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Matej Bošňák
vedúci partner EY v Slovenskej republike

Vyhlasujeme víťazov 12. ročníka
súťaže EY Podnikateľ roka 2017
Slávnostným vyhlásením finalistov a víťazov sme
ukončili dvanásty ročník súťaže EY Podnikateľ
roka 2017 v Slovenskej republike. Veľmi ma teší,
že v našej krajine je mnoho skvelých a úspešných
podnikateľov, ktorých firmy prosperujú a sú
obrovským prínosom pre rozvoj spoločnosti
a ekonomiky.
A tohtoročný víťaz nie je medzi nominovanými
podnikateľmi výnimkou. Nesmierne ma teší, že
každý rok môžeme verejnosti predstaviť viac a viac
podnikateľov, ktorí uspeli aj v zahraničí. Sú to
práve oni, ktorí šíria dobré meno Slovenska po
svete a svojím inovatívnym prístupom nás inšpirujú
a posúvajú vpred. K skúseným podnikateľom, ktorí
si počas rokov získali na zahraničných trhoch vo
svojich odboroch rešpekt a renomé, sa postupne
pridávajú mladí startupisti, ktorým rozvoj technológií
otvoril nevídané možnosti. Všetkých ich však spájajú
unikátne nápady a to, že za ich úspechom často
stojí veľká ochota riskovať, ako aj čestnosť, pokora
a pracovitosť.

Takisto dobrá správa je, že úspešní slovenskí
podnikatelia čoraz viac kladú dôraz na udržateľný
rozvoj svojho podnikania a odkaz pre budúce
generácie. Aj my v EY podporujeme aktivity, ktoré
pomáhajú zlepšovať podnikateľské a spoločenské
prostredie. K tomu prispeje aj nové spojenie
EY s netradičným festivalom Viva Musica!,
ktorý prezentuje klasickú hudbu inak než bežne
zaužívaným spôsobom a tým prepája podnikateľské
prostredie s kultúrou.
V mene spoločnosti EY by som rád poďakoval
všetkým, ktorí sa do súťaže EY Podnikateľ roka 2017
prihlásili. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí nominovali
podnikateľa, o ktorom si myslia, že si ocenenie
zaslúži. Som veľmi rád, že sa nám opäť podarilo nájsť
výnimočné podnikateľské príbehy a osobnosti, ktoré
idú príkladom a môžu byť inšpiráciou pre tých, ktorí
ešte nenašli odvahu splniť si svoj podnikateľský sen.

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2017 prevzal prezident Slovenskej republiky

EY Podnikateľ roka 2017 |
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EY Podnikateľ roka –

najprestížnejšia súťaž pre
podnikateľov na svete
EY Podnikateľ roka je prvou a jedinou skutočne celosvetovou súťažou
svojho druhu, ktorú založila spoločnosť EY v roku 1986 v USA. Oceňuje
podnikateľov, ktorým sa podarilo vybudovať úspešný a dynamicky sa rozvíjajúci
podnik. Podnikatelia sa vyberajú prostredníctvom národných kôl, ktoré sa konajú
v šesťdesiatich krajinách celého sveta.
Medzinárodný status tejto súťaže stavia víťazov do pozície podnikateľov svetovej
triedy a slúži ako meradlo podnikateľského úspechu. Víťazi získavajú mimoriadnu
prestíž a sú vzorom pre ostatných podnikateľov nielen vo svojom odvetví,
ale aj v širšej podnikateľskej komunite a príkladom pre mladých, začínajúcich
podnikateľov.
Slovenský víťaz súťaže EY Podnikateľ roka bude patriť do medzinárodného
spoločenstva najlepších svetových podnikateľov a v júni 2018 podnikne ako
hosť spoločnosti EY cestu do Monte Carla, kde bude Slovensko reprezentovať
na svetovom finále súťaže EY Svetový podnikateľ roka 2018.

Doterajší slovenskí víťazi:
Jozef Klein | Asseco Central Europe, a.s.
Patrick Hessel | c2i s.r.o.
Alexander Varga, Eva Stejskalová | MicroStep, spol. s r.o.
Vladimír Šrámek | DECODOM, spol. s r.o.
Vladimír Levársky | OMS spol. s r.o.
Ľuboš Fellner | BUBO Travel agency, s.r.o.
Tomáš Bel | EXIsport s.r.o.
Michal Štencl | Sygic a.s.
Peter Zálešák | NAY a.s.
Miroslav Trnovský | SkyBau, s.r.o.
Miroslav Trnka | ESET, spol. s r.o.
4
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Proces hodnotenia
1

2

3

4

5

Nominovanie podnikateľov
F
 ormulár je koncipovaný tak, aby prostredníctvom neho
bolo možné zhromaždiť o všetkých účastníkoch dostatočné
informácie na uskutočnenie predbežného hodnotenia.
EY kontroluje správnosť a úplnosť všetkých údajov.
Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky, sú vyradení.
Pohovory s uchádzačmi
EY realizuje rozsiahle osobné rozhovory s každým uchádzačom.
Priebeh rozhovoru a odpovede sa zaznamenávajú do
štandardizovaného dotazníka.

Hodnotenie
Členovia poroty obdržia nominácie všetkých uchádzačov
a prepisy rozhovorov a hodnotia ich podľa šiestich kritérií.
Na zasadnutí poroty porotcovia zhodnotia všetkých
kandidátov a vyberú víťazov jednotlivých kategórií.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
Slávnostné vyhlásenie výsledkov je vyvrcholením súťaže
EY Podnikateľ roka. Vyhlasujú sa na nej víťazi jednotlivých
kategórií a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky.

EY Svetový podnikateľ roka
Držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2017 Slovenskej republiky
reprezentuje krajinu v súťaži EY Svetový podnikateľ roka, ktorú
organizuje spoločnosť EY. Táto udalosť sa každoročne koná
v Monte Carle.
EY Podnikateľ roka 2017 |
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Výber EY Podnikateľa roka

V súťažnom ročníku 2017 udeľujeme ocenenia v týchto kategóriách:

EY Podnikateľ roka 2017 Slovenskej republiky
EY Technologický podnikateľ roka 2017
EY Začínajúci podnikateľ roka 2017

Nezávislá porota hodnotí uchádzačov podľa
nasledovných medzinárodných kritérií:

Podnikateľský duch
• 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

Finančné výsledky
• 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

Inovácie
• 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

Strategická orientácia
• 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

Čestnosť a poctivosť / osobný vplyv
• osobné vlastnosti a prístup k zamestnancom, klientom,
dodávateľom a kolegom
• skúsenosti s pôsobením ako vzor, učiteľ a radca
• zapojenie sa do širšieho spoločenstva

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

EY Podnikateľ roka 2017 |
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Porota súťaže EY Podnikateľ roka 2017

Jozef
Klein

Patrick
Hessel

Eva
Stejskalová

Vladimír
Šrámek

Ľuboš
Fellner

predseda poroty

EY Podnikateľ roka 2015

EY Podnikateľ roka 2014

EY Podnikateľ roka 2013

EY Podnikateľ roka 2011

EY Podnikateľ roka 2016

c2i

MicroStep

DECODOM

BUBO travel agency

Tomáš
Bel

Michal
Štencl

Peter
Zálešák

Rudolf
Sivák

Róbert
Šimončič

EY Podnikateľ roka 2010

EY Podnikateľ roka 2009

EY Podnikateľ roka 2008

EUBA

SARIO

EXIsport

Sygic

NAY

Asseco Central Europe
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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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Michal Weis
IBL Software Engineering, spol. s r.o.
Programovať a skúmať princípy počítačov začal v deviatich rokoch. Na začiatku vysokej
školy v ESET-e založil tím pre vývoj novej generácie antivírusu, ktorý položil základy
celosvetového úspechu firmy.
S meteorológiou sa stretol, keď pomáhal matke v SHMÚ pri nasadení nemeckého softvéru.
So snom presadiť sa na medzinárodnom trhu v roku 1997, po skončení vysokej školy, založil
s nemeckým partnerom meteorologickú softvérovú firmu – IBL. Po dvadsiatich rokoch je
dnes firma svetovou špičkou v oblasti inštalácií na všetkých kontinentoch a poskytuje softvér
pre národné meteorologické organizácie, letiská a armády celého sveta.
Najdôležitejším krédom je práve atmosféra a vysoko nadštandardné vzťahy tak vo firme, ako
aj ku klientom, ktorí spoločne tvoria jednu rodinu. Aj vďaka tomu sa firma stala strategickým
partnerom veľkých medzinárodných a nadnárodných organizácií, a Slovensko je dnes vďaka
IBL uznávanou jednotkou.
So životnou víziou pomôcť v celosvetovom meradle, dnes pokračuje vo vývoji nových
technológií, ktoré pomáhajú zachraňovať životy a šetriť našu planétu.

EY Podnikateľ roka 2017 |
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Finalisti súťaže EY Podnikateľ roka 2017

Po vysokej škole emigroval do Kanady, kde pracoval
ako kľúčový IT špecialista v telekomunikačnom,
technologickom a finančnom sektore. Tu začal
aj podnikať. Svoje riešenia a projekty predstavil
a implementoval okrem Kanady aj v USA, Japonsku
a Južnej Kórei. Svoju kariéru v Kanade zavŕšil ako hlavný
IT architekt v štátnej správe. Krátko po návrate na
Slovensko začal opäť podnikať v oblasti IT. Identifikoval
príležitosti v obrannom a bezpečnostnom priemysle
a sústredil sa na podporu riešení krízových situácií
vojenského a nevojenského charakteru.

Peter
Dostál
Aliter Technologies, a.s.
Finalista
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Po desiatich rokoch existencie má Aliter Technologies
pobočky aj mimo Slovenska, a to v Kanade, Českej
republike a na Balkáne. Svoje produkty predstavuje
na svetových výstavách v Európe, Severnej a Južnej
Amerike a Ázii. Okrem zákazníkov v štátnej správe doma
a v zahraničí patria medzi ich najväčších zákazníkov
agentúry NATO a iných medzinárodných organizácií
a najväčší dodávatelia obrannej a leteckej techniky
na svete.

Pavol
Jakubec
I.D.C. Holding, a.s.
Finalista

Pavol Jakubec pôvodne kombinoval profesiu sochára
a architekta. Po zmenách začiatkom deväťdesiatych
rokov ho však život zahnal na cestu podnikania
v potravinárskom sektore, kde so svojím spoločníkom
Štefanom Kassayom a ich firmou IDC Holding úspešne
ovládli známe cukrovinkárske firmy Pečivárne Sereď
a Figaro Trnava. V potravinárskom sektore naďalej
rozvíjali svoju spoločnosť a dnes tradičné značky
oblátok ako Horalka, Tatranka, Lina či Mila pozná u nás
doslova každý. Neskôr pod značkou Sedita obsadili
okolité zahraničné trhy, kde hrajú jednu z hlavných
rolí na trhu. V súčasnosti je IDC Holding nadnárodná
firma, ktorá viac ako 60 % svojej produkcie predáva
do vyše tridsiatich krajín sveta. Pavol Jakubec sa
zapodieval aj developerskými projektmi v Bratislave,
Prahe a Budapešti. Paralelne rozvíjal východoeurópsku
gastrosieť pod značkou Coffeeshop Company, v ktorej je
dnes zoskupených 68 kaviarní v krajinách V4. Posledné
roky sa popri sladkom core biznise venuje aj svojmu
gumárenskému podniku Vegum a v súčasnosti tiež
výstavbe luxusného dovolenkového rezortu Damian
Jasná. Ako vidno, niektorí ľudia si stále nedajú pokoj...

Úspešné obchodné firmy a ich významná pozícia
na trhu s náradím a zváracou technikou od začiatku
90. rokov dostatočne nenapĺňali osobné ambície
Ivana Valla. Dominantná bola snaha priniesť na trh
výnimočné, vlastné produkty a služby s vysokou
pridanou hodnotou. V roku 2003 založil firmu
robotec. Dnes Ivan Vallo pripravuje skupinu firiem na
vytvorenie rodinného holdingu a následnú generačnú
výmenu.

Ivan
Vallo
robotec, s.r.o.
Finalista

Ivan Vallo spolu s ambicióznym tímom buduje
úspešnú, v európskom meradle, konkurencieschopnú
technologickú firmu, schopnú projektovať a realizovať
najzložitejšie sofistikované riešenia robotických
výrobných technológií a automatizácie výrobných
procesov. Nové „Centrum aplikovaného výskumu“
robotických technológií a výrobných postupov,
jedinečné svojím potenciálom v rámci Európy,
poskytuje služby klientom už v etape vývoja a dizajnu
nových komponentov a produktov pre všetky
oblasti priemyselnej výroby s využitím robotizácie
a automatizácie. Robotec splní očakávania a potreby
veľkých medzinárodných korporácií i malých
výrobných firiem.

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu. Od roku 1991 bola
pri zakladaní a budovaní firmy Novplasta na výrobu
polyetylénových fólií. Lívia Naništová je dcérou zakladateľa
firmy. V roku 2004 sa stala výkonnou riaditeľkou
spoločnosti. Vďaka jej impulzom firma mnohonásobne
zvýšila svoju produkciu a expandovala na trhy západnej
Európy. Vo firme spája zásady moderného manažmentu
so základnými etickými a rodinnými hodnotami, ako sú
korektné a dlhodobé vzťahy s obchodnými partnermi
a ľudský prístup k zamestnancom.

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

Novplasta je rodinná firma s 28-ročnými skúsenosťami
a tradíciou. Zameriava sa na výrobu a predaj LDPE
a HDPE fólií a vriec na priemyselné balenie s využitím
najmä v potravinárskom, farmaceutickom priemysle a na
výrobu vysokokvalitných HDPE odpadových vriec pre
upratovacie služby. Takmer 90 % svojich výrobkov exportuje
do Nemecka, Holandska, Dánska, Rakúska, Švajčiarska
a Českej republiky, kde má i svoju dcérsku firmu Novplasta
CZ. Spolu zamestnávajú viac ako sto zamestnancov.
Vzhľadom na neustále sa meniace potreby trhu dôležitú
súčasť procesov vo firme tvoria aj inovácia, výskum a vývoj.
Ako jediná firma na Slovensku sa zaoberá výskumom
a výrobou biodegradovateľných fólií.

EY Podnikateľ roka 2017 |
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V auguste 2014 založili tri kamarátky malú pekáreň Fertucha, zameranú na koláče. Počas
materskej dovolenky sa rozhodli, že sa nevrátia do svojich pôvodných zamestnaní, ale
začnú sa venovať pečeniu. Koncept pekárne založili na čerstvosti, kvalitných surovinách
a individuálnom prístupe k zákazníkom.
Fertucha je unikátna tým, že sa na jednom mieste koláče pečú aj predávajú. Pekárky
môžete pri práci sledovať cez presklenú stenu. Ponuka zahŕňa tradičné koláče, torty,
cheesecaky a koláče s alternatívnymi ingredienciami (bezlepkové, bezlaktózové,
s alternatívnymi sladidlami), ktorých recepty zakladateľky pekárne samy vyvinuli
alebo modifikovali.

Lucia
Čierna

Barbora
Bilčíková

Petra
Bilčíková

Fertucha, s. r. o.

Fertucha, s. r. o.

Fertucha, s. r. o.

EY Začínajúci podnikateľ
roka 2017

EY Začínajúci podnikateľ
roka 2017

EY Začínajúci podnikateľ
roka 2017

Vo Fertuche sa veľký dôraz kladie na kvalitu a čerstvosť surovín. Uprednostňujú sa lokálni
dodávatelia, používajú sa suroviny bez potravinárskej chémie, nepoužívajú sa polotovary,
pečie sa bez margarínu.
Kľúčový je aj veľmi ústretový prístup k zákazníkovi – schopnosť upraviť receptúry podľa
špecifických požiadaviek. To sa vzhľadom na zvyšujúce sa nároky zákazníkov ukázalo ako
zásadná konkurenčná výhoda.
Láska k pečeniu, vytvorenie vlastného unikátneho konceptu a pracovitosť dopomohli
zakladateľkám v pomerne krátkom čase vybudovať spoločnosť s dvadsiatimi
zamestnancami, dvoma (čoskoro troma) prevádzkami, širokou zákazníckou základňou
a dodávaním koláčov do viacerých vychýrených kaviarní v Bratislave a širšom okolí.

14

| EY Podnikateľ roka 2017

Špeciálne ocenenie poroty

Richard
Holec

Milan
Straka

Liptovské dvory, s.r.o.

Liptovské dvory, s.r.o.

V roku 2011 sa chopil príležitosti a začal sa starať o rodinný podnik Liptovský dvor,
čo znamenalo vydať sa proti prúdu z rodnej Bratislavy.
Liptovský dvor je netradičný rodinný hotel-rezort, poskytujúci ubytovanie v tradičných
liptovských dreveničkách.
Svojim hosťom sprostredkúva nezabudnuteľný zážitok z vlastnej dreveničky
v národnom parku, umocnený kvalitnou regionálnou kuchyňou v súčasnej modernej
podobe, a jedinečnú starostlivosť o svojich hostí. Od začiatku hodnotenia služieb
TripAdvisorom patríme k top 10 na Slovensku, v roku 2018 sme sa umiestnili
na 3. mieste. V neposlednom rade má Liptovský dvor nenahraditeľnú pozíciu
ambasádora šíriaceho liptovskú kultúru a tradíciu nielen početnej zahraničnej
klientele, ale aj mladým rodinám zo Slovenska a Čiech. O správnosti smerovania
svedčí kontinuálny rast obsadenosti a tržieb, ktoré stúpli od roku 2014 o viac ako sto
percent. Cieľom je posilniť tento koncept a byť miestom v rýchlom svete, kde hostia
vypnú a svoj čas venujú sebe a svojim najbližším.

Účastníci súťaže EY Podnikateľ roka 2017
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Bianka
Bodnárová

Rita
Bodnárová

Peter
Dostál

Jaroslav
Mráz

František
Vangel

AENEA s.r.o.

AENEA s.r.o.

Aliter Technologies, a.s.

Allycom, s. r. o.

ANDREA SHOP, s.r.o.

Marián
Klimo

Matej
Michalko

Matej
Boďa

Lucia
Čierna

Barbora
Bilčíková

ATENA – PERSONAL
CONSULTING s.r.o.

DECENT Group, a.s.

DECENT Group, a.s.

Fertucha, s. r. o.

Fertucha, s. r. o.

Petra
Bilčíková

Daniel
Ferjanček

Dalibor
Cicman

Juraj
Chalany

Michal
Weis

Fertucha, s. r. o.

Go2Sky, spol. s r. o.

GymBeam

Chalany s.r.o.

IBL Software Engineering,
spol. s r.o.

Pavol
Jakubec

Jozef
Zajko

Tomáš
Stern

Martin
Lešo

Richard
Holec

I.D.C. Holding, a.s.

IDONA, spol. s r.o.

INTERKLINIK, s.r.o.

KOFT s.r.o.

Liptovské dvory, s.r.o.
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Milan
Straka

Peter
Kaňuk

Lívia
Kaňuková

Stanislav
Petrula

Liptovské dvory, s.r.o.

LUNYS, s.r.o.

LUNYS, s.r.o.

LUNYS, s.r.o.

Štefan
Michalič

Mária
Vyšovská

Marián
Šupa

Miroslav
Wöllner

Lux Prešov s.r.o

Mária Vyšovská - MARIANNA

Marian Šupa

MENERT spol. s r.o.

Ján
Mruškovič

Lívia
Naništová

Gabriel
Oprendek

Radoslav
Oprendek

M-EXPRES SPED spol. s r.o.

Novplasta, s.r.o.

Opre‘ Cidery s.r.o.

Opre‘ Cidery s.r.o.

Dušan
Plichta

Ivan
Vallo

Zdenek Ľuboš
Miškolci Miškolci

Matej
Lisý

Powerlogy s.r.o.

robotec, s.r.o.

Slovenské liečebné kúpele
Rajecké Teplice, a.s.

Vox spol. s.r.o.

EY Podnikateľ roka 2017 |
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EY Svetový podnikateľ roka 2017
Svetové finále súťaže EY Podnikateľ roka sa prvýkrát uskutočnilo v roku 2001.
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 najlepšieho podnikateľa sveta. Aj tu rozhoduje o víťazovi nezávislá
porota zložená z predchádzajúcich víťazov súťaže reprezentujúcich jednotlivé
kontinenty.
EY Svetový podnikateľ roka predstavuje veľkolepé týždenné stretnutie, na ktorom
sa každoročne zúčastní viac než tisíc hostí z radov podnikateľov a vyše 100 médií
z celého sveta (New York Times, Wall Street Journal, BBC, Forbes a ďalšie).
Jedinečnosť tohto programu dotvárajú prezentácie a prednášky inšpiratívnych
rečníkov (Giuseppe Lavazza/LavazzaGroup, Paul Polman/Unilever alebo Amal
Clooney/Doughty Street Chambers a mnoho ďalších), odborné workshopy alebo
podnikateľské stretnutia v rámci Family Business Sumitu, IPO Sumitu a programu
NextGen a zaraďujú ho tak medzi najprestížnejšie celosvetové udalosti vôbec.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.podnikatelroka.sk.
Slovenskú republiku na minuloročnom svetovom finále súťaže zastupoval Jozef
Klein, za spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá je dnes jedným z najsilnejších
softvérových domov v strednej a východnej Európe.
Účasť na slávnostnom vyhlásení v Monte Carle okomentoval takto:
„Účasť na svetovom finále EY Podnikateľ roka bol pre mňa fantastický zážitok.
Je to úchvatné stretnutie podnikateľov z celého sveta na prekrásnom mieste.“
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Jozef Klein
EY Podnikateľ roka 2016
Asseco Central Europe

Podpora spoločenskej
zodpovednosti nám dáva
zmysel
Súčasťou loga a stratégie EY je motto: „Building a better working world”
– vytvárať lepšie fungujúce prostredie. Firmy tak vykazujú lepšie hospodárske
výsledky, zvyšuje sa zamestnanosť, spotrebitelia sa neboja utrácať a podnikateľská
sféra viac podporuje neziskový sektor. Toto všetko tvorí základ toho, čím sme
a čo denne robíme.

Nové projekty, ktoré EY v roku 2018 podporuje:
• Viva Musica!
Netradičný festival Viva Musica!, ktorý prezentuje klasickú hudbu inak než
bežne zaužívaným spôsobom. Podporou tohto projektu pomáhame prepájať
podnikateľské prostredie s kultúrou.
• Výchova a vzdelávanie
EY NextGen Academy
Nadácia Pontis/Generácia 3.0
Ako organizácia, ktorá ročne zamestnáva desaťtisíce mladých ľudí, máme
jasný pohľad na to, ako uspieť na dnešnom pracovnom trhu. Pomáhame
ďalším generáciám získať informácie o najnovších trendoch v podnikaní.
Podporujeme vzdelávacie organizácie, ktoré sa snažia inovovať tradičný
spôsob vzdelávania a tak zvýšiť vyhliadky mladých ľudí na lepšie uplatnenie.
• EY Podnikateľská akadémia
EY Podnikateľská akadémia je exkluzívny diskusný klub vytvorený pre
účastníkov súťaže EY Podnikateľ roka. Platforma poskytuje podnikateľom
priestor na diskusiu a výmenu názorov o spoločenských a business témach.

EY Podnikateľ roka 2017 |
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Exkluzívny partner

Generálny partner

Partneri

Oficiálne vozidlo

Imidž partner

Hlavný mediálny partner

Mediálni partneri
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Nikto z nás nepochybuje o hodnote a význame podnikania. Je v záujme
nás všetkých, aby na Slovensku existoval aktívny, zdravý a v rámci sveta
konkurencieschopný podnikateľský sektor. Prostredníctvom súťaže
EY Podnikateľ roka oceňujeme najlepších slovenských podnikateľov
za ich úlohu hýbateľov nášho hospodárstva.
Podnikatelia sú ľudia, ktorí majú silné povedomie o tom, čo je možné,
o potenciáli nápadu, výrobku, služby alebo riešenia. Sú to ľudia s neobyčajne
silnou pracovnou morálkou, zanietením a nákazlivým elánom – vlastnosťami
charakterizujúcimi našich dnešných finalistov.
Preto všetci, ktorí sa zúčastnia na súťaži EY Podnikateľ roka, slúžia ako
vzory hodné nasledovania pre budúcu generáciu podnikateľov. Zamyslite sa,
ktorí významní podnikatelia vás zaujali svojím príbehom, a nominujte ich do
súťaže EY Podnikateľ roka 2018 Slovenskej republiky.

podnikatel-roka@sk.ey.com
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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.podnikatelroka.sk.
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