ŠTATÚT
Ceny SSK
za mimoriadny prínos k rozvoju kvality na Slovensku.

Preambula
Slovenská spoločnosť pre kvalitu v snahe vyjadriť poctu a ocenenie práce
výnimočných osobností pôsobiacich v oblasti kvality
vyhlasuje ocenenie

CENA SSK
ZA MIMORIADNY PRÍNOS K ROZVOJU
KVALITY NA SLOVENSKU
Cena je najvyšším individuálnym ocenením jednotlivcov za mimoriadny prínos
k rozvoju kvality na Slovensku.

Článok 1.
Základné ustanovenia
1. SSK udeľuje ocenenie ako vyjadrenie uznania za významný prínos za mimoriadny prínos
rozvoju kvality na Slovensku.
2. Ocenenie sa udeľuje fyzickým osobám – jednotlivcom, ktorí výrazným spôsobom počas
ostatných rokov:
 prispeli k propagácii a popularizácii kvality na Slovensku a v zahraničí,
 dosiahli mimoriadne výsledky vo výskume a vzdelávaní v oblasti kvality,
 dosiahli dlhoročné mimoriadne výsledky pri aplikácii a rozvoji zásad, nástrojov
a metód kvality v praxi.
3. Každý rok udelí SSK toto ocenenie spravidla trom osobnostiam.
4. Formou ocenenia je nepeňažný pamätný dar a diplom s odôvodnením udelenia ocenenia.
Článok 2.
Návrh, výber a schvaľovanie kandidátov
1. Navrhovateľmi kandidátov na ocenenie sú členovia SSK, partnerské organizácie, školy a
partnerské orgány štátnej správy. Návrhy na ocenenie môžu byť zasielané na adresu
vybor@ssk.sk v termíne do 1.septembra príslušného roka.
2. Návrhy kandidátov, ktorí neboli v danom roku schválení, postupujú do konania na ďalšie
obdobie, maximálne však na ďalšie 3 roky.
3. Návrhy kandidátov posudzuje výbor SSK na pravidelnom zasadaní a hlasovaním vyberá
tri ocenené osobnosti v príslušnom roku a postupuje prezídiu na schválenie.
Článok 3.
Odovzdávanie ocenení
1. Ocenenia odovzdáva prezident SSK, alebo ním poverený zástupca SSK počas Týždňa
kvality, spravidla v rámci medzinárodnej konferencie organizovanej SSK pri príležitosti
Svetového dňa kvality.
Článok 4.
Záverečné ustanovenia
1. Propagácia ocenenia sa uskutoční prostredníctvom stránky SKK, tlačovou správou,
uverejnením v odborných periodikách.
2. Tento Štatút schválilo prezídiu SSK dňa 24.1.2016 a je účinný od 1.2.2016.

V Žiari nad Hronom, 24.1.2016

Ing. Milan Šesták, Prezident SSK v.r.

