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EY Podnikateľ roka 2016 
Slovenskej republiky

Zakladateľ a celosvetový 
organizátor súťaže



novátor
tvorca
líder
vizionár
podnikateľ
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Tento rok je to už jedenástykrát, čo 
vyzývame slovenských podnikateľov, 
aby sa prihlásili do súťaže EY Podnikateľ 
roka a podelili sa s verejnosťou o svoj 
podnikateľský príbeh. Som rád, že 
počas uplynulých 10 rokov sa vnímanie 
podnikateľov v našej krajine významne 
zmenilo. Keď sme začínali organizovať 
súťaž v Slovenskej republike, bolo slovo 
podnikateľ po divokých rokoch v období 
privatizácie vnímané skôr negatívne. 
Jedným z našich hlavných cieľov bolo 
pomôcť to zmeniť a prostredníctvom 
súťaže predstaviť verejnosti príklady 
výnimočných podnikateľov, ktorí sú 
inšpiráciou a motiváciou pre iných. Bez 
poctivých, pracovitých a odvážnych 
podnikateľov by sa totiž našej krajine 
a ekonomike nemohlo dariť. Našťastie u nás 
nie je o podnikateľské osobnosti núdza. Ku 
skúseným hráčom, ktorých podniky ťahajú 
slovenskú ekonomiku, výrazne sa podieľajú 
na rozvoji regiónov a dávajú prácu stovkám 
ľudí, sa postupne pridáva mladá generácia 
podnikateľov, či už drobnejších živnostníkov, 
startupistov, alebo technologicky 
zameraných podnikateľov, pre ktorých je 
podnikanie životným štýlom a ktorí sú hrdí 
na to, že nie sú zamestnanci, ale vlastníci 
svojich firiem.

Môžeme byť hrdí aj na to, že slovenskí 
podnikatelia všetkých generácií sú dnes 
už svetoví, mnoho z nich exportuje či 
expanduje do zahraničia, niektorí sú,  

tak ako víťaz minulého ročníka a predseda 
poroty súťaže Patrick Hessel, dokonca 
svetovými špičkami vo svojom odbore.
 
Úspešní slovenskí podnikatelia rovnako ako 
ich kolegovia zo západnej Európy čím ďalej, 
tým viac kladú dôraz na udržateľný rozvoj 
svojho podnikania a odkaz pre budúce 
generácie. Okrem hospodárskych výsledkov 
sledujú aj sociálne ciele a dobročinnosť 
je pre nich cesta, ako urobiť niečo pre 
komunitu, región a širšiu spoločnosť alebo 
napríklad zapojiť mladú generáciu do práce 
pre rodinnú firmu. Nie je im jedno, v akom 
prostredí žijú, a chcú sa na jeho rozvoji 
aktívne podieľať.
 
V dnešnej dobe – v súčasnej geopolitickej 
situácii a v období rastúceho terorizmu 
v Európe – potrebujeme viac než v minulosti 
pozitívne príbehy úspechu, ale aj odvahy, 
čestnosti a ľudskosti.

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

 
Matej Bošňák 
vedúci partner EY v Slovenskej republike

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2016 prevzal prezident Slovenskej republiky
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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 2017 podnikne ako hosť spoločnosti 
EY cestu do Monte Carla, kde bude Slovensko reprezentovať 
na svetovom finále súťaže EY Svetový podnikateľ roka 2017.
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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, ktorý má rozhodujúci vplyv na jej 
riadenie a ktorý aktívne pôsobí v jej vedení. 

• Podnikateľ, resp. spoločnosť, s ktorou sa podnikateľ hlási 
do súťaže, musí existovať najmenej dva roky a musí mať 
aspoň päť stálych zamestnancov na hlavný pracovný 
pomer (minimálny počet zamestnancov na hlavný 
pracovný pomer sa nevzťahuje na súťažiacich v kategórii 
EY Začínajúci podnikateľ roka).

• Za jednu spoločnosť môžu spoločne súťažiť maximálne 
traja jej spoluvlastníci, ak sa zároveň podieľajú na vedení 
spoločnosti.

• Podnikateľ sa môže s tou istou spoločnosťou prihlásiť 
do súťaže maximálne päťkrát. 

• Zo súťaže sú vylúčení partneri súťaže, členovia poroty 
súťaže a celorepublikoví víťazi súťaže z predchádzajúcich 
ročníkov. 

• Účasť v súťaži je bezplatná.

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.podnikatelroka.sk alebo prostredníctvom 
emailu podnikatel-roka@sk.ey.com.

Proces výberu víťaza
Na základe zaslaných prihlášok budú podnikatelia 
kontaktovaní zástupcom spoločnosti EY a nominovaní 
do súťaže. Z nominovaných podnikateľov porota vyberie 
finalistov, víťazov jednotlivých kategórii a víťaza celej súťaže. 
Úloha spoločnosti EY v tomto procese je len koordinačná 
a organizačná. Voľbu vykoná porota, ktorá je zložená 
z nezávislých a nestranných odborníkov z akademickej 
a podnikateľskej sféry. Víťaz a držiteľ titulu EY Podnikateľ 
roka bude vyhlásený na slávnostnej recepcii, na ktorej sa 
zídu zástupcovia ekonomickej verejnosti a ktorej pravidelne 
venujú pozornosť aj médiá.

2016 2016 2017

prijímanie nominácií pohovory s nominovanými zasadnutie poroty

september – november október – december január

11. ročník súťaže 
na Slovensku

EY Podnikateľ roka  
Slovenskej republiky
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2017 2017

slávnostné vyhlásenie víťazov účasť na svetovom finále v Monte Carle

marec jún

EY Začínajúci 
podnikateľ roka

EY Technologický 
podnikateľ roka

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 v Monte Carle.

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. 2012). Podmienka počtu zamestnancov sa na túto kategóriu 
nevzťahuje.

EY Podnikateľ roka  
Slovenskej republiky
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Hodnotiace kritériá
Nezávislá porota bude jednotlivých uchádzačov hodnotiť 
podľa nasledujúcich 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

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

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

Vladimír 
Šrámek
EY Podnikateľ roka 2013
DECODOM

Eva 
Stejskalová
EY Podnikateľ roka 2014
MicroStep

Patrick 
Hessel
predseda poroty
EY Podnikateľ roka 2015
c2i

Peter 
Zálešák
EY Podnikateľ roka 2008
NAY

Miroslav 
Trnka
EY Podnikateľ roka 2006
ESET

Rudolf 
Sivák
EUBA

Róbert 
Šimončič
SARIO

Ľuboš 
Fellner
EY Podnikateľ roka 2011
BUBO travel agency

Tomáš 
Bel
EY Podnikateľ roka 2010
EXIsport

Michal 
Štencl
EY Podnikateľ roka 2009
Sygic
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Víťazi predchádzajúcich ročníkov uviedli, že titul EY Podnikateľ roka:

Prečo sa prihlásiť do súťaže alebo 
nominovať podnikateľa zo svojho 
okolia?

významne posilnil 
ich reputáciu

91%

zlepšil morálku ich 
zamestnancov

52%

zlepšil vzťahy 
s úverovými inštitúciami

42%

prispel k lepšej prezentácii 
ich spoločností v médiách

58%

Z účasti na súťaži EY Podnikateľ roka nevyplývajú pre 
prihlásených kandidátov žiadne náklady ani povinnosti. 
Naopak, účasť prináša mnohé výhody, ako:

• uznanie za prínos pre spoločnosť, podnikateľskú sféru 
a národnú ekonomiku,

• jedinečný pohľad na to, akými spôsobmi podnikatelia 
dosahujú úspech, a na kľúčové faktory rozvoja podnikania,

• participácia na mimoriadne zaujímavej celosvetovej súťaži, 
• zhodnotenie podniku a riadiacich schopností nezávislou 

porotou, ktorú tvoria skúsení poprední podnikatelia 
a experti na podnikanie,

• prístup do exkluzívneho diskusného klubu účastníkov 
súťaže EY Podnikateľská akadémia, ktorý predstavuje 
platformu na výmenu užitočných skúseností a diskusiu 
o témach, ktoré musia podnikatelia často riešiť,

• nárast obchodných kontaktov,
• dôležité mediálne vystúpenia, ktoré vyzdvihnú osobný 

profil podnikateľov a zviditeľnia podnik,
• odlíšenie od konkurencie.

Úspešní podnikatelia na celom svete vnímajú súťaž EY Podnikateľ 
roka nielen ako príležitosť dosiahnuť krátkodobé uznanie zo strany 
verejnosti, ale skôr ako možnosť dlhodobo získať nových klientov 
a vytvárať nové príjmy z existujúcich kontaktov.

Ako sa prihlásiť?
1. Vyplňte prihlášku v tlačenej 

forme alebo online na 
podnikatelroka.sk a pošlite nám 
ju spolu s osobným profilom 
elektronicky alebo poštou.

2. EY vás bude kontaktovať. 
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Impulzom na podanie prihlášky bola u mňa výzva na účasť v tejto súťaži. Lákalo ma zistiť, čo si 
o našom nápade a jeho predvedení – chutných kyticiach z čerstvého ovocia a belgickej čokolády, 
veľmi obľúbených u zákazníkov, myslia skúsení a úspešní slovenskí podnikatelia. Získanie ocenenia 
ma z tohto dôvodu veľmi teší a motivuje k ďalšiemu rozvíjaniu nielen súčasného biznisu,  
ale v budúcnosti aj v nových oblastiach. 

Ľuboš Bednár | Frutia
EY Začínajúci podnikateľ roka 2015

Je pre mňa veľkou cťou získať ocenenie EY Podnikateľ roka a zaradiť sa medzi elitu slovenských 
podnikateľov, ktorí toto ocenenie získali predo mnou. Je to ohodnotenie našej tvrdej práce 
a veľká motivácia a záväzok pracovať ďalej, rozvíjať slovenskú firmu c2i na svetovú, rešpektovanú 
technologickú značku.

Patrick Hessel | c2i
EY Podnikateľ roka 2015

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

Vďaka súťaži EY Podnikateľ roka som získal zásadnejší prehľad o úspešných firmách na Slovensku 
mimo IT sektora. Uvedomil som si komplexnosť hodnotenia, spoločenský rozmer a zodpovednosť 
podnikania. Na účasť na súťaži nás vyzval a zároveň povzbudil Michal Štencl, ktorého názory si 
nesmierne vážim. Súťaž má veľký ohlas a dobrú povesť a už len zaradiť sa medzi mená ako Trnka, 
Štencl je veľká motivácia. Je profesionálne pripravená z formálnej aj obsahovej stránky. Jednotlivé 
hodnotiace metriky sú nastavené s veľkým záberom nielen v číslach, ale aj čo sa týka spoločenskej 
prospešnosti. Porota je zostavená z top ľudí.

Šimon Šicko | PIXEL FEDERATION
EY Technologický podnikateľ roka 2014

Vyhrať súťaž EY Podnikateľ roka sa oplatí kvôli partii ľudí, podnikateľov, ktorí sa okolo súťaže pohybujú. 
Vždy keď sa stretneme, mám dobrý pocit a teším sa na budúcnosť Slovenska. Táto súťaž je maximálne 
čestná. Neslovensky čestná. Neexistuje tu protekcia, úplatky, absolútne žiadna korupcia. Vyhráva ten 
najlepší. Tu sa nehľadajú falošné istoty. Hovorí sa o vízii, risku a tvrdej práci. Títo podnikatelia vyrástli 
z nuly a všetko dokázali sami. Vybojovali si svoj úspech. Keď niečo povedia, má to váhu.

Ľuboš Fellner | BUBO travel agency
EY Podnikateľ roka 2011
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EY Podnikateľ roka 2015
Patrick Hessel | c2i s.r.o.

Finalisti
Ján Lunter | ALFA BIO s.r.o.
Michal Drobný, Tomáš Drobný | CINEMAX, a.s.
Miriam Poništová | DeutschMann Internationale Spedition s.r.o.
Pavol Demáček | MEDEKO CAST s.r.o.

EY Technologický podnikateľ roka 2015
Branislav Mičieta | CEIT, a.s.

EY Začínajúci podnikateľ roka 2015
Ľuboš Bednár | Frutia, s. r. o.

Špeciálne ocenenie poroty za podnikateľské srdce
Ján Lunter | ALFA BIO s.r.o.

Zvláštna cena Profitu za najkrajší podnikateľský príbeh
Martina Kašiarová | TONFLY, s. r. o. 

Výsledkovú listinu ostatných ročníkov súťaže nájdete na www.podnikatelroka.sk
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EY Podnikateľ roka 2015

Patrick Hessel vyrastal v Nemecku, no má 
slovenské korene a na Slovensku žije asi deväť 
rokov. Keď mal šestnásť, odišiel študovať do 
sveta. Dva roky strednej školy si dokončil v San 
Franciscu a v Paríži. Tam aj zmaturoval a jeho 
ďalšie kroky viedli na univerzity v Cambridgei, 
New Yorku a Londýne, kde študoval strojárstvo 
a podnikové hospodárstvo. Po skončení štúdií 
si vyskúšal prácu v medzinárodnej konzultačnej 
spoločnosti, ale už vtedy rozmýšľal o založení 
vlastného podnikania. Vďaka rodine, ktorá 
vlastnila opustený priemyselný areál v Dunajskej 
Strede, sa Patrick v roku 2006 pustil do 
rozbiehania svojej vízie – firmy c2i, ktorá vyvíja 
a vyrába produkty z kompozitných materiálov 
pre výrobcov v automobilovom a leteckom 
priemysle. Rok 2012 bol pre spoločnosť c2i 
zlomový – podpísala kontrakt na dodávku dielcov 
pre superprojekt Porsche 918 Spyder a zároveň 
sa Patrickovi podarilo získať dôležitú finančnú 
investíciu na nevyhnutnú transformáciu firmy. 

Nasledovali ďalšie významné projekty pre 
superšport Bentley GT3R a automobilku 
BMW. Dnes patrí c2i medzi špičku svetových 
výrobcov produktov z kompozitných materiálov 
v automobilovom priemysle. Zamestnáva viac 
ako 350 ľudí a medzi top klientmi sú prémiové 
automobilky Porsche, Jaguar, Bentley, BMW 
a Koenigsegg. Okrem toho dodáva dielce 
aj pre letecký priemysel na projekty ako 
Airbus A330, A350, A380, Boeing 787, 
777, 747 alebo bezpilotné lietadlá firmy 
Finmeccanica. Budúcnosť c2i vidí Patrick 
Hessel v elektromobiloch a letectve. Najmä 
elektromobily, ktoré predstavujú najväčšiu 
zmenu v automobilizme za posledných sto rokov, 
vyžadujú ultraľahké materiály. Slovenská firma je 
už dnes pripravená byť lídrom v dizajne a výrobe 
kompozitných dielcov pre autá zajtrajška.

Patrick Hessel
c2i s.r.o.
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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/
Lavazza Group, 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.

Manny Stul, predseda predstavenstva a spoluriaditeľ 
melbournskej hračkárskej spoločnosti Moose Enterprise. 
Uspel medzi 55 finalistami z 50 krajín celého sveta — víťazmi 
národných kôl súťaže EY Podnikateľ roka. Keď Manny Stul 
prevzal spoločnosť Moose Enterprise v roku 2000, mala 
iba desať zamestnancov. V tom čase však už nebol nijaký 
začiatočník. Od 70. rokov budoval firmu Skansen, ktorá 
vyrábala darčekové predmety, a v roku 1993 ju priviedol 
na austrálsku burzu. Za 16 rokov na čele Moose Enterprise 
sa mu podarilo zvýšiť tržby o impozantných 7 200 percent 
a vybudovať globálne hračkárske impérium. Jeho spoločnosť, 
ktorá patrí medzi najinovatívnejšie vo svojom odvetví, je 
štvrtá najväčšia v odvetví v Austrálii a podľa tržieb šiesta 
na americkom trhu. Svoje výrobky, vrátane populárnych 
postavičiek Shopkins a Little Live Pets, predáva vo vyše 
80 krajinách sveta, a to nielen v klasických obchodoch. Medzi 
silné marketingové kanály jeho firmy patrí napríklad YouTube.

EY Svetový podnikateľ roka 2016

EY Svetovým podnikateľom 
roka 2016 sa stal

Manny Stul
EY Svetový podnikateľ roka 2016
Moose Enterprise
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Účasť na svetovom finále EY 
Podnikateľ roka bola pre mňa veľmi 
inšpiratívna a motivujúca. Mal som 
možnosť stretnúť sa s mnohými 
zaujímavými ľuďmi a nadviazať nové 
kontakty. Podnikatelia si zaslúžia 
podporu a uznanie za ich odhodlanie 
a vytrvalosť, preto som veľmi 
rád, že EY každoročne organizuje 
a motivuje podnikateľov v ich práci. 
Konkurencia bola silná a cena pre 
najlepšieho svetového podnikateľa 
je v správnych rukách. Z Monaka 
som sa vrátil s novou motiváciou do 
ďalšej práce a s potvrdením, že smer, 
ktorý som nastolil, je správny.

Patrick Hessel
EY Podnikateľ roka 2015
c2i

Tohtoroční finalisti patria 
medzi najúspešnejších 
podnikateľov súčasnosti:

Slovenskú republiku na tohtoročnom 
svetovom finále súťaže zastupoval 
Patrick Hessel, zakladateľ a konateľ 
spoločnosti c2i, ktorá dnes patrí 
medzi špičku svetových výrobcov 
produktov z kompozitných 
materiálov v automobilovom 
priemysle.

Účasť na slávnostnom vyhlásení 
v Monte Carle okomentoval takto:

55 finalistov – národných víťazov  
z 50 krajín sveta

55

za posledné tri roky (2012 – 2015) 
narástli ich tržby o 74 %

+74 %

za 16 rokov existencie sa do svetového 
zápolenia súťaže EY Svetový podnikateľ 
roka zapojilo 621 spoločností zo 75 krajín 
sveta

621 / 75

ich ročné tržby predstavujú spolu asi  
24 miliárd amerických dolárov

24 mld. USD

priemerné tempo rastu tržieb  
je 20 % ročne

20 %

to je v priemere 496 miliónov amerických 
dolárov na jednu spoločnosť

496 mil. USD

celkovo dávajú prácu viac než 100-tisíc 
zamestnancom, pričom za posledné tri roky 
(2012 – 2015) sa počet nimi vytvorených 
pracovných miest zvýšil o tretinu

100 000
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Záštita

Hlavný mediálny partnerPartneri

Kontakty

Mediálni partneri

Exkluzívny partner Generálny partner

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2016 prevzal prezident Slovenskej republiky

Danica Matáková
Project Leader
danica.matakova@sk.ey.com
+421 233 339 333
+421 905 820 021

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

Ernst & Young, s. r. o.
Hodžovo námestie 1A
811 06 Bratislava
www.podnikatelroka.sk
podnikatel-roka@sk.ey.com



Podnikatelia vidia to, čo 
chcú vidieť. Nie to, čo sa 
od nich očakáva.

Vízia a realita sú zvyčajne 
dve odlišné veci. Nie pre 
podnikateľa.
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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.podnikatelroka.sk. 
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