
 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Podnikateľka Slovenska 2014  
 

Bratislava, 29. januára 2015; Podnikateľkou Slovenska 2014 sa stala Marianna Slivková 

z Banskej Bystrice. Jej firma LEDeco solution sa zaoberá výrobou atypického osvetlenia 

na báze LED technológií a optických vlákien.  

 

 

Podnikateľský príbeh absolútnej víťazky, Marianny Slivkovej, sa začal len pred štyrmi rokmi, keď spolu 

s bratom cítili veľký dopyt po unikátnom, odlišnom a najmä kvalitnom riešení osvetlenia, ktoré v tom čase 

nebolo príliš dostupné. „Vždy ma priťahovali pracovné pozície, kde by som mohla mať veľkú dávku 

zodpovednosti. Príležitosť plnohodnotne podnikať a konečne sa aj sebarealizovať sa mi naskytla vďaka 

môjmu bratovi, ktorý potreboval niekoho, kto bude meniť jeho vízie na realitu,“ uviedla Marianna Slivková, 

Podnikateľka Slovenska 2014, ktorú ocenil aj minister hospodárstva Pavol Pavlis.  

 

Najlepšou Začínajúcou podnikateľkou sa stala Bianka Bodnárová z Veľkých Kapušian, ktorá spolu so sestrou 

Ritou vyrába prírodnú a organickú kozmetiku a dnes ponúka viac ako 300 rôznych produktov.  

Kategóriu Úspešná živnostníčka vyhrala Katarína Blaško Švecová z Bratislavy, ktorá podniká v oblasti 

odevnej výroby.  

 

Slovak Business Agency (ďalej len „SBA“) predstavila verejnosti 29. januára 2015 najlepšie slovenské 

podnikateľky pre rok 2014. 15-ty ročník súťaže bol pod záštitou premiéra Roberta Fica. Tento rok sa 

prihlásilo množstvo zaujímavých žien podnikateliek, a preto rozhodnúť o víťazkách bolo veľmi náročné. 

Hodnotiacu komisiu tvorili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Úradu vlády SR, Združenia 

podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu, Platformy žien Slovenska, Slovenskej 

Sporiteľne, spoločnosti MAFRA Slovakia a Star Production, SBA a víťazka posledného ročníka súťaže.  

 

„Ženský potenciál v podnikateľskej sfére je ešte stále takmer neobjavený. Napriek tomu podniky riadené 

ženami rapídne pribúdajú a čo je hlavné, darí sa im. Mnohým však chýbajú ostré lakte a nemajú potrebu 

medializovať svoje úspechy či dať o sebe vedieť. My sa snažíme tento stav zmeniť a preto sme už po 15. krát 

usporiadali súťaž Podnikateľka Slovenska,“ spomenul vo svojom príhovore Branislav Šafárik, generálny 

riaditeľ SBA. 

 

Výsledky 15. ročníka súťaže Podnikateľka Slovenska 2014: 

 

Kategória ZAČÍNAJÚCA PODNIKATEĽKA 

 1. miesto: Bianka BODNÁROVÁ, Aenea s.r.o., Veľké Kapušany – výroba, predaj, distribúcia 

ručne robenej prírodnej a organickej kozmetiky 

 2. miesto: Zuzana CECHOVÁ, Cechtrade s.r.o., Žilina – poskytovanie zasielateľských služieb 

v cestnej nákladnej doprave 

 3. miesto: Andrea KOVÁČOVÁ, WOPPA s.r.o, Bratislava – odborné poradenské služby pre 

záujemcov o zamestnanie  

 

Kategória ÚSPEŠNÁ ŽIVNOSTNÍČKA 

 1. miesto Katarína BLAŠKO ŠVECOVÁ, www.motyliky.sk, Bratislava – odevná výroba a 

predaj – pánske motýliky, traky a dámske klobúky 

 2. miesto Alexandra KLAČKOVÁ, www.renovujem.sk, Ružomberok – renovácia nábytku 

 3. miesto Emília FOJTÍKOVÁ, vysivky.eu, Lazy pod Makytou, – strojové vyšívanie 

 



 

 

Kategória VYNIKAJÚCA PODNIKATEĽKA 

 1. miesto: Marianna SLIVKOVÁ, LEDeco solution, s.r.o., Banská Bystrica – výroba, predaj a 

distribúcia atypického osvetlenia na báze LED technológie a optických vlákien 

 2. miesto: Hanna BITALOVÁ, Kachliarstvo a krby s.r.o., Bratislava – výroba 

a rekonštrukcia a predaj kachľových pecí a krbov, vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy v tejto oblasti 

 3. miesto: Zuzana BOŠANSKÁ, ProZeta s.r.o. -  Bratislava – hotelierske a reštauračné 

služby 

 

Podnikateľka Slovenska 2014 

 

Marianna SLIVKOVÁ, LEDeco solution, s.r.o., 

 

Víťazka si odniesla osobný automobil Hyundai Motor Slovakia i20 novej generácie.  

Generálnymi partnermi súťaže boli Slovenská sporiteľňa, Hyundai Motor Slovakia. Hlavnými partnermi 

súťaže boli spoločnosti Metlife, O2 a Sheron.  
 

Viac informácií: www.podnikatelkaslovenska.sk, www.facebook.com/podnikatelka 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
O SLOVAK BUSINESS AGENCY 
Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú 
inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma 
verejného a súkromného sektora. Zakladajúci členovia sú Ministerstvo hospodárstva SR, Združenie podnikateľov 
Slovenska, Slovenský živnostenský zväz.  
KONTAKT Dominika Bizíková, vedúca oddelenia komunikácie, bizikova@sbagency.sk 

 

http://www.podnikatelkaslovenska.sk/
http://www.facebook.com/podnikatelka

