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TREND TOP – výročné ceny za mimoriadne podnikateľské úspechy roku 2016
Týždenník TREND už po 19. krát vyhlási TREND TOP, výročné ceny za
mimoriadne podnikateľské úspechy v kategóriách – Firma roka, Banka
roka, Poisťovňa roka, Manažér roka a tiež v novej kategórií Investor roka.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 8. novembra 2016 v priestoroch novej
budovy Slovenského národného divadla v Bratislave, v Sále opery a
baletu. Slávnostným ceremoniálom odovzdávania ocenení bude sprevádzať Adela
Banášová a o umelecký zážitok sa postarajú zvučné mená ako napríklad Marián
Čekovský, Zuzana Kronerová, Milan Lasica, či Peter Lipa. Na podujatí sa každoročne
zúčastňuje približne 450 osobností, ktoré v uplynulom roku zohrali najvýznamnejšiu
úlohu na manažérskej a podnikateľskej scéne na Slovensku.
Spoločenskému večeru predchádza konferencia TOP manažment 2016, ktorá už
dvadsiaty raz ponúka priestor vrcholovým manažérom na diskusiu o najlepších
manažérskych skúsenostiach. Tento rok sa jej zúčastní, ako hosť, aj Sir Terence
Patrick Leahy, ktorý z Tesco Stores urobil tretí najväčší obchodný reťazec na svete.
Stál na jeho čele v rokoch 1997 až 2011 a pri miliardových ziskoch dokonca čelil
výčitkám, že firma je „too successful". Veľmi dobre vie, ako dostať firmu na vrchol, a
pozná aj príčiny, ako môže gigant stratiť pôdu pod nohami. Je britským manažérom
roka (2003) a najlepším európskym biznismenom (2004) s titulmi najobdivovanejšieho
britského manažéra (2005) a najvplyvnejšej „nevolenej osobnosti“ vo Veľkej Británii
(2007). Dnes patrí do prvej tisícky najbohatších ľudí na planéte a venuje sa investíciám
do start-upov a nádejných firiem.
O nositeľoch výročných cien Firma roka, Banka roka, Poisťovňa roka, ako aj Manažér
či Investor roka bude TREND informovať 8. novembra 2016 o 20.30 hod.
prostredníctvom tlačovej správy.
Podrobnejšie výsledky prinesie ročenka TREND TOP 2016, ktorá vychádza druhý
novembrový týždeň ako príloha TRENDU číslo 45. Obsahuje aj nový rebríček TOP
200 najväčších nefinančných podnikov Slovenska podľa konsolidovaných tržieb za rok
2015, ako aj rebríčky zamestnávateľov, exportérov či najväčších firiem v jednotlivých
odvetviach a krajoch.
Výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky Firma roka, Banka roka a
Poisťovňa roka
 O ocenených rozhodujú dosiahnuté výsledky hospodárenia a hodnotiaci model,
ktorý ich porovnáva. O víťazoch nerozhoduje ani anketa ani komisia.
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TREND oceňuje najúspešnejšie spoločnosti, nie najlepšie. Oceňuje
spoločnosti, ktoré posilnili svoje postavenie na trhu a zároveň zvýšili (alebo
udržali vysokú) prevádzkovú výkonnosť či ziskovosť. Neposudzuje, ktorá
firma/banka/poisťovňa poskytuje klientom najlepšie služby.
 Hoci sa ceny spájajú s rokom 2016, aktuálne výsledky vôbec nezohľadňujú
(ešte nie sú známe). Rozhodujúce sú výsledky za predchádzajúci rok (pri
niektorých ukazovateľoch 3 roky).
 Ak v minulosti boli hodnotené iba firmy z rebríčka TOP 200 nefinančných
spoločností, od roku 2008 otvoril TREND hodnotenie Firma roka aj stredne
veľkým firmám – s tržbami aspoň 16,5 mil. EUR. Tradičnými kvalifikačnými
podmienkami boli najmenej tri celé roky činnosti, zverejnenie údajov o
hospodárení a dosiahnutie zisku v ostatných troch rokoch. Tento rok sa do
hodnotenia Firma roka kvalifikovalo 355 spoločností, čo je medziročný nárast
o 12 percent.


Výročná cena pre mimoriadnu manažérsku osobnosť
 Ocenenie Manažér roka – Výročnú cenu TRENDU pre mimoriadnu manažérsku
osobnosť – udelí týždenník TREND po jedenásty krát. Manažérmi roka sa v
minulých rokoch stali Richard Rybníček, Andrej Kiska, Regina Ovesny-Straka,
Igor Vida, Michal Hrabovec, Jozef Ondáš, Ivan Golian, Ľuboš Lopatka, Ondrej
Smolár, Marián Šefčovič a Richard Marko.
 O Manažérovi roka svojím hlasovaním aj tento rok rozhodovali osobnosti z
TREND Barometra (váha 50 %) a čitatelia TRENDU (váha 50 %).
Výročná cena pre Investora roka
 Investor roka je nové ocenenie, ktoré týždenník TREND po prvý raz udelí v roku
2016 v spolupráci s KPMG ako partnerom projektu.
 Päticu nominovaných zostavuje redakcia, o držiteľovi titulu rozhodujú
hlasovaním takisto aj osobnosti hospodárskeho života z TREND Barometra a
čitatelia TRENDU a TREND.sk.
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História výročných cien TRENDU:
Firma roka
Bring Trucking, s.r.o., Žiar nad
Hronom

Banka roka

Poisťovňa roka

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

2014

Ekoltech, s.r.o., Lučenec

Slovenská sporiteľňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

2013

Cikautxo SK, s.r.o., Nové Zámky Slovenská sporiteľňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

2012

Meroco, a.s., Leopoldov

Amslico poisťovňa - Alico, a.s.

2011

T-Systems Slovakia

2010

Eset, s.r.o., Bratislava

2009

Eset, s.r.o., Bratislava

2008

2015

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Všeobecná úverová banka,
a.s.
Všeobecná úverová banka,
a.s.
Všeobecná úverová banka,
a.s.

Allianz – Slovenská poisťovňa,
a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa,
a.s.

Eset, s.r.o., Bratislava

Tatra banka, a.s.

Kooperativa poisťovňa, a.s.

2007

Samsung Electronics Slovakia,
s.r.o.

Tatra banka, a.s.

Kooperativa poisťovňa, a.s.

2006

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poisťovňa Gerling Slovensko, a.s.

2005

U.S.Steel Košice, s.r.o.

Tatra banka, a.s.

Kooperativa poisťovňa, a.s.

2004

Volkswagen Slovakia, a.s.

HVB Bank Slovakia, a.s.

Kooperativa poisťovňa, a.s.

2003

Orange Slovensko, a.s

HVB Bank Slovakia, a.s.

Kooperativa poisťovňa, a.s.

2002

INA Skalica, s.r.o

Tatra banka, a.s.

Kooperativa poisťovňa, a.s.

2001

Slovalco, a.s.

Tatra banka, a.s.

–

2000

Volkswagen Slovakia, a.s.

Tatra banka, a.s.

–

1999

Volkswagen Slovakia, a.s.

Tatra banka, a.s.

–

1998

Fermas, s.r.o.

Tatra banka, a.s.

–

Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
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