
Deandrea Sussewell 
TVC Holdings LLC

Svoju kariéru v spoločnosti  
VELUX začala ako praktikantka 
počas strednej školy. Vysokoškol-
ské vzdelanie získala v rámci večer-
ného dištančného štúdia a zároveň 
sama vychovávala svoje štyri deti. Ako vedúca oddelenia front 
office vyvíja iniciatívu pre spoluprácu a dosahovanie cieľov na 
miestnej aj globálnej úrovni čo najpozitívnejším spôsobom. 
Má konštruktívne myslenie a je tímovou hráčkou, ktorá  
dobre spolupracuje s ostatnými nadväzovaním efektívnych a 
dôveryhodných vzťahov. Pod tlakom vždy pracuje vyrovnane  
a je dokonalým príkladom toho, ako konštruktívna práca  
prináša výnimočnú efektivitu.

Robert Tížek 
BKR CR, s.r.o.

Robert je dlhoročným, pozitív-
nym a lojálnym zamestnancom 
spoločnosti BKR-CZ, od roku 
2001 ako zamestnanec skladu 
pre elektrotechnickú výrobu. 
Rovnako zastáva pozíciu školiteľa, trénuje nových kolegov a 
je členom pohotovostných a požiarnych hliadok spoločnosti. 
Bojoval proti prírodným živlom dokonca aj v tých najťažších 
situáciách pri požiaroch a povodniach, pričom vždy pomáhal 
v prvej línii. Robert sa o zverené priestory dôsledne stará a 
bez ohľadu na čas neodíde domov, kým prácu nedokončí.

  
          ̌  

Erik Jensen 
Gåsdal Bygningsindustri A/S   

Od roku 1989 pracuje s veľkým 
nasadením v oblasti skladovania 
a kvality v rámci oddelenia DSP. 
Jeho znalosti kvality a podnikania 
v kombinácii s obrovskými vedo-
mosťami v oblasti produktov a systémov z neho robia veľmi 
rešpektovaného kľúčového hráča. Je hybnou silou mnohých 
vylepšení, ktoré oddelenie DSP implementovalo. Erik sa stará  
o dobrú náladu svojich kolegov a jeho vtipné poznámky  
sú vždy vítané. Nebojí sa zmien a uvedomuje si, že zajtrajšok 
sa od dnešku vždy čímsi líši.

Teresa Chapman 
DOVISTA UK LIMITED

Teresa je stelesnením lojality a od-
hodlania. Počas svojej dlhoročnej 
kariéry v oddelení financií našej 
spoločnosti sa Teresa ujala mno-
hých rozličných úloh. Zamestnan-
ci aj zákazníci jej veľmi dôverujú, pretože je veľmi skromná, 
pričom si však udržiava vysokú úroveň odborných znalostí. 
Ako príkladný vzor integrity zaobchádza s každým centom 
ako so svojím vlastným a pomáha kolegom pochopiť dôleži-
tosť etického zaobchádzania s finančnými prostriedkami spo-
ločnosti. Jej pokojný prístup pomáha upokojiť zákazníkov 
pri ťažkých rozhovoroch a jej kolegovia túto profesionálnu 
kvalitu veľmi rešpektujú a oceňujú.

Holger Möncher 
JTJ Sonneborn 
Industrie GmbH

Začínal ako robotník vo výrobe 
a začal prejavovať silný záujem o 
oblasť kvality. Počas svojho dl-
horočného zamestnania rozvinul 
svoje zručnosti, prešiel na oddelenie kontroly kvality a dnes  
je koordinátorom pre proces PU okien. Jeho mottom je  
„Kvalita na prvom mieste“. Je veľkým podporovateľom  
výroby a pomáha ju rozvíjať odporúčaniami na zlepšenie 
kvality každý deň. Holger sa pri práci výrazne zameriava na 
riešenia a vykonáva cennú prácu pragmatickým a vysoko  
kvalifikovaným spôsobom, v miestnych záležitostiach aj v 
medzinárodných výrobných skupinách. 
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VILLUM KANN 
RASMUSSEN OCENENIE 2021

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. 
Prijímateľov ocenenia vyberá správna rada zamestnaneckej nadácie po no-
minácii jednotlivými spoločnosťami. Pri udeľovaní tohtoročných ocenení sa 
rada zameriavala na osobné odhodlanie, vynaliezavosť, iniciatívu, ústretovosť 
voči kolegom a nákazlivé nadšenie pre každodennú prácu. Zamestnanci s  

takýmito kvalitami 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 26 rokov udeľovania tohto ocene-
nia cenu získalo celkovo 321 zamestnancov zo 63 spoločností skupiny VKR 
na celom svete. Srdečne blahoželáme príjemcom tohtoročným oceneným!

MICHEL LANGRAND 
predseda správnej rady

Zamestnanecká nadácia skupiny VKR

THOMAS THUNE ANDERSEN
predseda správnej rady

VKR Holding A/S

JENS V. KANN-RASMUSSEN 
predseda správnej rady
VILLUM FONDEN

Peter Krogh
VELFAC A/S, Horsens

Jeho postrehy a porozumenie  
zákazníkom a podnikaniu z neho 
robia kľúčového technického  
manažéra pre dánske oddelenie 
Project Sales. Je nesmierne ústre-
tový a nápomocný nielen v rámci celej spoločnosti, ale aj voči 
našim zákazníkom. Pri každodennej práci sa prejavuje jeho 
obrovské zanietenie a veľké odhodlanie a pridáva podniku 
veľkú hodnotu. V dobrej nálade vychádza všetkým v ústrety 
a nikdy nezabúda na kvalitu. Jeho aktívny prístup orientova-
ný na riešenia zaisťuje, aby jeho tím dokázal svoje ciele nielen 
napĺňať, ale aj prekračovať. Peter je medzi svojimi kolegami 
vážený a veľmi obľúbený.

Dietmar Dunker 
VELUX Deutschland GmbH

Ako manažér predaja v organizá-
cii DACH je veľmi rešpektovaný 
za svoje uvážené a konštruktívne 
názory. Kolegovia a obchodní 
partneri si ho veľmi vážia za jeho 
otvorenosť a zameranie na rozvoj. Jeho kolegovia a tím si  
ho predovšetkým vážia za jeho výnimočnú spoľahlivosť  
a oddanosť tímu. V minulosti ponúkol nielen profesionálnu a 
osobnú podporu, ale v čase núdze preukazoval aj mimoriadne 
odhodlanie a osobnú integritu členom tímu aj ich rodinám. 

Henrik Raun Byberg 
VELUX A/S, Hørsholm

So zameraním na detail a vynika-
júcim prehľadom o trhu pracuje 
viac ako 25 rokov v programe elek-
trických produktov spoločnosti 
VELUX a má naň zásadný vplyv. 
Vďaka svojim rozsiahlym podrobným znalostiam vo svojom 
odbore je vždy dobre pripravený a motivovaný pri spolupráci 
s externými partnermi aj blízkymi kolegami a bez ohľadu na 
rozsah práce Henrik pracuje konštruktívne, obetavo a všetci 
kolegovia si ho vážia za jeho príkladné a láskavé správanie.

Andrei Darânga
S.C. VELUX România S.R.L.

Andrej sa behom svojej dlhej ka-
riéry v spoločnosti na pozíciach 
Service Technician a Technical 
Sales Manager vždy sústredil pre-
dovšetkým na to, aby mali naši 
zákazníci len tie najlepšie skúsenosti so značkou VELUX a s 
našimi službami. Naši obchodní partneri aj kolegovia by jeho 
rozsiahle odborné znalosti snaď najradšej vyvážili zlatom. 
Rád pracuje s ľuďmi a s využitím svojich vynikajúcich tech-
nických vedomosti a svojej vynaliezavosti sa vždy snaží nájsť 
to najlepšie riešenie. Andrej je obetavý tímový hráč, ktorého 
si ľudia v spoločnosti veľmi vážia. 

Patrick Probin 
VKR France S.A.S.

Pracuje na rezacej linke pri prípra-
ve sklenených tabúľ, pýši sa nízkou  
mierou zamietnutých kusov a vý-
znamne prispieva k znižovaniu 
odpadu. Zabezpečuje školenie sú-
časných aj nových kolegov na rezacej linke a keď je potrebné  
podeliť sa o osvedčené postupy s inými výrobnými závod-
mi VELUX, vždy sa dobrovoľne hlási. Patrick je oddaným 
členom zamestnaneckej rady a o dôležité informácie sa 
delí so svojimi kolegami. Svojím nasadením a konštruk-
tívnym duchom je dôležitým, spoľahlivým a pozitívnym  
zamestnancom.

Patrik Kring 
Svenska Fönster AB

Pri svojom povolaní servisného 
pracovníka vždy starostlivo zva-
žuje, ako môže príslušný výber 
ovplyvniť celý reťazec, nielen jeho 
vlastné oddelenie, a vždy sa snaží, 
aby sa vybralo čo najlepšie riešenie pre každého. Svojim ob-
rovským nasadením pre spoločnosť Svenska Fönster a svojou 
nákazlivou dobrou náladou zlepšuje súdržnosť a pracovnú 
atmosféru na oddelení a zabezpečuje, aby sa všetci kolegovia  
cítili dobre a pracovali na maximum. Je nielen skvelým  
vzorom v spoločnosti Svenska Fönster, ale aj príkladným  
zamestnancom spoločností DOVISTA a VKR Group.

                 ˘          ̆

Joanna Jagiełła 
NM Polska Sp. z o.o.

Vždy angažovaná a ambiciózna, 
vytvára medzi svojimi kolegami 
pozitívnu atmosféru. Joanna za-
čala pracovať pri obsluhe strojov 
a o niekoľko rokov neskôr sa stala  
vedúcou zmeny. K svojim úlohám vždy pristupuje s plnou 
zodpovednosťou, ochotne podporuje svojich kolegov a  
podieľa sa aj na vývojových projektoch vo svojom oddelení 
aj vo výrobe. Jej holistický prístup, zručnosti a schopnosť do-
siahnuť ciele, ktoré presahujú očakávania, z nej robia vzor a 
jednu z najrešpektovanejších vedúcich vo výrobnom závode.

Halina Chmieli ś

Tamara Milovanovic ć Tamara Milovanovic 
VELUX Srbija d.o.o.

V priebehu rokov pracovala  
Tamara s rovnakým nasadením a 
odhodlaním na všetkých pozíci-
ách, ktoré obchodná spoločnosť 
ponúka. Toto myslenie zásadným 
spôsobom ovplyvnilo jej cestu od asistentky po generálnu  
riaditeľku. Tamara je vždy dobrým príkladom a slúži ako 
inšpirácia pre všetkých v regióne: ochotne radí, podporuje  
rozvoj nových zamestnancov a je nesmierne nápomocná. 
Jej zručnosti sa v priebehu rokov v skupine rozšírili, pretože 
často pracovala nielen v Srbsku, ale aj v zahraničí.

Halina Chmielinska
DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Halinin zmysel pre detail sa od-
ráža v širokej škále úloh, ktorými 
prispieva k výsledkom celej našej 
organizácie. Vždy pracovala vo 
výrobe a v súčasnej dobe je ve-
dúcou pracovníčkou zodpovednou za oblasť povrchových 
úprav. Dôverne pozná všetky výrobné procesy a výrobky. 
Halina neustále zlepšuje kvalitu svojej práce aj práce svojho 
tímu a zároveň rozvíja ich angažovanosť. Riadi sa hodnotami  
spoločnosti, svojou energiou vytvára pozitívnu atmosféru na 
pracovisku a jej kolegovia si ju veľmi vážia a v plnej miere jej 
dôverujú.


