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O Diamantoch
Oceňovanie najrýchlejšie rastúcich spoločností prináša od roku 2009 ucelený  
a jedinečný pohľad na podnikateľské prostredie. Práve malé a stredne veľké 
podniky sú hybnou silou našej spoločnosti, prinášajú pracovné miesta desiatkam 
tisícok ľudí a vysokou mierou sa podieľajú na tvorbe HDP Slovenska.

Medzinárodná myšlienka Enterprise Investors, podporovať malé a stredne veľké spoločnosti, sa 
ujala hneď v niekoľkých európskych krajinách. V Českej republike – Štiky českého biznisu,  
v Maďarsku – Pegazus Díj a v Rumunsku – Campioni în Business. Na Slovensku si myšlienku oce-
niť tých najúspešnejších osvojil aj mesačník Forbes, ktorý sa stal spoluorganizátorom podujatia.

„Diamanty slovenského biznisu sa stali objektívnym ukazovateľom stavu podnikateľského prostredia 
najrýchlejšie rastúcich malých a stredne veľkých firiem na Slovensku. História, ktorú má tento projekt 
za sebou, ukazuje na skvelé podnikateľské príbehy. Mnoho z nich v sebe skrýva množstvo vynaloženého 
úsilia, ambícií, talentu, emócií, ale i schopnosti znášať riziko a niekedy aj potrebného šťastia. Každo-
ročne sa snažíme zviditeľniť slovenské spoločnosti, ktoré si svojou pracovitosťou a jedinečnosťou získali 
náskok pred ostatnými. Myslíme si, že je nesmierne dôležité oceniť úspechy tých, ktorí majú dlhoročné 
skúsenosti vo svojom obore a zároveň dosahujú najlepšie výsledky.“

Martin Chocholáček 
Investment Director, Enterprise Investors 

„Slovenský biznis nestojí len na veľkých nadnárodných gigantoch. Neťahá ho dopredu iba Bratislava. 
V regiónoch Slovenska, v okresných mestách, všade fungujú firmy, ktoré na prvý pohľad alebo na prvé 
počutie nemusia zvyšku krajiny nič povedať. Práve v nich sa však skrýva najväčší potenciál. Sú schopné 
prudko rásť. Zamestnávať nových ľudí. Chápu svoju zodpovednosť voči okoliu, regiónu, pretože v ňom 
vyrástli. Takéto biznisy sú podľa Forbesu základom zdravej ekonomiky. Na nich sa dá stavať budúcnosť 
hospodárstva, spoločnosti aj krajiny. Niektoré podnikajú v tradičných odvetviach, iné sú mimoriadne 
inovatívne. Vďaka internetu aj pri malej veľkosti vedia predávať tovary a služby po celom svete. Nikdy 
nie je dosť ocenení pre odvážnych, ktorí vezmú svoj osud do vlastných rúk. Aj preto Forbes podporuje 
Diamanty slovenského biznisu.” 

Juraj Porubský 
Šéfredaktor Forbes Slovensko

Bratislava

1. ANASOFT APR, spol. s r.o.

2. HOLLEN s.r.o.

3. I.S.D.D. plus, s.r.o.

Západ

1. KOLEX, s.r.o. 

2. Karovič, s.r.o.

3. c2i s.r.o.

Rebríček víťazov 2016

ANASOFT APR,  
spol. s r.o. 

Bratislava

Košice

Čadca

Nitra

ELTRA, s.r.o.

DOPRAVA A SLUŽBY K & T, 
spol. s r.o.

KOLEX, s.r.o.
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Stred

1. DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.

2. Forest Wood Slovakia, a.s.

3. MH-Sped, s.r.o.

Východ

1. ELTRA, s.r.o.

2. NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 

3. COMMERC SERVICE spol. s r.o.
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rastúce  spoločnosti  
na Slovensku

Organizátori

Podmienky zaradenia do rebríčka

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

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;

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

„Ocenenie Diamanty Slovenského biznisu nás celkom milo prekvapilo. Oceňujeme najmä fakt, 
že sa skutočne venuje firmám so Slovenským majetkovým pozadím bez ohľadu na to, v akej 
oblasti podnikajú. Každé verejne prezentované ocenenie má podľa mňa pre laureáta osobitý 
význam. Najviac sa cení, ak sa do súťaže nie je potrebné prihlasovať a výber je na základe od-
borných a objektívnych hodnotení. Určite to je motivácia do ďalšej práce. Myslím, že každého 
motivuje fakt, že si niekto z nadhľadu všíma pozitívne výsledky jeho činnosti.“

Stanislav Čekovský 
 konateľ, ANASOFT APR 

1. miesto v roku 2016, región Bratislava

„Hodnotu ocenenia som si začal uvedomovať až s odstupom času. V doterajšej histórii spo-
ločnosti 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, je správna a treba 
pokračovať v nastúpenej ceste.“

Miroslav Majba 
konateľ, Kolex 

1. miesto v roku 2016, región Západ
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Enterprise Investors

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy 
private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 
vytvorila spoločnosť osem fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2 mld. 
eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,7 mld. eur do 137 spoločností z rôznych 
odvetví. Enterprise Investors ukončila 121 investícií s celkovým výnosom vo 

výške takmer 3,4 mld. eur. Medzi najznámejšie investície v ČR a na Slovensku 
patria Comp Rzeszów (dnešné Asseco), Grisoft (dnešné AVG Technologies), 

Kofola, Nay, Orange, STD Donivo.

Forbes

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. 

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.

Generálny partner

Hlavný partner

Odborný partner rebríčka

Partner


