
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: 221
Počet hlasovacích lístkov ďaľších osobností: 78

Začiatok hlasovania: 22. november 2011
Koniec hlasovania: 23. december 2011

Slávnostné vyhlásenie domácich a zahraničných laureátov Zlatého biatca za rok 2011, víťaza IX. ročníka internetovej ankety World Politician a víťaza XII. 
ročníka internetovej ankety BEST BANK sa uskutoční na mimoriadnom zhromaždení a celkove 230. podujatí združenia Neformálne ekonomické fórum 
Hospodársky klub, ktoré sa uskutoční v stredu 14. marca 2012 o 13. hodine v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Výsledky voľby klubového výboru a revizóra budú zverejnené do 15. januára 2012 na  www.hospodarskyklub.sk. Správca združenia zvolá prvú schôdzu 
nového výboru najneskôr do 31. januára 2012. Výsledky voľby funkcionárov výboru budú zverejnené na www.hospodarskyklub.sk a vyhlásené správcom na 
najbližšom riadnom zhromaždení združenia.

Dr. Peter Kasalovský,
zakladajúci člen a správca združenia NEF Hospodársky klub
Garant cien a ankiet od 1993. roka

Pozvanie 
na neverejnú elektronickú voľbu v tradičných anketách 

združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho partnerov 



Národný onkologický ústav v Bratislave  
Za  organizáciu a riadenie zdravotnej starostlivosti 
a príkladný vzťah k pacientom

Doc. Ing. Peter Stanek, PHD, ekonóm 
Za makroekonomické analýzy a prognózy

KPMG Slovensko, s.r.o. 
Za ekonomické poradenstvo

Ing. Robert Baumgartner,  
konateľ ARB SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Za  podnikateľské výsledky a kvalitu bytových 
objektov

Zsolt Simon,  
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Za snahu o udržanie a rozvíjanie domácej 
výroby potravín a o lepšie podmienky pre 
poľnohospodárov v rámci EÚ

ESET, spol. s r.o. 
Za jedinečný rast a rozvoj firmy a za  tvorbu 
proaktívnych bezpečnostných riešení

Ing. arch.Juraj Jančina,  
AK Jančina, s.r.o.  
Za architektonickú a podnikateľskú invenčnosť

Ing. Alexej Beljajev,  
predseda predstavenstva, Tatravagónka, a.s., 
Poprad  
Za konsolidáciu a následný rozvoj firmy 
a vysokú kvalitu produkcie

Gen. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.,  
dekan Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej 
školy v Bratislave  
Za  tvorbu, organizáciu a riadenie PF 
Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

JUDr. Oszkár Világi, podnikateľ  
Za podnikateľské a spoločenské aktivity

Ing. Ivan Trančík,  
konateľ,  I. TRAN., s.r.o., Turzovka 
Za kvalitu produkcie a exportné výsledky 

Ing. Milan Mňahončák,  
generálny riaditeľ,  Chemkostav HSV a.s., Humenné 
Za stabilitu a rozvoj firmy a kvalitu jej stavebnej činnosti 
v zahraničí

Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.,  
prednosta Urologickej kliniky, Nemocnica akademika L. 
Dérera 
Za prínos k rozvoju medicínskeho odboru v SR

Ing. Slavomír Eliaš,  
predseda predstavenstva, Kúpele Bojnice, a.s.  
Za  podnikateľské výsledky a prínos k rozvoju kúpeľníctva

Jozef Dvonč,  
primátor mesta Nitra 
Za výsledky  5-ročnej primátorskej činnosti a za snahu 
o posilňovanie občianskej demokracie 

Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PHD. J.S.D.,  
predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR 
Za službu verejnosti ako poslanca parlamentu a so 
zreteľom na návrh novely zákona o zodpovednosti za 
škodu pri výkone verejnej funkcie

V období od 21. marca do 16. novembra 2011 došlo správcovi združenia 
Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub celkove 36 návrhov na 
nomináciu na jeho výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2011. Garant  tejto prestížnej 
ceny, udeľovanej od 1993. roka,  prijal sedemnásť nominácií. Nominačný proces 
sa skončil dňom  20. novembra 2011.

Informácie o nominovaných sú zverejnené aj na www.hospodarskyklub.sk. 
Číslicami 1 – 3 označte  Vašich favoritov. 
Za prvé miesto získajú 5 bodov, za druhé miesto 3 body a za tretie miesto 1 bod. 
Traja s najvyšším počtom bodov sa stanú laureátmi výročnej ceny Zlatý biatec  
za rok 2011.

Voľba laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2011
Výročná cena združenia sa udeľuje na základe neverejnej, resp. tajnej voľby od 1993. roka.



Šiesti zo zahraničia

Od 1993. roka sa udeľuje na základe tajnej voľby výročná  cena združenia 
Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Zlatý biatec.  Zo zahraničia 
je päťdesiatpäť laureátov. Toto ocenenie je za výnimočné podnikateľské  
a humanizujúce počiny  a za zásluhy o dobré vzťahy medzi národmi. V období 
od 21. marca do 20. novembra 2011 bolo navrhnutých na nomináciu na Zlatý 
biatec za rok 2011 šesť osobností zo zahraničia : D. Tusk, poľský predseda 
vlády, V. Orbán, maďarský predseda vlády, marocký kráľ Mohamed VI., bývalý 
prezident Svetovej banky J. D. Wolfensohn, Šejk Mohammed, predseda vlády 
Emirátu Dubai a viceprezident SAE a V. I. Jakunin, prezident Ruských železníc. 

 

V súlade so Štatútom rozhoduje o udelení Zlatého biatca zahraničnej osobnosti, 
resp. firme jeho garant na základe odporúčaní členov združenia. O zverejnení 
rozhodnutia a o slávnostnom akte odovzdania Zlatého biatca rozhoduje správca 
alebo výbor združenia.

Do 31. 12. 2011 bolo vyhlásených 55 zahraničných osobností, resp. inštitúcií 
alebo firiem za laureáta Zlatého biatca. Pre nových laureátov zo zahraničia sú 
pripravené dve medaily s letopočtom 2011 – 2012 a s poradovými číslami 211 
a 212 (celkový počet vyrazených medailí). Medaily domácich laureátov budú 
mať taktiež letopočet 2011-2012, ale poradové číslo 1, 2,  3 ...  

Voľba laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2011
Výročná cena združenia sa udeľuje na základe neverejnej, resp. tajnej voľby od 1993. roka.



Voľba víťaza IX. ročníka internetovej ankety World Politician 

V období od 21. marca do 20. novembra bolo nominovaných šestnásť osobností do IX. ročníka internetovej 
ankety World Politician. Krížikom označte Vášho víťaza. Osobnosť s najvyšším počtom hlasov z tohto 
tradičného osobitného  hlasovania a internetového hlasovania bude vyhlásená za Najsympatickejšieho 
politika sveta za rok 2011 a víťaza IX. ročníka internetovej ankety World Politician.

Dalajláma,  
tibetský duchovný

V. Orbán,  
maďarský premiér

A. Merkelová,  
nemecká kancelárka

V. Putin,  
ruský premiér

Ban Ki-Moon,  
generálny tajomník OSN

Hu Jintao,  
prezident ČĽR

P. Nečas,  
český premiér

D. Tusk,  
poľský premiér

K. Kočí,  
nezávislá poslankyňa PS ČR

V. Klaus,  
prezident ČR

D. Medvedev,  
prezident Ruska

Pápež Benedikt XVI. 

D. Cameron,  
britský premiér

J. Gillardová,  
australská predsedníčka vlády

E. Kenny,  
írsky premiér

Jóhanna Sugurdardóttir, 
predsedníčka vlády  
Islandskej republiky



Voľba víťaza XII. ročníka internetovej ankety BEST BANK
Od 21. marca do 20. novembra bolo nominovaných do XII. ročníka internetovej ankety BEST BANK 
deväť bánk. Prosím, krížikom označte vášho víťaza. Za Najlepšiu banku roka 2011 a víťaza XII. ročníka 
internetovej ankety BEST BANK bude vyhlásená tá banka, ktorá získa najvyšší súčet hlasov z tohto 
tradičného osobitného hlasovania a z internetového hlasovania.

Poštová banka

Prvá stavebná sporitelňa

ČSOB

Tatrabanka

Slovenská sporitelňa

OTPbanka

UniCredit Bank

Privat banka

J&T banka



Voľba členov výboru a revizóra združenia
Celkove bolo navrhnutých v súlade so Stanovami  16 členov združenia.  Hlasujú členovia združenia ! 
Prosím, vyznačte krížikom  deväť kandidátov. Deviati kandidáti s najvyšším počtom hlasov sa stanú členmi 
výboru združenia na obdobie 2012 – 2013.

Ján  Gabriel

Peter Kasalovský

Ladislav Vaškovič

Štefan Boháček

Peter Hrinko

Rudolf Y. Mosny (USA)

Michal Kravčík

Terézia Lovíšková

Ladislav Štibrányi

Juraj Dlhopolček

Jaroslav Hinšt

Zdeněk Dokulil (ČR)

Vladislav Pestov (Rusko)

Mikuláš Milko

Róbert Baumgartner

Zdena Rabayová

Kandidáti na revizóra
Za revizóra bude zvolený kandidát s vyšším  počtom hlasov.

Jirí Mikulenka Lumír  Ondrušek



Partneri:

Prvá stavebná sporitelňa, a.s. 
Bratislava

Biatec Group, a.s.,  
Bratislava

UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská 
lekárnická akciová spoločnosť

Slovnaft, a.s.,  
Bratislava

Corinex Group, a.s.,  
Bratislava

KPMG Slovensko, spol. s r.o.,  
Bratislava

Compel Rail, a.s.,  
Martin

CK Hydrotour

Zväz celulózo-papierenského  
priemyslu SR

Polleo Partners, s.r.o. 
Bratislava

Paneurópska vysoká škola 
v BratislavePovažská cementáreň, a.s. 

Ladce
Pivnica Radošiná, s.r.o.,  

Trnava

Lázně Luhačovice, a.s. 
Luhačovice, Česká republika

Kávomaty, s.r.o. 
Kežmarok



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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