prípade súhlasu poskytnutia výnimky z „Podmienok „ Ministerstvom financií SR,
mzdové náklady sú v rozpise príspevku záväzné a je možné ich použiť len na:
-

úhrady nákladov súvisiacich s vykonávaním činností hospodárenia
spoločností a Rady vedeckých spoločností
úhrady prednášateľom

Vedeckých

V prípade, že združeniu je poskytnutá dotácia od viacerých Ústredných orgánov štátnej
správy, musia združenia o spôsobe poskytnutia dotácie a jej výške informovať správcu
kapitoly SAV (ETO Ú SAV)
Čl. III.
1. Dotácia sa poskytne len na základe žiadosti združenia.
2. Žiadosť o dotáciu predkladá združenie Rade vedeckých spoločností pri SAV

Žiadosť musí obsahovať:
- vecný projekt (účel)
- rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s jeho realizáciou
- doklad o registrácii združenia
- rozpočet združenia na príslušný rok
- výkazy tvoriacu účtovnú závierku k 31.12. predchádzajúceho roka
- prípadné ďalšie podklady potrebné na rozhodnutie o poskytnutí dotácie
3. Rada Vedeckých spoločností pri SAV preskúma žiadosť o dotáciu z hľadiska všeobecne
právnych predpisov a podmienok, na základe čoho rozhodne o poskytnutí a o výške dotácie.
Dotáciu poskytne za podmienky maximálnej hospodárnosti a efektívnosti.
4. O poskytnutí dotácie Rada vedeckých spoločností pri SAV informuje združenie rozpisovým
listom, ktorý je záväzný a možno ho zmeniť len po predchádzajúcom súhlase Rady
vedeckých spoločností.
V opačnom prípade je združenie povinné nevyčerpané prostriedky na konkrétnu akciu
vrátiť.
Čl. IV.
1. Požiadavky na dotácie predkladajú združenia Rade vedeckých spoločností pri SAV, ktoré ,
ktoré tieto následne predkladajú správcovi kapitoly SAV.
2. Dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.
3. Za účelné a hospodárne použitie a jej riadne vedenie v účtovnej evidencii zodpovedá
združenie.
4. Nedodržanie týchto podmienok sa považuje za porušenie rozpočtovej disciplíny. Paragraf
31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
5. Kontrolu použitia dotácie vykonáva Rada vedeckých spoločností pri SAV, Úrad SAV
a ďalšie orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. O výsledku kontroly
je Rada vedeckých spoločností povinná informovať správcu kapitoly.
6. Výška príspevku podlieha viazaniu rozpočtových výdavkov stanovených MF SR
7. Pre hospodárenie s dotáciou platia všeobecné záväzné predpisy – Zákon NR SR číslo
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.
Čl. V.
1. Zrušujú sa podmienky poskytnutia dotácií občianskym združeniam zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom ústredných orgánov štátnej správy č. 44/941/1992.
Čl. VI.
1. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. marca 1996 a platia pre Vedecké spoločnosti pri
SAV.

Zoznam vedeckých spoločností pri

SAV

1. Slovenská astronomická spoločnosť
2. Slovenská akustická spoločnosť
3. Slovenská dopravná spoločnosť
4. Slovenská fyzikálna spoločnosť
5. Slovenská geologická spoločnosť
6. Slovenská geografická spoločnosť
7. Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku
8. Slovenská limnologická spoločnosť
9. Slovenská meteorologická spoločnosť
10. Jednota slovenských matematikov a fyzikov
11. Slovenská spoločnosť pre mechaniku
12. Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch
13. Asociácia slovenských geomorfológov
14. Slovenská antropologická spoločnosť
15. Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu
16. Slovenská botanická spoločnosť
17. Slovenská bioklimatologická spoločnosť
18. Slovenská entomologická spoločnosť
19. Slovenská ekologická spoločnosť
20. Slovenská vedecká histo a cytochemická spoločnosť
21. Slovenská chemická spoločnosť
22. Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne
vedy
23. Slovenská parazitologická spoločnosť
24. Slovenská zoologická spoločnosť
25. Slovenská biologická spoločnosť
26. Slovenská Alzheimerova spoločnosť
27. Slovenská mykologická spoločnosť
28. Slovenská archeologická spoločnosť
29. Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky
30. Slovenské filozofické združenie
31. Slovenská historická spoločnosť
32. Slovenská jednota klasických filológov
33. Slovenská jazykovedná spoločnosť
34. Slovenská kriminologická spoločnosť
35. Slovenská literárnovedná spoločnosť
36. Slovenská sociologická spoločnosť
37. Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo
38. Slovenská národopisná spoločnosť
39. Slovenská orientalistická spoločnosť
40. Slovenská psychologická spoločnosť
41. Slovenské združenie pre politické vedy
42. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
43. Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev
44. Nezávislé združenie ekonómov Slovenska
45. Umeleckohistorická spoločnosť

46. Slovenská teatrologická spoločnosť
47. Slovenská imunologická spoločnosť
48. Slovenská pedagogická spoločnosť
49. Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku
50. Slovenská spoločnosť pre neurovedy
51. Slovenská numizmatická spoločnosť
52. Rada vedeckých spoločností

