
Spoločnosť EY patrí 
medzi najvýznam-

nejšie celosvetové firmy, 
ktoré poskytujú odborné 
poradenské služby v oblasti 
auditu, práva, daňového, 
transakčného a podniko-
vého poradenstva.
Kladieme dôraz na kvalitu 
poskytovaných služieb 
vo vzťahu ku všetkým 
zainteresovaným skupinám, 
jednou z našich priorít je tiež 
podpora podnikateľského 
prostredia prostredníctvom 
súťaže EY Podnikateľ roka. 
V tom je náš hlavný prínos 
k lepšie fungujúcemu svetu 
pre našich ľudí, klientov 
a širšiu komunitu. 

Matej Bošňák
Vedúci partner EY  
v Slovenskej republike

Legrand sa orientuje na 
technicky dokonalé, 

inovačné a dizajnovo prepra-
cované riešenia. Legrand má 
zastúpenie v 90 krajinách 
sveta a počet zamestnancov 
okolo 37 000. Legrand ponuka 
je obzvlášť široká, s niekoľ-
kými stovkami tisíc produktov 
v siedmich hlavných kategó-
riách: užívateľské rozhrania, 
distribúcia energie, systémy 
budov, káblový manažment, 
digitálne infraštruktúry, UPS 
(záložné zdroje) a inštalačné 
komponenty. 

Renaud  
Chevalier-Cadell 
CEO 
Legrand Slovensko s.r.o.

Ako významný dodávateľ 
v automobilovom 

priemysle pôsobíme na 
Slovenskom trhu od roku 
2004. Máme zastúpenie vo 
všetkých produktových sku-
pinách Faurecia Automotive 
Seating, Faurecia Interiors 
a Faurecia Clean Mobility. 
Za 15 rokov existencie sme 
sa stali partnermi výrobcov 
všetkých značiek automobilov. 
Najnovšie výzvy prichádzajú 
spoločne s priemyselnou 
revolúciu 4.0, nástupom auto-
matizácie a digitalizácie, a tiež 
v spojení so stále silnejúcou 
zodpovednosťou v oblasti 
ochrany životného prostredia. 
V neposlednom rade je to aj 
„transformácia“ profilu našich 
zamestnancov tak, aby ich zna-
losti a zručnosti zodpovedali 
vývoju a budúcim potrebám 
automobilového priemyslu.

Jaroslav Kouřil
Personálny riaditeľ Faurecia 
Automotive Slovakia s.r.o. 
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Spoločnosť Pernod Ricard 
Slovakia je súčasťou 

nadnárodného koncernu 
Pernod Ricard, svetového 
co-lídra v oblasti výroby 
a distribúcie destilátov a vína. 
Pernod Ricard Slovakia vznikla 
1. januára 2014 premenou zo 
spoločnosti Jan Becher Slo-
vensko, ktorá má svoje korene 
v Českej republike ako výrobca 
tradičného bylinného likéru 
Becherovka Original. Okrem 
tejto značky na Slovensku 
distribuuje napr. Absolut, 
Jameson, Ballantine´s, Chivas 
Regal, Ararat, Havana Club, 
Beefeater, Martell a cham-
pagne G. H. Mumm. Víziou 
spoločnosti je “Créateurs de 
convivialité” alebo “Tvorcovia 
pohostinnosti” a je jednoznač-
ným lídrom v oblasti spoločen-
skej zodpovednosti.

Erik Čížek
Managing Director  
Pernod Ricard Slovakia s.r.o

Spoločnosť Inžinierske 
stavby, a.s. - člen medzi-

národnej skupiny COLAS, je jed-
nou z najsilnejších stavebných 
spoločností na slovenskom 
trhu. Klientom ponúkame 
technicky prepracované, 
kvalitné a efektívne riešenia 
pri realizácii ich projektov. 
V minulom roku sa rozbehlo 
niekoľko interných projektov 
v rámci skupiny COLAS 
s úmyslom posilniť prepojenie 
a spoluprácu s ostatnými člen-
skými spoločnosťami v ďalších 
krajinách. Rok 2019 predstavuje 
pre našu spoločnosť začiatok 
novej etapy - fúzia s ďalšou spo-
ločnosťou skupiny COLAS na 
Slovensku, CESTY NITRA, a.s., 
bude pre nás všetkých výzvou. 
Našou snahou je byť pružnou, 
konkurencieschopnou, agilnou 
firmou, ktorá ako doteraz 
uspokojí aj tie najvyššie nároky 
našich obchodných partnerov.

Cyril Pinault 
Generálny riaditeľ  
Inžinierske stavby a.s. Orange je vedúcou 

telekomunikačnou 
spoločnosťou a najväčším 
mobilným operátorom na 
Slovensku. V posledných rokoch 
rozširujeme prívlastok mobilný 
o aktivity v oblasti fixných 
služieb ako sú optický internet 
a digitálna televízia, ktoré sú 
v podobe spájania služieb pod 
hlavičkou Love strategickou 
prioritou. Neustále sa zame-
riavame aj na skvalitňovanie 
rýchlej 4G siete či nové služby 
v oblasti mobilnej komunikácie, 
sústredíme sa na najnovšie 
technologické inovácie, ako aj 
internet vecí. Avšak, nič z toho, 
na čom pracujeme a čo sa nám 
darí dosiahnuť, by sme nedo-
kázali bez podpory a iniciatívy 
našich 1 161 zamestnancov. 
Ocenenie Top Employer, ktoré 
sme v uplynulom roku získali, 
je pre Orange opäť potvrdením, 
že v oblasti ľudských zdrojov 
uplatňuje najvyššie štandardy.

Reza Samdjee
CFO Orange Slovensko, a.s.

Sme digitálnym lídrom 
v oblasti platobných 

riešení, ktorý spája 30 000 
klientov, 400 000 používateľov 
a 25 000 partnerov. Naše rie-
šenia, najmä prostredníctvom 
mobilných aplikácií, online 
platforiem a kariet, pomáhajú 
zlepšovať kvalitu života zamest-
nancov, zefektívňujú procesy 
spoločností, vďaka komplexnej 
ponuke spájajúcej zamestná-
vateľov so zamestnancami a 
zvyšujú príjmy obchodníkov. 
Vďaka svojej globálnej 
technologickej platforme 
Edenred sprostredkoval v roku 
2018 takmer 15 miliónov tran-
sakcií a získal cenu Mastercard 
Prepaid Card Issuer za najväčší 
absolútny nárast objemu 
vydaných predplatených kariet. 
Na upevnenie svojej vedúcej 
pozície sme v roku 2018 spojili 
svoje sily s medzinárodnými 
hráčmi Google a MasterCard.

Cyrille Favel
General manager  
Edenred Slovakia, s.r.o.Spoločnosť GEFCO 

práve oslávila 15 rokov 
pôsobenia na Slovensku. Za 
ten čas sme rozšírili a diver-
zifikovali portfólio našich 
zákazníkov, otvorili viac ako 
10 nových pobočiek, vrátane 
tej najnovšej v Nitre a začali 
sme ponúkať jedinečné post-
produkčné úpravy hotových 
vozidiel a remarketingové 
služby. V minulom roku sme 
v spolupráci s GEFCO Česká 
republika vytvorili spoločný 
stredoeurópsky georegión, 
vďaka ktorému môžeme 
zdieľať dôležité skúsenosti. 
Zároveň vždy myslíme aj 
na našich zamestnancov 
a ponúkame im kompetetívny 
plat, vzdelávanie a množstvo 
ďalších benefitov.

Aleksander  
Raczynski
CEO Gefco Slovakia, s.r.o. 
v Slovenskej republike
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Značka Renault je naj-
silnejšou francúzskou 

značkou na svete a je č. 2 
v Európe, pričom v segmente 
elektromobility si dlhodobo 
udržuje líderskú pozíciu 
v Európe. Už 20 rokov spájame 
know how spolu s partnermi 
z Nissan a Mitsubishi Motors 
v rámci jedinečnej Aliancie, 
ktorá je najsilnejším hráčom 
v automotive segmente na 
svete. Sme výhradným zastú-
pením výrobcu osobných 
a ľahkých úžitkových vozidiel 
značiek Renault a Dacia 
v Slovenskej republike. Predaj 
vozidiel zabezpečuje dílerská 
sieť s 29 predajnými miestami 
po celom Slovensku. V roku 
2018 značky Renault a Dacia 
spoločne prekonali míľnik 
10 000 predaných automo-
bilov na Slovensku, naviac 
obe obhájili dlhodobé pozície 
v TOP 10 najpredávanejších 
značiek na Slovensku.

Richard Evanson
Riaditeľ Renault Slovensko, 
spol. s r.o.

PETERKA & PARTNERS je 
moderná nezávislá advo-

kátska kancelária poskytujúca 
komplexné právne služby 
v regióne strednej a východnej 
Európy. Od založenia v Českej 
republike v roku 2000 si 
vybudovala silnú pozíciu na 
strategických trhoch a svoju 
sieť rozšírila o 8 ďalších 
pobočiek, a to na Slovensku, 
Ukrajine, v Bulharsku, Rusku, 
Poľsku, Rumunsku, Bielorusku 
a Maďarsku. Pre svojich 
klientov, ktorými sú domáce 
aj zahraničné spoločnosti, 
zabezpečuje každodenné 
právne poradenstvo i flexibilnú 
asistenciu pri komplikovaných 
prípadoch a projektoch, 
týkajúcich sa prevažne oblastí 
fúzií a akvizícií, nehnuteľností, 
hospodárskej súťaže, pracov-
ného práva, práva obchodných 
spoločností a ochrany 
osobných údajov. 

Andrea Butašová
Partner, riaditeľka pre Sloven-
sko PETERKA & PARTNERS
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