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Víťazi z oblasti 
súkromného 
sektora 

Veľká organizácia 

Comexi Group Industries S.A.U. (Španielsko) je rodinná firma, ktorej strategický záväzok 

k ekoinovácií viedol skrze podpory novej tlačiarne s názvom COMEXI OFFSET – CI8. Úplne vylúčili 

používanie atramentov na báze rozpúšťadiel v procese tlač- úplne eliminovali tvorbu voľne prchavých 

organických látok (VOC). Tiež znížili spotrebu elektrickej energie o 40%. Comexi dokázali zmeniť celý 

tlačiarenský sektor, špeciálne preto, že má vynikajúcu mieru zapojenia ostatných účastníkov v reťazci 

ponúk. 

Stredná organizácia 

Metallbau Haslinger GmbH (Nemecko) produkuje oceľové konštrukcie a mostové žeriavy. Využívajú 

jeden zo spôsobov ako dosiahnuť nízkokarbónovú výrobu a to aj napriek tomu, že sa jedná o vysoko 

energeticky náročný proces výroby. Teplo pre vykurovanie a práškové lakovanie je vyrábané pomocou 

drevnej štiepky, elektrická energia pre výrobu je dodávaná zo solárnych panelov a doprava je čiastočne 

zabezpečená pomocou elektrických vozidiel. Prispôsobenie výrobných operácií tak, aby zodpovedali 

možnosti využitia solárnej energie bol obrovský záväzok pre zamestnancov a manažment. 

Malá organizácia 

Seehotel Wiesler GmbH (Nemecko) je prírodný a wellness hotel na jazere Titisee v južnej časti 

Čierneho Lesa v Baden- Wurtembergu.Pre tak malú organizáciu je rozsah činností a propagácie 

výnimočný. Hotel podporoval myšlienku eko turizmu a motivoval 32 ostatných hotelov (plus ďalších 12 

v budúcom roku) pripojiť sa k schéme EMAS. Spolu vybudovali skupinu „ Natur Park Inns and Hotels 

Scwarzwald“ spolu s p. Wieslerom. 

Mikroorganizácia 

La Page Original (Španielsko) je štúdio grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie iba s tromi 

zamestnancami. Zapojili environmentálne kritéria do všetkých ich projektov, teda ekologizovali 

správanie sa svojich zákazníkov 



 

Veľká organizácia 

KABEG (Rakúsko) vlastní a riadi päť najväčších verejných nemocníc v južnom Rakúsku. Radikálne 

zredukovali ich environmentálne dopady (aspekty) a to znižovaním spotreby vody, pripojením sa 

k 100% zelenej energií, využívaním viac energeticky efektívnych procesov a budov. KABEG bol 

ocenený za pôsobivý rozsah aktivít naprieč všetkých piatich strán vrátane dvoch vedeckých projektov, 

ktoré priniesli ďalšie benefity k ich činnosti. 

 

Malá organizácia 

Reginálne centrum pre manažment vody a odpadových vôd (Poľsko) je európskym lídrom 

v produkcií a využívaní obnoviteľnej energie z vody a v sektore odpadových vôd. Vyprodukujú o 50% 

viac energie ako potrebujú každý mesiac a to pomocou bioplynu. RCGW vyniká nad ostatnými 

účastníkmi sektora investíciami do inovatívneho výskumu a zapojením miestnej komunity. Navonok 

pôsobí organizácia veľmi profesionálne, pokročilo v oblasti zeleného manažmentu. 

 

Okrem tohtoročných šiestich víťazov boli ocenené dve organizácie za špeciálny prínos k podpore 

ekoinovácií. 

Stredná organizácia 

Schulverein St. Ursula (Rakúsko) je škola vo Viedni, ktorá získala ocenenie za zapojenie jej študentov 

do problematiky environmentálnych problémov. 

 

Veľká organizácia 

Schaeffler Technologies AG KG (Nemecko) je významný automobilový a priemyselný dodávateľ a 

získal ocenenie za vedúcu rolu v prístupe k zavedeniu schémy EMAS na globálnej úrovni. Má 

zaregistrovaných 53 organizácií a prvú registráciu schémy EMAS v Číne. 
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Víťazi z oblasti 
verejného 
sektora 

Čestné uznanie 


