
 

 

 

Skupina HB Reavis získala v apríli dve ocenenia, na Slovensku                    
za ekologickú udržateľnosť projektov 

 

Bratislava, 5. mája 2015 - Dve ocenenia za jeden mesiac, to je aprílová bilancia úspechov 

stredoeurópskeho lídra v sektore kancelárskych nehnuteľností, medzinárodnej skupiny 
HB Reavis. Na Deň Zeme prevzala slovenskú Cenu časopisu Eurostav VISIO 2020 za 
významný ekologický a udržateľný čin v roku 2014. Týžďeň pred tým, 14. apríla, bola 
v rámci udeľovania prestížnych cien CEE Quality Awards, vyhlásená vo Varšave za 

Developera roka 2015. Cenu v spolupráci s novinami Financial Times od roku 2003 

udeľuje CEE Insight Forum. 
 

O víťazovi štvrtého ročníka Ceny VISIO 2020 rozhodla štvorčlenná odborná porota. Ocenila 
najmä dôraz, ktorý HB Reavis kladie vo svojich projektoch na ohľaduplnosť voči životnému 
prostrediu, udržateľnosť a energetickú úspornosť. Výsledkom je vlaňajší 50-percentný podiel 

na udržateľnej výstavbe v rámci celého Slovenska, kedy budovy developera získali polovicu 

z 32 celkovo vydaných certifikátov udržateľnosti BREEAM a LEED.  

Za nemenej významný prínos k udržateľnosti architektúry a výstavby odborníci označili 
„najzelenšie“ slovenské biznis centrum, bratislavské Forum Business Center I. Budova 

začiatkom septembra získala druhý najvyšší stupeň prestížneho britského certifikátu 
udržateľnosti BREEAM – Excellent. 

„Ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, udržateľnosť a energetická úspornosť sú  
neoddeliteľnou súčasťou našich kancelárskych budov, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne 
nároky lokálnych a globálnych firiem na všetkých trhoch, kde pôsobíme. Cenu VISIO 2020 
preto vnímam najmä ako objektívne uznanie rovnako vysokej ekologickej kvality našich stavieb 
aj na Slovensku,” povedal výkonný riaditeľ slovenského HB Reavisu Adrian Rác.   

Titul Developer roka 2015 v prestížnej súťaži regionálnych lídrov CEE Quality Awards (CEEQA) 

dostala skupina HB Reavis za úspechy na domácich trhoch strednej a východnej Európy. 

Cieľom CEEQA je v spolupráci s Financial Times odprezentovať výnimočné developerské 
projekty regiónu strednej, východnej a juhovýchodnej Európy na medzinárodnej investorskej 

scéne.  

„Ocenenie v rámci súťaže CEE Quality Awards, ktorá nepochybne patrí medzi najvýznamnejšie 
európske developerské udalosti, znamená, že stratégia rozvoja skupiny HB Reavis stále 

prináša výsledky. Zároveň zvýrazňuje špičkovú kvalitu našich projektov a riešení, ktoré 
zodpovedajú potrebám našich klientov,“ povedal výkonný riaditeľ skupiny HB Reavis Pavel 

Trenka. „Počas uplynulých 12 mesiacov sme prenajali rekordné objemy kancelárskych 
priestorov a medzi našich klientov pribudlo viacero významných globálnych a lokálnych 

spoločností, ako napríklad KPMG, Philips, MoneyGram, General Motors, PZU, MVM,“ dodal.  



 

 

Spoločnosť HB Reavis pôsobí na trhoch strednej a východnej Európy viac ako 20 rokov. Za 

dve dekády poskytla realitné riešenia s nájomnou plochou presahujúcou milión metrov 

štvorcových viac než 1 000 klientom. Ďalších 257-tisíc metrov štvorcových kancelárskych 
a obchodných plôch má aktuálne vo výstavbe v rámci desiatich projektov v Česku, Poľsku, na 
Slovensku a vo Veľkej Británii.  

V druhej polovici minulého roka skupina získala ešte dve ďalšie ocenenia. V decembri bola 

vyhlásená v rámci Eurobuild Awards za Developera kancelárskych budov roka pre strednú 

a východnú Európu a v októbri si z galavečera FDI Poland Investor Awards odniesla titul 

Investor roka regiónu strednej a východnej Európy.  

 

O skupine HB Reavis 

Medzinárodná developerská skupina HB Reavis vznikla v roku 1993 v Bratislave. Pôsobí na kľúčových trhoch 
v strednej a východnej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), v Spojenom kráľovstve a 
v Turecku. Celkovo doposiaľ realizovala 785-tisíc metrov štvorcových moderných kancelárií, obchodno-zábavných 
a logistických centier. Ďalších vyše milióna metrov štvorcových je vo fáze realizácie, plánovania alebo povoľovania 
výstavby. Na všetkých trhoch HB Reavis využíva integrovaný obchodný model zahŕňajúci development, výstavbu, 
správu majetku a investičný manažment. Spoločnosť má celkové aktíva 1,8 miliardy EUR s čistou hodnotou 964 
miliónov EUR. S vyše 400 odborníkmi pracujúcimi po celej Európe patrí HB Reavis medzi lídrov na trhu 
komerčných nehnuteľností. Viac informácií získate na http://www.hbreavis.com. 
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