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Máme za sebou trinásty ročník súťaže EY Podnikateľ roka a mňa veľmi teší, že v Slovenskej republike 
je mnoho skvelých a úspešných podnikateľov, ktorých príbehy môžeme vďaka súťaži predstaviť verejnosti. 
Veríme, že práve ich pozitívny príklad je tou najlepšou inšpiráciou a motiváciou pre ostatných.

Medzi nominovanými sú opäť skúsení podnikatelia, ktorí idú príkladom, ale aj nadšení startupisti 
s netradičnými nápadmi. Sú to práve oni, ktorí šíria dobré meno Slovenska po svete a svojím inovatívnym 
prístupom nás inšpirujú a posúvajú vpred. Všetkých ich však spájajú unikátne nápady a to, že za ich 
úspechom často stojí veľká ochota riskovať, ako aj čestnosť, pokora a pracovitosť.
 
Dobrou správou je, že úspešní slovenskí podnikatelia čoraz viac kladú dôraz na udržateľný rozvoj svojho 
podnikania a odkaz pre budúce generácie. A tohtoročný víťaz, so svojou Butterfly Effect platformou, 
nie je výnimkou. Aj my v EY sme presvedčení, že svoje odborné znalosti by sme mali odovzdávať ďalej. 
Už dlhodobo podporujeme aktivity, ktoré pomáhajú zlepšovať podnikateľské a spoločenské prostredie 
a pripravovať ďalšiu generáciu, aby lepšie uspela na pracovnom trhu.

V mene spoločnosti EY by som rád poďakoval všetkým, ktorí sa prihlásili do súťaže EY Podnikateľ roka 2018. 
Ďakujem aj tým, ktorí nominovali podnikateľa, o ktorom si myslia, že si ocenenie zaslúži. Zároveň 
poďakovanie patrí porote a partnerom súťaže za aktívnu podporu. Som veľmi rád, že sa nám opäť podarilo 
nájsť výnimočné podnikateľské osobnosti, ktoré idú príkladom a môžu byť inšpiráciou pre tých, ktorí ešte 
nenašli odvahu splniť si svoj podnikateľský sen.

Vyhlasujeme víťazov 13. ročníka 
súťaže EY Podnikateľ roka 2018

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2018 prevzal prezident Slovenskej republiky
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EY Podnikateľ roka
Najprestížnejšia celosvetová súťaž  
pre podnikateľov

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 2019 podnikne ako 
hosť spoločnosti EY cestu do Monte Carla, kde bude Slovensko reprezentovať 
na svetovom finále súťaže EY Svetový podnikateľ roka 2019. 

Doterajší slovenskí víťazi:

Michal Weis | IBL Software Engineering, spol. s r.o.
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.
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Proces hodnotenia

1
Nominovanie podnikateľov
Formulár 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. 

2
Pohovory s uchádzačmi 
EY realizuje rozsiahle osobné rozhovory s každým uchádzačom. 
Priebeh rozhovoru a odpovede sa zaznamenávajú do 
štandardizovaného dotazníka.

3
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.

4
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.

5
EY Svetový podnikateľ roka
Držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2018 Slovenskej republiky 
reprezentuje krajinu v súťaži EY Svetový podnikateľ roka, ktorú 
organizuje spoločnosť EY. Táto udalosť sa každoročne koná 
v Monte Carle.
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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

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

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

Nezávislá porota hodnotí uchádzačov podľa 
nasledovných medzinárodných kritérií:

V súťažnom ročníku 2018 udeľujeme ocenenia v týchto kategóriách:Hodnotiace kritéria
EY Podnikateľ roka 2018 Slovenskej republiky
EY Začínajúci podnikateľ roka 2018
Špeciálne ocenenie poroty

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

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

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

8 |  EY Podnikateľ roka 2018





Víťazi a finalisti súťaže EY Podnikateľ roka 2018

EY Podnikateľ roka 2018
Šimon Šicko | PIXEL FEDERATION, s.r.o. 

Finalisti
Šimon Šicko | PIXEL FEDERATION, s.r.o.
Peter Divinec | KELLYS BICYCLES s.r.o.
Margita Hollenová, Heinrich von Hollen | HOLLEN s.r.o.
Branislav Rojko | TSS Group a. s.

EY Začínajúci podnikateľ roka 2018
Jozef Bardík, Jozef Kuzma | Regal Burger, s.r.o.

Špeciálne ocenenie poroty za prínos k transparentnosti 
podnikateľského prostredia
Filip Glasa | FinStat, s. r. o.
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Pixel Federation je jeden z najúspešnejších slovenských startupov, hoci vznikol 
ešte v čase, keď startupy neboli také populárne. Šimon Šicko začal ako architekt 
v roku 2001, keď dostal príležitosť navrhnúť architektúru do hry Elveon. Vtedy 
pochopil, že práve toto je práca, ktorú chce robiť a zároveň sa ňou aj živiť. 
V roku 2007 sa stal spoluzakladateľom herného štúdia Pixel Federation,  
ktoré odštartoval s ďalšími tromi spoločníkmi.
 
Hry pre neho znamenali a stále aj znamenajú viac ako všetky aktivity, ktorým 
sa venoval predtým. Začínali ako social browser developer, v súčasnosti sa 
spoločnosť orientuje hlavne na mobilné hry. Všetky jeho štyri hry (TrainStation, 
Diggys Adventure, Emporea, Seaport) zaznamenali úspech na mobilných 
platformách. Jeho najúspešnejšiu hru Diggys Adventure hráva mesačne 
dva a pol milióna ľudí. Celkovo sa už sto miliónov hráčov hralo hry z herného 
štúdia Pixel Federation.

Šimon je taktiež investorom v niekoľkých českých a slovenských startupoch. 
Zároveň pôsobí ako poradca pre Slovak-American Foundation a tiež ako 
člen správnej rady nadácie Pontis. Je spoluzakladateľom školy praktického 
digitálneho vzdelávania Butterfly Effect.

Šimon Šicko
PIXEL FEDERATION, s.r.o.

2018
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Finalisti

Po vyštudovaní strojárskej výroby pracoval v Tesle. K podnikaniu ho priviedla 
spoločenská situácia. Svoju podnikateľskú kariéru začal s požičovňou 
bicyklov. Jedného dňa si uvedomil, že ich predáva viac, ako požičiava. A tak 
vznikla rodinná firma KELLYS BICYCLES s.r.o. s medzinárodným pôsobením, 
predávajúca okolo 100-tisíc bicyklov ročne v 25 krajinách sveta. Zároveň 
je najväčšou vývojovo-výrobnou bicyklovou firmou na Slovensku. Kvalita 
a precíznosť sú charakteristické znaky ich bicyklov. Potvrdí to viac ako 
2 milióny ľudí, ktorí pedálujú po svete na bicykloch Kellys už štvrťstoročie.

Manželia Hollenovci začínali v roku 2001 od nuly: vo vlastnom súkromnom 
byte, s vlastným osobným autom a so súkromným počítačom. Spoločnosť 
poskytuje zabezpečenie kvality, riešenie problémov a podporu pre dodávateľov, 
ale aj odberateľov. V praxi to znamená, že ak sa objaví dodávka nekvalitných 
dielov, vyšlú tam svojich ľudí, ktorí buď vytriedia dobré diely od zlých, alebo 
urobia drobné opravy, aby mohla výroba automobilov nepretržite pokračovať. 
Dnes majú svoje dcérske spoločnosti v Čechách, Maďarsku a Rusku, 
s vlastnými pracovníkmi a externistami disponujú pracovnou silou viac ako 
1 400 ľudí a dodávajú kvalitné služby najväčším výrobcom automobilov.

Heinrich  
von Hollen
HOLLEN, s.r.o.

finalista

Peter 
Divinec
KELLYS BICYCLES s.r.o.

finalista

Margita 
Hollenová
HOLLEN, s.r.o.

finalista
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V roku 1998 absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave v odbore výrobné systémy s priemyselnými robotmi 
a manipulátormi. Prvé pracovné skúsenosti získal na pozícii key account 
manažéra v spoločnosti, ktorá sa zaoberala distribúciou elektrotechnického 
materiálu. Po ôsmich rokoch sa zaradil medzi akcionárov spoločnosti 
pôsobiacej na trhu zabezpečovacích systémov, v ktorej pôsobí dodnes. Medzi 
jeho hlavné úlohy patrí strategické riadenie spoločnosti, určovanie obchodnej 
a cenovej politiky a komunikácia s jej kľúčovými zákazníkmi.

Branislav 
Rojko
TSS Group a.s.

finalista



Jozef Bardík založil Regal Burger v roku 2014, potom čo našiel kvalitné burgery 
na festivale Pohoda. V roku 2015 sa tím rozšíril o Jozefa Kuzmu a spoločne 
otvorili ďalšie prevádzky Regal Burger po celom Slovensku. Dnes sa starajú  
o 17 prevádzok s predajom hamburgerov na Slovensku a v Čechách a plánujú 
ďalšie rozširovanie do zahraničia. 

Spoločnosť je rýchla ako fast food a kvalitná ako prvotriedna reštaurácia. Preto 
sa ich koncept volá Fast Casual. Na výrobu burgerov používajú kvalitné mäso, 
ktoré sa pravidelne kontroluje priamo pri procese výroby, žemle sú z lokálnej 
pekárne podľa ich vlastnej receptúry. Napriek tomu, že každý burger sa robí 
čerstvý na objednávku zákazníka, jeho príprava trvá do 5 minút od zadania 
objednávky. 

Okrem hamburgerov v súčasnosti pod brandom Streetfood by Regal testujú 
viacero nových vlastných konceptov a pomáhajú aj menším slovenským 
streetfoodistom dostať sa do shoppingov a ďalej rásť.

2018

Jozef 
Bardík
Regal Burger, s.r.o.

EY Začínajúci podnikateľ 
roka 2018

Jozef
Kuzma
Regal Burger, s.r.o.

EY Začínajúci podnikateľ 
roka 2018

EY Začínajúci podnikateľ roka

14 |  EY Podnikateľ roka 2018



V roku 2006 založil web o investovaní Ako-investovat.sk, popritom 
písal blogy do SME a Trendu. Od roku 2013 prevádzkuje Finstat.sk, 
ktorý spracúva a vizualizuje finančné dáta o firmách. FinStat je dátový 
projekt, ktorý spracúva hlavne Open Data a dáta z verejných registrov, 
ktoré potom analyzuje a vizualizuje v prehľadnej forme pre bežných 
používateľov.

Špeciálne ocenenie poroty
Prínos k transparentnosti 
podnikateľského prostredia

Filip 
Glasa
FinStat, s. r. o.



Martina 
Horváthová

2SIS s.r.o.

Martin 
Zahuranec

eyerim s.r.o.

Jong Bum 
Park

CARMEL Logistics, s.r.o.

Katarína  
Tomin-Srdošová

3EC International a.s.

Roman 
Kovács

ecoheart, s.r.o.

Ján 
Gregor

ableneo Slovensko s.r.o.

Štefan 
Maceják

ecoheart, s.r.o.

Ľubica 
Horváth

ACC MANAGEMENT s.r.o.

Michal 
Porubský

ANWELL, s.r.o.

Yassaman 
Omidbakhsh

eyerim s.r.o.

Účastníci súťaže
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Štefan 
Kassay

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

Filip 
Glasa

FinStat, s.r.o.

Iveta 
Hrabovská

IVEMA s.r.o.

Matej 
Hrabovský

IVEMA s.r.o.

Margita 
Hollenová

HOLLEN, s.r.o.

Patrik 
Stieranka

eČasenka, s.r.o.

Peter 
Divinec

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Heinrich  
von Hollen

HOLLEN, s.r.o.

Pavol 
Čekan

MultiplexDX s.r.o.

Peter 
Kilián

MultiplexDX s.r.o.
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Účastníci súťaže

Peter 
Výboh

ORIWIN, s.r.o.

Erik 
Baťalík

REINS INVEST s. r. o.

Ján 
Žižka

Photoneo, s.r.o.

Michal 
Pychtin

ORIWIN, s.r.o.

Šimon 
Šicko

PIXEL FEDERATION, s.r.o.

Bohuslav 
Benedek
PARTNERS GROUP SK 
s.r.o.

Jana 
Kadaňková

popka.sk

Ján 
Müller
PARTNERS GROUP SK 
s.r.o.
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Jozef 
Kuzma

Regal Burger, s.r.o.

Róbert 
Dusík

TITANS freelancers, s.r.o. 

Branislav 
Rojko

TSS Group a.s.

Peter 
Straňák

Sweet & Delicious, s. r. o.

Peter 
Štadler
Wealth Effect  
Management s.r.o.

Marek 
Greško

TITANS freelancers, s.r.o. 

Juraj 
Králik

ZAJO OUTDOOR s.r.o.

Jozef 
Bardík

Regal Burger, s.r.o.
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EY Svetový podnikateľ roka 2018

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 EY Svetový podnikateľ roka. 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.eypodnikatelroka.sk.

Slovenskú republiku na minuloročnom svetovom finále súťaže zastupoval 
Michal Weis, zakladateľ spoločnosti IBL Software Engineering, spol. s r.o., 
ktorá je dnes svetovou špičkou v oblasti inštalácií na všetkých kontinentoch 
a poskytuje softvér pre národné meteorologické organizácie, letiská a armády 
celého sveta.

Účasť na slávnostnom vyhlásení v Monte Carle okomentoval takto:

“Je to úžasná pocta byť súčasťou svetového finále a mať možnosť zažiť 
stretnutia s výnimočnými ľuďmi, porozprávať sa o ich inšpirujúcich príbehoch 
plných odhodlania a túžby zmeniť svet. Som rád, že aj na Slovensku je mnoho 
podnikateľov, ktorý dokážu inšpirovať ďalších. Ďakujem za túto životnú 
príležitosť!” 

Michal Weis
EY Podnikateľ roka 2017
IBL Software Engineering
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Otvorte svoje srdce a myseľ novým príležitostiam
Podpora spoločenskej zodpovednosti nám dáva zmysel

EY a vzdelávanie

EY Mentoring

My v EY sme presvedčení, že naše odborné znalosti, 
by sme mali odovzdávať ďalej. Pomôžeme tým 
ďalšej generácií, aby boli lepšie pripravení na 
pracovný trh. 

EY NextGen Academy

Tento jedinečný program pre ďalšiu generáciu 
podnikateľov spája poznatky popredných 
medzinárodných postgraduálnych obchodných 
škôl s praktickými skúsenosťami a poradenstvom 
spoločnosti EY. 

 
Nadácia Pontis/Generácia 3.0

Generácia 3.0 je program zameraný na zlepšenie 
vzdelávania na Slovensku. Pracuje s učiteľmi 
a pomáha im inovatívne učiť tak, aby každé 
dieťaťa malo šancu naplniť svoj potenciál a získať 
zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život 
v 21. storočí.

Tvoj Buddy

Program spájajúci dospelého dobrovoľníka 
s dieťaťom z detského domova. Ich priateľský 
vzťah vytvára dobrý základ na začlenenie dieťaťa 
do bežnej spoločnosti a dáva mu šancu na lepšiu 
budúcnosť.

EY a kultúra

Viva Musica!

EY podporuje netradičný festival klasickej 
hudby Viva Musica! a tak pomáhame 
prepájať podnikateľské prostredie s kultúrou. 
Sme presvedčení, že kultúra rozvíja ducha aj 
spoločnosť.

Podnikanie

EY Podnikateľ roka

Jednou z našich priorít je podpora slovenského 
podnikateľského prostredia. Sme radi, že sa 
nám od roku 2006, prostredníctvom súťaže 
EY Podnikateľ roka, darí oceňovať najlepších 
slovenských podnikateľov.

EY a Rodinné podnikanie

A ako ste na tom vy? Je vaša firma pripravená na 
prechod na ďalšiu generáciu alebo zmenu majiteľa? 
EY ako odborník na audit, dane, transakcie, 
podnikové a právne poradenstvo vám pomôže 
optimálne nastaviť rodinnú spoločnosť.

EY Podnikateľská akadémia

EY Podnikateľská akadémia je exkluzívny diskusný 
klub vytvorený pre popredných podnikateľov 
a účastníkov súťaže EY Podnikateľ roka. Platforma 
poskytuje podnikateľom priestor na diskusiu 
a výmenu názorov o spoločenských a biznis témach.

Projekty, ktoré v roku 2019 podporujeme:
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Generálny partnerExkluzívny partner

Mediálni partneri

Automobilový partner Imidž partnerPartneri
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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 prínos pre spoločnosť 
a ekonomiku.

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 2019 
Slovenskej republiky.

eypodnikatelroka@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.eypodnikatelroka.sk. 
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