
 

 

 

 

 
Štatút súťaže SACG 

„Najlepšia diplomová práca na tému Corporate Governance“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Najlepšia diplomová práca na tému Corporate 

Governance“ (ďalej len „Súťaž“) a je jediným a záväzným dokumentom, ktorým sa táto Súťaž riadi (ďalej 

len „Štatút“). 

 

 

 



Organizátor súťaže je : 

Slovenská asociácia Corporate Governance  

(Slovak Association of Corporate Governance - SACG) 

Poštový priečinok 813 78 Bratislava 1 

Vysoká 17 

811 06 Bratislava 

 (ďalej len “Asociácia alebo “Organizátor“) 

 
 

Čl. I 
O nás 

 
Slovenská asociácia Corporate Governance (Slovak Association of Corporate Governance - SACG) je 
neziskové občianske združenie v evidencii Ministertstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré bolo založené 
za podpory dvadsiatich zakladajúcich členov dňa 27. októbra 2004. 
 
Poslaním Asociácie je monitorovať celosvetový vývoj v oblasti Corporate Governance,  prinášať a rozvíjať 
poznatky a informácie pre verejnú, odbornú aj politickú diskusiu na túto tému v spoločnosti, zabezpečiť 
odborný rast súčasných ako aj potenciálnych členov predstavenstiev a dozorných rád a vytvoriť 
profesionálne zázemie pre získavanie aktuálnych poznatkov z oblasti Corporate Governance.  
 
Okrem vyššie uvedeného sa Asociácia snaží vyhľadávať a prizývať do diskusie študentov, akademických 
pracovníkov pracujúcich v oblasti Corporate Governance, podporovať interakciu medzi akademickými 
pracovníkmi a študentmi z rôznych odborov ako napr. ekonómia, právo, financie a manažment, ako aj 
venovať sa výskumu a šíreniu jeho výsledkov prostredníctvom Asociácie. 
 

 
 

Čl. II  
Cieľ súťaže 

 
1. Základnou myšlienkou Súťaže je zviditeľnenie talentu študentov vysokých škôl a univerzít 

v podobe najlepšieho spracovania diplomovej práce na tému Corporate Governance. 
 

2. Súťaž je určená pre všetkých študentov (dennej aj externej formy) druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia na vysokých školách a univerzitách na Slovensku. 

 
3. Cieľom súťaže je motivovať mladých ľudí a podporovať výnimočné výkony v oblasti štúdia 

a skúmania problematiky Corporate Governance, ktoré prinesú vlastné poňatie tejto 
problematiky.  

 
 
 



Čl. III 
Prihlásenie do Súťaže 

 
Do Súťaže sa môžu prihlásiť všetci študenti vysokých škôl a univerzít na Slovensku, podľa Čl. II ods. 2 

tohto Štatútu, za predpokladu úspešného obhájenia svojej diplomovej práce v jazyku slovenskom, 

českom alebo anglickom, najneskôr do 31.9. daného roku. 

 
 

Čl. IV 
Podmienky a pravidlá Súťaže 

 
1. Súťaž pozostáva z jediného kola v priebehu, ktorého je účastník Súťaže povinný zaslať na adresu 

office@sacg.sk nasledujúce údaje:  
 

(i)   svoje kontaktné údaje (t.j. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontakt),  
(ii)  identifikačné údaje svojej vysokej školy alebo univerzity,  
(iii)  presný názov zadania svojej diplomovej práce, 
(iv) a diplomovú prácu. 

 
2. Diplomová práca musí spĺňať minimálne formálne náležitosti, ktoré stanovuje každá vysoká škola 

alebo univerzita vo svojom internom predpise.   
 
3. Zaslanie požadovaných údajov vymedzených v Čl. IV ods. 1 tohto Štatútu sa považuje za 

prejavenie súhlasu súťažiaceho s podmienkami a pravidlami tejto Súťaže a taktiež za prejavenie 
súhlasu s nakladaním diplomovej práce súťažiaceho pre potreby Organizátora v súvislosti s touto 
Súťažou. 

 
 

Čl. V 
Výhra 

 
1. Výhry budú rozdelené podľa poradia, v akom sa súťažiaci umiestnia:  

  

• 1. miesto:   500 EUR (slovom: päťsto euro) 

• 2. miesto:   300 EUR (slovom: tristo euro) 

• 3. miesto:  100 EUR (slovom: sto euro) 
 

2. Výhercom Súťaže sa stáva súťažiaci, ktorý najlepšie a podľa rozhodnutia odbornej komisie tejto 
Súťaže, najúspešnejšie splní všetky podmienky a pravidlá stanovené v Čl. VI tohto Štatútu. 
 

3. Po rozhodnutí odbornej komisie o výhercovi najlepšej diplomovej práce tejto Súťaže, odborná 
komisia určí poradie ďalších dvoch výhercov, ktorí získajú finančné odmeny za druhé a tretie 
miesto pričom poradie všetkých troch výhercov s uvedením mena, priezviska a názvu diplomovej 
práce je Organizátor oprávnený uverejniť na svojej internetovej stránke www.sacg.sk. 

 
4. Výhry budú odovzdané všetkým trom výhercom najlepších diplomových prác v rámci 

slávnostného odovzdávania „Ocenení SACG“, pričom Organizátor tejto Súťaže, prehlasuje, že 
dátum a miesto konania slávnostného odovzdania „Ocenení SACG“ oznámi každému výhercovi  
najmenej sedem (7) dní pred jeho konaním. V prípade, že si výherca nemôže cenu prevziať 

mailto:office@sacg.sk
http://www.sacg.sk/


osobne na slávnostnom odovzdávaní „Ocenení SACG“, bude mu doručená na adresu, ktorú 
zaslal organizátorovi v súvislosti s prihlásením do tejto súťaže. 
 

5. Finančné odmeny výhercov podliehajú príslušným ustanoveniam dani z príjmov v zmysle 
platných slovenských právnych predpisov za zdanenie ktorých, zodpovedá každý z  výhercov 
osobitne. 

 

 
Čl. VI 

Kritéria hodnotenia 
 

1. Záverečné práce budú podliehať hodnoteniu odbornej komisie, ktorej zloženie pozostáva zo 4 
členov t.j. predsedu komisie - 2 hlasy a 3 členov komisie - 1 hlas pre každého člena osobitne. 
 

2. Členovia odbornej komisie samostatne hodnotia diplomové práce formou bodového hodnotenia 
od 0 do 10 bodov (od nevyhovujúcej po vynikajúcu) pričom v rámci hodnotenia zohľadňujú najmä 
originalitu, spracovanie a tvorivosť pri spracovaní diplomovej práce. Každú diplomovú prácu 
hodnotia členovia komisie individuálne. 
 
 

 
Čl. VII 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou 
v súťaži alebo získaním výhry. 
 

2. Organizátor je oprávnený vylúčiť zo súťaže jej účastníka, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti 
poruší podmienky tejto Súťaže alebo bude konať v rozpore so zaužívanými dobrými mravmi. 
 

3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto 
Súťaže podľa vlastného uváženia a informovať účastníkov súťaže o jej priebehu. 
 

4. Organizátor Súťaže je oprávnený kedykoľvek zmeniť priebeh tejto Súťaže. 
  

5. Za kontrolu dodržiavania Štatútu tejto Súťaže zodpovedá Organizátor Súťaže. 
 

 


