
Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub,
združenie založené v 1993. roku

www.hospodarskyklub.sk

Elektronický hlasovací lístok č. 

za laureátov Zlatého biatca, za víťazov tradičných ankiet združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub za rok 2013 a za členov výboru a za revizóra

Všetky ankety boli vyhlásené 2. apríla 2013. Nominančný proces sa začal 8. apríla 2013 a skončil sa 20. novembra 2013. Hlasovanie verejnosti sa skončí  

31. decembra 2013. Tradičné osobitné neverejné (tajné) hlasovanie 299 členov združenia a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti sa začne dňom  

25. novembra a skončí sa 31. decembra 2013. Hlasovací lístok pošlite na e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk.  

Celkové výsledky budú vyhlásené na 99. riadnom zhromaždení  

a celkove 239. podujatí združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub 27. marca 2014.



PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Lučenca 
Za snahu o rozvoj občianskej demokracie a výkon 
funkcie primátorky

RNDr. Ján Baránek, konateľ a analytik,  
Polis Slovakia, s.r.o., Bratislava 
Za dôveryhodnosť prieskumov verejnej mienky  
a ich podnetné komentovanie 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor Prešova 
Za primátorstvo v rokoch 2006 – 2013 a jeho 
výsledky 

Reštaurácia Liviano v Bratislave  
Za gastronomickú exceletnosť s prihliadnutím  
na osobnostné kvality obsluhujúceho personálu 

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka 
Prievidze 
Za snahu o rozvoj občianskej demokracie a výkon 
funkcie primátorky

TV-AV Elektronic, s.r.o., Žilina a jej konatelia 
Ing. Ľubomír Decký a Marián Greschner
Za 20-ročné živnostenské podnikanie a jeho 
príkladnosť

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.,  
dekan FMFI UK v Bratislave
Za vedecké, výskumné a aplikačné výsledky  
a za pedagogickú činnosť

Ján Solovič, dramatik 
Za príkladný vzťah k národu vyjadrený  
v celoživotnom dramatickom diele

Ing. Heidy Schwarczová, PHD, rektorka 
Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Za založenie a stály rozvoj Stredoeurópskej 
vysokej školy a za prezentáciu slovenskej 
štátnosti a vysokého školstva v štyridsiatich 
štátoch sveta. 
 

Ján Šejirman, starosta obce Krivany, okres Sabinov 
Za vytrvalú úsilie chrániť a obnovovať prírodné  
a kultúrne dedičstvo obce i regiónu 

Martin Daňo, občiansky aktivista  
Za založenie a pôsobenie združenia GINN  
(Globálna investigatívna spravodajská sieť)

Róbert Bezák, t.č. emeritný arcibiskup   
Za snahu o novú kvalitu duchovného života  
a komunikáciu s verejnosťou

Ing. Zoltán Černák, konateľ, Poľno SME, s.r.o., Palárikovo 
Za poľnohospodársku činnosť a jej výsledky od 2010. roka

English Club, s.r.o., Bratislava – Devínska Nová Ves 
Za kvalitatívne novú komunikáciu v anglickom jazyku

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, dekan 
Dopravnej fakulty ČVUT, Praha, ČR 
Za knihu „Víc než součet částí“, podtitul „Systémový 
pohled na proces poznání“, Academia 2013, Praha, ČR

Do 19. novembra 2013 došlo garantovi Zlatého biatca celkove 42 nominačných 
návrhov. Prijatých bolo pätnásť nominácií, z toho piatich členov a desiatich 
nečlenov združenia. Informácie o nominovaných sa nachádzajú na titulnej 
strane www.hospodarskyklub.sk pod bannerom ANKETY 2013. Laureátmi 

Zlatého biatca za rok 2013 sa stanú traja nominovaní, ktorí získajú najvyšší 
počet bodov. Za prvé poradie sú tri body, za druhé poradie 2 body a za tretie 
poradie jeden bod. Nominovaní sú v takom poradí, v akom boli prijaté ich 
nominácie.

Voľba laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2013
Výročná prestížna cena združenia Zlatý biatec, udeľovaná od 1993. roka, na základe neverejnej (tajnej) voľby 
osobností hospodárstva a spoločnosti 



XI. ročník internetovej ankety Najsympatickejší politik sveta

Svoj hlas (krížik) môžete dať iba jednému z jedenástich nominovaných.

Dilma Vana Rousseff (ová), 
prezidentka Brazilskej  
federatívnej republiky

Vladimir Vladimirovič Putin,  
prezident Ruskej federácie

Donald Tusk, predseda vlády  
Poľskej republiky

Jóhanna Sigurdardóttirová, 
predsedníčka vlády Islandskej 
republiky (do 23.5.2013)

Cristina Fernández  
de Kirschner (ová),  
prezidentka Argentínskej  
republiky

Julia Gillard (ová),  
predsedníčka vlády  
Austrálskeho zväzu

Petr Nečas, predseda vlády  
Českej republiky  
(do 10.7.2013)

Angela Merkel (ová),  
kancelárka NSR

Viktor Orbán, predseda vlády 
Maďarskej republiky

František, pápež Katolíckej  
církvi a rímsky biskup

Andrej Babiš, líder českého 
politického hnutia ANO 
2011



 XIV. ročník internetovej ankety BEST BANK
Svoj hlas (krížik) môžete dať iba jednej z nominovaných bánk.

mBank

Poštová banka

J&T banka

Prvá stavebná sporiteľňa

Tatrabanka 

VÚB 

Slovenská sporiteľňa

ČSOB

Sberbank



VII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší člen vlády SR
Svoj hlas (krížik) môžete dať iba jednému zo šiestich nominovaných z 15-tich členov vlády SR.

Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR, 
minister zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR 

Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR

Robert Fico, predseda vlády SR

Robert Kaliňák, podpredseda vlády  
a minister vnútra SR

Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Marek Maďarič, minister kultúry SR



VIII. ročník internetovej ankety Najsympatickejší poslanec NR SR
Svoj hlas (krížik) môžete dať iba jednému z desiatich nominovaných zo 150-tich poslancov NR SR.

Radoslav Procházka

Lea Grečková

Ján Podmanický

Jana Vaľová

Miroslav Beblavý

Maroš Kondrót

Igor Matovič

Jana Žitňanská

Ľuboš Blaha

Helena Mezenská 

Peter Osuský 



Kandidáti na člena 7-členného výboru združenia  
na 23. volebné obdobie 2014-2016
Hlasujú len riadni a čestní členovia združenia. 
Členom výboru sa stane prvých sedem kandidátov s najvyšším počtom hlasov. 
Svojich sedem kandidátov označte podľa ich volebnej sily číslicami 7 až 1.
Poradie kandidátov je dané dňom návrhu, ktorý bol poslaný správcovi združenia do 31. 10. 2013.

Peter Kasalovský

Terézia Lovíšková

František Pancurák

Štefan Boháček

Rudolf Young Mosny

Peter Hrinko

Ján Gabriel

Ladislav Vaškovič

Peter Čatloš

Jaroslav Hinšt

Miroslav Svitek

Heidy Schwarczová

Anton Barcík

Miroslav Fedor

Peter Grondžák

Kandidáti na revizóra na 23. volebné obdobie 2014-2016

Lumír Ondrušek



Partneri:

Prvá stavebná sporitelňa, a.s. 
Bratislava CK Hydrotour

Polleo Partners, s.r.o. 
Bratislava

Kávomaty, s.r.o. 
Kežmarok

Compel Rail, a.s.,  
Martin Merci M, s.r.o., Prešov



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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