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Zakladateľ a celosvetový 
organizátor súťaže

Kto je tvorcom 
diela, ktoré pretrvá 
a inšpiruje?
Predstavujeme EY Podnikateľa 
roka 2021 Slovenskej republiky



Vyhlásením výsledkov sme ukončili už šestnásty 
ročník súťaže EY Podnikateľ roka v Slovenskej 
republike. Veľmi ma teší, že v našej krajine je mnoho 
výnimočných podnikateľov a podnikateliek, ktorých 
firmy sú obrovským prínosom pre rozvoj spoločnosti 
a ekonomiky.

Vážim si tiež dôveru, ktorú nám aj tento rok 
účastníci súťaže prejavili. Podelili sa s nami o svoj 
podnikateľský príbeh a spoločne s nami sa vo svojom 
rozprávaní vrátili späť na svoje začiatky. Na ceste 
k dnešnému úspechu museli prekonať mnoho 
prekážok. Či už vybudovali fabriku na zelenej lúke, 

alebo založili internetový startup, všetci vložili do 
svojho podnikania obrovské množstvo práce. Dnes 
sú mnohí z nich vďaka svojej vytrvalosti na čele 
firiem s mnohomiliónovým obratom a často pôsobia 
aj ďaleko za hranicami našej republiky.
 
V mene spoločnosti EY, partnerov súťaže a poroty 
by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa do súťaže 
EY Podnikateľ roka 2021 prihlásili. Poďakovanie 
patrí aj tým, ktorí nominovali podnikateľa, o ktorom 
si myslia, že si ocenenie zaslúži. Som veľmi rád, že 
tieto úspešné príbehy vám dnes môžem predstaviť!

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2021 prevzala prezidentka Slovenskej republiky.

Predstavujeme víťazov súťaže 
EY Podnikateľ roka 2021



Hľadáme 
a oceňujeme 
tých, ktorí 
menia svet!

“

Marián Bíž
vedúci partner EY 
v Slovenskej republike



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. Celkový víťaz 
súťaže EY Podnikateľ roka bude reprezentovať Slovenskú 
republiku na svetovom finále a zaradí sa do medzinárodného 
spoločenstva najlepších svetových podnikateľov.

EY Podnikateľ roka

EY Podnikateľ roka je 
najprestížnejšia svetová súťaž 
podnikateľov, ktorá vzdáva hold 
výnimočným osobnostiam.
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Hodnotiace kritériá
Nezávislá porota hodnotí uchádzačov podľa nasledujúcich 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

5eypodnikatelroka.sk



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. 2017). 
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.

Hlavná kategória súťaže, ktorá sa 
v Slovenskej republike koná od roku 
2006. Jej víťaz reprezentuje Slovenskú 
republiku na svetovom finále súťaže. 
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.

Kategórie

2021 2021 2021
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Ovládate umenie 
podnikať?
Už 16 rokov hľadáme a oceňujeme 
tých, ktorí menia svet!

www.eypodnikatelroka.sk

2021



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

Porota
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Michal
Meško

predseda poroty

EY Podnikateľ roka 2020

Martinus

Juraj 
Habovštiak

EY Podnikateľ roka 2019

MTS

Ľuboš
Fellner

EY Podnikateľ roka 2011

BUBO travel agency

Vladimír 
Šrámek

EY Podnikateľ roka 2013

DECODOM

Šimon
Šicko

EY Podnikateľ roka 2018

PIXEL FEDERATION

Tomáš
Bel

EY Podnikateľ roka 2010

EXIsport

Michal
Weis

EY Podnikateľ roka 2017

IBL Software Engineering

Michal
Štencl

EY Podnikateľ roka 2009

Sygic

Jozef
Klein

EY Podnikateľ roka 2016

Asseco Central Europe

Peter
Zálešák

EY Podnikateľ roka 2008

NAY

Patrick
Hessel

EY Podnikateľ roka 2015

c2i

Róbert 
Šimončič

SARIO

Eva
Stejskalová

EY Podnikateľ roka 2014

MicroStep

Norbert 
Hovančák

Exkluzívny partner súťaže

Slovenská sporiteľňa
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Víťazi a finalisti

Výsledky súťaže EY Podnikateľ roka

EY Podnikateľ roka 2021
Branislav Cvik, Ľubomír Vančo 
Banskobystrický pivovar, a.s.

Finalisti
Michal Hudoba | Heneken, s.r.o.

Aneta Kondelová, Miloš Kondel | KONDELA s.r.o.

Viktor Sučka | Swida Innovative s.r.o.

Jozef Nitray | TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

EY Technologický podnikateľ roka 2021
Tomáš Horváth | HMH, s.r.o.

EY Začínajúci podnikateľ roka 2021
Ivan Zelíska, Filip Fraňo, Maroš Černý 
Rossum Integration s.r.o
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Banskobystrický pivovar je výrobcom výnimočného 
slovenského piva Urpiner, vyznačujúceho sa originálnou 
a nezameniteľnou chuťou. Tieto parametre sa dosiahli 
použitím tradičných receptúr varenia bez urýchľovacích 
procesov a chemických úprav, použitím klasickej 
technológie výroby, kde pivo prirodzene zreje 4 až 6 
týždňov. Urpiner sa vyrába z najkvalitnejších slovenských 
surovín – horskej vody z okolitých vrchov, z najlepších 
sladov z južného Slovenska a z chmeľu najvyššej kvality. 
Pivo Urpiner je a chce byť iné. 

Branislav Cvik, 
Ľubomír Vančo
Banskobystrický pivovar, a.s.

2021

Víťazi
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Finalisti

Spoločnosť Heneken bola založená v roku 2007. Od tohto 
momentu nasleduje krok za krokom spoločnú víziu rastu 
a vývoja od obchodu s neželeznými kovmi až po výrobu zliatin 
a nadzemných vodičov. Spoločnosť vybudovala celosvetovú 
distribučnú sieť prevádzkovanú z centrály v Bratislave, ktorú 
podporujú pobočky v Európe, USA a Ázii. Obchodnú zložku aktívne 
dopĺňajú 3 výrobné závody na Slovensku. V súčasnosti má skupina 
viac ako 200 zamestnancov.

Spoločnosť KONDELA vznikla v roku 2003 ako pokračovanie 
obchodnej činnosti s nábytkom. Odvtedy sa venuje obchodnej 
činnosti v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu predaja 
nábytku a bytových doplnkov. V súčasnosti zamestnáva 
400 zamestnancov. Na Slovensku prevádzkuje 21 vlastných 
predajní a eshop na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. 
Okrem toho zásobuje niekoľko stoviek partnerských predajní 
nábytku na Slovensku, v Česku, Maďarsku a najnovšie 
v Rumunsku.

Michal
Hudoba

Heneken, s.r.o.

finalista

Aneta 
Kondelová

KONDELA s.r.o.

finalistka

Miloš
Kondela

KONDELA s.r.o.

finalista
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TEKMAR už 25 rokov ponúka produkty v súlade s trendom 
zdravého životného štýlu a zdravej výživy. S cieľom využiť 
poznatky vedy a výskumu vytvorili excelentné Centrum 
zdravia pre vývoj najmä funkčných potravín. Na vývoji nových 
typov tyčiniek sa tak podieľa tím kvalifikovaných pracovníkov 
v spolupráci s prizvanými odborníkmi z rôznych oblastí vedy 
a výskumu. Mnohé z nich sa stali na základe nezávislých 
hodnotiteľov top produktmi v segmente.

Táto špedičná spoločnosť sa zameriava na riešenie expresných 
transportov. Spolupracuje s vyše 200 klientmi na pravidelnej 
báze a s takmer 1 000 na nepravidelnej báze po celej Európe. 
Je hlavným kontraktným hráčom pre veľké automobilové 
spoločnosti. Okrem cestných expresných transportov 
experimentuje s novými službami, ako sú zazmluvňovanie 
dopravcov, pravidelné prepravy a letecké prepravy.  

Viktor
Sučka

SWIDA Innovative 
s.r.o.

finalista

Jozef
Nitray

TEKMAR 
SLOVENSKO, s.r.o.

finalista
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HMH je slovenská spoločnosť založená v roku 1993 so sídlom 
v Bratislave. Vízia zakladateľov bola od začiatku orientovaná 
na vývoj špecifických riešení v oblasti automatizovaných 
systémov riadenia a priemyselnej automatizácie. Na trh 
dodáva svoje systémové riešenia pod obchodnou značkou 
MIREL, ktoré sú určené na riadenie technológií rušňov 
a zabezpečenie vlakov. Možno ich nájsť aj na najmodernejších 
rušňoch v celej železničnej sieti v strednej Európe.Tomáš

Horváth

HMH, s.r.o.

EY Technologický 
podnikateľ roka 
2021

Kategórie

2021
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Spoločnosť Rossum Integration navrhuje, vyrába 
a inštaluje robotické pracoviská a automatizované 
linky pre celé spektrum výrobných spoločností. Našim 
zákazníkom a partnerom ponúkame komplexné služby 
počas celého životného cyklu projektu. Od konzultácií 
pri návrhu riešenia cez konštrukciu, testovanie 
a programovanie až po inštaláciu, školenia  
a následný servis.Ivan

Zelíska

Rossum Integration s. r. o.

EY Začínajúci podnikateľ roka 2021

Filip
Fraňo

Maroš
Černý

2021
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Účastníci súťaže

Branislav
Cvik

Banskobystrický
pivovar, a.s.

Ľubomír
Vančo

Banskobystrický
pivovar, a.s.

Lukáš
Palkovič

Different Car
Services s.r.o.

Jan
Krajča

Bitcoinmat.sk

Michaela
Šišková

DNA ERA s.r.o.

Martina
Hankerová

Cupcake Roses

Matej
Lančarič

Gentlemen’s s.r.o.

16 EY Podnikateľ roka



Michal
Hudoba

Heneken, s.r.o.

Tomáš
Horváth

HMH, s.r.o.

Štefan
Polgári

Lead Media s. r. o.

Slavomíra
Kollárová

INSPIO s.r.o.

Želmíra
Komorechová

KOMPAVA  
spol. s r. o.

Aneta
Kondelová

KONDELA s.r.o.

Miloš
Kondela

KONDELA s.r.o.
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Účastníci súťaže

Martin
Herman

POWERFUL 
MEDICAL s. r. o.

Alexandra
Račková

RAK, spol. s.r.o.

Filip
Fraňo

Rossum Integration 
s. r. o.

Vojtech
Račko

RAK, spol. s.r.o.

Martin
Jančo

M2M Solutions, s.r.o.

Jana
Miškeje

New Aroma s.r.o.

Ivan
Zelíska

Rossum Integration 
s. r. o.
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Viktor
Sučka

SWIDA Innovative 
s.r.o.

Jozef
Nitray

TEKMAR 
SLOVENSKO, s.r.o.

Marek
Zámečník

Vestberry, s.r.o.

Maroš
Černý

Rossum Integration 
s. r. o.

Igor
Strečko

Webglobe, a.s.

Jozef
Petro

Sudo Labs s.r.o.

Daniel
Grigar

Zita, s.r.o.
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EY Svetový podnikateľ roka 2021

JungJin SEO
Celltrion / Južná Kórea

JungJin SEO, čestný predseda 
predstavenstva juhokórejskej skupiny 
Celltrion, bol počas slávnostného 
ceremoniálu, ktorý sa vysielal naživo do 
celého sveta, vyhlásený za EY Svetového 
podnikateľa roka 2021. JungJin uspel 
v konkurencii 45 víťazov národných kôl 
z 38 krajín a regiónov sveta, ktorí sa o tento 
titul uchádzali. V 21-ročnej histórii tejto 
medzinárodnej súťaže ide o prvého víťaza, 
ktorý pochádza z Južnej Kórey.

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.

Svetové finále súťaže EY Podnikateľ roka 
sa prvýkrát uskutočnilo v roku 2001. 
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Michal Meško
Martinus, s.r.o.

Slovenskú republiku na minuloročnom 
svetovom finále súťaže, ktoré sa z dôvodu 
pandémie Covid-19 uskutočnilo online, 
zastupoval Michal Meško, spolumajiteľ 
spoločnosti Martinus, EY Podnikateľ 
roka 2020. Martinus.sk je dnes najväčším 
internetovým kníhkupectvom na 
Slovensku a druhým najväčším  
predajcom kníh celkovo.
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Generálni partneriExkluzívny partner

Mediálni partneri

Slovenská sporiteľňa je s 2,2 milióna 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.

Automobilový partner Imidž partner

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.

MARCO MIRELLI už 20 rokov poskytuje komplexnú 
starostlivosť o odievanie úspešných mužov. Spoločnosť 
je lídrom na trhu a v zahraničí sa považuje za „Bentley“ 
v pánskom odievaní na mieru.

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.

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.

Partner

Slovanet ponúka internetové pripojenie, hlasové služby či 
služby retransmisie, virtuálne privátne siete, komplexné 
cloudové a bezpečnostné riešenia od domácností cez 
malé a stredné podniky až po veľké podniky a štátnu 
správu.
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Katarína Sekulová
project leader
katarina.sekulova@sk.ey.com
+421 903 212 080

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

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

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

Kontakty



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. 

Svojimi 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. 

© 2022 EYGM Limited 
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