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Štatút súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú 
zodpovednosť a štatút a rokovací poriadok hodnotiteľskej komisie 

Štatút súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú 
zodpovednosť 

Článok 1 

Poslanie a cieľ súťaže Národná cena Slovenskej republiky  
za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 

(1) Jednou z aktivít napĺňania strategických cieľov Národného programu kvality Slovenskej 
republiky na roky 2022 – 2026 (ďalej len „NPK SR“) je vyhlasovanie súťaže Národná cena 
Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť (ďalej len „NCSRKSZ“). 

(2) NPK SR ako štátnu politiku kvality schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 724 
z 8. decembra 2021. Poslaním NPK SR je podpora zlepšovania kvality produktov 
a poskytovaných služieb zlepšovaním procesov riadenia v jednotlivých organizáciách 
verejnej správy, a to prostredníctvom implementácie manažérstva kvality, vzdelávaním, 
ako aj oceňovaním tých najlepších organizácií ako vo verejnom, tak aj súkromnom sektore 
so zameraním na udržateľnú kvalitu a konkurencieschopnosť.  

(3) Poslaním súťaže NCSRKSZ je zapojenie čo najširšieho okruhu organizácií verejnej správy, 
a aj podnikateľskej sféry:  

a) do uplatňovania takých metód manažérstva, prostredníctvom ktorých je možné 
dosiahnuť zvýšenie efektívnosti, výkonnosti všetkých činností organizácie a následne 
zvyšovanie kvality života občanov,  

b) do presadzovania a zviditeľnenia princípov spoločenskej zodpovednosti a verejne oceniť 
tie organizácie, ktoré sa hlásia k plneniu princípov spoločenskej zodpovednosti. 

Článok 2 

Riadenie súťaže NCSRKSZ 

(1) Vyhlasovateľom súťaže NCSRKSZ je úrad, ktorý je koordinátorom štátnej politiky kvality 
v Slovenskej republike. 

(2) Súťaž NCSRKSZ je v oblasti kvality založená na vypracovaní správy o napĺňaní zásad 
manažérstva kvality a správy o napĺňaní princípov výnimočnosti. Štruktúra správ je 
založená na princípoch výnimočnosti uvedených v modeli CAF (Common Assessment 
Framework) a na zásadách manažérstva kvality v organizácii vychádzajúcich z STN EN ISO 
9000 a STN EN ISO 9001. V oblasti spoločenskej zodpovednosti je NCSRKSZ založená 
na vypracovaní správy o spoločenskej zodpovednosti podľa modelu ZET (Zodpovedný – 
Efektívny – Transparentný). 

(3) Súťaž NCSRKSZ sa realizuje podľa harmonogramu uverejneného vyhlasovateľom 
na jeho webovom sídle a končí vyhlásením výsledkov v poslednom štvrťroku príslušného 
kalendárneho roka. Súťaž NCSRKSZ sa riadi týmto štatútom ako hlavným programovým 
dokumentom, ktorý formuluje vzťahy medzi prihlásenými organizáciami (ďalej len 
„účastník súťaže NCSRKSZ“ alebo „organizácia“) a zúčastnenými stranami tejto súťaže.  

(4) Vyhlasovateľ súťaže NCSRKSZ: 

a) vyhlasuje a propaguje súťaž NCSRKSZ a informuje verejnosť, 
b) zabezpečuje organizačno-technickú a administratívnu činnosť spojenú s priebehom 

súťaže NCSRKSZ, 
c) zostavuje harmonogram súťaže NCSRKSZ a sleduje dodržiavanie stanovených 

termínov, 
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d) zabezpečuje príjem, evidenciu a kontrolu úplnosti prihlášok do súťaže NCSRKSZ 
a zaradenie účastníkov do kategórií, 

e) stanovuje, zverejňuje a vyberá poplatky v rámci súťaže NCSRKSZ, 
f) zabezpečuje vzdelávanie účastníkov súťaže NCSRKSZ prostredníctvom workshopov, 
g) zostavuje a menuje tím posudzovateľov, 
h) zostavuje hodnotiteľskú komisiu a menuje jej predsedu a členov. 

(5) Účastníkom súťaže NCSRKSZ je organizácia s právnou subjektivitou, registrovaná 
v Slovenskej republike alebo organizácia a jej organizačná zložka, ktorá má v rámci 
organizácie právnu subjektivitu a zašle prihlášku do súťaže NCSRKSZ. 

(6) Súťažnú dokumentáciu účastníka súťaže NCSRKSZ zhodnotí trojčlenný tím 
posudzovateľov zložený zo zamestnancov úradu a externých odborníkov z oblasti kvality 
a spoločenskej zodpovednosti. Posudzovatelia zhodnotia správy účastníkov súťaže, 
pridelia im bodové hodnotenie a navrhnú ocenených a víťazov.  

(7) Hodnotiteľská komisia je päťčlenná a pozostáva z dvoch zástupcov vyhlasovateľa súťaže 
NCSRKSZ a troch externých odborníkov z oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti, 
ktorých menuje predseda úradu. Činnosť hodnotiteľskej komisie sa riadi štatútom 
a rokovacím poriadkom hodnotiteľskej komisie.  

(8) S cieľom predchádzania konfliktu záujmov počas celého priebehu súťaže NCSRKSZ 
podpisujú zamestnanci úradu zabezpečujúci organizačnú stránku súťaže, posudzovatelia 
a členovia hodnotiteľskej komisie Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 
informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 

Článok 3 

Súťažné kategórie 

(1) Kategórie a podkategórie súťaže NCSRKSZ sú rozdelené nasledovne: 

a) Kategória A – Kvalita má nasledovné podkategórie: 

1. A - Veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby 
2. B - Malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby 
3. C - Organizácie verejného sektora (bez rozdielu veľkosti) 

b) Kategória B – Spoločenská zodpovednosť má nasledovné podkategórie: 

1. A - Veľké organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby 
2. B - Malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby 
3. C - Organizácie verejného sektora (bez rozdielu veľkosti) 

(2) V oblasti kvality majú organizácie verejnej správy možnosť výberu medzi vypracovaním 
správy o napĺňaní ôsmich princípov výnimočnosti alebo zásad manažérstva kvality. 
Podnikateľské subjekty sa môžu zapojiť do súťaže NCSRKSZ výlučne prostredníctvom 
vypracovania správy o napĺňaní zásad manažérstva kvality. Model ZET je určený 
pre organizácie súkromného a verejného sektora. 

(3) NCSRKSZ sa udeľuje v každej podkategórii v obidvoch kategóriách súťaže, tzn. že 
v danom roku môže národnú cenu získať šesť organizácií. Národná cena sa v podkategórii 
neudelí, ak žiadny účastník súťaže nedosiahne počet bodov potrebný na jej udelenie.  

(4) Maximálny počet bodov, ktoré môže účastník súťaže NCSRKSZ získať pri napĺňaní 
ôsmich princípov výnimočnosti je 800 bodov, pri uplatňovaní zásad manažérstva kvality 
700 bodov a pri modeli ZET je 400 bodov. 
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Článok 4 

Stupne ocenenia v kategórii A - Kvalita 

(1) Stupne ocenenia – uplatňovanie zásad manažérstva kvality  

Stupne ocenenia Získaný počet bodov 

Víťaz Národnej ceny SR za kvalitu 
a spoločenskú zodpovednosť 

Organizácia s najvyšším počtom bodov, 
pričom musí dosiahnuť minimálne  

315 bodov 

Ocenený finalista 281 a viac bodov 

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie 200 - 280 bodov 

(2) Stupne ocenenia – uplatňovanie princípov výnimočnosti 

Stupne ocenenia Získaný počet bodov 

Víťaz Národnej ceny SR za kvalitu 
a spoločenskú zodpovednosť 

Organizácia s najvyšším počtom bodov, 
pričom musí dosiahnuť minimálne  

360 bodov 

Ocenený finalista 321 a viac bodov 

Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie 220 - 320 bodov 

(3) Stupne ocenenia sú definované nasledovne: 

a) Ocenenie zlepšenia výkonnosti organizácie – organizácia vníma dôležitosť 
organizačného rozvoja založeného na princípoch výnimočnosti/zásadách manažérstva 
kvality, identifikovala a zaviedla niekoľko základných prístupov smerujúcich 
k dosahovaniu výborných výsledkov a preukázala zlepšenie výkonnosti organizácie.  

b) Ocenený finalista – organizácia preukázala vyvážené výsledky výkonnosti, princípy 
výnimočnosti/zásady manažérstva kvality, ktoré sú manažérmi, ako aj zamestnancami 
v organizácii vnímané ako základný pilier rozvoja organizácie smerom k výnimočnosti 
a pracuje sa na ich neustálom napĺňaní. 

c) Víťaz Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť – organizácia, 
ktorá získala najvyšší počet bodov v danej podkategórii a preukázala výnimočnosť 
v manažérstve organizácie a na základe neho dosahovaných výsledkov, vodcovia 
kladú vysoký dôraz na organizačný rozvoj založený na systematickom zlepšovaní 
výsledkov.  

Článok 5 

Stupne ocenenia v kategórii B - Spoločenská zodpovednosť 

(1) Stupne ocenenia modelu ZET sú nasledovné: 

Stupne ocenenia Získaný počet bodov 

Víťaz Národnej ceny SR za kvalitu 
a spoločenskú zodpovednosť 

Organizácia s najvyšším počtom bodov, 
pričom musí dosiahnuť minimálne  

180 bodov 

Ocenený finalista 161 a viac bodov 

Ocenenie zlepšenia výkonnosti 
organizácie 

120 - 160 bodov 
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(2) Stupne ocenenia sú definované nasledovne: 

a) Ocenenie rozvoja spoločenskej zodpovednosti – organizácia preukázala,  
že začala systematicky rozvíjať princípy a napĺňať nastavené ciele spoločenskej 
zodpovednosti, 

b) Ocenený finalista – organizácia preukázala, že princípy spoločenskej zodpovednosti 
sú súčasťou stratégie a manažérstva organizácie a dosahuje vyvážené výsledky 
v oblasti spoločenskej zodpovednosti (environment, ekonomika a etika), 

c) Víťaz Národnej ceny SR za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť – organizácia 
preukázala, že princípy spoločenskej zodpovednosti sú súčasťou stratégie 
a manažérstva organizácie, dosahuje výnimočné výsledky v oblasti spoločenskej 
zodpovednosti a získala najvyšší počet bodov v danej podkategórii. 

Článok 6 

Metodika súťaže NCSRKSZ 

(1) V rámci kategórie Kvalita je súťaž NCSRKSZ založená na princípoch výnimočnosti 
modelu CAF a na zásadách manažérstva kvality definovaných v STN EN ISO 9000 a STN 
EN ISO 9001. Princípy aj zásady reflektujú výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, 
zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti). Správne 
využívanie týchto princípov/zásad manažérstva organizácie vedie organizáciu 
k vynikajúcim finančným aj nefinančným výsledkom. 

(2) Napĺňanie zásad manažérstva kvality je založené na siedmich zásadách manažérstva 
kvality opísaných v STN EN ISO 9000 (Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník 
ISO 9000: 2015). Napĺňanie jednotlivých zásad manažérstva kvality môže poskytnúť 
celkový pohľad na výkonnosť organizácie a jej systém manažérstva kvality, identifikovať 
oblasti zlepšovania a inovácie a určiť priority pre následné opatrenia Normy ISO radu 
9000 poskytujú organizáciám príležitosť zvýšiť hodnotu svojich činností a trvalo zlepšovať 
svoju výkonnosť tým, že zameriavajú svoju pozornosť na hlavné procesy. Normy 
podčiarkujú úzke väzby medzi systémami manažérstva kvality a procesmi v organizáciách 
a taktiež nevyhnutnosť trvalého zlepšovania. 

(3) Osem princípov výnimočnosti je definovaných v modeli CAF, ktorý je nástrojom 
komplexného manažérstva kvality. Tento model princípy výnimočnosti prenáša 
do kontextu verejného sektora a na ich základe sa snaží zlepšovať výkonnosť organizácií 
verejnej správy. Na rozdiel od tradičných byrokratických organizácií verejnej správy sa 
organizácia, ktorá úspešne implementuje princípy výnimočnosti zaradí k organizáciám 
orientovaným na kultúru kvality výkonu. Jedným z cieľov modelu CAF je viesť organizácie 
verejnej správy bližšie k dôležitým hodnotám komplexného manažérstva kvality a zlepšiť 
na základe princípov výnimočnosti výkonnosť organizácií verejnej správy. 

(4) V rámci kategórie Spoločenská zodpovednosť je súťaž NCSRKSZ metodicky založená 
na modeli spoločenskej zodpovednosti – modeli ZET, ktorý bol vytvorený vyhlasovateľom 
súťaže ako špecifický nástroj hodnotenia úrovne spoločenskej zodpovednosti 
v organizáciách súkromného a verejného sektora. Model ZET vychádza zo sústavy 
ukazovateľov – Sustainability Reporting Guidlines vytvorených organizáciou Global 
Reporting Initiative a je v súlade s metodikou samohodnotenia podľa modelu výnimočnosti 
EFQM a modelu CAF. Je určený pre interné aj externé hodnotenie úrovne spoločenskej 
zodpovednosti. Požiadavky v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú posudzované 
na základe  troch kritérií – ekonomického, environmentálneho a sociálneho, pričom sa 
hodnotia nielen výsledky, ale aj predpoklady. 

(5) Účastník súťaže NCSRKSZ v kategórii Kvalita vypracuje správu o napĺňaní princípov 
výnimočnosti/zásad manažérstva kvality zameranú na preukázanie úspešného 
manažérstva organizácie a dosahovanie výnimočných výsledkov. Správa môže poukázať 
na silné a slabé stránky, na súvisiace riziká a príležitosti na zlepšovanie a zároveň môže 
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byť cenným prínosom pre manažment organizácie. V kategórii Spoločenská zodpovednosť 
účastník súťaže NCSRKSZ vypracuje správu o spoločenskej zodpovednosti, v rámci ktorej 
sformuluje, aké predpoklady vytvára pre uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti a aké 
výsledky dosahuje. Súčasťou správy je nielen slovné, ale aj bodové hodnotenie 
organizácie. Toto hodnotenie dáva objektívny obraz o úrovni spoločenskej zodpovednosti 
organizácie. 

Článok 7 

Priebeh súťaže NCSRKSZ  

(1) Prípravná časť je zameraná na poskytnutie informácií o súťaži NCSRKSZ. Záujemcovia 
o súťaž NCSRKSZ majú v prípravnej časti možnosť zúčastniť sa informačného stretnutia, 
na ktorom získajú základné informácie o poslaní súťaže NCSRKSZ, súťažných 
kategóriách, metodike a priebehu celej súťaže NCSRKSZ. Informačné stretnutie sa môže 
uskutočniť kedykoľvek počas prípravnej časti po vzájomnej dohode záujemcu o súťaž 
NCSRKSZ a vyhlasovateľa súťaže. 

(2) Súťaž NCSRKSZ má na každý ročník stanovený harmonogram, ktorý obsahuje dôležité 
termíny pre záujemcov o súťaž NCSRKSZ a vyhlasovateľa súťaže. Harmonogram 
a pravidlá súťaže NCSRKSZ sú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže.  

(3) Účasť organizácie v prípravnej časti ju nezaväzuje ďalej pokračovať v súťaži NCSRKSZ. 

(4) Organizácia, ktorá má záujem prihlásiť sa do súťaže NCSRKSZ, zašle na adresu 
vyhlasovateľa súťaže vyplnenú prihlášku (Príloha č. 2) najneskôr do termínu stanoveného 
v harmonograme aktuálneho ročníka súťaže NCSRKSZ. Tlačivo záväznej prihlášky 
do súťaže je zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. 

(5) Organizácia, ktorá sa stala víťazom NCSRKSZ, sa môže opätovne prihlásiť do súťaže 
po uplynutí dvoch rokov od udelenia ocenenia. 

(6) Vyhlasovateľ súťaže po prijatí prihlášky do súťaže NCSRKSZ zašle účastníkovi súťaže 
NCSRKSZ šablónu správy podľa príslušnej kategórie, do ktorej sa účastník prihlásil 
a ponúkne mu možnosť účasti na workshope o písaní správy podľa príslušnej kategórie. 
Po absolvovaní workshopu účastník spracuje príslušnú správu a zašle ju vyhlasovateľovi 
súťaže v termíne stanovenom v harmonograme súťaže. 

(7) Posudzovatelia zhodnotia doručené správy jednotlivých účastníkov súťaže NCSRKSZ 
a predložia závery z posúdenia správ a návrhy ocenení hodnotiteľskej komisii. 

(8) Hodnotiteľská komisia v zmysle svojho štatútu a rokovacieho poriadku na svojom 
zasadnutí na základe záverov posudzovateľov stanoví ocenených v rámci jednotlivých 
kategórií.  

Článok 8 

Vyhlásenie výsledkov súťaže NCSRKSZ 

(1) Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie  ocenení v rámci súťaže NCSRKSZ 
zabezpečuje vyhlasovateľ súťaže spravidla v poslednom štvrťroku príslušného 
kalendárneho roka (spravidla počas Európskeho týždňa kvality, resp. v rámci mesiaca 
kvality na Slovensku).  

(2) Ocenenému účastníkovi súťaže NCSRKSZ sa ocenenie odovzdáva vo forme diplomu. 
Víťaz Národnej ceny za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť získava ocenenie vo forme 
diplomu a Národnej ceny Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť 
vo forme skleneného symbolu zobrazujúceho logá súťaže. 

(3) Vyhlasovateľ súťaže poskytuje a zverejňuje informácie o výsledkoch súťaže NCSRKSZ 
až po oficiálnom vyhlásení výsledkov na svojom webovom sídle. Ocenený môže zverejniť 
informáciu o rozhodnutí hodnotiteľskej komisie o udelení ocenenia po zasadnutí 
hodnotiteľskej komisie a doručení jej rozhodnutia, pričom je povinný doplniť informáciu, 
že samotné ocenenie si preberie v deň konania oficiálneho vyhlásenia výsledkov. 
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(4) Zo slávnostného odovzdávania cien môžu byť vyhotovované fotografie alebo 
audiovizuálne záznamy, ktoré môžu byť použité za účelom prezentovania činnosti 
ocenených prostredníctvom elektronických a printových médií (webové sídlo 
vyhlasovateľa súťaže, propagačné materiály a príspevky vyhlasovateľa súťaže 
na sociálnej sieti Facebook, Newsletter, prostredníctvom tlačových agentúr - TASR, 
SITA). Z odovzdávania cien budú zaznamenávané najmä vystúpenie rečníkov, 
organizátora a samotných účastníkov  súťaže. Nebudú sa snímať individuálne 
ani skupinové fotografie publika či účastníkov podujatia, ktorí nevystúpia s príhovorom. 
Tieto osoby sa však môžu objaviť na panoramatických fotografiách z celého podujatia, 
resp. na fotografiách zachytávajúcich publikum. 

(5) Víťazné organizácie NCSRKSZ budú automaticky zaradené do Siene slávy Národnej 
ceny Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. 

 Článok 9 

Súťažná dokumentácia 

(1) Účastník súťaže NCSRKSZ dostane po prihlásení sa do súťaže NCSRKSZ a uhradení 
účastníckeho poplatku šablónu správy, ktorú je povinný dodržať v štruktúre a forme, v akej 
mu bola zaslaná.  

(2) Rozsah správy o napĺňaní zásad manažérstva kvality a princípov výnimočnosti, ktorú 
zasiela účastník vyhlasovateľovi súťaže NCSRKSZ, je maximálne 40 strán (písmo Arial, 
Font 11, jednoduché riadkovanie) formátu A4 (bez titulnej strany, obsahu, 
prehlásenia, úvodu, zoznamu skratiek, zoznamu príloh) a maximálne 5 strán príloh formátu 
A4. 

(3) Rozsah správy o spoločenskej zodpovednosti podľa modelu ZET, ktorú zasiela účastník 
súťaže NCSRKSZ vyhlasovateľovi súťaže, je maximálne 40 strán (písmo Arial, Font 11, 
jednoduché riadkovanie) formátu A4 (bez titulnej strany, obsahu, prehlásenia, úvodu, 
zoznamu skratiek, zoznamu príloh) a maximálne 5 strán príloh formátu A4. 

(4) Účastníkovi súťaže NCSRKSZ, ktorý nedodrží stanovený rozsah strán, bude správa 
vrátená na prepracovanie a jej následné doručenie najneskôr do 5 dní od jej prijatia. 
Účastník súťaže NCSRKSZ, ktorý neprepracuje správu v stanovenom termíne, bude 
zo súťaže NCSRKSZ vylúčený a jeho správa sa nebude posudzovať. 

(5) Správa sa zasiela vyhlasovateľovi súťaže v slovenskom jazyku v stanovenom termíne 
podľa harmonogramu aktuálneho ročníka súťaže NCSRKSZ v jednom zviazanom origináli, 
ktorý je podpísaný štatutárom účastníka súťaže spolu s jej elektronickou verziou. 
V odôvodnených prípadoch vyhlasovateľ súťaže predĺži termín na odovzdanie správy  
na základe žiadosti účastníka súťaže NCSRKSZ. 

Článok 10 

Používanie loga súťaže NCSRKSZ 

(1) Vyhlasovateľ súťaže udelí víťazom a oceneným súťaže NCSRKSZ nevýhradný súhlas 
na bezodplatné používanie loga NCSRKSZ v predpísanej grafickej podobe 
a na neobmedzené časové obdobie vo svojich písomných, obrazových i zvukových 
materiáloch vrátane propagačných, avšak iba s uvedením roka, kedy ocenenie získali. 
Informáciu o tom, že organizácia získala NCSRKSZ, má právo uvádzať iba jej víťaz. 

(2) Vyhlasovateľ súťaže poskytne víťazom NCSRKSZ a oceneným predpísanú grafickú 
podobu loga NCSRKSZ na používanie v elektronickej forme, pričom môže byť použité len 
v úplnej a nezmenenej podobe.  

(3) V prípade, ak vyhlasovateľ súťaže zistí nesprávne uvedenie získaného ocenenia alebo 
inej informácie súvisiacej s priebehom súťaže NCSRKSZ, upovedomí o tom účastníka 
súťaže, ktorý je povinný nesprávne informácie opraviť bezodkladne po tom, ako je o tom 
upovedomený vyhlasovateľom súťaže. 
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Článok 11 

Dôvernosť informácií 

(1) Všetky informácie, ktoré účastník súťaže NCSRKSZ poskytuje v rámci súťaže, sa 
považujú za citlivé. V záujme plného rešpektovania a dokumentovania tejto požiadavky 
podpisujú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže zabezpečujúci administratívnu 
a organizačnú činnosť, posudzovatelia a členovia hodnotiteľskej komisie Čestné 
vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov. 
Vyhlasovateľ súťaže bez písomného súhlasu účastníka súťaže NCSRKSZ neposkytne 
tretej strane žiadne informácie. 

(2) Vyhlasovateľ súťaže po oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaže NCSRKSZ zverejňuje 
na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže počet účastníkov súťaže a názvy ocenených 
účastníkov súťaže a získané ocenenia podľa príslušných modelov. 

(3) Vyhlasovateľ súťaže neposkytuje a nezverejňuje: 

a) vypracovanú správu a získaný počet bodov účastníka súťaže NCSRKSZ,  

b) akékoľvek informácie o bodovom hodnotení účastníkov súťaže NCSRKSZ, z ktorých 
by bol jasne určiteľný presný počet získaných bodov, 

c) názov účastníkov súťaže, ktorí sa súťaže NCSRKSZ zúčastnili, ale nezískali ocenenie 
a ktorí počas realizačnej časti odstúpili zo súťaže. 

(4) Vyhlasovateľ súťaže vykoná všetky potrebné opatrenia k tomu, aby správa účastníka 
súťaže NCSRKSZ a vyššie uvedené informácie boli udržané v úplnej dôvernosti. 

(5) Vyhlasovateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu dôvernosti vo vzťahu k tretej strane 
a za akékoľvek poškodenie spôsobené porušením dôvernosti účastníkom súťaže 
NCSRKSZ či treťou stranou. 

(6) Ak sa v priebehu súťaže NCSRKSZ zistí, že účastník súťaže NCSRKSZ vedome uviedol 
nepravdivé údaje, ktoré značne skresľujú jeho hodnotenie alebo poškodzujú iného 
účastníka súťaže NCSRKSZ, bude zo súťaže vylúčený. Vylúčený účastník súťaže sa 
môže do súťaže opäť prihlásiť po uplynutí dvoch rokov od vylúčenia. V prípade vylúčenia 
účastníka sa účastnícky poplatok nevracia. Ak do momentu vylúčenia vznikla účastníkovi 
povinnosť uhradiť účastnícky poplatok, táto povinnosť zostáva zachovaná aj po vylúčení 
zo súťaže. 

Článok 12 

Poplatky a finančné zdroje 

(1) Súťaž je financovaná z poplatkov jej účastníkov a z rozpočtu vyhlasovateľa súťaže.  

(2) Informácie o výške a spôsobe výberu účastníckeho poplatku na príslušný ročník súťaže 
NCSRKSZ zverejňuje vyhlasovateľ súťaže na svojom webovom sídle. Účastnícky 
poplatok zahŕňa časť nákladov nevyhnutných na zabezpečenie príslušných workshopov 
a hodnotenie účastníkov súťaže NCSRKSZ. Ostatné náklady spojené s hodnotením 
účastníkov súťaže NCSRKSZ a jej organizačným zabezpečením, ktoré hradí vyhlasovateľ 
súťaže zo svojich rozpočtových prostriedkov, je možné financovať maximálne do výšky 
schváleného rozpočtového limitu stanoveného zákonom o štátnom rozpočte na príslušný 
kalendárny rok. 

(3) Účastník súťaže NCSRKSZ sa záväzným prihlásením do súťaže zaväzuje uhradiť 
účastnícky poplatok v stanovenej výške a spôsobom uvedeným v záväznej prihláške 
do súťaže NCSRKSZ.  

 

(4) Účastník súťaže NCSRKSZ má právo zo súťaže kedykoľvek v jej priebehu odstúpiť 
na základe podmienok uvedených v záväznej prihláške do súťaže NCSRKSZ.  
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Článok 13 

Spracúvanie osobných údajov 

(1) Podmienky ochrany osobných údajov sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných 
údajov pre účastníkov súťaží v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti, ktoré je 
spoločne so Štatútom súťaže NCSRKSZ a štatútom a rokovacím poriadkom 
hodnotiteľskej komisie zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže. 

Štatút a rokovací poriadok hodnotiteľskej komisie 

Článok 14 

Poslanie hodnotiteľskej komisie 

(1) Hodnotiteľská komisia preštuduje závery poskytnuté posudzovateľmi a určí víťazov 
a ocenených v rámci súťaže NCSRKSZ. Jej činnosťou sa má zabezpečiť posilnenie záruky 
nestrannosti a objektivity pri získavaní výsledkov hodnotenia účastníkov súťaže NCSRKSZ. 

(2) Poslaním hodnotiteľskej komisie je v súlade so štatútom súťaže NCSRKSZ určenie 
a schválenie víťazov a ocenených v jednotlivých súťažných kategóriách. 

Článok 15 

Zloženie hodnotiteľskej komisie  

(1) Predsedu a členov hodnotiteľskej komisie menuje predseda úradu. 

(2) Hodnotiteľská komisia je päťčlenná. 

(3) Funkčné obdobie členov hodnotiteľskej komisie je ročné. 

(4) Členstvo v hodnotiteľskej komisii je čestné a nezastupiteľné. 

(5) Tajomníkom hodnotiteľskej komisie je zástupca vyhlasovateľa súťaže NCSRKSZ. 
Tajomník hodnotiteľskej komisie nie je členom hodnotiteľskej komisie. 

(6) Návrh členov hodnotiteľskej komisie je koncipovaný tak, aby neprevládal žiaden záujem. 

(7) Hodnotiteľská komisia pozostáva z dvoch zástupcov vyhlasovateľa súťaže a troch 
externých odborníkov z oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti, ktorých menuje 
a odvoláva predseda úradu. 

Článok 16 

Zasadnutie hodnotiteľskej komisie 

(1) Zasadnutie hodnotiteľskej komisie zvoláva tajomník v termíne stanovenom harmonogramom 
súťaže NCSRKSZ. 

(2) Tajomník hodnotiteľskej komisie predkladá jej členom podklady pre hodnotenie, ktoré tvorí 
súťažná dokumentácia každého jedného uchádzača a podklady od posudzovateľov. 

(3) Zasadnutie hodnotiteľskej komisie riadi jej predseda, v prípade jeho neprítomnosti ním 
poverený člen hodnotiteľskej komisie. 

(4) Hodnotiteľská komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina  
jej členov. 

(5) O stanovisku hodnotiteľskej komisie sa rozhoduje hlasovaním. O výsledku rozhoduje 
nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 
predsedu komisie. 

(6) Ak člen hodnotiteľskej komisie nesúhlasí s rozhodnutím komisie, môže formulovať svoje 
odlišné stanovisko do zápisu zo zasadnutia. 
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(7) Z hlasovania môže byť vylúčený člen hodnotiteľskej komisie za predpokladu,  
že by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov. Skutočnosti, ktoré môžu viesť k tomuto rozhodnutiu, 
je člen povinný oznámiť pred zasadnutím predsedovi a tajomníkovi hodnotiteľskej komisie. 

(8) Zo zasadnutia hodnotiteľskej komisie vyhotoví tajomník zápis, z ktorého musia 
jednoznačne vyplývať stanoviská a výsledok hlasovania hodnotiteľskej komisie.  

(9) Predseda hodnotiteľskej komisie predkladá predsedovi úradu na schválenie zápis  
zo zasadnutia hodnotiteľskej komisie s výsledkami hlasovania. Predseda úradu môže 
namietať proti výsledkom hlasovania hodnotiteľskej komisie len z dôvodu nedodržania 
postupu uvedeného v štatúte súťaže a hodnotiteľskej komisie, ako aj jej rokovacom 
poriadku alebo v pravidlách súťaže, z dôvodu zabezpečenia transparentnosti  
a nestrannosti výberu víťazov súťaže.  

(10) Zápis zo zasadnutia hodnotiteľskej komisie eviduje a archivuje odbor kvality a projektového 
riadenia po dobu piatich rokov od dátumu zasadnutia. 

 

 


