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EVVA získala cenu za udržateľnosť TRIGOS 
Projekt Clean Production spoločnosti EVVA získal ocenenie v kategórii ochrany klímy. 
 
TRIGOS je najrenomovanejšie ocenenie za zodpovedné hospodárenie v Rakúsku, ktoré sa udeľuje od roku 2004. 
Ocenenie získavajú firmy, ktoré majú vedúce postavenie a pôsobia ako vzor v oblasti zodpovedného hospodárenia 
a udržateľnosti. Takéto firmy tiež významne prispievajú k udržateľnosti hospodárstva, spoločnosti a životného 
prostredia do budúcnosti. EVVA bola nominovaná v kategórii ochrany klímy za svoje komplexné iniciatívy v oblasti 
centrálneho systému na riadenie budov a projekt Clean Production. Presne deväť rokov od získania ocenenia 

TRIGOS v kategórii ekológie, najdôležitejšej ceny za udržateľnosť, získala EVVA ocenenie TRIGOS aj v kategórii 
ochrany klímy. 
 
Porota zložená zo špičkových expertov udelila ocenenie Trigos spoločnosti EVVA za centrálny systém riadenia 
budov a realizáciu projektu Clean Production. „Odborníci na prístupové systémy  využívajú na vykurovanie 
a chladenie umelú inteligenciu, čím sa šetrí obrovské množstvo elektrického prúdu. Okrem toho EVVA neustále 
zvyšuje výrobu bez oleja, emulzií a vody,“ stojí v odôvodnení. Víťazné spoločnosti sa vyznačujú zakotvením 

zodpovedného konania vo svojich kľúčových činnostiach, inovatívnymi iniciatívami, ako aj prínosmi k cieľom 

udržateľnosti OSN. Spoločnosti získali ocenenia z dielne dizajnérskeho štúdia gabarage upcycling design.  
 
Ocenenie pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne EVVA 
Po získaní ocenenia TRIGOS 2012 a nominácii v roku 2015 sa spoločnosť EVVA v roku 2021 už po tretí raz 

umiestnila vo finálovom kole. A opäť s úspechom. „Za tento úspech vďačíme snahám v oblasti udržateľnosti 
a spoločnému úsiliu všetkých zamestnancov a zamestnankýň spoločnosti EVVA. Vďaka tomu patríme 
k najudržateľnejším podnikom v Rakúsku,“  teší sa Mag. Nicole Ehrlich-Adám, CPO EVVA Sicherheitstechnologie 

GmbH. Ocenenie TRIGOS Award potešilo aj konateľa skupiny EVVA Stefana Ehrlich-Adáma: „Už samotná 
nominácia vyzdvihla skutočnosť, že v oblasti CSR aktivít sme vzorom. To, že sme sa nakoniec dokázali presadiť 
spomedzi všetkých ostatných podnikov, dokazuje naše rozsiahle snahy v oblasti CSR vo všetkých oblastiach 
podnikania.“ 
 
Jedno z najdôležitejších vyznamenaní udržateľnosti v strednej Európe 

Živé vysielanie bolo napínavé až do úplného konca. Okrem spoločnosti EVVA boli v kategórii ochrany klímy 
ocenenia TRIGOS nominované ešte dva iné podniky, celkovo sa o ocenenie uchádzalo 150 podnikov. Na 
slávnostnom udeľovaní ocenenie TRIGOS prevzal vedúci výroby EVVA Martin Van Berkum. „Bola pre mňa veľmi 
veľká česť, že som v mene všetkých zamestnancov a zamestnankýň EVVA mohol prevziať toto ocenenie. Je 
dôkazom, že naše dlhoročné úsilie v oblasti Clean Production sa vyplatilo,“ zdôrazňuje Van Berkum. 
 
Správa o trvalo udržateľnom rozvoji EVVA 

Všetko o projektoch EVVA týkajúcich sa ekológie, ekonómie a spoločnosti nájdete v digitálnej správe o trvalo 

udržateľnom rozvoji na www.evva.com/nachhaltigkeit, od dnes už aj v angličtine na www.evva.com/sustainability 
 
Fotogaléria TRIGOS: TRIGOS | Flickr 

 
EVVA je už 100 rokov synonymom pre mechanické a elektronické prístupové systémy na najvyššej technickej 
úrovni. To, čo začalo v roku 1919 založením „Inštitútu pre výskum, experimenty a aplikáciu“ (EVVA), je dnes 
ústredným prvkom našej firemnej filozofie: Sami realizujeme výskum a vývoj a tiež sami naše inovatívne 
prístupové riešenia vyrábame. Ako rodinný podnik sa EVVA radí medzi medzinárodne najúspešnejšie firmy svojho 
odvetvia: dnes máme prihlásených viac než 300 patentov, s pobočkami sme zastúpení na desiatich európskych 
trhoch a prostredníctvom distribútorov po celom svete. 

http://www.gabarage.at/
http://www.evva.com/nachhaltigkeit
http://www.evva.com/sustainability
https://www.flickr.com/photos/162951334@N07/
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Zodpovednosť za obsah 
EVVA s.r.o. Nitra 
Piaristická 2 | 949 01 Nitra | Slovakia 
T +421 37 7413 235 | F +421 37 6542 345 
evva@evva.sk | www.evva.com  
Follow us LinkedIn & Facebook   

Tlačový kontakt 
Maria Nekham 
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E m.nekham@evva.com  
 

 
 

mailto:evva@evva.sk
http://www.evva./
https://www.linkedin.com/company/evva-sicherheitstechnologie-gmbh
https://www.facebook.com/EVVAgroup
mailto:m.nekham@evva.com

