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Tento rok je to už trinásty krát, čo vyzývame slovenských podnikateľov, 
aby sa prihlásili do súťaže EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky. 
Na začiatku, v roku 1986, bola myšlienka oceniť tých najlepších 
z najlepších a ukázať ich príbehy širokej verejnosti. Súťaž  
EY Podnikateľ roka sa postupne stala jedinou svetovo uznávanou 
súťažou svojho druhu, ktorá sa pravidelne koná v 60 krajinách 
na šiestich kontinentoch a ktorú na Slovensku organizujeme  
už od roku 2006.

Aj Vy môžete ovplyvniť, kto získa trinásty titul EY Podnikateľ roka 
Slovenskej republiky! Počas dvanástich ročníkov sa do súťaže zapojilo 
mnoho vynikajúcich slovenských podnikateľov. Verím, že aj tento rok 
stretneme výnimočné osobnosti, ktoré sa neboja ísť za svojím cieľom 
a vďaka odhodlaniu, pracovitosti a talentu premeniť svoje sny na 
skutočnosť.

Tešíme sa na všetky zaujímavé podnikateľské príbehy, ktoré nás budú 
v tohtoročnom ročníku súťaže inšpirovať.

Prihláste sa alebo nominujte úspešných podnikateľov zo svojho okolia 
a spoločne podporme podnikateľského ducha na Slovensku!

Hľadáme práve Vás!

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2018
prevzal prezident Slovenskej republiky



Matej Bošňák
vedúci partner EY v Slovenskej republike

EY Podnikateľ roka

Jej cieľom je ukázať verejnosti vynikajúce osobné príklady na poli podnikania, 
ktoré môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. Súťaž 
EY Podnikateľ roka je koncipovaná ako medzinárodná, preto sú kritériá, podľa 
ktorých sa posudzujú jednotliví účastníci, v každej krajine porovnateľné. 
V súčasnosti sa ako jediná svetovo uznávaná súťaž svojho druhu pravidelne 
vyhlasuje v 60 krajinách na šiestich kontinentoch.

Na Slovensku sa súťaž koná od roku 2006. Slovenský víťaz súťaže 
EY Podnikateľ roka bude patriť do medzinárodného spoločenstva najlepších 
svetových podnikateľov. V júni 2019 podnikne ako hosť spoločnosti EY cestu 
do Monte Carla na svetové finále EY Svetový podnikateľ roka 2019.

EY Podnikateľ roka je najprestížnejšia svetová 
súťaž podnikateľov, ktorá vzdáva hold výnimočným 
osobnostiam.

Podnikatelia v našej spoločnosti sú často vnímaní negatívne. Súťaž EY Podnikateľ roka 
je príležitosťou ukázať širokej verejnosti, že na Slovensku je množstvo úspešných firiem, 
ktoré vedú nadšení a obetaví podnikatelia. Napriek tomu, že mnohí z nich o pozornosť 
verejnosti nestoja, nemali by ostať v anonymite. Zverejnením svojich príbehov nielen 
prispejú k zlepšeniu obrazu podnikateľov v spoločnosti, ale aj motivujú tých, ktorí ešte 
len rozmýšľajú o svojej vlastnej podnikateľskej kariére.

Eva Stejskalová | MicroStep
EY Podnikateľ roka 2014
Master Coach EY Svetový podnikateľ roka 2018

3EY Podnikateľ roka 2018  |



EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky

Kto sa môže do súťaže prihlásiť?
Do súťaže EY Podnikateľ roka sa môže prihlásiť (i) fyzická osoba 
– podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva predmetnú podnikateľskú činnosť, 
alebo (ii) vlastník (spoluvlastník) obchodnej spoločnosti a ktorý má 
rozhodujúci vplyv na jej riadenie a ktorý aktívne pôsobí v jej vedení.

Kto môže do súťaže nominovať?
Nominovať podnikateľa do súťaže môže ktokoľvek, napríklad aj 
jeho kolega, zákazník, zamestnanec alebo príbuzný, najlepšie 
prostredníctvom nominačného formulára na stránkach  
www.eypodnikatelroka.sk alebo prostredníctvom emailu  
eypodnikatelroka@sk.ey.com.

1.
?

2.

Ako sa prihlásiť

Vyplňte online prihlášku 
na eypodnikatelroka.sk

EY vás bude
kontaktovať 
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Víťazi predchádzajúcich ročníkov uviedli, že titul 
EY Podnikateľ roka:

58 %
prispel k lepšej prezentácii 
ich spoločností v médiách

zlepšil vzťahy s úverovými  
inštitúciami

42 %
významne posilnil  

ich reputáciu

91 %

zlepšil morálku ich 
zamestnancov

52 %

Hlavná kategória súťaže, ktorá sa v Slovenskej republike koná 
od roku 2006. Jej víťaz reprezentuje Slovenskú republiku na 
svetovom finále v Monte Carle. Spoločnosť, s ktorou sa podnikateľ 
hlási do súťaže, musí existovať najmenej dva roky a musí mať 
aspoň päť stálych zamestnancov na hlavný pracovný pomer. 
Za jednu spoločnosť môžu spoločne súťažiť maximálne traja jej 
spoluvlastníci, ak sa zároveň podieľajú na vedení spoločnosti.

O titul EY Začínajúci podnikateľ roka môže bojovať akýkoľvek 
účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2 roky a nie viac ako 
5 rokov (teda s podnikaním začal po 1. 1. 2014). Podmienka 
počtu zamestnancov sa na túto kategóriu nevzťahuje.

Do kategórie EY Technologický podnikateľ roka môže byť zaradený 
akýkoľvek účastník súťaže, ktorého spoločnosť technológie vytvára 
alebo inovatívnym spôsobom využíva. Doplňujúcimi hodnotiacimi 
kritériami pre túto kategóriu sú úspešnosť integrácie moderných 
technológií do firemných procesov, miera vplyvu technológií 
na ekonomickú úspešnosť firmy a dlhodobá stratégia firmy 
vo využívaní moderných technológií.
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2018
2018

2019
2019

2019

september – november

september – december

marec

január

jún

prijímanie nominácií

pohovory 
s nominovanými

zasadnutie poroty

slávnostné 
vyhlásenie víťazov

účasť na svetovom 
finále v Monte Carle

Priznám sa, že som ostal v prvom okamihu šokovaný, 
keď som začul svoje meno. Všetky príbehy večera boli 
úžasné a mal som svoj tip na víťaza, no takéto finále 
som ani vo sne nečakal. Cítim sa byť veľmi poctený 
týmto ocenením, ale zároveň viem, že nepatrí len mne, 
ale kolegom, ktorí firmu IBL tvoria a dávajú jej každý 
deň kus svojho srdca.

Michal Weis | IBL Software Engineering
EY Podnikateľ roka 2017

Som šťastný a veľmi si toto ocenenie vážim. Vďaka 
v tejto chvíli patrí najmä všetkým mojim kolegom 
a partnerom v celej skupine Asseco. Chcel by som 
povedať, že toto ocenenie nepatrí iba mne, ale je 
odmenou pre nás všetkých. Zároveň je to silná 
motivácia a povzbudenie pre ďalšie naše veľké 
medzinárodné projekty. Za úspechom Asseco totiž 
stoja najmä šikovní ľudia. Som nesmierne hrdý na to, 
čo sme spolu v Asseco vybudovali.

Jozef Klein | Asseco Central Europe 
EY Podnikateľ roka 2016

Človek-podnikateľ sa sústredí predovšetkým na svoju 
firmu, na ľudí v nej a na dosiahnuté výsledky. Páči sa 
mi, že súťaž EY Podnikateľ roka nám podnikateľom 
pripomína spoločenský význam podnikania, vyzdvihuje 
pozitívne vzory a motivuje budúcu generáciu k 
zodpovednému podnikaniu. Dáva podnikaniu väčší 
zmysel. Verím, že aj vďaka tejto súťaži prestane byť 
slovo podnikateľ slovom s negatívnou konotáciou.

Ján Lunter | Innovatrics
EY Technologický podnikateľ roka 2016

Harmonogram
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Hodnotiace kritériá
Nezávislá porota hodnotí uchádzačov podľa 
nasledovných medzinárodných kritérií:

• kladie na seba i na podnik vysoké nároky  
a snaží sa byť najlepší

• dokáže riskovať a prekonávať neľahké prekážky
• je vytrvalý/á a vie sa poučiť zo svojich skúseností

• úroveň súčasných finančných výsledkov podniku, 
úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov 
z vlastného kapitálu i cudzích zdrojov

• stratégia riadenia peňažných tokov a vytváranie 
podmienok pre dlhodobý rozvoj

• hospodársky rast a reinvestovanie zisku

• má podnikateľskú víziu a kladie si ciele zamerané  
na ďalší rozvoj podniku a jeho expanziu

• buduje efektívne fungujúci pracovný tím (zložený 
zo zamestnancov, vedúcich pracovníkov, poradcov) 
a uzatvára strategické väzby

• dosiahnuté výsledky hodnotí podľa vytýčených cieľov

• získanie významného podielu na trhu
• rozsah expanzie na celoštátne a medzinárodné trhy
• plány na medzinárodnú expanziu a rozšírenie vplyvu

Podnikateľský duch Finančné výsledky

Strategická orientácia

Celoštátny / globálny dosah

• razí cestu novým metódam alebo technológiám
• vie modifikovať jestvujúce alebo vyvíjať nové výrobky 

a služby skôr než konkurenti na trhu
• vytvára podnikateľskú kultúru, ktorej typickým znakom 

sú inovácie, a investuje do výskumu a vývoja

Inovácie

• osobné vlastnosti a prístup k zamestnancom, klientom, 
dodávateľom a kolegom

• skúsenosti s pôsobením ako vzor, učiteľ a radca
• zapojenie sa do širšieho spoločenstva

Čestnosť a poctivosť / osobný vplyv
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Porota

Patrick 
Hessel
EY Podnikateľ roka 2015

c2i

Jozef
Klein
EY Podnikateľ roka 2016

Asseco Central Europe

Michal
Weis
predseda poroty

EY Podnikateľ roka 2017

IBL Software Engineering

Eva
Stejskalová
EY Podnikateľ roka 2014

MicroStep

Peter
Zálešák
EY Podnikateľ roka 2008

NAY

Michal
Štencl
EY Podnikateľ roka 2009

Sygic

Vladimír
Šrámek
EY Podnikateľ roka 2013

DECODOM

Ľuboš
Fellner
EY Podnikateľ roka 2011

BUBO travel agency

Rudolf
Sivák
EUBA

Tomáš
Bel
EY Podnikateľ roka 2010

EXIsport

Róbert
Šimončič
SARIO
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Víťazi a finalisti súťaže EY Podnikateľ roka 2017

EY Podnikateľ roka 2017
Michal Weis | IBL Software Engineering, spol. s r.o. 

Finalisti
Peter Dostál | Aliter Technologies, a.s.
Pavol Jakubec | I.D.C. Holding, a.s.
Michal Weis | IBL Software Engineering, spol. s r.o. 
Lívia Naništová | Novplasta, s.r.o.
Ivan Vallo | robotec, s.r.o.

EY Technologický podnikateľ roka 2017
Lívia Naništová | Novplasta, s.r.o.

EY Začínajúci podnikateľ roka 2017
Lucia Čierna, Barbora Bilčíková, Petra Bilčíková | Fertucha, s. r. o. 

Špeciálne ocenenie poroty
Richard Holec, Milan Straka | Liptovské dvory, s.r.o. 
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Generálny partnerExkluzívny partner

Mediálni partneri

Automobilový partner Imidž partnerPartneri
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Katarína Sekulová
project leader
katarina.sekulova@sk.ey.com
+421 233 339 255
+421 903 212 080

Zuzana Točeková
project manager
zuzana.tocekova@sk.ey.com
+421 233 339 545
+421 904 792 222

Ernst & Young, s. r. o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava 

www.eypodnikatelroka.sk
eypodnikatelroka@sk.ey.com

Kontakty

Podnikatelia vidia to, čo 
chcú vidieť. Nie to, čo sa 
od nich očakáva. Vízia a realita sú zvyčajne 

dve odlišné veci. Nie pre 
podnikateľa.



EY | Audit | Dane | Transakcie | Poradenstvo 

Informácie o EY

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné 
poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového 
poradenstva. 

Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové 
trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, 
ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým 
zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu 
svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej 
riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská 
spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited 
neposkytuje služby priamo klientom. 

O súťaži EY Podnikateľ roka

EY Podnikateľ roka je najprestížnejšia súťaž, ktorá vzdáva hold výnimočným 
osobnostiam. Jej cieľom je ukázať verejnosti vynikajúce osobné príbehy, ktoré 
môžu byť vzorom pre mladých, začínajúcich podnikateľov. EY Podnikateľ roka je 
medzinárodná súťaž, preto v každej krajine sú jednotliví účastníci posudzovaní 
podľa rovnakých kritérií. V súčasnosti sa ako jediná svetovo uznávaná súťaž tohto 
druhu pravidelne vyhlasuje v 60 krajinách na šiestich kontinentoch sveta.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.eypodnikatelroka.sk. 

© 2018 EYGM Limited 
Všetky práva vyhradené.

ey.com/sk


