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Generálni riaditelia na Slovensku rozhodli, že ocenenie ‘The Most 
Respected CEO‘ tento rok získal Ing. Igor Vida z Tatra banky 

 

Poradenské spoločnosť PwC a magazín Forbes vyzvali generálnych riaditeľov na Slovensku, aby 

uvideli meno toho CEO, ktorého rešpektujú a vážia si ho za to, ako svoju firmu vedie, aké úspechy 

dosiahol a za jeho osobnostné kvality. Ocenenie ‘The Most Respected CEO‘ (Najrešpektovanejší 

generálny riaditeľ) bolo súčasťou „Slovenského CEO prieskumu 2014“, ktorého sa tento rok zúčastnilo 

122 biznis lídrov. 

 „Ocenenie The Most Respected CEO sa od iných ocenení odlišuje v tom, že ide o jedinečné „peer-to-

peer“ uznanie. Riaditeľov človek len tak ľahko neohúri, a preto ak niekoho označia ako 

najrešpektovanejšieho na Slovensku, je to veľký úspech.“ vraví Todd Bradshaw, Country Managing 

Partner PwC na Slovensku. 

Ocenenie bolo udelené po druhýkrát - víťazom prvého ročníka ocenenia sa v roku 2013 bol Ing. 

Vladimír Soták, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarní Podbrezová. Tohtoročným 

držiteľom ocenenia The Most Respected CEO je Ing. Igor Vida, predseda predstavenstva a 

generálny riaditeľ Tatra banky. 

Víťaz bol vyhlásený na diskusnom fóre CEO, ktoré sa konalo 3. apríla 2014. Na fóre diskutovali biznis 

lídri o aktuálnych témach, ktoré vyplývajú z hlavných zistení prieskumu a zdieľali ich vlastné názory a 

skúsenosti s podnikaním na Slovensku. Diskusiu moderoval Juraj Porubský, šéfredaktor Forbes. 

 

Pánovi Vidovi srdečne gratulujeme! 
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Poznámky pre vydavateľa 

 

Viac informácií o „Slovenskom CEO prieskume 2014“ nájdete na www.pwc.com/sk/ceo-prieskum. 

 

Firmy PwC pomáhajú organizáciám i jednotlivcom vytvárať tú hodnotu, ktorú hľadajú. Sme sieťou 

firiem v 157 krajinách s vyše 184 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné 

audítorské, daňové a poradenské služby. Viac sa dozviete na našej webovej stránke 

www.pwc.com/sk. 

 
Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá 
je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure. 
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