
OCENENIE 2020
Tento rok je pre nás veľkým potešením udeliť Cenu VILLUM 
KANN RASMUSSEN štrnástim zamestnancom, z ktorých 
každý svojím vlastným spôsobom prispel k dosiahnutiu Cieľa 
modelovej spoločnosti skupiny VKR. Ocenených vyberá správ-
na rada zamestnaneckej nadácie po nominácii jednotlivými 
spoločnosťami. Pri udeľovaní tohtoročných ocenení sa rada za-
meriavala na odhodlanie, lojálnosť, kvalitu myslenia, vynalie-
zavosť, iniciatívu, ústretovosť voči kolegom a nákazlivé nadše-
nie pre každodennú prácu. Zamestnanci, ktorí stelesňujú tieto 

VILLUM KANN RASMUSSEN 

MICHEL LANGRAND
predseda správnej rady 
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predseda správnej rady 
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predseda správnej rady
VILLUM FONDEN

vlastnosti pomáhajú skupine VKR Group dosahovať úspech a 
vďaka nim je každá spoločnosť v rámci tejto skupiny skvelým 
pracoviskom.

Od roku 1996 sa cena udeľuje na výročie narodenín zosnulého 
Villuma Kanna Rasmussena dňa 23. januára. Počas 25 rokov 
udeľovania tohto ocenenia cenu získalo celkovo 307 zamest-
nancov zo 61 spoločností skupiny VKR na celom svete. Srdečne 
blahoželáme tohtoročným oceneným!
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Frank Hyldal 
Bech-Sørensen
VELFAC A/S,
Ringkøbing

Úspešne uplatnil svoje rozsiahle obchodné skúsenosti na 
pozíciách vedúceho oddelenia a vedúceho tímu v spoloč-
nosti. Je veľmi obľúbený a veľmi pozitívne vnímaný za 
inšpiráciu a impulz, ktorý dáva svojmu tímu, a tiež ako 
skúsený a odborný poradca klientov. Ľahko sa delí o svo-
je skúsenosti, ktoré sú neoceniteľné pri vzdelávaní nových 
zamestnancov. Kvalitné myslenie, bystrosť a schopnosť 
vnímať svet z inej perspektívy sú len niektoré z jeho cha-
rakteristických vlastností. 

Zoltán Egyed
VELUX Magyarország 
LKR Kft.

Jeho pozitívna osobnosť a znalosti v oblasti logistiky ho-
tových výrobkov z neho robia prirodzeného mentora, na 
ktorého sa môžu všetci obrátiť. Osobný rozvoj, zdieľanie 
vedomostí a odborná príprava kolegov sú pre neho veľ-
kou hnacou silou. Má veľkú národnú a medzinárodnú 
sieť kontaktov a v rámci skupiny je vysoko uznávaný pre 
svoju odbornosť. Vďaka svojej rozvahe a schopnosti stať sa 
pánom situácie zvládne aj pod tlakom vykonať prácu so 
svojím tímom a robí z ich pracoviska vynikajúce miesto.

Birte Eriksen
A/S Østbirk 
Bygningsindustri

Vynaliezavá a empatická osoba, ktorá chce pre svojich 
kolegov to najlepšie a je schopná intuitívne sa vžiť do ich 
situácie. Svojou osobnou dynamikou a znalosťami podni-
kania ponúka príspevky, ktoré prinášajú zmenu a pomáha 
udržiavať hladký chod všetkého. Patrí medzi používateľov 
mnohých aplikácií a pomáha kolegom pri riešení problé-
mov a zlepšeniach, ktoré pomáhajú rozvíjať organizáciu. 
Ako pozitívna osoba je v organizácii veľmi obľúbená.

Egil Aarnes
VELUX Norge AS

Ako vyškolený stolár často navštevuje  staveniská, kde čer-
pá zo svojich rozsiahlych odborných znalostí a pomáha 
so zložitými inštaláciami okien. Je regionálnym manažé-
rom zodpovedným za najväčší predajný región v Nórsku. 
Okrem predaja a mimo predajných aktivít  jeho práca za-
hŕňa aj účasť na rôznych predajných akciách a školeniach 
montérov. Jeho pozitívna osobnosť, nesmierna ústretovosť 
a pozitívny prístup z neho urobili veľmi obľúbeného kole-
gu a obchodného partnera. 

Sławomir 
Głowacki
NB Polska Sp. z o.o. 
(W)

Je automatizačným technikom a opravárom vo výrobnej 
divízii. Jeho rozsiahle know-how a poznatky o strojoch 
znamenajú, že keď dôjde k poruche, vždy nájde riešenie 
”akoby pomocou mágie” a všetko znova uvedie do pre-
vádzky. Je veľmi uznávaný pre svoje technické schopnos-
ti, vynaliezavosť a osobný rozvoj, z čoho má úžitok celá 
spoločnosť. Jeho úsilie viedlo k úsporám energie, zlepšeniu 
kvality a zvýšeniu bezpečnosti práce a ako mentor nových 
zamestnancov je neoceniteľným ambasádorom.

Joan Ørbæk 
Hansen
Rationel Vinduer A/S 

Táto nositeľka dynamickej kultúry je otvorená zmenám  
a je schopná preklenúť rozmanité kultúry v skupine  
DOVISTA. Svojím nadšeným okom a vkusom pre jem-
nosť jazyka je vo svojom živle na oddelení komunikácie a 
jej pozornosť k detailom sa odráža v mnohých rozmani-
tých úlohách, ktoré plní. Je veľmi obľúbená, neuveriteľne 
zameraná na služby vo veľkom aj v malom meradle, a po-
zná pozitívny, tichý a pokojný spôsob, ako zabezpečiť, aby 
sa na nič a na nikoho nezabudlo.

Christer 
Lundqvist
Snidex AB

Má rozsiahle vedomosti a odborné znalosti v oblasti proce-
sov výroby okien, ktoré získal vďaka neochvejnému záväz-
ku vo svojej dlhodobej službe zamestnanca výroby v našej 
spoločnosti. V priebehu rokov prispel mnohými užitočný-
mi návrhmi a aktivitami na zlepšenie. Jeho nadšenie a obe-
tavosť sú pre tých, ktorí majú to šťastie, že s ním môžu pra-
covať, nákazlivé. Je mimoriadne nápomocný, vynikajúci 
kolega a spoľahlivý vyznávač hodnôt a produktov skupiny. 

Alexander 
Bengtson 
Løvendorf
THE VELUX 
FOUNDATIONS

Ako IT manažér zodpovedný za lokálne systémy spoloč-
nosti VELUX FOUNDATIONS a za styk s divíziou IT 
skupiny má rozsiahlu internú a externú sieť spolupracov-
níkov a prekonáva požiadavky na plánovanie a spoluprá-
cu. Vo svojom prístupe k úlohám sa teší z profesionálnych 
výziev, je dôsledný a orientovaný na riešenie a je pozitívny 
a nesmierne užitočný. Je zdatným vodcom, vysoko angažo-
vaným kolegom a jeho energia a hudobný talent prispieva-
jú k pozitívnej atmosfére na pracovisku.

Ian Mcrae
VELUX Company Ltd.

Jeho dlhoročné pôsobenie v spoločnosti VELUX ako ser-
visný technik, ako aj jeho skúsenosti so stavebným prie-
myslom z predchádzajúcich zamestnaní, z neho urobili ne-
oceniteľnú banku poznatkov pre klientov aj kolegov. Ťažia 
z jeho schopnosti rýchleho riešenia problémov a pragma-
tických skúseností z reálneho sveta. Je dobre známym a 
rešpektovaným kolegom, ktorý využíva každú príležitosť 
na rozvoj iných, zatiaľ čo jeho nákazlivé odhodlanie priná-
ša rozdiel vo všetkých jeho interakciách.

Milan Havel
VELUX Česká 
republika, s.r.o.

Počas svojej dlhej kariéry v spoločnosti pracoval ako re-
gionálny obchodný manažér. Usiluje sa byť najlepším 
obchodným zástupcom v očiach svojich klientov a teší sa 
veľkej úcte medzi klientmi a kolegami za svoje nesmierne 
nasadenie, usilovnosť a ústretovosť. Jeho pozitívna energia, 
zmysel pre osobnú zodpovednosť a lojalita inšpirujú kaž-
dého v jeho okolí, súkromne aj profesionálne. Svoje povin-
nosti si plní s nadšením a je vzorom pre všetkých.

Gitte 
Hemmingsen
VKR Holding A/S

Počas jej dlhodobej kariéry v skupine VKR bola jej hlav-
ným povolaním práca s ľuďmi, ako na oddelení ľudských 
zdrojov, tak aj v úlohe vedúcej sekretariátu zamestnaneckej 
nadácie. Má odhodlaný a konštruktívny prístup k svojej 
práci a každý deň preukazuje svoju osobnú a profesionálnu 
integritu. Pomáhať druhým jej robí veľkú radosť, a pokiaľ 
ide o nové iniciatívy, aktívne pracuje na riešeniach. Jej lo-
jálnosť a profesionálna sila sú vysoko rešpektované a ľudia 
si ju cenia pre jej pozitívnu a starostlivú prácu s kolegami, 
priateľmi a rodinou.

Yves Joly
Velsol France S.A.S.

Začínal ako vodič vysokozdvižného vozíka a v súčasnosti je 
logistickým asistentom. Je členom tímu vnútorného auditu 
v oblasti bezpečnosti, kvality, životného prostredia a ener-
getiky a ako riešiteľ problémov pri svojej každodennej práci 
zabezpečuje dodržiavanie postupov a štandardov. Vďaka 
jeho pozitívnej povahe, nadšeniu a prirodzeným vodcov-
ským schopnostiam sa stal vynikajúcim mentorom pre no-
vých zamestnancov. Baví ho práca s ľuďmi a výzvami, a jeho 
kolegovia a obchodní partneri k nemu majú veľkú úctu.

Jean Michel Noël
KH-SK France S.A.S., 
Marnay

Ako jeden z prvých výrobných pracovníkov, ktorý bol pri-
jatý po otvorení závodu, bol nápomocný pri poradenstve a 
implementácii procesov a strojov v divízii výroby príslušen-
stva. Je to optimistický, veselý a kompetentný zamestnanec, 
ktorý si rozvinul svoje zručnosti tak, aby sa dostal k novým 
úlohám. Ako organizátor spoločenských podujatí na podpo-
ru zmyslu pre komunitu na dvoch pracoviskách spoločnosti 
efektívne pracoval na podpore tímového ducha. Je dôsledný 
a spoľahlivý a jeho kolegovia i vedenie ho veľmi rešpektujú.

Wim Verreydt
VELUX Belgium S.A.

Jeho zručnosti v oblasti spájania a tiež technické a adminis-
tratívne schopnosti sa využívajú pri jeho práci servisného 
technika. Je tímovým hráčom, vždy pripraveným pomôcť, 
a aj keď je zvyčajne v pohybe, poskytuje našim zákazníkom 
vynikajúce služby. V kancelárii využíva každú príležitosť na 
prediskutovanie akýchkoľvek problémov s kolegami, ktorí 
tak získavajú cenné informácie o trhu a spätnú väzbu k dô-
ležitým výrobkom. Je zamestnancom, ktorý je veľmi vyna-
liezavý pri hľadaní spôsobov propagácie značky VELUX.


