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Slovakia

Best Managed Companies 2023 
Fáza II



Vitajte vo finálnej fáze hodnotenia  
Slovakia Best Managed Companies 2023!  
Táto fáza vám ponúka príležitosť ukázať, ako stratégia vašej 
spoločnosti prináša udržateľné výsledky, rast a popredné 
postavenie vo vašom priemyselnom odvetví, a kvalifikovať 
sa tak ako silný kandidát na ocenenie Best Managed.

Mentori Best Managed vám radi poskytnú podporu  
pri príprave vašej prihlášky.

Vyplnenú prihlášku zašlite spolu s prílohami na e-mail: pferko@deloittece.com a mchlebec@deloittece.com.

Podklad na hodnotenie spoločnosti
Fáza II

Patrik Ferko 
Líder Deloitte Private
a programu Slovakia Best Managed Companies
+421 905 365 282
pferko@deloittece.com

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na nás či vášho mentora Best Managed.

Pozn.: Prihlášky v tlačenej podobe ani prílohy, ktoré nie sú požadované v rámci prihlášky, 
nebudú akceptované.

Martin Chlebec
riaditeľ
Deloitte Private
+421 907 431 863
mchlebec@deloittece.com
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Základné informácie o spoločnosti

Uveďte kontaktné informácie členov výkonného vedenia spoločnosti

Kontakt pre PR a médiá

Uveďte tieto informácie o spoločnosti:

*Právna forma:

*Obchodná spoločnosť:
(podľa OR)

*Adresa/ulica, číslo:

*Mesto/obec:

*PSČ:

*IČO:

*Webová stránka:

Meno Názov pozície E-mail Telefónne číslo

(Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Osobné údaje sa spracúvajú v zmysle Informácie o spracúvaní osobných 
údajov na účely účasti v programe Slovakia Best Managed Companies, ktorú nájdete na konci tejto prihlášky a na adrese 
www2.deloitte.com/bestmanagedSK)

http://www2.deloitte.com/bestmanagedSK
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Stratégia
Spoločnosti s označením Best Managed používajú robustné obchodné modely a formulujú 
stratégie, ktoré sú v súlade s internými silnými stránkami spoločnosti a korešpondujú  
s externými príležitosťami. Uvedomujú si, že dobrá stratégia je o maximálnom využití 
schopností spoločnosti, uspokojení potrieb zákazníkov a o náskoku pred konkurenciou.

Spoločnosti Best Managed prijímajú kvalitné strategické rozhodnutia tým, že sa dôsledne 
zameriavajú na napĺňanie svojich cieľov a realizáciu svojej stratégie. Podeľte sa s nami 
o informáciu, v čom spočíva vaša jedinečnosť na trhu a ako prispieva k hodnote vašej 
spoločnosti.

Odpovedzte na nasledujúce štyri otázky. Na každú odpoveď je k dispozícii max. 5 000 znakov 
(vrátane medzier).
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Ciele, vízia, misia, obchodný model a podniková stratégia
1. Opíšte ciele, víziu, misiu, obchodný model a podnikovú stratégiu vašej spoločnosti. 

Čo robíte, aby ste zohľadnili požiadavky zainteresovaných strán** a naplnili/prevýšili  
očakávania a potreby vašich zákazníkov?

** napr. dodávatelia, zákazníci, financujúce banky atď.
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Tvorba stratégie
2. Opíšte proces tvorby stratégie vo vašej spoločnosti. Aké podnety a vstupné dáta 

využívate (napr. prieskum trhu, S.W.O.T. analýzu atď.)? Ako meriate pokrok/
splnenie cieľov?
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Realizácia stratégie
3. Vysvetlite proces realizácie stratégie vo vašej spoločnosti. Do akej miery  

je dynamický?
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Komunikácia stratégie v rámci firmy
4. Komunikuje sa stratégia v rámci vašej spoločnosti aj vo vzťahu k zainteresovaným 

stranám? Vysvetlite.
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Produktivita a inovácie
Spoločnosti Best Managed sa cielene venujú získavaniu zdrojov a rozvoju schopností,  
ktoré potrebujú na dosiahnutie svojich strategických cieľov. To môže zahŕňať fyzické zdroje, 
schopnosti a zručnosti zamestnancov, technológie, ako aj organizačné procesy. Podeľte  
sa o to, ako vaša spoločnosť rozvíja a využíva schopnosti a zdroje potrebné na úspešné 
využitie trhových príležitostí, odpovedaním na tieto štyri otázky. Na každú odpoveď  
je k dispozícii max. 5 000 znakov (vrátane medzier).
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Zdroje a schopnosti
1. Vysvetlite proces riadenia kľúčových zdrojov a schopností vo vašej spoločnosti  

a jeho prepojenie s vašou celkovou stratégiou.
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Produktivita
2. Zameriavate sa na produktivitu a neustále zlepšenia v hodnotovom reťazci? Opíšte 

vaše investície do zvyšovania produktivity.
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Inovácie
3. Ako v organizácii rozvíjate schopnosti a procesy, aby ste podporili inovácie  

a vytvárali/udržali si konkurenčnú výhodu? Opíšte váš proces riadenia inovácií.
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Organizačná štruktúra, systémy a procesy
4. Opíšte vašu organizačnú štruktúru, systémy a procesy a ako tieto tri prvky 

podporujú využívanie zdrojov a schopností vo vašej spoločnosti.
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Firemná kultúra
Spoločnosti Best Managed sa vyznačujú jedinečnou a nezameniteľnou firemnou kultúrou, 
zameriavajú sa na dosahovanie cieľov a venujú sa rozvoju nemateriálnych hodnôt,  
ako napríklad leadership a zabezpečenie celkového interného súladu, vďaka čomu  
je ich podnikanie veľmi úspešné. Opíšte, ako vaša spoločnosť riadi a zapája talent  
a zabezpečuje neustále úsilie dosiahnuť spoločný cieľ, odpovedaním na tieto štyri otázky.  
Na každú odpoveď je k dispozícii max. 5 000 znakov (vrátane medzier).
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Kultúra
1. Má vaša spoločnosť jasne vyprofilovanú firemnú kultúru? Ako ste ju vybudovali  

a ako ju udržiavate? Čo robíte na podporu rozmanitosti a inklúzie?
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Značka (interná a externá)
2. Máte nastavený špecifický prístup k brandingu (internému/externému)?  

Ako zabezpečujete, aby sa primerane zohľadňovali potreby zainteresovaných strán? 
Získali ste nejaké ocenenia za vaše úsilie?
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Talent a odmeňovanie
3. Čo robíte, aby ste prilákali a udržali si najväčšie talenty? Ako sú prepojené hodnoty, 

ktoré prináša firma zamestnancom, a odmeňovanie s vašou stratégiou?
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Kontinuita
4. Je vaša spoločnosť dobre pripravená na zabezpečenie kontinuity na úrovni vedenia, 

vlastníkov a v organizácii ako celku? Investujete konkrétne do rozvoja riadiacich 
schopností vašich pracovníkov? Ako investujete do celkového rozvoja svojich 
zamestnancov? Opíšte.
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Riadenie a finančné výsledky
Spoločnosti Best Managed majú nastavenú štruktúru podnikového riadenia, ktorá podporuje 
obchodný model a systémy a optimalizuje prevádzkovú výkonnosť. Konzistentne dosahujú 
vynikajúce výsledky v oblasti horného kvartilu a budujú systémy a procesy, ktoré podporujú 
stratégiu a jej napĺňanie. Opíšte, ako vaša spoločnosť efektívne a účinne spravuje svoje 
financie v rámci stratégie, odpovedaním na nasledujúce otázky a vyplnením tabuľky nižšie.

Prílohy

*Počet zamestnancov:

*Celkový obrat:

*Obrat z exportu:

*Rast obratu (%):

*Zisk pred zdanením: 
(vrátane úrokov, odpisov a amortizácie)

*EBITDA:

EBITDA po úprave:

*Prevádzkový kapitál:

*Aktíva spolu:

Upozorňujeme, že k prihláške je potrebné priložiť tieto prílohy:

1. Vašu aktuálnu účtovnú závierku vrátane príloh

2. Logo vašej spoločnosti – prednostne vo formátoch EPS alebo AI, prípadne vo formáte JPEG (min. 2 000 pixelov)

Upozorňujeme, že spoločnosti sú hodnotené aj s ohľadom na schopnosť komunikovať odpovede jasne a výstižne. Hoci so svojím 
mentorom Best Managed môžete počas workshopu Best Managed Lab a rozhovorov používať rôzne podporné materiály, k prihláške  
nie je tieto materiály možné priložiť.

2022 2021 2020

*Cudzí kapitál: 
(bez záväzkov z obchodného styku  

a pôžičiek a záloh majiteľom)

*Vlastné imanie: 
(vrátane nerozdeleného zisku, základ- 

ného imania, pôžičiek a záloh majiteľom)

*Pomer dlhu ku kapitálu: 
(dlhodobý dlh k vlastnému imaniu)

(Všetky polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.)
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Štruktúra riadenia (governance)
1. Opíšte systém mechanizmov riadenia (governance), ktoré vo vašej organizácii 

zohrávajú kľúčovú úlohu.
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Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele
2. Aké kvantitatívne (napr. EBIT) a kvalitatívne (napr. miera zapojenia zamestnancov) 

ukazovatele používate na meranie výkonnosti spoločnosti? Ako sú tieto 
ukazovatele zladené so strategickými cieľmi spoločnosti?
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Finančné schopnosti
3. Aký je prístup vašej spoločnosti k riadeniu príležitostí a rizík? Opíšte tiež prístup 

vašej spoločnosti k riadeniu súvahy.



23

Finančné výkazníctvo a monitoring
4. Ako riadite svoje vzťahy s finančnými inštitúciami a kapitálovým trhom?  

Ako sú nastavené vaše interné a externé reportingové systémy a procesy?  
Ako monitorujete a komunikujete svoje výsledky?



Dôvernosť a ochrana súkromia

Potvrdenie o oprávnení poskytnúť údaje a oboznámenie 
sa s pravidlami a podmienkami programu

Bližšie informácie o spracúvaní vami poskytnutých údajov nájdete v Pravidlách
a podmienkach programu Slovakia Best Managed Companies a Informácii o spracúvaní osobných 
údajov na účely účasti v programe Slovakia Best Managed Companies, ktoré sú dostupné na adrese 
www2.deloitte.com/bestmanagedSK. V prípade otázok či nejasností nás kontaktujte na adrese  
deloittesk@deloitteCE.com.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto prihláške sú presné, že som oprávnený/oprávnená  
s týmito informáciami nakladať a že ich poskytnutím nedochádza k porušeniu právnych predpisov 
ani práv tretích osôb, a ak ide o osobné údaje tretích osôb, že som ich poskytol/poskytla s ich 
vedomím a súhlasom.

Beriem tiež na vedomie spôsob použitia a ochrany týchto informácií, ako sa uvádza v Pravidlách
a podmienkach programu Slovakia Best Managed Companies a Informácii o spracúvaní osobných 
údajov na účely účasti v programe Slovakia Best Managed Companies, a zaväzujem sa,  
že túto Informáciu o spracúvaní osobných údajov na účely účasti v programe  
Slovakia Best Managed Companies poskytnem ďalším dotknutým osobám.

Súhlasím

Patrik Ferko 
Líder Deloitte Private
a programu Slovakia Best Managed Companies
+421 905 365 282
pferko@deloittece.com

Vyplnenú prihlášku zašlite spolu s prílohami na e-mail:  pferko@deloittece.com a mchlebec@deloittece.com.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na nás alebo vášho mentora Best Managed.

Pozn.: Prihlášky v tlačenej podobe ani prílohy, ktoré nie sú požadované v rámci prihlášky, 
nebudú akceptované.

Súhlas pre marketingové účely

Udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ako sa uvádza  
v Oznámení o ochrane osobných údajov na tieto marketingové účely:
• vykonávanie podnikateľskej činnosti Deloitte,
• riadenie príležitostí na predaj Deloitte,
• vytváranie môjho profilu prostredníctvom analýzy mojich osobných preferencií, správania  

a záujmov s cieľom získať cielený obsah alebo ponuku.

Martin Chlebec
riaditeľ
Deloitte Private
+421 907 431 863
mchlebec@deloittece.com
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https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/bmc/Pravidl%C3%A1_a_podmienky_programu_Slovakia_Best_Managed_Companies_2023.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/bmc/Pravidl%C3%A1_a_podmienky_programu_Slovakia_Best_Managed_Companies_2023.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/suhlas/Informacie%20o%20spracov%C3%A1n%C3%AD%20osobnych%20%C3%BAdajov%20BMC-%20SK.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/suhlas/Informacie%20o%20spracov%C3%A1n%C3%AD%20osobnych%20%C3%BAdajov%20BMC-%20SK.pdf
https://www2.deloitte.com/bestmanagedSK
mailto:deloittesk%40deloitteCE.com?subject=
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/bmc/Pravidl%C3%A1_a_podmienky_programu_Slovakia_Best_Managed_Companies_2023.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/bmc/Pravidl%C3%A1_a_podmienky_programu_Slovakia_Best_Managed_Companies_2023.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/suhlas/Informacie%20o%20spracov%C3%A1n%C3%AD%20osobnych%20%C3%BAdajov%20BMC-%20SK.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/suhlas/Informacie%20o%20spracov%C3%A1n%C3%AD%20osobnych%20%C3%BAdajov%20BMC-%20SK.pdf
mailto:pferko@deloittece.com
mailto:pferko@deloittece.com
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sk/Documents/suhlas/Onyx_Privacy_notice_SK.pdf
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Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností spomedzi Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), jej globálnej siete členských firiem  
a ich pridružených subjektov (spoločne ďalej len „organizácia Deloitte“). DTTL (ďalej tiež len „Deloitte Global“) a každá z jej členských firiem  
a pridružených subjektov predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt, ktorý nemôže zaťažovať povinnosťami alebo zaväzovať iné  
subjekty v rámci organizácie Deloitte vo vzťahu k tretím osobám. DTTL, každá z členských firiem DTTL a každý pridružený subjekt zodpovedá 
len za svoje úkony a opomenutia, a nie za úkony alebo opomenutia iných subjektov v rámci organizácie Deloitte. Samotná spoločnosť DTTL 
služby klientom neposkytuje. Viac informácií je dostupných na www.deloitte.com/sk/o-nas.

© 2023. Pre viac informácií kontaktujte Deloitte na Slovensku.

https://www2.deloitte.com/sk/sk/legal/o-nas.html
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