Štatút súťaže Cena guvernéra NBS
Čl. I
Cena guvernéra NBS
1/ Cenu udeľuje guvernér NBS za výnimočnú dizertačnú, prípadne diplomovú prácu v oblasti
menovej ekonómie, makroekonómie, alebo finančnej ekonómie.
2/ Guvernér môže udeliť prvú cenu s odmenou 1500 eur, druhú cenu s odmenou 1000 eur
a tretiu cenu s odmenou 500 eur, prípadne niektorú cenu neudeliť.
Čl. II
Podmienky účasti
1/ Svoje práce do súťaže môžu prihlásiť študenti alebo absolventi (ďalej len „študenti“)
akejkoľvek univerzity na území Slovenskej republiky, ako aj slovenskí občania študujúci
v zahraničí.
2/ Každý študent môže podať do súťaže najviac jednu prihlášku.
3/ Práca musí byť na tému v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej
ekonómie a finančnej stability, musí mať výnimočnú kvalitu a byť originálnym prínosom
k vedeckému poznaniu.
4/ Prihlásiť je možné práce obhájené medzi 15. augustom predchádzajúceho roku a 31.
augustom aktuálneho roku.
5/ Práca môže byť vypracovaná v slovenskom, anglickom, alebo českom jazyku.
6/ Prihlásiť je možné iba práce, kde je študent jediným autorom, alebo spoluautorom
s podielom väčším ako 50%.
7/ Práce nespĺňajúce požiadavky akademickej integrity budú zo súťaže vylúčené.
8/ Do súťaže sa nemôžu prihlásiť súčasní ani bývalí zamestnanci NBS.
Čl. III
Podávanie prihlášok
1/ Práce študentov do súťaže nominuje katedra vysokej školy e-mailom na adresu
research@nbs.sk. Absolventi doktorandského štúdia a študenti zahraničných vysokých škôl
sa môžu prihlásiť sami.
2/ Študenti zašlú prihlášku do súťaže do 30. júna e-mailom na adresu research@nbs.sk.
V označení subjektu treba uviesť „Prihláška – Cena guvernéra NBS“ alebo „Submission for
the NBS Governor Award“. V tele e-mailu je potrebné uviesť meno študenta, názov práce,
univerzitu, študijný program, meno vedúceho katedry ktorý študenta nominoval (iba

v prípade študentov 2. stupňa na slovenských vysokých školách), meno a e-mail na
vedúceho diplomovej práce a dátum obhajoby práce. Prílohou musí byť elektronická verzia
práce vo formáte PDF v jednom súbore, ktorého meno sa začína priezviskom študenta (napr.
Suster_Martin-dissertation-final.pdf) a kópia výsledku obhajoby práce. Národná banka
Slovenska potvrdí prijatie prihlášky e-mailom do 6 pracovných dní. Súčasťou prihlášky je aj
krátky životopis študenta. V prípade, ak bola práca v čase prihlášky publikovaná
v akademickom časopise alebo knižne, treba túto informáciu uviesť.
3/ Pokiaľ práca nebola do 30. júna úspešne obhájená, musí študent spolu s prihláškou zaslať
potvrdenie vedúceho diplomovej práce, že obhajoba práce je plánovaná do 15. augusta
a zároveň do 15. augusta aktuálneho roka doručiť potvrdenie o úspešnom obhájení práce.
Čl. IV
Vyhodnotenie súťaže
1/ Zo všetkých prihlásených prác, ktoré spĺňajú kritériá súťaže, vyberú odborní pracovníci
NBS najviac desať prác, ktoré zhodnotí odborná porota.
2/ Tieto súťažné práce vyhodnotí päťčlenná odborná porota zložená z odborných
pracovníkov NBS a z akademického prostredia, ktorú menuje guvernér NBS. Porota do konca
septembra navrhne guvernérovi NBS kandidátov na udelenie ceny, pričom môže navrhnúť
niektoré ceny aj neudeliť alebo udeliť ceny so zníženou finančnou odmenou.
3/ Guvernér určí ocenené súťažné práce, pričom môže udeliť menej ako tri ceny, udeliť
zníženú výšku finančnej odmeny, prípadne neudeliť žiadnu cenu, pokiaľ by kvalita prác
nebola dostatočná. Autori ocenených prác budú o výsledkoch súťaže písomne upovedomení.
4/ Proti rozhodnutiu guvernéra o udelení alebo neudelení ceny alebo znížení finančnej
odmeny nie je možné odvolanie. Na udelenie ceny vrátane finančnej odmeny nie je právny
nárok.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1/ Národná banka Slovenska si vyhradzuje právo uverejniť celú alebo časť víťaznej práce
(prác) v rámci svojich publikácií. Pre tieto účely sa víťazi zaväzujú poskytnúť svoju prácu
v upraviteľnej elektronickej forme a podľa potreby prácu primerane skrátiť. Takisto sa
zaväzujú, ak o to NBS požiada, prezentovať svoju prácu na pôde NBS.
2/ Podaním prihlášky vyslovuje uchádzač súhlas s týmito podmienkami.

V Bratislave dňa 31.3.2015
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