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

www.hospodarskyklub.sk

Elektronický hlasovací lístok

Člen združenia:                                                                   Pozvaný hlasovať:



Počet vydaných hlasovacích lístkov: 299
Počet hlasovacích lístkov členov združenia: 222
Počet hlasovacích lístkov ďaľších osobností: 77

Začiatok hlasovania: 21. november 2012
Koniec hlasovania: 31. decembra 2012

Slávnostné vyhlásenie domácich laureátov Zlatého biatca za rok 2012, víťaza X. ročníka internetovej ankety World Politician, XIII. ročníka internetovej 
ankety BEST BANK, VII. ročníka internetovej ankety Najsympatickejší poslanec NR SR a VI. ročníka Najsympatickejší člen vlády SR sa uskutoční na 
95. riadnom zhromaždení  a celkove 234 podujatí združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub vo štvrtok 14. marca 2013 od 14. hodiny 
v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Dr. Peter Kasalovský,
Zakladajúci člen a správca združenia od 1993. roka

Pozvanie 
na neverejnú elektronickú voľbu v tradičných anketách za rok 2012  

združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho partnerov 



Ing. Jan Kukal,  
kultúrny činiteľ a autor výstavy slovenských, 
českých a španielskych kubistov Pocta Picassovi, 
Bratislava, marec-apríl 2012  
Za jedinečné počiny v národnej kultúre

Ing. Vladimír Bajan,  
dlhoročný zastupiteľ poslanec občanov na úrovni 
SR, VÚC, Bratislavy a jej MČ Petržalka, starosta 
Mestskej časti Bratislava – Petržalka  
Za praktickú podporu myšlienok občianskej 
spoločnosti 

Ing. Jozef Tkáč,  
spolumajiteľ a CEO J&T Finance Group  
Za osobný prínos k rozvoju podnikania, osobitne  
v bankovníctve, a podnikateľskú kreativitu  
s flexibilnosťou

Prof. Ing. Fedor Malik, DrSc.,  
enológ, pedagóg, chemik a spisovateľ, konateľ 
Fedor Malík&syn, s.r.o., Modra  
Za vysokoškolskú pedagogickú činnosť a vý-
nimočnosť podnikateľskej kultúry vo vinárstve 

BUBO travel agency, Bratislava a jej riaditeľ 
MUDr. Ľuboš Fellner  
Za kvalitu služieb, za zbližovanie a spoznávanie 
sa národov a za šírenie dobrého mena  
SR v zahraničí 

Miroslav Lajčák,  
podpredseda vlády SR, minister zahraničných 
vecí SR  
Za diplomatickú službu a za snahy o novú 
kvalitu vzťahov medzi európskymi národmi 

Immocap Group, a.s., Bratislava 
Za realitnú a developerskú činnosť so zreteľom 
na vytvorenie polyfunkčného komplexu 
Central v Bratislave

Doc. Ing. Juraj Sipko, PHD, MBA. 
Za vedecko-výskumnú činnosť so zreteľom  
na analýzy procesov vo svetovom hospodárstve  
a financiách

Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.,  
riaditeľ Ekonomického ústavu SAV  
Za identifikáciu príčin globálnej krízy

Ing. Ľuboš Lopatka, PHD,  
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (do júla 2012)  
Za hospodársky výsledok Sociálnej poisťovne za rok 2011

MA Monika Gullerová, PHD,  
molekulárna biologička, vedecká pracovníčka Oxfordskej 
univerzity  
Za výsledky v oblasti génovej expresie a za prínos  
k dobrému menu Slovenskej republiky

Ing. Imrich Béreš,  
predseda predstavenstva, Prvá stavebná sporitelňa, a.s., 
Bratislava  
Za rozvoj stavebného sporiteľníctva  
v Slovenskej republike

Prof. PhDr. Iveta Radičová, PHD.,  
sociologička, predsedníčka vlády SR  
v rokoch 2010 - 2012  
Za snahu o pokračovanie procesu celoeurópskej 
integrácie, osobitne pozitívneho myslenia verejnosti,  
a o zabezpečenie celkovej stability Európskej únie 

V období od 21. marca 2012 do 20. novembra 2012 došlo správcovi združenia 
– garantovi všetkých jeho ankiet 25 návrhov na nomináciu na Zlatý biatec  za 
rok 2012. Prijal trinásť nominácií. Informácie o nominovaných sú zverejnené 
na www.hospodarskyklub.sk, titulná strana ANKETY 2012, alebo v menu 
Výročná cena Zlatý biatec.

Podľa Vášho poradia  na 1., 2. a 3. mieste označte favoritov číslicami 3, 2 a 1  
(1. miesto – 3, 2. miesto – 2, 3. miesto – 1). Prví traja v poradí sa stanú laureátmi 
Zlatého biatca za rok 2012 (čísla medailí  z rýdzeho zlata 223 až 225).

Voľba laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2012
Výročná cena sa udeľuje na základe neverejnej, resp. tajnej voľby od 1993.roka



Od 1994. roka sa udeľuje Zlatý biatec aj zahraničným osobnostiam, firmám, 
alebo inštitúciám. Zahraničných laureátov je päťdesiatosem k 30. októbru 2012.  
Prvými dvoma laureátmi zo zahraničia sa stali v roku 1994 slovinský 
prezident Milan Kučan a zakladateľ a prezident World Economic Forum  
prof. Klaus Schwab.  

K 20. novembru 2012 boli navrhnutí členmi združenia na Zlatý biatec  
za rok 2012 za ušľachtilosť, za  humanizujúce počiny a za zásluhy o dobré vzťahy 
medzi národmi:

Mohamed VI., marocký kráľ

Hannes Androsch, rakúsky podnikateľ a bývalý vicekancelár

(Nominácie sa skončia posledným dňom v roku 2012.) 

O udelení Zlatého biatca rozhoduje na základe odporúčania členov výboru jeho 
garant. O zverejnení rozhodnutia a o slávnostnom akte odovzdania Zlatého 
biatca rozhoduje správca združenia.

Na ocenenie Prominent ekonomiky za rok 2012, založené v 1995. roku, 
je nominovaná za knihu „Ruský kód rozvoja“ riaditeľka Inštitútu pre 
demokraciu a spoluprácu so sídlom v Paríži Natalia A. Naročnickaja, 
doktorka historických vied. 

Z ruských činiteľov politiky a ekonomiky  získali toto ocenenie 
R. Chazbulatov a bývalý premiér J. M. Primakov.

Zlatý biatec 2012 pre zahraničné osobnosti
Výročná cena združenia sa udeľuje na základe neverejnej, resp. tajnej voľby od 1993. roka.



Voľba víťaza X. ročníka internetovej ankety World Politician – 
Najsympatickejší politik sveta v roku 2012
V období od 21. marca 2012 do 20. novembra 2012 bolo nominovaných deväť osobností do jubilejného 
X. ročníka ankety World Politician. Krížikom označte Vášho víťaza. Osobnosť s najvyšším počtom hlasov 
(krížikov) z tohto hlasovania a z internetového hlasovania na www.hospodarskyklub.sk  bude vyhlásená  
za Najsympatickejšieho politika sveta a víťaza X. ročníka internetovej ankety World Politician.

Vladimir Putin,  
ruský prezident 

Mitt Romney,  
kandidát Republikánskej  
strany na úrad prezidenta USA 

Benedikt XVI.,  
pápež 

Angela Merkelová,  
nemecká kancelárka 

Francois Hollande,  
francúzsky prezident,  
zvolený 6. mája 2012 

Václav Klaus,  
prezident Českej republiky 

Dalajláma XIV.,  
najvyšší súčasný  
predstaviteľ lamaizmu  
a tibetský duchovný 

Rafael Correa Delgado,  
prezident Ekvádorskej republiky 

Viktor Orbán,  
predseda maďarskej vlády 



Voľba víťaza XIII. ročníka internetovej ankety BEST BANK
Od 21. marca 2012 do 20. novembra 2012 bolo nominovaných do XIII. ročníka internetovej ankety 
BEST BANK desať bánk. Prosím, krížikom označte Vášho víťaza. Za Najlepšiu banku roka 2012 a víťaza 
XIII. ročníka internetovej ankety BEST BANK bude vyhlásená tá banka, ktorá získa najvyšší súčet hlasov 
z tohto hlasovania a z hlasovania na www.hospodarskyklub.sk.

Prvá stavebná sporitelňa 

J&T banka 

Tatrabanka 

Privatbanka 

Slovenská sporitelňa 

ING Bank N.V. 

HSBC Bank plc. 

Volksbank Slovensko 

VÚB 

UniCreditBank 



Voľba víťaza VI. ročníka internetovej ankety  
Najsympatickejší člen vlády Slovenskej republiky za rok 2012
V období od 21. marca 2012 do 20. novembra 2012 bolo nominovaných sedem členov vlády SR  
do VI. ročníka internetovej ankety Najsympatickejší člen vlády SR za rok 2012. Nominovaný s najvyšším 
súčtom hlasov z tohto hlasovania a z hlasovania na www.hospodarskyklub.sk  bude vyhlásený  
za Najsympatickejšieho člena vlády Slovenskej republiky za rok 2012. 

Robert Fico,  
predseda vlády 

Zuzana Zvolenská,  
ministerka zdravotníctva 

Miroslav Lajčák,  
podpredseda a minister zahraničných vecí 

Ján Richter,  
minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Dušan Čaplovič,  
minister školstva, vedy, výskumu a športu 

Peter Kažimír,  
podpredseda a minister financií 

Robert Kaliňák,  
podpredseda a minister vnútra 



Voľba víťaza VII. ročníka internetovej ankety 
Najsympatickejší poslanec NR SR za rok 2012
V období od 21. marca 2012 do 20. novembra 2012 bolo nominovaných dvanásť poslancov zo 
stopäťdesiat do VII. ročníka internetovej ankety Najsympatickejší poslanec NR SR za rok 2012.  
Za najsympatickejšieho poslanca NR SR za rok 2012 bude vyhlásený ten, ktorý bude mať najvyšší  
súčet hlasov z tohto hlasovania a z hlasovania na www.hospodarskyklub.sk. 

Radoslav Procházka, KDH 

Lucia Nicholsonová, SaS 

Igor Matovič, OĽaNO 

Maroš Kondrót, SMER SD 

Helena Mezenská, OĽaNO 

Lea Grečková, SMER SD 

Pavol Frešo, SDKU - DS 

Jana Žitňanská, zvolená za KDH 

Mikuláš Huba, OĽaNO 

Miroslav Beblavý, SDKÚ DS 

Alojz Hlina, OĽaNO 

Dušan Jarjabek, SMER SD 



Partneri:

Prvá stavebná sporitelňa, a.s. 
Bratislava

Zväz celulózo-papierenského  
priemyslu SR

United Group, s.r.o. 
Bratislava

Polleo Partners, s.r.o. 
Bratislava

Považská cementáreň, a.s. 
Ladce

Kávomaty, s.r.o. 
Kežmarok



Odoslať  
hlasovací lístok

Kliknite na tlačidlo „Odoslať hlasovací lístok“, alebo uložte celý dokument vo formáte pdf. a pošlite  
na e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk, príp. na poštovú adresu:  
Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie, Topoľčianska 5, 854 04 Bratislava, Slovenská republika.

Ďakujeme za Váš hlas.

Zakladajúci člen a  správca od 1993. roka dr. Peter Kasalovský ďakuje pri vstupe združenia do  tretieho decénia jeho súčasným a minulým 
členom, ako aj sympatizantom zo Slovenskej republiky a zo zahraničia za konkrétnu prácu na prospech Slovenskej republiky a jej 
obyvateľstva. Mal to vzácne šťastie, že sa mohol zoznámiť so stovkami jedinečných osobností, ktorým nielen záleží, ale aj sa všemožne 
pričiňujú o kvalitu nášho občianskeho, národného, štátneho a európskeho domova.

Bratislava, 21. novembra 2012
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