
Štatút ocenenia (ceny) Via Bona Slovakia 

Preambula 

1. Oficiálny názov ocenenia je Via Bona Slovakia – ocenenie za zodpovedné podnikanie (ďalej len 
„ocenenie“). Skrátený názov ocenenia je Via Bona Slovakia uvedený spolu s rokom, za ktorý sú 
jednotlivé ceny udeľované. Ceny sa udeľujú a ocenenie sa vyhlasuje vždy nasledujúci rok za aktivity 
realizované v predchádzajúcom kalendárnom roku.  

2. Poslaním ocenenia je šíriť myšlienku zodpovedného podnikania a súčasne vyjadriť poďakovanie a 
verejné uznanie tým, ktorí sú na Slovensku lídrami v rôznych oblastiach tejto témy. 

3. Organizátorom ocenenia je Nadácia Pontis. 

I. 
Vyhlásenie nového ročníka ocenenia 

1. Organizátor zverejňuje na svojej webovej stránke www.viabona.sk vyhlásenie nového ročníka 
ocenenia každoročne v lehote do 28. 2. spolu s informáciami o: 

- kategóriách, v rámci ktorých udeľuje ceny v danom roku a podmienkach nominácie v týchto 
kategóriách, 

- spôsobe, rozsahu a formy zasielania nominácií,  

- časovom harmonograme – t.j. termín uzávierky norminácií, termíny hodnotenia, vyhlásenia 
a odovzdávania cien, 

- iných organizačných pokynoch alebo podmienkach organizátora, ak nevyplývajú z tohto štatútu. 

II. 
Podmienky nominácie na ocenenie 

 

1. Na ocenenie môžu byť nominované výlučne subjekty: 

- ktoré majú sídlo alebo miesto podnikania na Slovensku,  

- sú zapísané v Obchodnom, živnostenskom alebo inom registri, prípadne vykonávajú činnosť na 
základe osobitných predpisov/oprávnení, a to: 

A. fyzické osoby – podnikatelia (podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia, slobodné 
povolania alebo samostatne hospodáriaci roľník), 

B. právnické osoby – podnikatelia: 

B1. obchodné spoločnosti: spoločnosť s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, 
verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti,  

B2. družstvá.  
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C. právnické osoby, ktoré majú inú právnu formu ako uvedenú v bode A. a B. ods. 1 (t.j. 
občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie 
cirkvi), ak patria medzi subjekty sociálnej ekonomiky v zmysle zákona o sociálnej ekonomike. 

2. Nominácie vykonávajú výlučne fyzické alebo právnické osoby, ktorých sa týkajú. Nie je možné 
nominovať iný subjekt ako ten, za ktorý je osoba, ktorá nomináciu vykoná, oprávnená konať. 
Ak sa nominácia týka spoločného projektu, je potrebné v prihláške uviesť aj súhlas partnera 
projektu s obsahom nominácie.  

3. Nominácie sa podávajú prostredníctvom elektronického nominačného hárku pre príslušnú 
kategóriu. Nominačné hárky, vrátane informácií týkajúcich sa jeho vyplnenia a odoslania, 
organizátor zverejňuje spolu s ďalšími informáciami v deň vyhlásenia nového ročníka 
ocenenia.  

4. Z nominácie sú vylúčení: 

A. právnické osoby s majoritnou majetkovou účasťou štátu, 

B. právnické osoby založené právnickými osobami uvedenými v bode A. ods. 4, ak majú v tejto 
právnickej osobe majoritnú majetkovú účasť, 

C. právnické osoby, ktorých štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, prokurista, 
výkonný riaditeľ alebo člen manažmentu, boli v období kratšom ako 5 rokov pred nomináciou, 
právoplatne odsúdení za trestný čin, ktorý odporuje zásadám zodpovedného podnikania. 

5. Osobitné dôvody vyradenia nominácie: 

- subjekty, ktoré získali hlavnú cenu počas obdobia dvoch predchádzajúcich ročníkov 
ocenenia nemôžu byť nominované na hlavnú cenu, môžu však byť nominované na cenu v 
ďalších kategóriách ocenenia, 

- subjekt, ktorý získal ocenenie v inej kategórii ako hlavnej, nemôže byť nominovaný na 
víťazstvo v rovnakej kategórii v nasledujúcom ročníku; môže sa však nominovať na cenu v 
ďalších kategóriách ocenenia, 

- subjekt, ktorý je partnerom daného ročníka ocenenia alebo poskytol v súvislosti s jeho 
organizovaním dar alebo iné finančné plnenie, 

- nominácia nebola realizovaná oprávnenou osobou (zástupcom nominovaného subjektu) 
alebo v lehote, spôsobom a podľa inštrukcií zverejnených na www.viabona.sk,  

- organizátor si vyhradzuje právo vyradiť subjekt, ktorý sa nominoval spôsobom, ktorý 
nezodpovedá podmienkam tohto štatútu alebo z dôvodu, že aktivity nominovaného subjektu 
porušujú princípy Etického kódexu Nadácie Pontis,  

- subjekt sa nominoval v jednej kategórii s viacerými projektami; v tom prípade bude vyradený 
jeden projekt (jedna nominácia) podľa rozhodnutia organizátora. 

6. Organizátor doručí všetkým nominovaným subjektom v lehote 7 dní odo dňa uzávierky 
informáciu o: 

- potrebe doplnenia nominácie, vrátane formy, rozsahu a lehoty, v ktorej ju má vykonať,  
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- zaradení nominácie do hodnotiaceho procesu,  

- o preradení nominácie do inej kategórie; pokiaľ nominujúci nedoručí nesúhlasné vyjadrenie  
v lehote 2 pracovných dní, bude projekt hodnotený v organizátorom určenej kategórii. 
V opačnom prípade pokračuje hodnotiaci proces v pôvodne zvolenej kategórii ocenenia. 

- vyradení nominácie a jeho dôvode. 

7. Organizátor zverejní na webovej stránke www.viabona.sk zoznam nominácií, ktoré postupujú 
do hodnotiaceho procesu, do dvoch týždňov po termíne uzávierky; po uplynutí lehôt podľa 
ods. 5.  

III. 
Hodnotenie nominácií 

1. Do hodnotiaceho procesu sú zaradené len nominácie, ktoré posúdil organizátor z hľadiska 
súladu s týmto štatútom. Následné hodnotenie vykonávajú odborné komisie zostavené ad hoc 
pre každý ročník a kategóriu ocenenia.  

2. Členstvo v komisii je čestné, neplatené a nezastupiteľné. Člen hodnotiacej komisie musí byť 
pri rozhodovaní nezávislý, objektívny a riadiť sa štatútom a podmienkami vyhlásenými pre 
daný ročník a kategóriu ocenenia.  

3. Člen komisie nemôže hlasovať ani hodnotiť projekty, na ktorých sa v akejkoľvek podobe 
podieľal alebo má k nominovanému subjektu alebo jeho zástupcom, predstaviteľom či ich 
blízkym osobám taký vzťah, ktorý by mohol ovplyvniť jeho objektívne rozhodovanie. 
Povinnosťou člena hodnotiacej komisie je organizátora vopred informovať o každom dôvode 
vylúčenia z hlasovania alebo potenciálnom konflikte záujmov pri hodnotení nominácií.  

4. Proces hodnotenia organizačne zabezpečuje a riadi organizátor.  

5. Členovia komisií nie sú oprávnení komunikovať priamo s nominovaným subjektami 
a akékoľvek informácie, ktoré potrebujú pre účely hodnotenia, žiadajú výlučne 
prostredníctvom organizátora. Organizátor zabezpečí podklady od nominovaných subjektov 
a následne ich doručí všetkým členom.  

6. Proces hodnotenia prebieha vo forme individuálneho a skupinového hodnotenia nominácií.  

7. Organizátor poskytne členom komisie príslušné nominačné hárky, najskôr na individuálne 
hodnotenie a následne prebieha hodnotenie v jednotlivých komisiách v dvoch kolách. 

8. V prvom kole každá komisia rozhodne, ktoré nominácie postupujú do 2. kola hodnotenia, t.j. 
do finále. Zoznam týchto nominovaných subjektov zverejní organizátor na www.viabona.sk do 
14 dní od hlasovania.   

9. Zástupcovia nominovaných subjektov, ktoré postúpili do finále, sú pozvaní na prezentáciu ich 
projektov pred hodnotiacou komisiou. Požiadavky na obsah a formu prezentácie stanoví 
organizátor priamo v pozvánke.  

10. V druhom kole sa vykonávajú prezentácie a vypočutie nominovaných subjektov, ktoré postúpili 
do finále. Po vyhodnotení prezentácií rozhodnú členovia komisií o víťazovi v rámci 
posudzovanej kategórie.  
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11. Komisie rozhodujú hlasovaním. Na rozhodnutie je potrebné dosiahnuť aspoň nadpolovičnú 
väčšinu hlasov prítomných členov. Záverečné rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné a 
nemenné, s výnimkou uplatnenia práva veta podľa ods. 16.  

12. Organizátor zvoláva a zúčastňuje sa stretnutí hodnotiacej komisie, pričom má postavenie 
koordinátora a facilitátora diskusií. Organizátor nemá hlasovacie právo, je však oprávnený 
vstupovať do diskusie, ak je potrebné upozorniť na nepresné či nepravdivé informácie, 
podávať vysvetlenia k pravidlám týkajúcim sa hodnotenia či kritériám pre jednotlivé kategórie 
ocenení, alebo k výkladu tohto štatútu.  

13. Stretnutia hodnotiacej komisie sú neverejné a informácie o diskusii, ako aj o hlasovaní k 
jednotlivým nomináciám, sú považované za dôverné. Členovia hodnotiacej komisie sú viazaní 
mlčanlivosťou a nie sú oprávnení zverejňovať akékoľvek informácie o procese a výsledku 
hodnotenia.  

14. Ak sa zistia skutočnosti, ktoré vedú k záveru o závažnom porušení platných právnych 
predpisov, princípov zodpovedného podnikania, tohto štatútu, etických princípov 
alebo etického kódexu Nadácie Pontis zo strany nominovaného subjektu či existencie 
dôvodov pre vylúčenie či vyradenie nominácie, sú povinné nominované subjekty, členovia, 
ako aj organizátor, o nich bezodkladne informovať ostatných členov komisie a organizátora. 
Takéto skutočnosti sú dôvodom na vyradenie nominácie z hodnotiaceho procesu alebo 
odňatie ocenenia aj po jeho udelení. 

15. Organizátor udeľuje ceny jednému subjektu vo vyhlásených kategóriách na základe 
rozhodnutia nezávislej hodnotiacej komisie. Hodnotiaca komisia má právo rozhodnúť, že 
neudelí ktorúkoľvek z cien, ak ani jedna z nominácií nespĺňa stanovené požiadavky. 

16. Organizátor má právo veta a rozhodnutie hodnotiacej komisie nemusí prijať, ak dodatočne 
vyjde najavo informácia, z ktorej je zrejmé, že podmienky nominácie neboli splnené, najmä ak 
pri nominácií uviedol subjekt nepravdivé informácie, došlo k  závažnému porušeniu všeobecne 
záväzných právnych predpisov, princípov zodpovedného podnikania alebo porušeniu 
Etického kódexu Nadácie Pontis. V tomto prípade hlasovanie o nomináciách prebehne znovu, 
bez zaradenia vetovanej nominácie. 

17. Zo zasadnutia každej komisie vypracuje organizátor zápisnicu. 

18. Informácie o ocenených subjektoch a projektoch spolu s menami členov hodnotiacej komisie 
zverejní organizátor až po slávnostnom udeľovaní cien víťazom na www.viabona.sk.  

19. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu. Aktuálnu podobu štatútu a každú 
zmenu oznámi organizátor na www.viabona.sk.    

 

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2023. 
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