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Vážené dámy a páni!

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality udeľuje Národnú cenu SR za kvalitu už trinásty rok organizáciám 
podnikateľského a verejného sektora za výnimočné výsledky, ktoré dosahujú v manažérstve kvality.

Aj v tomto roku záštitu nad naším podujatím prevzala Jeho excelencia, prezident Slovenskej republiky, pán Ivan Gašparovič. Patrí mu poďakovanie za to, 
že Európsky týždeň kvality sa stáva dôležitým dátumom v našich kalendároch. 

Súťaž Národná cena SR za kvalitu je modelom ocenenia dokonalého spôsobu manažérstva organizácií, ktorý je zameraný na dosiahnutie mimoriadnych 
výsledkov. Je najprestížnejšou cenou kvality pre organizácie a najvyšším možným stupňom národného uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak 
od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa ako vyhlasovateľ súťaže snaží oceniť tento inovatívny spôsob manažérstva, ktorý priamo súvisí 
so zvyšovaním kvality slovenskej produkcie a dosahovaním výnimočných výsledkov. 

Veľmi pozitívne hodnotím, že kým v minulých ročníkoch súťaže prevládala účasť veľkých organizácií vyrábajúcich výrobky, v tohtoročnej súťaži sa sily rov-
nomerne rozmiestnili medzi podnikateľské subjekty i organizácie verejnej správy. Príležitosť zapojiť sa do súťaže Národná cena SR za kvalitu využilo v tomto 
roku 18 organizácií z verejného a podnikateľského sektora. Napriek tomu, že kvantita nie je dôležitá, čím viacej organizácií sa v rámci jednotlivých kategórií 
do súťaže prihlási, tým vyššia bude úroveň benchmarkingu. Medzi dôležité faktory určite patrilo i to, že účasť v súťaži bola aj v tomto roku hradená z � nanč-
ných zdrojov vyhlasovateľa a organizátora súťaže.

Vyslovujem uznanie všetkým, ktorí sa do súťaže tento rok prihlásili. Či už uspeli alebo nie, verím, že budú v začatom úsilí pokračovať. Výnimočnosť nie je 
samozrejmá a ľahko dosiahnuteľná. Je náročné ju dosiahnuť, oveľa náročnejšie je však výnimočnosť opätovne potvrdiť.

Verím, že ocenení hodnotia svoju účasť v súťaži napriek jej náročnosti pozitívne a že naplno využijú námety na zlepšovanie, ktoré v nej získali. Zároveň ich 
chcem povzbudiť k tomu, aby sa do súťaže opäť vrátili, keď budú mať potrebu sa opäť pochváliť svojou výnimočnosťou, svojimi výsledkami a porovnať sa 
s inými. Zároveň by som rád vyzval aj štatutárov tých organizácií, ktorí ešte skúsenosť s Národnou cenou nemajú, aby skúsili práve tento zážitok v budúcom 
ročníku súťaže, ktorý je už v realizácii.

Druhou súťažou, ktorej výsledky boli vyhlásené, je Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality roka 2012. Jej poslaním je verejne vyzdvihnúť hodnotnú 
prácu novinárov, publicistov a odborníkov v oblasti kvality a ich publikované príspevky, ktoré majú dôležitý význam pre fungovanie a rozvoj manažérstva 
kvality i celej spoločnosti. Kritériá, podľa ktorých sa príspevky hodnotili, boli náročné - interpretácia témy a problému, originalita a pútavosť spracovania, štýl 
vyjadrovania či odbornosť. Hodnotiteľská komisia vyberala tento rok z 836 článkov novinárov a odborníkov z oblasti kvality.

Nemenej významným momentom je i to, že v rámci Externej spätnej väzby modelu CAF mohol Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako jej 
národný organizátor udeliť druhý titul Efektívny používateľ modelu CAF. Verím, že vzdelanie je v našej spoločnosti vysoko cenená komodita. Som preto rád, 
že titul v tomto roku získala práve škola.

Dovoľte mi, aby som vyhlásil nový, štrnásty ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2013.

Rád by som zablahoželal tohtoročným oceneným, poďakoval sa hodnotiteľským komisiám za objektívny a bezproblémový priebeh súťaží a Externej spätnej 
väzby modelu CAF.

Súťaž Národná cena SR za kvalitu (súťaž), ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, je najvyš-
ším ocenením a najprestížnejšou národnou cenou, ktorú môžu organizácie získať v oblasti manažérstva kvality.

Súťaž oceňuje výnimočnosť manažérstva kvality v organizáciách, ktoré sú zamerané na dosiahnutie excelentných výsledkov a to nielen v zabezpe-
čovaní spokojnosti zákazníkov a zamestnancov, ale i na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v domácej a zahraničnej konkurencii. Ďalšími dôležitými 
kritériami sú aj sociálna politika organizácie a dobrý vzťah k spoločnosti a prostrediu, v ktorom organizácie pôsobia.

Prestíž a hodnotu ocenenia garantujú veľmi prísne kritériá pre súťažiacich, ktoré sú odzrkadlené v pocte ocenených � nalistov. Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR sa snaží každoročne zvyšovať kvalitu súťaže, o čom svedčí aj stabilný počet organizácií prihlásených do súťaže.

Výnimočnosť je výzva, a zároveň záväzok do budúcnosti systematicky a trvale sa zdokonaľovať vo všetkých oblastiach.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže

Ocenenia v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky odovzdal Jozef Mihok, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo SR, za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, excelencií, predsedov ústredných orgánov štátnej správy 
a ďalších významných predstaviteľov verejnej správy a podnikateľského sektora.

Do trinásteho ročníka súťaže sa prihlásilo 18 organizácií, pričom náročné kritériá pre postup zo základnej časti do � nále súťaže splnilo v tomto roku 
8 organizácií.

Ocenení � nalisti:
Kategória A1 
(organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Nemak Slovakia s.r.o.
Duslo, a.s.
PROTHERM PRODUCTION s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti:
Kategória B1 
(organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)

GEMOR Fashion s.r.o.

Kategória C3 
(iné organizácie verejného sektora)

Technická univerzita v Košiciach
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže:
Kategória C3 
(iné organizácie verejného sektora)

Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Jozef Mihok
predseda

Úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR 
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Kategória: A1
Ocenenie: Ocenený � nalista
Názov organizácie: Nemak Slovakia s.r.o.
Meno štatutára: Michael Baumgartner, konateľ

Kategória: A1
Ocenenie: Ocenený � nalista
Názov organizácie: Duslo, a.s.
Meno štatutára: Mgr. Ing. Marek Štrpka, generálny riaditeľ

Ako pridanú hodnotu si predstavujeme určitú mieru zdieľa-
nia osvedčených postupov s ostatnými účastníkmi s multi-
národným zázemím porovnateľným s našou spoločnosťou. 
Jednoducho povedané, účasť v tejto súťaži hovorí � rme, kde 
sa nachádza a kde by sa mohla nachádzať. 

Naše očakávania sa splnili. Získali sme nespočetné množstvo 
podnetov, vyplývajúcich z rozličných interných a externých 
zdrojov – jedným zo základných prvkov odštartovania nových 
aktivít v oblasti neustáleho zlepšovania, ktoré sa ukázalo byť 
už viacero rokov základom stability a rozvoja spoločnosti 
Nemak Slovakia.

Svoje ďalšie zlepšovanie chceme smerovať do prezentovania 
spoločnosti, ktorá sa už dlhodobo pohybuje nad rámec štan-
dardu v tomto priemyselnom odvetví a svojím prístupom 
len dokumentuje svoje postavenie stabilného a rozvíjajú-
ceho sa partnera pre všetky zainteresované strany. Len hrdí 
a motivovaní zamestnanci chápajúci poslanie spoločnosti 
a ich individuálny prínos k napĺňaniu cieľov, je základným 
kameňom úspechu každej spoločnosti. Podpora a integrácia 
zainteresovaných strán dotvára silu tohto základu.

Duslo, a.s. je veľká spoločnosť s počtom zamestnancov 
takmer 2500. Samohodnotenie jednotlivých oblastí v našej 
spoločnosti a spracovanie samohodnotiacej správy preuká-
zalo významnosť tímovej spolupráce a efektívnej komuniká-
cie v takom veľkom kolektíve. Účasť v súťaži by sme odporučili 
aj iným organizáciám. Získajú tým predovšetkým iný pohľad 
na organizáciu v zmysle modelu výnimočnosti EFQM, čo je 
určite cenné. Je to zaujímavá skúsenosť.

Naše očakávania, s ktorými sme do súťaže vstupovali, sa spl-
nili. Už pri samohodnotení sme odhalili a de� novali slabé 
miesta, na ktoré sa chceme zamerať a zlepšiť do budúcnosti. 
Pri hodnotení výkonnosti procesov bolo možné prehodno-
tiť, ktoré analýzy údajov sú skutočne potrebné a v týchto 
budeme pokračovať so zdôraznením na sledovanie trendov.

Systém manažérstva kvality máme zavedený ako manažérsky 
nástroj, ale výsledky samohodnotenia, nami de� nované slabé 
miesta a výsledky zo spätnej správy z posúdenia na mieste 
budeme realizovať a monitorovať. Nevylučujeme teda, 
že v budúcnosti sa opätovne zúčastníme tejto súťaže s cie-
ľom nezávislého hodnotenia progresu v našej spoločnosti.

Štefan Baranec, manažér kvality
Michael Baumgartner, konateľ

Emília Jurisová, manažér kvality
Marek Štrpka, generálny riaditeľ
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Kategória: A1
Ocenenie: Ocenený � nalista
Názov organizácie: PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
Meno štatutára: Ing. Peter Kuba, riaditeľ

Kategória: B1
Ocenenie: Ocenenie zlepšenia výkonnosti
Názov organizácie: GEMOR Fashion s.r.o.
Meno štatutára: Ing. Matúš Murajda, riaditeľ

Účasť v súťaži pre nás znamenala možnosť porovnať 
sa s  inými � rmami a na základe spätnej väzby od posudzo-
vateľov ďalej zlepšovať naše procesy. Prihlásenie sa do súťaže 
bolo pre nás užitočné aj z hľadiska zviditeľnenia organizácie 
v rámci celého Slovenska. V súťaži sme videli skvelú príležitosť 
pre získanie vzdelaných ľudí a  študentov najmä do oblasti 
vývoja nových zariadení v našej � rme.

Účasť v súťaži odporúčame aj iným organizáciám. Pridanou 
hodnotou súťaže je dokonalé poznanie organizácie ako celku 
pri tvorbe samohodnotiacej správy, ale aj spätná väzba o sil-
ných a slabých stránkach � rmy od posudzovateľov.

Súťaž nám priniesla nové skúsenosti. Tvorba samohodno tiacej 
správy nám poskytla možnosti pre zlepšenie prezentačných 
schopností našej organizácie. K ďalšiemu zdokonaľovaniu 
nám však pomôžu aj podnety, ktoré sme získali zo spätnej 
správy. Zameriame sa najmä na intenzívnejšiu komunikáciu 
so zamestnancami a zamestnaneckou radou, od ktorých sme 
doteraz dostávali spätnú väzbu len v rámci niektorých oblastí. 
Úspech vidíme i v efektívnej podpore prezentácie lean pro-
cesov a metód, ktoré sú už v našej organizácii v niektorých 
oblastiach implementované.

Kvalita, manažérstvo kvality a prestíž � rmy sú pre nás, ako pre-
važne exportujúcu � rmu, rozhodujúce atribúty. Radi pozná-
vame a učíme sa neustále nové veci. Príprava na súťaž, spra-
covanie podkladov, samohodnotiaca správa podľa modelu 
výnimočnosti EFQM, to všetko nám poskytlo trošku iný, 
aj keď vlastný pohľad na fungovanie � rmy. Samohodnotenie 
kritérií, predpokladov a výsledkov nás prinútilo pozrieť sa na 
chod � rmy aj z iného uhlu pohľadu, byť objektívne sebakri-
tický a vedieť nastaviť aj strategické smerovanie. Úprimne 
odporúčam každému podnikateľskému subjektu, aby súťaž 
využil na lepšie sebapoznanie a na základe výsledkov prešiel 
vnútornou očistou.

Rozbeh bol nesmelý, nevedeli sme, čo nás čaká, do čoho 
ideme, ale dnes neľutujeme čas, ktorý sme súťaži venovali. 
Nepomýlim sa, ak poviem klasické: „Výsledky predbehli oča-
kávania“. Bude toho viac, čo chceme v ďalšej etape zvládnuť 
a realizovať, ale bude to najmä o zlepšovaní vzťahu k verným 
a tvorivým pracovníkom, ktorí nám po redukcii stavov na Slo-
vensku zostali, ich ďalšiemu vzdelávaniu, zdokonaľovaniu, ale 
aj ich spokojnosti a lojalite k � rme. Určite chceme pokračovať 
vo využívaní modelu výnimočnosti EFQM, prístupy samo-
hodnotenia rozpracujeme a využijeme v internom prostredí 
� rmy.

Miroslav Masaryk, manažér kvality
Peter Kuba, riaditeľ

Zuzana Marcinová, zástupca riaditeľa
Matúš Murajda, riaditeľ
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Kategória: C3
Ocenenie: Ocenenie zlepšenia výkonnosti
Názov organizácie: Technická univerzita v Košiciach
Meno štatutára: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor 

Kategória: C3
Ocenenie: Ocenenie zlepšenia výkonnosti
Názov organizácie:  Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku 

Bratislava, n.o.
Meno štatutára: PhDr. Denisa Vlková, MPH, riaditeľka

Súťaž Národná cena SR za kvalitu nám predostrela pohľad 
z „druhej strany“ na deje, ktoré sú vykonávané u nás.

Naše ďalšie zlepšovanie by sme chceli smerovať do komu-
nikácie s partnermi a do „marketingu“. Musíme viac rezo-
novať vo verejnosti ako špičková vedecká a vzdelávacia 
inštitúcia.

Model výnimočnosti EFQM jednoznačne plánujeme vyu-
žívať i naďalej a najmä zamerať sa na neustále zlepšovanie 
komunikácie so študentmi, zamestnancami, spoločenským 
prostredím, aktívnym prístupom TUKE vo všetkých oblas-
tiach rozvoja nielen regiónu, Slovenska, ale zvyšovať svoj 
rating a ranking aj v zahraničí. Takisto sa chceme zamerať 
na zlepšovanie výkonnosti najmä mladých vedcov vo 
vedecko-výskumnej činnosti, neustále modernizovať pro-
cesy edukácie, zlepšovať pracovné prostredie a budovať 
hrdosť u všetkých študentov, absolventov a zamestnancov, 
že sú súčasťou veľkej rodiny TUKE.

Vďaka účasti v súťaži sme sa iným pohľadom pozreli na 
fungovanie nemocnice. Nastavené kritériá a požadované 
výsledky modelu výnimočnosti EFQM nám umožnili zistiť, 
či  zavedený systém IMS je efektívny, uplatňuje sa v praxi 
a motivuje manažment k zlepšovaniu riadenia. Samohodno-
tením sme mali možnosť hodnotiť fungovanie nemocnice 
a uvedomiť si silné stránky nemocnice. Na druhej strane 
sme získali veľa podnetov, resp. sme si uvedomili z hľadiska 
modelu výnimočnosti EFQM slabé stránky, ktoré už riešime 
alebo v blízkej budúcnosti budeme riešiť.

Odporučili by sme účasť iným organizáciám minimálne 
v  tom, že model výnimočnosti EFQM hodnotí organizáciu 
cez jej predpoklady, ktoré má, aby bola výnimočná v prepo-
jení na dosahované výsledky.

Model výnimočnosti EFQM plánujeme využívať i naďalej 
ako súčasť už zavedeného systému IMS, resp. cez plán zlep-
šovania sa budeme snažiť vytvárať predpoklady a získavať 
výsledky, ktorými by sme si vytvárali priestor na naplnenie 
kritérií modelu.

Jozef Zajac, zmocnenec pre kvalitu
Anton Čižmár, rektor

Silvia Kovaľová, námestník oddelenia ošetrovateľskej starostlivosti
Denisa Vlková, riaditeľka
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Kategória: C3
Ocenenie: Ocenenie za zapojenie sa do súťaže
Názov organizácie: Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina
Meno štatutára: Mgr. Jana Zrníková, riaditeľka

Kategória: C3
Ocenenie: Ocenenie za zapojenie sa do súťaže
Názov organizácie:  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Meno štatutára: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor

Hlavnou pridanou hodnotou súťaže bola pre nás syste-
matizácia a štruktúrovanie oblastí činnosti, aj takých, ktoré 
v škole fungovali automaticky, t. j. na základe zvyku alebo 
rešpektovanej tradície. Samohodnotenie nám umožnilo 
nájsť rezervy, prehodnotiť procesy, kompetencie, upozor-
nilo nás na oblasti, v ktorých je možné odstrániť nedostatky 
a tým zlepšiť výkonnosť organizácie. Účasť v súťaži by sme 
odporučili každej organizácii verejného sektora.

Účasť v súťaži, samohodnotenie, zhromaždenie a podpora 
tvrdení dôkazmi, spracovanie správy bolo oveľa náročnej-
šie, ako sme si na začiatku predstavovali. Vzhľadom na sys-
tematickosť, ktorú samohodnotenie vyžaduje, zmapovanie 
všetkých oblastí činnosti, vzťahov a procesov, diskusie 
a výmenou názorov s komisiou externých posudzovateľov 
v závere, vytvorenie si komplexného obrazu organizácie, 
navyše spracovaného v jednom dokumente, boli naše oča-
kávania vysoko prekročené.

Model CAF je pre nás odrazovým mostíkom na ďalšej ceste 
ku zvyšovaniu úrovne kvality práce a poskytovaných slu-
žieb našej školy.

Ako pridanú hodnotu účasti v súťaži Národná cena SR za 
kvalitu 2012 vnímame cenné skúsenosti, ktoré sme počas 
prípravy samohodnotiacej správy a celého doterajšieho 
priebehu súťaže získali. Odhalili sme niektoré slabšie stránky 
v  manažérstve a vyhodnocovaní kvality a na základe získa-
ných poznatkov ich budeme vedieť eliminovať a mnohé 
inšpiratívne podnety využijeme pre ďalšie meranie, vyhod-
nocovanie a manažovanie kvality. Účasť v súťaži odporúčame 
aj iným organizáciám, ktoré majú seriózny záujem na zvyšo-
vaní úrovne manažérstva kvality. 

Do súťaže sme vstupovali s ambíciou osvojiť si metodiku 
modelu CAF, získať doposiaľ pre nás neznáme skúsenosti 
a  naučiť sa, ako zlepšovať celý systém manažérstva kvality. 
Toto bol pre nás prvoradý cieľ a môžeme skonštatovať, 
že naše očakávania sa naplnili.

V budúcnosti plánujeme naďalej využívať model hodnote-
nia kvality CAF v plnej miere ako model hodnotenia kvality. 
Na základe skúseností získaných účasťou v tohtoročnej súťaži 
máme rozpracované vlastné predstavy, ako ďalej zlepšovať 
manažérstvo kvality podľa spomenutého modelu.

Magdaléna Hajtmanková, 
zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti
Jana Zrníková, riaditeľka

 Jana Mojžišová, prorektorka
Emil Pilipčinec, rektor
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Titul: Efektívny používateľ modelu CAF

Názov organizácie: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Meno štatutára: RNDr. Vasil Dorovský, riaditeľ

Získanie titulu Efektívny používateľ modelu CAF potvrdilo, 
že rozhodnutie vedenia Bilingválneho gymnázia Milana 
Hodžu v Sučanoch vydať sa na cestu kvality s modelom CAF 
bolo správne a zároveň ukázalo, že naše kroky v implemen-
tácií modelu CAF boli urobené dobre a s plným nasadením 
a úlohy a ciele, ktoré sme si dali, splnené. Tímová práca má 
silu a opodstatnenie a pre 11 členov CAF tímu prišlo získa-
nie titulu v pravý čas, ako ten pravý a zdravý „doping“ pre 
ďalšie zlepšovanie a inovácie. Prijali sme ho ako uznanie 
a čestné ocenenie práce nielen CAF tímu, ale i všetkých 
zamestnancov.

Model CAF sa stal súčasťou života gymnázia. Dnes sme už 
ďalej, CAFovské princípy sú nám vlastné a zároveň si uve-
domujeme, koľko práce nás zavedením procesného riade-
nia čaká. Ďalšie samohodnotenie a účasť v súťaži Národná 
cena SR za kvalitu zanalyzuje stav a opäť ukáže silné stránky 
a odhalí ďalšie oblasti zlepšovania. 

Hlavnú pridanú hodnotu Externej spätnej väzby modelu 
CAF vidíme v tom, že nás „prinútila“ bilancovať hodnotené 
obdobie a objektivizovať plnenie cieľov a úloh. Vypracovali 
sme náš plán zlepšovania, zefektívnili sme činnosti a prácu. 
Ale predovšetkým je to posúdenie školy očami externého 
hodnotiteľa – nezávislé a „nezaťažené.“

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky vyhlásil súťaž Ocenenie za publicistický prínos 
v oblasti kvality v roku 2012 ako jednu zo svojich aktivít, 
prostredníctvom ktorej napĺňa strategické ciele Národného 
programu kvality Slovenskej republiky na roky 2009 - 2012. 
Poslaním súťaže je verejne vyzdvihnúť hodnotnú prácu 
novinárov, publicistov a odborníkov v oblasti kvality a ich 
publikované príspevky, ktoré majú dôležitý význam pre 
fungovanie a  rozvoj manažérstva kvality i celej spoločnosti. 
Cieľom súťaže je upozorniť na prácu novinárov, publicistov 
a odborníkov v oblasti kvality, podporiť ich a oceniť za výni-
močné príspevky, ktoré zachytávajú problematiku manažér-
stva kvality a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti 
o jeho prínosoch pre spoločnosť.

KATEGÓRIA B
Najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť)

Autor: Iveta Revayová, QMS co-ordinator, TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
Názov príspevku:  Samoriadiaca jednotka v spoločnosti „BUSINESS UNIT“ 

ako efektívny spôsob riadenia výroby
Kvalita, 1. marec 2012

KATEGÓRIA A
Najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista)

V kategórii A nebolo udelené ocenenie.

Iveta Revayová, QMS co-ordinator, TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.

Ľubica Bošanská, zástupkyňa riaditeľa
Vasil Dorovský, riaditeľ
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Už teraz prebieha príprava na ďalší ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013. Na základe záujmu účastníkov súťaže sa budú už 
v novembri 2012 konať úvodné školenia o metodike súťaže a organizácie sa budú mať možnosť do súťaže prihlásiť a využiť tak viac 
času na prípravu súťažných materiálov.

VÍŤAZI A OCENENÍ SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU ZA ROKY 2000 – 2011

Rok 2011
Ocenení � nalisti súťaže Národná cena SR za kvalitu 
podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Whirlpool Slovakia spol. s r.o., odštepný závod, Výroba 
domácich spotrebičov Poprad
Slovalco, a.s.
SPP – distribúcia, a.s.
INDEX NOSLUŠ s. r. o.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. 

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR 
za kvalitu podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže Národná cena SR 
za kvalitu podľa modelu CAF:
Prešovská univerzita v Prešove

Rok 2010
Víťaz súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ocenení � nalisti súťaže podľa modelu 
výnimočnosti EFQM:
BSH Drives and Pumps, s.r.o.
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o.
Kovohuty, a.s.
Tepláreň Košice, a.s.

Ocenený � nalista súťaže podľa modelu CAF:
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 
v Bratislave so sídlom v Košiciach

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže podľa modelu 
výnimočnosti EFQM:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Technická univerzita v Košiciach
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodi� káciu 
a štátne overovanie kvality
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže podľa modelu CAF:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky
Trnavský samosprávny kraj

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu 
výnimočnosti EFQM:
EKOS, spol. s r.o., Stará Ľubovňa

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:
Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline

Rok 2009
Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Ministerstvo � nancií Slovenskej republiky

Ocenený � nalista súťaže podľa modelu CAF:
Mestský úrad Trenčín

Ocenený � nalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže podľa modelu 
výnimočnosti EFQM:
SIBAMAC, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodi� káciu a štátne 
overovanie kvality

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu CAF:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Rok 2008
Ocenený � nalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:
OTC, s.r.o., Hlohovec

Ocenení � nalisti súťaže podľa modelu CAF:
Mestský úrad Trenčín
Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave 

Ocenenie za zlepšenie výkonnosti súťaže podľa modelu CAF:
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 
v Bratislave so sídlom v Košiciach

Rok 2007
Víťazi súťaže:
Tatrakon, spol. s r.o., Poprad
Úrad jadrového dozoru SR, Bratislava
Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica

Rok 2006
Víťazi súťaže:
Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom
SOFTIP, a.s., Bratislava
HERMAN Slovakia, s.r.o., Revúca
Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava
Mesto Martin – Mestský úrad Martin

Ocenení � nalisti súťaže:
BSH Drives and Pumps, s.r.o., Michalovce
Obvodný úrad v Michalovciach

Rok 2005
Víťazi súťaže:
VIPOTEST, s.r.o., Partizánske
Eurocontrol Slovakia, s.r.o., Bratislava

Ocenený � nalista súťaže:
SOFTIP, a.s., Bratislava

Rok 2004
Víťazi súťaže:
Hoechst – Biotika, spol. s r.o., Martin
Slovenské elektrárne, a.s., Atómová elektráreň Mochovce
Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Mesto Martin – Mestský úrad Martin

Ocenený � nalista súťaže:
Emerson Electric Slovakia, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Rok 2003
Víťazi súťaže:
Palma-Tumys, a.s., Bratislava
PosAm Bratislava, spol. s r.o., Bratislava

Ocenení � nalisti súťaže:
Rautenbach Slovakia, s.r.o., Žiar nad Hronom
Mesto Martin – Mestský úrad Martin

Rok 2002
Víťazi súťaže:
U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava

Ocenení � nalisti súťaže:
Elas, spol. s r.o., Prievidza
Mliekospol, a.s., Nové Zámky
TAURIS NITRA spol. s r.o., Mojmírovce
PosAm Bratislava, spol. s r.o., Bratislava

Rok 2001
Víťazi súťaže:
Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
GiTy – Slovensko, a.s., Martin
Coca – Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany

Ocenení � nalisti súťaže:
Elas, spol. s r.o., Prievidza
Slovnaft VÚRUP, a.s., Bratislava

Rok 2000
Víťazi súťaže:
Plastcom, s.r.o., Bratislava
Slovnaft, a.s., Bratislava
Vipotest, s.r.o., Partizánske

Ocenení � nalisti súťaže:
Mliekospol, a.s., Nové Zámky
Tvrdošínska mliekareň, s.r.o., Tvrdošín
Coca – Cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
KLF-ZVL, a.s., Kysucké Nové Mesto
Matador, a.s., Púchov
Topvar, a.s., Topoľčany
Slovnaft SOMEA, a.s., Bratislava
TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany
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