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RIZZO Associates Czech, a. s. oceněna Asociací strojních inženýrů
Marek Tengler laureátem prestižní ceny Leonarda da Vinciho
26. října 2012 - Plzeň, Česká republika - Rizzo Associates Czech, a. s. (RIZZO-Czech) oslavila dvacetileté výročí a ve
spojitosti s touto významnou událostí změnila oficiální název společnosti ze Stevenson and Associates Kancelář v
České republice, a. s. Oslavy výročí, která se konala v Západočeském muzeu v Plzni, se zúčastnili zástupci klientů a
obchodních partnerů společnosti spolu s významnými hosty jako byl pan Dr. Paul Rizzo, prezident RIZZO, Dr. John D.
Stevenson, zakladatel Stevenson & Associates, Ovidiu Coman, ředitel ústředí IAES ve Vídni, a Alexej Berkovski,
manager ruské pobočky Stevenson & Associates.
Důležitými hosty byli členové Asociace strojních inženýrů, která během slavnostního večera udělila čtyřem
osobnostem prestižní cenu Leonarda da Vinciho. Ocenění je každoročně udíleno významným představitelům českého
strojírenství. Jako první byl oceněn pan Marek Tengler, předseda představenstva české pobočky RIZZO. Pan Rudolf
Masopust by byl jistě také poctěn tím, že bylo jeho rodině předáno jedno ze čtyř ocenění. Pan Masopust se podílel
spolu s Dr. Stevensonem na založení Stevenson and Associates v České republice. Pan Svoboda, ředitel Královopolské
SAG a pan Junek, ředitel Ústavu aplikované mechaniky v Brně byli poslední dva příjemci prestižní ceny. Oba tito
představitelé českého strojírenství úzce spolupracují s panem Tenglerem.
Rizzo Associates Czech, a. s. je dlouhodobě zaměřena na evropský jaderný trh a významně přispívá k vytváření a
podpoře standardů a metodik pro bezpečnostní kvalifikaci jaderných zařízení. Společnost poskytuje, s podporou
kolegů z mateřské firmy RIZZO v USA, poradenské a inženýrské služby pro jaderné regulační úřady a další instituce v
Evropě a po celém světě, pro které je bezpečnost jaderné energie hlavním posláním.

