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Súťaže

Kategória Produkt a služby
Prvé miesto získala akciová spoločnosť ECOWA za projekt Malá domáca čistiareň odpadových vôd ECOWA 
6, 2. miesto spoločnosť TATRAMAT – ohrievače vody, s. r. o., za projekt Tepelné čerpadlo na prípravu teplej 
vody TEC TM a 3. miesto spoločnosť ENEX trade, s. r. o., za projekt Polopodzemný systém zberu a zvozu 
odpadu – ENEX – TEMAX.

Kategória Proces
Komisia udelila prvé miesto akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia za projekt Udržateľné riadenie vodného 
hospodárstva a proces čistenia odpadových vôd VW SK ako základný pilier zachovania a obnovy bio-
diverzity raka, druhé miesto spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o., za projekt Optimalizácia procesu lakovania 
karosérií v automobilovom závode PSA Peugeot Citroen Slovakia z pohľadu znižovania emisií prchavých 
organických látok a na treťom mieste sa umiestnila spoločnosť INA Kysuce, a. s., s projektom Realizácia 
požiadaviek EMAS v strojárskom podniku.

Kategória Podnikanie a biodiverzita
V tejto novovyhlásenej kategórii komisia posudzovala kvalitu postupov v riešeniach významných vplyvov 
priemyselných činností spoločností na biodiverzitu a podporu prírodných ekosystémov. Ocenila opätovne 
projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s., ktorým chcú vrátiť raky späť do prírody a projekt malej domá-
cej čistiarne odpadových vôd spoločnosti ECOWA, a. s.
Mimoriadne ocenenie získali dve spoločnosti: Asociácia vodárenských spoločností za komunikačnú kampaň „Pijem 
zdravú vodu, nápoj z vodovodu“ a spoločnosť DAIRA, s. r. o., za projekt Eco friendly Hotel Dália**** – hotel 
so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu, uplatňovaný prostredníctvom ekologických aktivít v 
rámci prevádzky hotela a reštaurácie, ako aj komunikácie s klientmi a verejnosťou.
Súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR organizovala Asociácia priemyselnej 
ekológie na Slovensku (ASPEK) v spolupráci s MŽP SR. Súťaž je národným kolom prestížnej medziná-
rodnej súťaže Európska cena za životné prostredie v podnikaní (EBAE – Europen Business Awards for 
the Environment). Spoločným zámerom obidvoch súťaží je umožniť prezentáciu schopností podnikateľ-
skej sféry zosúlaďovať jej ekonomické záujmy s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Záujem o súťaž 
prejavujú významné podnikateľské subjekty, ako aj malé a stredné podniky. Tie vo svojej účasti v súťaži 
vidia príležitosť presvedčiť svoje okolie o tom, že dokážu prispieť svojimi environmentálnymi aktivitami k 
zlepšovaniu stavu životného prostredia. 

Ing. Alena Adamkovičová
Slovenská agentúra životného prostredia

Národná podnikateľská cena za životné
prostredie v SR 2013

Podnikateľské subjekty na Slovensku dokážu aj v súčasných nepriaznivých ekonomických podmienkach iniciatívne a v nadštandardnej miere orientovať svoje akti-
vity na znižovanie environmentálnych vplyvov svojich činností. Potvrdili to výsledky 4. ročníka súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR, nad 
ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR. Národné ceny a diplomy si ocenení prevzali 12. novembra v Liptovskom Jáne počas konferencie vodo-
hospodárov v priemysle. Ocenené subjekty získali možnosť prihlásiť svoje projekty do medzinárodnej súťaže Európska cena za životné prostredie v podnikaní. 

Mimoriadne ocenenie (sprava: RNDr. Pavel Mikuláš, Ing. Dušan Čerešňák, 
Ing. Ivana Mahríková, PhD., Asociácia vodárenských spoločností, Ing. Dagmar 
Amrichová a Ing. Rastislav Amrich, DAIRA, s. r. o.)

Ocenení v kategórií Produkt a služby (sprava: prezident ASPEK RNDr. Ing. Pavel Mikuláš, gene-
rálny riaditeľ sekcie vôd Ing. Dušan Čerešňák, Jana Bulková, ASPEK, predseda predstavenstva 
ECOWA, a. s., Ing. Róbert Kati, podpredsedníčka predstavenstva tejto spoločnosti RNDr. Gabriela 
Kati, , generálny riaditeľ ENEX trade, s. r. o. Ing. Peter Plekanec a obchodný riaditeľ TATRAMAT – 
ohrievače vody, s. r. o., Ing. Rastislav Kostka) 

1. miesto v kategórii Proces – Volkswagen Slovakia, a. s. (sprava: člen predstavenstva Volkswagen 
Slovakia, a. s., Eric Reuting, RNDr. Pavel Mikuláš, Ing. Dušan Čerešňák a  Alexander Matušek, 
Volkswagen Slovakia, a. s.)

Ocenení v kategórií Proces (sprava: RNDr. Pavel Mikuláš, Ing. Dušan Čerešňák, 
Ing. Ľubica Ďaďová, INA Kysuce, a. s., Ing. Ladislav Halász, PhD., Albert 
Jankovic, Alexander Matušek a Eric Reuting, Volkswagen Slovakia, a. s.)


