
Ocenenie pre najlepšie 
zdravo rastúce malé a stredné 
slovenské spoločnosti

13. ročník



www.slovenskediamanty.sk



Som hrdý na to, že v Enterprise Investors pomá-
hame vyše tri dekády malým a stredným firmám 
budovať ich úspešné podnikateľské príbehy. O to 
viac ma teší, že sme pred 13 rokmi prišli s myš-
lienkou oceňovať najlepšie slovenské firmy, ktoré 
sa vďaka vízii a tvrdej práci stali skutočnými 
diamantmi svojho odvetvia aj celej slovenskej 
ekonomiky. Táto myšlienka sa pretavila do jedi-
ného ocenenia na Slovensku, ktoré sa sústredí 
na malé a stredné firmy s výlučne slovenským 
kapitálom.

Aj v tomto ročníku sme videli jedinečné príbehy 
s množstvom vynaloženého úsilia, ambícií, talen-
tu, ale i schopnosti znášať riziko a niekedy aj po-
trebného šťastia. História, ktorú majú Diamanty 
slovenského biznisu za sebou, priniesla mnohé 
skvelé podnikateľské príbehy. Som presved-
čený, že v ekonomike by nebolo úspechov bez 
ambícií a podnikateľských talentov sústredených 
v malých a stredne veľkých firmách. Práve tie sú 
motorom inovácií.

Osobne ma veľmi teší, že mám každý rok 
možnosť stretnúť sa s úspešnými podnikateľmi. 
Tento rok som opäť bohatší o mnohé zaujímavé 
príbehy z ich podnikania. Už teraz sa teším na 
pokračovanie tohto podnetného príbehu.

Diamanty slovenského biznisu sú pre Forbes „Ma-
lými gigantami“. Nemajú ešte miliardové tržby, ani 
zisky v stovkách miliónov eur, sú však na ceste.

Na ceste, ktorá sa začala, keď niekto na Slovensku 
dostal nápad začať podnikať. Ako to už v podnika-
ní býva, s naivnom predstavou, že to bude o čosi 
ľahšie ako v skutočnosti.

Na tejto ceste zdravo rastú. Starajú sa o svojich 
ľudí, uspokojujú zákazníkov, každý deň bojujú, aby 
boli zase lepší. A posledné dva roky, navyše, robia 
všetko, aby zvládli pandémiu.

Malými gigantmi ich nazývame aj preto, že už 
ukázali svoju silu a majú potenciál ďalej rásť. 
Často najmä mimo Slovenska, pretože domáci 
trh s 5,4 miliónmi zákazníkov má ohraničené 
možnosti.

Samozrejme, v niektorých oblastiach je takýto 
rast jednoduchší. Digitálne služby majú hranice 
priepustnejšie než napríklad stavebníctvo.

Najdôležitejšie na týchto malých gigantoch 
však je, že budujú kostru slovenskej ekonomiky. 
Vytvárajú základ, ktorý sa len tak ľahko nezdvihne 
a neodíde preč. A to je ďalší dôvod, okrem ich 
potenciálu, prečo Diamanty každý rok oslavujeme.

Martin Chocholáček
VICE PRESIDENT 
ENTERPRISE INVESTORS

Juraj Porubský
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 eko-
nomiky, 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, doká-
žu niektorí podnikatelia úspešne rásť 
a vytvárať hodnoty. Držitelia ocenenia sú 
na základe objektívnych ekonomických 
ukazovateľov najzdravšie firmy v seg-
mente 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. 



Podmienky zaradenia do rebríčka  
Diamanty slovenského biznisu

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 5-50 miliónov eur v ostatných 3 rokoch;
3. Ziskové hospodárenie minimálne za ostatné 3 roky; 
4. Spoločnosť bez zahraničnej majetkovej účasti (t.j. dcéry zahraničných spoločností).

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

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

WWW.SLOVENSKEDIAMANTY.SK

Kompletné informácie o podmienkach 
zaradenia do rebríčka nájdete na

https://www.slovenskediamanty.sk/prebiehajuci-rocnik/


Rebríček víťazov 2021

Bratislava Západ Stred Východ

1. PIXEL 
FEDERATION PHARMAGAL - BIO Hyperia SLOVAKIA TREND 

EXPORT - IMPORT

2. Compass Europe EKOM TEMPO 
KONDELA VEDOS

3. XIMEA Aquatec VFL GEVORKYAN HORTI

Inovatívna firma roka 2021 
Hyperia

Reštart roka 2021
GEVORKYAN

Bratislava

Sobrance

Žilina

Nitra

PIXEL FEDERATION

SLOVAKIA TREND 
EXPORT - IMPORT

HYPERIA

PHARMAGAL - BIO



Laureáti ocenenia Diamanty slovenského biznisu 2009-2021
Spoločnosti sú uvedené v abecednom poradí. Podrobné informácie o poradí 
v jednotlivých rokoch a regiónoch nájdete na web stránke www.slovenskediamanty.sk

2J Antennas
(2019, 2020)
Elektrotechnika

ALBI (2011)
Obchod

ANASOFT APR (2016)
IT

ANTIK Telecom (2018)
IT

Aquatec VFL (2021)
Výroba

Artra (2019)
Odevy a obuv

AV Gast (2015)
Strojárstvo

Azet.sk (2010)
Webové služby

BROVEDANI SLOVAKIA 
(2011)
Strojárstvo

BULK TRANSSHIPMENT 
SLOVAKIA (2012)
Doprava

C – Shop (2013)
Obchod

c2i (2016)
Strojárstvo

CEIT Technical 
Innovation (2015)
IT

COMMERC SERVICE 
(2016)
Strojárstvo

Compass Europe (2021)
Výroba

D. L. B. (2014)
Doprava

DeutschMann 
Internationale 
Spedition (2011, 2014)
Doprava

DOPRAVA A SLUŽBY 
K & T (2016)
Doprava

DREVOP (2017)
Drevárska výroba

DS Systems (2015)
Strojárstvo

EKOM (2021)
Výroba

ELDISY Slovakia (2011)
Gumárenstvo

ELEKTRO-HARAMIA 
(2020)
Elektrotechnický priemysel

ELIMER (2017)
Elektrotechnický priemysel

ELTRA (2011, 2016)
Elektrotechnický priemysel

EMTEST (2018)
Strojárstvo

ER & P elektro (2009)
Elektrotechnický priemysel

Fekollini (2018, 2019)
Potravinárstvo

FIMABO (2020)
Kovovýroba/hutníctvo

Fincentrum (2015)
Finančníctvo

Forest Wood  
Slovakia (2016)
Lesníctvo

GEVORKYAN (2012, 
2013, 2020, 2021)
Strojárstvo

GMT projekt (2013)
Stavebníctvo

HOLLEN (2016)
Strojárstvo

HoReCup (2020)
Výroba

HORTI (2021)
Potravinárstvo

HYDRAFLEX SLOVAKIA 
(2015)
Strojárstvo

Hyperia (2021)
Webové služby

HZ Metal (2013)
Spracovanie odpadu

I.S.D.D. (2016)
IT

Innovatrics (2017)
IT

ISTERMEAT (2018)
Potravinárstvo

ITECO (2015)
Strojárstvo

JOVI&H+H (2014)
Doprava

Karovič (2016)
Stavebníctvo

KEREX (2017, 2020)
Strojárstvo

KLINICKÁ  
BIOCHÉMIA (2014)
Zdravotníctvo

Kolex (2016)
Obchod

KOVAL SYSTEMS (2020)
Kovovýroba

Kros (2010, 2014, 2015, 
2018, 2019)
IT

Kvant (2015)
Strojárstvo

KYBERNETIKA (2014)
IT

LABO – SK (2017)
Laboratórna technika

LEKOS (2013, 2018)
Optické siete

LPH Vranov n/T (2013)
Strojárstvo

LubeMAX (2017)
Obchod

LUKAMASIV (2017)
Drevárska výroba



MATERASSO Slovakia 
(2018)
Nábytkárstvo

MAX SPORT (2017)
Potravinárstvo

MEDICPRODUCT (2010)
Farmaceutická výroba

Menton SK (2018)
Strojárstvo

Merlin Media (2017)
Reklamné predmety

MH-Sped (2016)
Doprava

MI PLASTIK (2014)
Strojárstvo

MICROCOMP-
Computersystém (2012)
IT

MicroStep – HDO (2014)
Strojárstvo

Minit Slovakia (Fornetti 
Slovakia - 2010)
Potravinárstvo

mobil online (2017, 2019)
Obchod

MONT IRP (2009)
Strojárstvo

Montin (2012)
Elektrotechnický priemysel

MOPS PRES (2015)
Strojárstvo

MTS (2019, 2020)
Strojárstvo

NANOTEC (2020)
Veľkoobchod

NORWIT SLOVAKIA 
(2016)
Obchod

OS Transport (2013)
Doprava

PARTNERS GROUP SK 
(2014)
Finančníctvo

PEMAX PLUS (2010)
Stavebníctvo

PHARMAGAL - BIO 
(2021)
Výroba

Pixel Federation (2015, 
2018, 2019, 2021)
IT

PLEURAN (2012)
Farmaceutická výroba

Power Grid (2017, 2019)
Elektrotechnický priemysel

RESCO (2019, 2020)
IT

RM Gastro - JAZ (2010)
Obchod

SLOVAKIA TREND 
EXPORT - IMPORT 
(2020, 2021)
Veľkoobchod

SOAR (2014)
Stavebníctvo

SOFTEC (2017)
IT

STAV-MONTÁŽE (2010)
Stavebníctvo

STD Donivo (2015)
Doprava

STS METALKOV (2011, 
2012)
Obchod

SWIDA Innovative 
(2019)
Doprava a logistika

Sygic (2012, 2013, 2015)
IT

T M G (2011)
Stavebníctvo

TANDEM-SK (2011)
Stavebníctvo

TEKMAR SLOVENSKO 
(2014)
Potravinárstvo

Telegrafia (2019)
Elektrotechnika

TEMPO KONDELA 
(2021)
Obchod

TITANS freelancers 
(2018)
IT

TOP Grafit (2018)
Strojárstvo

ULSTRUP PLAST (2011)
Strojárstvo

UNIMED PHARMA 
(2014)
Farmaceutická výroba

VEDOS (2018, 2021)
Doprava

VELM (2017)
Drevárska výroba

VERMONT Services 
Slovakia (Gant Slovakia 
- 2010)
Skladovanie

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

VNET (2020)
IT

VUM (2012)
Strojárstvo

WAGG-MARKT (2010)
Obchod

Ximea (2019, 2021)
Elektrotechnika

Zoznam (2009)
Webové služby



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

Šimon Šicko
CEO, PIXEL FEDERATION

1. Miesto v rokoch 2015,  
2018 a 2019 v regióne  
Bratislava

Ocenenie, ktoré sme zís-
kali, rezonovalo u našich 
obchodných partnerov na 
Slovensku aj v zahraničí, 
čo je veľmi dobrá vizitka 
pre našu spoločnosť, 
ale aj pre ocenenie ako 
také. Vnímame ho ako 
potvrdenie toho, že naša 
práca pozitívne rezonuje 
u našich zákazníkov, ale aj 
u odbornej verejnosti. Je 
nevyhnutné podporovať 
a povzbudzovať per-
spektívne malé a stredné 
podniky akoukoľvek for-
mou, pretože práve tieto 
spoločnosti tvoria chrbticu 
našej ekonomiky a zvyšujú 
jej ekonomickú silu.

Ján Michálek
OBCHODNÝ RIADITEĽ A ČLEN 
PREDSTAVENSTVA KOVAL 
SYSTEMS

1. miesto v roku 2020  
v regióne Západ

„Dokázali sme, že aj mladí 
môžu byť úspešní. Swida 
Innovative má 5 rokov 
a takmer všetci tu máme 
pod 30 rokov. Bolo to pre 
nás potvrdením, že to 
máme dobre našliapnuté. 
Ešte sa ale musíme veľa 
učiť, vnímame svoje vlast-
né nedostatky a veríme, že 
keď ich úspešne zvládne-
me, tak si prídeme cenu 
obhájiť!“

Viktor Sučka
SPOLUZAKLADATEĽ A CEO, 
SWIDA INNOVATIVE

2. Miesto v roku 2019  
v regióne východ



Enterprise Investors

Forbes

Enterprise Investors je najstaršou a jednou 
z najväčších spoločností spravujúcich 
fondy private equity v strednej a východnej 
Európe. Sme na trhu už 30 rokov a na 
Slovensku pôsobíme od roku 2001. 
Odvtedy sme investovali 100 mil. eur do 
slovenských spoločností. 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.

Spoločnosť má zastúpenie v siedmich 
krajinách vo Varšave, Bratislave, 
Prahe, Záhrebe 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 2,1 mld. eur do 149 
spoločností z rôznych odvetví a ukončili 
135 investícií v objeme 4,2 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 newyorskej (NYSE) burze. Medzi 
najznámejšie investície na Slovensku a v ČR 
patria Asseco, Orange, AVG, STD Donivo, 
Nay a Kofola.

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.



Ďakujeme partnerom podujatia

Organizátori

Odborný partner rebríčka

Generálny partner

Networking partner Komunikačný partner

Partneri


