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www.hospodarskyklub.sk

Ankety 2019

Hlasovací lístok 

Podľa propozícií  vyhlásených tradičných internetových  
ankiet 19. februára 2019, členovia združenia  

Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a pozvané 
osobnosti slovenskej spoločnosti a hospodárstva hlasujú osobitne  

od 25. novembra 2019 do posledného dňa v roku 2019.  
Výsledky hlasovania budú zverejnené pred prvým zhromaždením 
združenia v roku 2020. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutoční 

17. marca 2020.

Vyhlásenie ankiet je zverejnené na  titulnej strane www.
hospodarskyklub.sk pod banerom ANKETY.



Slovenská republika

Miroslav Saniga, prírodovedec, enviromentalista a spisovateľ, doc., Ing., CSc.  
Za príkladný vzťah k slovenskej zemi, za tvorbu a ochranu jej prírodného bohatstva a jeho aktivizujúcu popularizáciu

Ladislav Košťál, primár Oddelenia chirurgie ruky a Komplexu operačných sál 
Univerzitnej nemocnice Bratislava - Ružinov, zakladateľ plastickej chirurgie 
a spoluzakladateľ mikrochirurgie v plastickej chirurgii v SR, MUDr. 
Za príkladnosť osobnej komunikácie lekára s pacientom, za jedinečnú pracovnú výkonnosť, ako aj za  výsledky celého 
pracoviska

Lenka Mayerová, riaditeľka vydavateľstva a reklamnej agentúry Mayer media, s. r. o., 
šéfredaktorka časopisu Extra Plus, Mgr. 
Za faktami podloženú žurnalistiku aktivizujúcu otvorenú diskusiu o spoločenských procesoch a javoch, za mesačník Extra Plus 
a portál extraplus.sk

Juraj Šteňo, neurochirurg, dekan Lekárskej fakulty UK, prof., MUDr., DrSc. 
Za profesionalitu a svetové renomé v odbore neurochirurgia

Ivan Vulev, riaditeľ Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby,  
MUDr., PhD., MPH., FCIRSE,
”Za vytvorenie a výsledky Centra intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE, s. r. o., Bratislava), 
predovšetkým za presadzovanie najmodernejších liečebných postupov a za jeho vyše 10 tisíc endovaskulárnych 
zákrokov, ako aj za podporu školiteľskej funkcie pracoviska pre odborníkov zo SR a zo zahraničia”

Gerontopsychiatrická klinika SZU Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela  
v Pezinku a jej prednostka MUDr. Elena Žigová 
Za dlhoročnú vynikajúcu zdravotnícku a všestrannú starostlivosť o pacientov 

MAKYTA, a.s., Púchov a predseda jej predstavenstva Ing. Marian Vidoman
Za vyrovnanie sa s trhovými podmienkami vo výrobe a predaji dámskej konfekcie v rokoch 2008 - 2019, za zvyšovanie 
kvality a udržanie si renomé značky 

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnicke Bane,  
a jej riaditeľ Mgr. Pavel Michal 
Za výnimočnú aktivizáciu detí a školskej mládeže na záchranných a odchovných programoch vtáctva a zvierat, za 
posilňovanie povedomia o prevencii pred povodňami a suchom, za vzdelávanie v predmete sokoliarstvo a v jeho 
podpore, za celoročne prístupný Prírodný park Aves a za vertikálnu záhradu v školskom areáli, za organizáciu a obsah 
bohatej krúžkovej činnosti, za spolutvorbu voľnočasových a mimoškolských aktivít 

Zlatý biatec, založený v roku 1993
 

Od 1993. roka do 25. 11. 2019 bolo udelených na základe neverejného hlasovania  
267 Zlatých biatcov,  z toho pre zahraničné osobnosti 67 

Hlasujúci číslicami 1, 2 a 3 označí svojich laureátov.  
Za prvé miesto získa nominovaný 5 bodov, za druhé miesto 3 body a za tretie miesto 1 bod. Traja z 

nominovaných s najvyšším počtom bodov sa stanú laureátmi Zlatého biatca za rok 2019.



Zlatý biatec, založený v roku 1993

Sir Roger Vernon Scruton, britský - anglický konzervatívny filozof, politológ , publicista 
a spisovateľ, osobnosť “Novej Pravice” zo záveru 20. st.
Za knižné dielo a osobitne za knižné posolstvá: A Political Philosophy:  
Arguments For Conservatism a Západ a ti druzí - Globalizace a teroristická hrozba

Günter Geyer, predseda Dozornej rady Vienna Insurance Group a predseda 
predstavenstva Wiener Städtische Verein, Rakúsko, Dr. 
Za ambiciózny program medzinárodnej dimenzie rakúskej poisťovacej spoločnosti, ktorá dnes pôsobí v tridsiatich krajinách 
Európy, za založenie Poisťovne Kooperativa a Komunálnej poisťovne na Slovensku, a so zreteľom na klasický projekt green field 
s úspešným ekonomickým a finančným vývojom 

Markéta Šichtařová, makroekonomická a finančná analytička, spisovateľka, 
komentátorka, maklérka, riaditeľka poradenskej spoločnosti Next Finance, Česká 
republika, Ing.
Za občianske posolstvo v komentároch zverejnených na nextBlog: Když revoluce začne požírat své děti, 22. 3.,  
Černá díra neziskovek, 29. 3., Nejhorší hospodáření od roku 2012, 5. 4., Totalitní myšlení se vrátilo, 12. 4.,  
a Instrukce, co si myslet o Notre-Dame, 17. 4. 2019.

Jair Messias Bolsonaro, 38. prezident Brazílie 
Za snahu o reštart politiky tradičných kresťanských a národných hodnôt 

Petr Kellner, Ing., český podnikateľ a finančník, majoritný vlastník PPF Group N.V.
Za prezentované osobné názory a postoje rešpektujúce princípy slobody, pracovitosti, tvorivosti, kritickosti, podnikavosti  
a tradícií, ktoré založili jedinečnú podnikateľskú úspešnosť, za podporu národnej vzdelanosti prostredníctvom  
The Kellner Family Foundation. 

Zahraničie 

Označiť jedného laureáta.

Partneri



XIX. ročník BEST BANK

Hlasujúci označí jedného svojho laureáta krížikom.

 Poštová banka

 Prvá stavebná sporiteľňa

 Fio banka, sporiteľné družstvo

 ČSOB 

 J&T banka

XVII. ročník World Politician
Hlasujúci označí jedného svojho laureáta krížikom.  

Matteo Salvini, podpredseda vlády a minister  
vnútra Talianskej republiky

Viktor Orbán, predseda vlády Maďarskej republiky

Sebastian Kurz, kancelár Rakúskej spolkovej republiky 
do 28.5.2019

Donald John Trump,  prezident USA

Vladimir V. Putin, ruský prezident

Andrej Babiš, predseda vlády ČR

Si Ťin pching, prezident ČĽR

Nicola Sturgeonová, škótska premiérka

Partner



6. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Hlasujúci označí  jedného svojho laureáta krížikom. 

Peter, Kresák, poslanec NR SR, doc. JUDr. CSc.

Zuzana Čaputová, kandidátka na prezidentku SR, 
zvolená prezidentka SR 30. 3. 2019, Mgr.

Juraj Zábojník, kandidát na prezidenta SR,  
Dr., Ing., PhD, bezpečnostný analytik

Peter Mihók, predseda SOPK , doc., Ing., CSc.

Jana Kiššová, poslankyňa a predsedníčka  
Výboru pre hospodárske záležitosti, NR SR, Ing.

Milan Krajniak, kandidát na prezidenta SR,  
poslanec NR SR, Bc.

Peter Marček, poslanec NR SR

Andrej Danko, predseda NR SR, predseda SNS, JUDr.

Ľuboš Blaha, poslanec a predseda  
Výboru pre európske záležitosti NR SR, Mgr., PhD

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR, JUDr.

Árpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR, PeadDr.

Peter Pellegrini, predseda vlády SR od 22. 3. 2018, Ing.

Béla Bugár, kandidát na prezidenta SR,  
podpredseda NR SR, Ing.

Jozef Masarik, prorektor Univerzity Komenského, 
jadrový fyzik, prof., RNDr., DrSc.

Štefan Harabin, kandidát na prezidenta SR,  
sudca NS SR, JUDr. 

Maroš Šefčovič, kandidát na prezidenta SR,  
podpredseda EK, JUDr. 

Jaroslav Paška, poslanec NR SR, akad. arch. Ing. Arch. 

Ábel Ravasz, podpredseda strany Most - Híd, MA 

Eduard Heger, poslanec NR SR,  
predseda Osobitného kontrolného výboru na kontrolu 
Vojenského spravodajstva, Ing. 

Michal Kovačič, redaktor, reportér a moderátor,  
TV Markíza 

Natália Blahová, poslankyňa NR SR, Mgr. 

Gábor Gál, minister spravodlivosti SR 

Jozef Banáš, prozaik, bývalý diplomat a politik, Ing. 

Boris Kollár, poslanec NR SR a predseda jej  
Výboru pre verejnú správu a reg. rozvoj, Mgr. 

Anton Barcík, gen. riaditeľ Považskej cementárne, laureát 
Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2016 a osobnosť 
duchovného centra na hore Butkov, Ing. 

Vazil Hudák, podpredseda Európskej investičnej  
banky, JUDr. 

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka 
pôdohospodárstva a vidieka SR, podpredsedníčka SNS, Ing.

Andrea Kalavská, ministerka zdravotníctva SR,  
doc., MUDr., PhD



Piata edícia “Mierová cena zo Slovenska 2015” 

Hlasujúci označí jedného svojho laureáta krížikom.

Prof. Muhammad Yunus, 
laureát Nobelovej ceny za mier, osobnosť celosvetove humanizujúca a socializujúca ľudskú spoločnosť, Bangladéš

Jaromír Nohavica, 
folkový spevák, textár, skladateľ, gitarista a hráč na heligónku, vyznávajúci jedinečnosť života ako takého a čistotu 
ľudských vzťahov, Česká republika

Prof. Klaus Schwab, 
zakladateľ a prezident Svetového ekonomického fóra, Švajčiarsko

Helene Fischer, 
“neanglická” speváčka zo svetového ženského TOP 10 za rok 2018, ktorá sa angažuje aj v združení roterkeil.net 
bojujúcom proti detskej prostitúcii, Nemecko

Annegret Krampová-Karrenbauerová, 
predsedníčka CDU, Nemecko, ktorá preukazuje snahu o zosúladenie nemeckých národných záujmov so záujmami a 
potrebami EÚ a jej jednotlivých členov a so zreteľom na prehodnotenie nemeckého prístupu k migrácii

Prof. Thomas Piketty, 
francúzsky ekonóm, ktorý rozvíja teóriu ako sa vyhnúť deštrukcii kapitalizmu a demokratických hodnôt

Nadácia World Food Prize /1986/, 
Des Moines, štát Iowa, USA a jej prezident amb. Kenneth M. Quinn za rozvoj vízie jej zakladateľa 
dr. Normana E. Borlauga výnimočnými podnetmi na zlepšovanie kvality, množstva a dostupnosti potravín v 
celosvetovom meradle 

Vladimir V. Putin, 
ruský prezident

Partner

Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, Bratislava, SR



Voľby výboru a revizóra na 25. volebné obdobie
od 1. 1. 2020 do 31.12.2021

 A.Barcík

J. Campbell

P. Čatloš

J. Gabriel

P. Hrinko

T. Lovišková

M. Milko

S. Naďovič

J. Šály

L. Vaškovič 

Dvadsaťsedem členov združenia reagovalo na výzvu jeho predstaviteľa, aby nominovali členov nového 
výboru a revizóra na obdobie 2020 – 2021.

Nominovaní na člena výboru(abecedne):

Nominovaný na revizóra:

L. Ondrušek

P. Kasalovský bol na XV. VZ 19. marca 2019 potvrdený do konca roka 2021 za predstaviteľa  
a za podpredsedu výboru - správcu združenia.

Podľa Stanov z 19. 3. 2019 má výbor 7 členov.  Hlasovanie sa uskutočňuje elektronicky  
a neverejne. Členom výboru sa stane ten nominovaný, ktorý sa umiestni počtom svojich hlasov  
do siedmeho miesta. 

Hlasujúci označí svojich najviac päť členov výboru krížikom. Voľbu revizóra potvrdzuje taktiež 
krížikom.

Predstaviteľ a správca združenia stanovil 24. 10. 2019, že volebný hlasovací lístok treba poslať  
na pkasalovsky@hospodarskyklub.sk do 31.decembra 2019. 

Výsledok týchto klubových volieb zverejní predstaviteľ a správca na www.hospodarskyklub.sk  
do 10. januára 2020. 

Bratislava, 21. novembra 2019

Dr. Peter Kasalovský,  
predstaviteľ združenia a garant ankiet od 1993. roka



Send 
voting ticket

Odoslať  
hlasovací lístok

Ďakujeme za Váš hlas.  
Pre odoslanie hlasovacieho lístka kliknite na tlačítko „Odoslať hlasovací lístok“, alebo uložte toto PDF do Vášho počítača a pošlite na adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
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