Ako vaše odhodlanie
mení vaše smerovanie?
Hľadáme a oceňujeme tých,
ktorí menia svet!

Hľadáme a oceňujeme tých,
ktorí menia svet!

Prihláste sa alebo nominujte
príbehy do súťaže
EY Podnikateľ roka 2022!

L

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

en málokto mohol pred pár mesiacmi tušiť, ako rýchlo a zásadne
sa zmenia naše životy aj plány po
rokoch s pandémiou. V duchu nášho
globálneho EY motta „Building a better
working world“ sme sa tento rok, ešte viac
ako kedykoľvek predtým, zapojili do viacerých iniciatív, podporili neziskové organizácie
a projekty a takto svojou troškou prispeli k
vytváraniu lepšieho sveta okolo nás aj my.
Je pre nás prirodzené, že nastavujeme nové
pravidlá s ohľadom na ekonomickú, environmentálnu, ale i komunitnú udržateľnosť
a správame sa zodpovednejšie k zamestnancom, k životnému prostrediu a k zákazníkom.
Od začiatku vzniku súťaže bolo jej hlavným
cieľom oceniť tých najlepších z najlepších
podnikateľov 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. Tento rok
je to už sedemnástykrát, čo vyzývame
slovenských podnikateľov, aby sa prihlásili
a reprezentovali Slovenskú republiku na
celosvetovom finále v Monte Carle.

Branislav Cvik a Ľubomír Vančo, držitelia
titulu EY Podnikateľ roka 2021, sú príkladom toho, ako z nápadu a túžby robiť
veci poctivo môže vzniknúť jedna z top
spoločností vo svojom odbore. Verím, že
Slovenská republika má mnoho takých výnimočných podnikateľských talentov, ktorých
príbehy môžu byť inšpiráciou pre ďalších.
Kto získa titul EY Podnikateľ roka Slovenskej
republiky 2022? To môžete ovplyvniť aj vy.
Prihláste sa alebo nominujte úspešných
podnikateľov zo svojho okolia. Verím, že aj
vďaka vám sa nám podarí vybrať ďalšieho
slovenského EY Podnikateľa roka!
Podporme spoločne podnikateľského
ducha na Slovensku!

Marián Bíž
vedúci partner EY
v Slovenskej republike

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2022
prevzala prezidentka Slovenskej republiky

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.

Kto sa môže do súťaže
prihlásiť?

Kto môže do súťaže
nominovať?

Ako sa môžete
prihlásiť?

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

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.

Vyplňte online prihlášku na
eypodnikateľroka.sk a zástupca
spoločnosti EY Vás bude
kontaktovať.

Kategórie

Porota
Nezávislá porota je zložená z víťazov minulých ročníkov súťaže EY Podnikateľ roka,
úspešných podnikateľov a popredných osobností biznisu.

Hlavná kategória súťaže, ktorá sa
v Slovenskej republike koná od
roku 2006. Jej víťaz bude patriť
do medzinárodného spoločenstva
najlepších svetových podnikateľov.
V júni 2023 podnikne ako hosť
spoločnosti EY cestu do Monte
Carla na svetové finále EY Svetový
podnikateľ roka 2023.

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.

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. 2018).
Podmienka počtu zamestnancov sa
na túto kategóriu nevzťahuje.

Branislav Cvik

Michal Meško

Juraj Habovštiak

Šimon Šicko

Michal Weis

Jozef Klein

Patrick Hessel

Eva Stejskalová

Vladimír Šrámek

Ľuboš Fellner

Tomáš Bel

Michal Štencl

Peter Zálešák

Róbert Šimončič

Norbert Hovančák

predseda poroty
EY Podnikateľ roka 2021
Banskobystrický pivovar

EY Podnikateľ roka 2016
Asseco Central Europe

V súčasnosti sa ako jediná svetovo uznávaná
súťaž svojho druhu pravidelne vyhlasuje
v 60 krajinách na šiestich kontinentoch.

EY Podnikateľ roka 2010
EXIsport

Harmonogram

EY Podnikateľ roka 2020
Martinus

EY Podnikateľ roka 2015
c2i

EY Podnikateľ roka 2009
Sygic

EY Podnikateľ roka 2019
MTS

EY Podnikateľ roka 2014
MicroStep

EY Podnikateľ roka 2008
NAY

EY Podnikateľ roka 2018
PIXEL FEDERATION

EY Podnikateľ roka 2013
DECODOM

SARIO

Hodnotiace kritériá

september — november

september — december

január

marec

jún

2022

2022

2023

2023

2023

Prijímanie
nominácií

Pohovory
s nominovanými

Zasadnutie
poroty

Slávnostné
vyhlásenie víťazov

Účasť na svetovom
finále v Monte Carle

Nezávislá porota hodnotí uchádzačov podľa
nasledujúcich medzinárodných kritérií:
• Podnikateľský duch

• Strategická orientácia

• Čestnosť a poctivosť / osobný vplyv

• Inovácie

• Finančné výsledky

• Celoštátny / globálny dosah

EY Podnikateľ roka 2017
IBL Software Engineering

EY Podnikateľ roka 2011
BUBO travel agency

Exkluzívny partner súťaže
Slovenská sporiteľňa

Exkluzívny partner

Slovenská sporiteľňa je s viac ako 2 miliónmi klientov najväčšou bankou na Slovensku. Zároveň
je aj najväčšou mobilnou a digitálnou bankou. Profiluje sa ako moderný a zodpovedný líder pre
život a podnikanie, ktorý pomáha ľuďom k prosperite a mení Slovensko na modernú krajinu.
Dlhodobo si udržuje vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov obyvateľstvu, vkladov
klientov, v počte pobočiek a bankomatov. Počas posledných ôsmich rokov získala sedemkrát
prestížne ocenenie TREND TOP Banka roka. Od roku 2001 je Slovenská sporiteľňa členom
Erste Group, jednej z najväčších stredoeurópskych bankových skupín.

EY Svetový podnikateľ
roka 2022
Svetové finále súťaže EY Podnikateľ roka
sa prvýkrát uskutočnilo v roku 2001.
Generálni partneri

Najlepší podnikatelia z celého sveta, víťazi
národných súťaží EY Podnikateľ roka, sa odvtedy
každoročne schádzajú na začiatku júna v Monte
Carle, aby bojovali o titul EY Svetový podnikateľ
roka. Aj tu rozhoduje o víťazovi nezávislá porota
zložená z predchádzajúcich víťazov súťaže
reprezentujúcich jednotlivé kontinenty.
Slovenskú republiku na minuloročnom svetovom
finále súťaže zastupovali Branislav Cvik a Ľubomír
Vančo, spolumajitelia spoločnosti Banskobystrický
pivovar. Pivovar je výrobcom výnimočného
slovenského piva Urpiner, vyznačujúceho sa
originálnou a nezameniteľnou chuťou. Urpiner
sa vyrába z najkvalitnejších slovenských surovín –
horskej vody z okolitých vrchov, z najlepších sladov
z južného Slovenska a z chmeľu najvyššej kvality.

EY Svetovým podnikateľom roka 2022
sa stal Gaston Taratuta z Argentíny
Štyridsaťdeväťročný Gaston Taratuta založil v roku
2005 ako prvú svoju spoločnosť Internet Media
Services (IMS) s cieľom prehĺbiť digitálny ekosystém
v rodnej Argentíne a prispieť k rastu globálneho
technologického odvetvia v celom regióne. Neskôr
k svojej spoločnosti pripojil viaceré strategické
akvizície a vytvoril Aleph Group, Inc., významnú
globálnu reklamnú holdingovú spoločnosť, ktorá
pôsobí na 90 trhoch štyroch kontinentov.

„Byť podnikateľom znamená viac,
než len vybudovať úspešný podnik.
Ide o vytváranie a využívanie
príležitostí tam, kde také príležitosti
buď vôbec neexistujú, alebo kde nie
sú ľahko dosiahnuteľné.“
Gaston Taratuta
zakladateľ a generálny riaditeľ Aleph Group
EY Svetový podnikateľ roka 2022

CORWIN má za cieľ pozitívne a zodpovedne
rozvíjať mesto s citom pre priestor a život
ľudí. Každý jeho projekt je unikát, ktorý
posúva hranice udržateľného rozvoja
s využitím zelených riešení a inovatívnych
technológií.

Mediálni partneri

Zakladateľ a celosvetový organizátor súťaže

Automobilový partner

SAP Slovensko je dcérska spoločnosť SAP SE,
pôsobí na slovenskom trhu v rôznych formách
už od roku 1992. Samostatná spoločnosť SAP
Slovensko s.r.o. bola založená v roku 1998.
Ako líder v oblasti podnikových aplikácií
SAP pomáha organizáciám všetkých veľkostí
čeliť komplexite, vytvárať nové príležitosti
pre inovácie a rast, a byť vždy krok pred
konkurenciou.

BMW Group je prostredníctvom značiek
BMW, MINI, Rolls-Royce a BMW Motorrad
najväčším výrobcom prémiových
automobilov a motocyklov na svete. Okrem
toho ponúka aj produkty značkového
financovania a služby mobility. BMW Group
prevádzkuje 31 výrobných a montážnych
podnikov v 15 krajinách a predajnú sieť so
zastúpeniami vo viac ako 140 krajinách.

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.

Kontakty
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

EY | Audit | Dane | Stratégie a transakcie | Poradenstvo
Informácie o EY
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby
v oblasti auditu, daní, poradenstva, stratégií a transakcií. 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.
© 2022 EYGM Limited
Všetky práva vyhradené.
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