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Ocenenie pre najlepšie zdravo rastúce
malé a stredné slovenské spoločnosti

www.slovenskediamanty.sk

„Som hrdý na to, že v Enterprise Investors
pomáhame vyše dve dekády malým
a stredným firmám písať ich úspešné
podnikateľské príbehy. O to viac ma teší,
že už 10 rokov máme možnosť podporovať
ocenenie zviditeľňujúce slovenské firmy,
ktoré sa vďaka svojej vízii a tvrdej práci stali
skutočnými diamantmi svojho odvetvia aj
celej slovenskej ekonomiky.“

„Diamanty Slovenska sú malé giganty. Malé,
pretože sa na nich pozeráme v prítomnosti.
A giganty, pretože vidíme ich význam
v budúcnosti. Viaceré spoločnosti, ktoré
získali ocenenie Diamanty Slovenska vyrástli
a prekročili hranice našej krajiny. Je skvelé
vidieť, ako sa ich potenciál napĺňa.“

Martin Chocholáček

Juraj Porubský

VICE PRESIDENT
ENTERPRISE INVESTORS

ŠÉFREDAKTOR
FORBES SLOVENSKO

O Diamantoch
Ocenenie Diamanty slovenského biznisu
mapuje už od roku 2009 najrýchlejšie zdravo
rastúce malé a stredne veľké spoločnosti na
Slovensku. Rebríček ako jediný ponúka aktuálny pohľad na jeden z najdôležitejších pilierov
slovenskej ekonomiky, slovenský podnikateľský sektor, ktorý tvorí desiatky tisíc pracovných miest a vysokou mierou sa podieľa na
tvorbe HDP Slovenska.

Vo vysoko konkurenčnom prostredí, kde
väčšina firiem bojuje o prežitie, dokážu niektorí
podnikatelia úspešne rásť a vytvárať hodnoty.
Držitelia ocenenia sú na základe objektívnych
ekonomických ukazovateľov najzdravšie firmy
v segmente SME, ktoré na Slovensku máme. Sú
nenahraditeľní nielen pre hospodárstvo, ale aj
pre ľudí, ktorých zamestnávajú a pre regióny,
kde pôsobia. Sú Diamantmi slovenského biznisu.

Rebríček víťazov 2018
Bratislava

Západ

Stred

Východ

1.

Fekollini

EMTEST

LEKOS

Podmienky zaradenia do rebríčka
Diamanty slovenského biznisu

PIXEL
FEDERATION

2.

TITANS
freelancers

ISTERMEAT

KROS

ANTIK
Telecom

Do rebríčku Diamanty slovenského biznisu sú zaradené slovenské spoločnosti bez účasti
zahraničného kapitálu, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

3.

Menton SK

TOP Grafit

MATERASSO
Slovakia

VEDOS

1. Najmenej tri posledné roky nepretržitej činnosti;
2. Ročné tržby v intervale 2 – 50 miliónov eur v ostatných 3 rokoch;
3. Ziskové hospodárenie minimálne za ostatné 2 roky;

Inovatívna firma roka 2018

4. Spoločnosť bez zahraničnej majetkovej účasti (t.j. dcéry zahraničných spoločností).

ANTIK Telecom

Ocenenie je udelené organizátormi po zohľadnení ďalších kritérií, ako sú transparentnosť podnikania, výsledky sú trvalo udržateľné, firmy spĺňajú etické štandardy riadenia, uplatňujú zásady
ochrany životného prostredia, kladú dôraz na sociálne aspekty podnikania vrátane dodržiavania
ľudských práv.

Emtest
Fekollini

Lekos
Žilina

Objektívne kritériá sú základným kameňom Diamantov slovenského biznisu a zárukou
dôveryhodnosti, čo robí z ocenenia symbol skutočne prestížnej udalosti.

PIXEL FEDERATION

Sečovce

Bratislava

Sládkovičovo

Laureáti ocenenia Diamanty slovenského biznisu 2009-2018
Spoločnosti sú uvedené v abecednom poradí. Podrobné informácie o poradí v jednotlivých
rokoch a regiónoch nájdete na web stránke www.slovenskediamanty.sk
ALBI (2011)

ANASOFT APR (2016)

ANTIK Telecom (2018)

AV Gast (2015)

Azet.sk (2010)

BROVEDANI SLOVAKIA (2011)

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA
(2012)

C – Shop (2013)

c2i (2016)

CEIT Technical
Innovation (2015)
IT

Obchod

IT

IT

Strojárstvo

Webové služby

Merlin Media (2017)

MH-Sped (2016)

MI PLASTIK (2014)

Minit Slovakia
(Fornetti Slovakia
- 2010)

mobil online (2017)

MONT IRP (2009)

OS Transport (2013)

Reklamné predmety

Doprava

MICROCOMP-Computersystém (2012)

MicroStep – HDO
(2014)

Strojárstvo

Montin (2012)

Elektrotechnický
priemysel

MOPS PRES (2015)

PARTNERS GROUP
SK (2014)

PEMAX PLUS (2010)

Pixel Federation
(2015,2018)

RM Gastro - JAZ
(2010)

SOAR (2014)

SOFTEC (2017)

STS METALKOV
(2011, 2012)

Sygic (2012, 2013,
2015)

T M G (2011)

TITANS freelancers
(2018)

TOP Grafit (2018)

ULSTRUP PLAST
(2011)

VELM (2017)

VERMONT Services
Slovakia (Gant
Slovakia - 2010)

Strojárstvo

IT

Strojárstvo

Obchod

Strojárstvo

Doprava

Obchod

Strojárstvo

Strojárstvo

Potravinárstvo

COMMERC SERVICE
(2016)

D. L. B. (2014)
Doprava

Strojárstvo

DeutschMann Internationale Spedition
(2011, 2014)

DOPRAVA A SLUŽBY K & T (2016)

DREVOP (2017)
Drevárska výroba

NORWIT SLOVAKIA
(2016)

Doprava

EMTEST (2018)
Strojárstvo

PLEURAN (2012)

Power Grid (2017)

Forest Wood
Slovakia (2015)

GEVORKYAN (2012,
2013)

STAV-MONTÁŽE
(2010)

STD Donivo (2015)

HYDRAFLEX SLOVAKIA (2015)

HZ Metal (2013)

I.S.D.D. (2016)

TANDEM-SK (2011)

TEKMAR SLOVENSKO (2014)

ITECO (2015)

JOVI&H+H (2014)

Doprava

Doprava

DS Systems (2015)
Strojárstvo

ER & P elektro (2009)
Elektrotechnický
priemysel

GMT projekt (2013)
Stavebníctvo

ELDISY Slovakia
(2011)

ELIMER (2017)

Gumárenstvo

Elektrotechnický
priemysel

Fekollini (2018)

Fincentrum (2015)

Potravinárstvo

Finančníctvo

Obchod

ELTRA (2011, 2016)

Elektrotechnický
priemysel

Lesníctvo

HOLLEN (2016)
Strojárstvo

Spracovanie odpadu

Strojárstvo

IT

Farmaceutická výroba

Innovatrics (2017)
IT

ISTERMEAT (2018)
Potravinárstvo

Strojárstvo

Elektrotechnický
priemysel

Doprava

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Strojárstvo

Karovič (2016)
Stavebníctvo

UNIMED PHARMA
(2014)

VEDOS (2018)
Doprava

Strojárstvo

KLINICKÁ
BIOCHÉMIA (2014)

Kolex (2016)
Obchod

Zdravotníctvo

Kros (2010, 2014,
2015, 2018)

Drevárska výroba

Kvant (2015)
VUM (2012)
Strojárstvo

KYBERNETIKA
(2014)

LABO – SK (2017)

LUKAMASIV (2017)

MATERASSO
Slovakia (2018)

Laboratórna technika

LEKOS (2013, 2018)
Optické siete

IT

Drevárska výroba

LPH Vranov n/T
(2013)

LubeMAX (2017)

MEDICPRODUCT
(2010)

Menton SK (2018)

Obchod

Strojárstvo

Nábytkárstvo

MAX SPORT (2017)
Potravinárstvo

Farmaceutická výroba

Strojárstvo

WAGG-MARKT
(2010)

Obchod

IT

Zoznam (2009)
Webové služby

Stavebníctvo

IT

Strojárstvo

Strojárstvo

Skladovanie

Strojárstvo

IT

Stavebníctvo

IT

Farmaceutická výroba

KEREX (2017)

IT

Obchod

Obchod

Potravinárstvo

Doprava

Stavebníctvo

Finančníctvo

Virtual Reality Media
(2012, 2013, 2015)
Letecký priemysel

Enterprise Investors
„V prvom rade chcem poďakovať, že niekto
robí akciu na Slovensku, kde sa oceňujú malé
a stredné podniky bez ohľadu na sektor, v akom
podnikajú. My ako laureát za bratislavský
región z roku 2015 si toto ocenenie veľmi
vážime. Prinieslo nám vizibilitu a zároveň
aj motiváciu pokračovať vo veciach, ktoré
robíme. Priemysel, v ktorom podnikáme je
nesmierne dynamický a neustále sa mení.
Sme radi, že naša vízia, stratégia, kultúra a ich
exekúcia sú v našej firme nastavené správne
a podarilo sa nám opätovne ocenenie získať.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým
kolegom a kolegyniam, ktorým cena patrí.“

„Hodnotu ocenenia som si začal uvedomovať
až s odstupom času. V doterajšej histórii
spoločnosti nebolo zvykom, aby nás niekto
oceňoval, a s tým som ocenenie aj preberal.
Vôbec som nečakal toľko pozitívnych ohlasov
od okolia a hlavne od našich obchodných
partnerov. Ocenenie hodnotím veľmi pozitívne.
Je určite dobré, že niekto na Slovenku týmto
spôsobom podporuje malé a stredné firmy.
Dáva im tým možnosť ešte viac sa zviditeľniť
a poukázať na to, že firma je zdravá a rozvíja
sa. Určite to zvyšuje celkový kredit ocenenej
spoločnosti. Pre nás je to tiež potvrdenie toho,
že filozofia a štýl nášho podnikania sú správne
a treba pokračovať v nastúpenej ceste.“

Enterprise Investors je najstaršou a jednou
z najväčších spoločností spravujúcich fondy
private equity v strednej a východnej Európe.
Na Slovensku pôsobíme nepretržite od roku
2001 a odvtedy sme investovali 100 mil. eur
do slovenských spoločností, vrátane najnovšej
akvizície CBA Slovakia.

Šimon Šicko

Miroslav Majba

Forbes

CEO, PIXEL FEDERATION

KONATEĽ, KOLEX

1.MIESTO V ROKOCH 2015 A 2018
V REGIÓNE BRATISLAVA

1. MIESTO V ROKU 2016
V REGIÓNE ZÁPAD

V Enterprise Investors podporujeme perspektívne firmy, manažérov a podnikateľov
s víziou, kombinujeme odborné znalosti so
skúsenosťami z miestnych trhov. V našom
prístupe kladieme zásadný dôraz na vytváranie trvalých hodnôt a zodpovedné investovanie s pozitívnym vplyvom na spoločnosť
a životné prostredie.

Magazín Forbes vychádza od roku 1917, patrí
k najcitovanejším svetovým periodikám a je
považovaný za najlepší biznisový magazín
na svete.
Na Slovensku magazín vychádza už od novembra 2010 a prináša témy z oblasti ekonomiky,
financií a podnikania s globálnym pohľadom.
Predstavujeme podnikanie a biznis ako dôležitú súčasť života, prinášame inšpiratívne príbehy slovenských aj zahraničných podnikateľov.
Pravidelne zostavujeme rebríčky úspešných
ľudí a spoločností doma a vo svete.

Spoločnosť má zastúpenie v šiestich krajinách
vo Varšave, Bratislave, Bukurešti, Budapešti, Prahe a New Yorku. Od svojho vzniku v roku 1990
vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou
hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy
doteraz investovali 1,8 mld. eur do 142 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 128 investícií
v objeme viac ako 3,7 mld. Eur, ktoré vrátili svojim investorom. Toto číslo zahŕňa 35 zrealizovaných prvotných emisií akcií (IPO) spoločností zo
svojho portfólia na varšavskej (WSE), pražskej
(PSE), vilniuskej (Nasdaq) a newyorkskej (NYSE)
burze. Medzi najznámejšie investície na Slovensku a v ČR patria CBA Slovakia, Asseco, Orange,
AVG, STD Donivo, Nay a Kofola.

S partnermi realizujeme analýzy a prieskumy
zamerané na podnikateľské prostredie. Monitorujeme nové spoločnosti, startupy a mladé
talenty, sledujeme malé a stredné spoločnosti
a prinášame profily tých najzaujímavejších
a najúspešnejších slovenských podnikateľov.

Ďakujeme partnerom podujatia

ORGANIZÁTORI

ODBORNÝ PARTNER REBRÍČKA

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

NETWORKING PARTNER

