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Myšlienka vzdania pocty za jedinečné  spoločenské, hospodárske, 

politické, vedecké, kultúrne a športové počiny   nezávislou skupinou 

podnikateľov, vrcholných manažérov a osobností slovenskej  

spoločnosti  vznikla v jeseni roka 1993. 

Zlatý biatec za rok 1993 č. 1 a č. 2 boli  udelené prezidentovi SR   

Michalovi Kováčovi a predsedovi vlády SR Vladimírovi Mečiarovi  

za osobný prínos ku vzniku Slovenskej republiky.

Na Prvom riadnom zhromaždení klubu 21. januára 1994 si prestížne 

ocenenie prevzalo desať  významných  slovenských a českých   

podnikateľov a manažérskych osobností.

Prezident Slovinskej republiky Milan Kučan bol vyhlásený ako  

prvý  zahraničný V.I.P. za laureáta výročnej ceny Zlatý biatec  

na 7. zhromaždení klubu 15. decembra 1994 v Bratislave.

Od vzniku klubu v roku 1993 do jeho transformácie z nadácie  

na združenie v roku 1997 bolo vyhlásených za laureáta Zlatého  

biatca  61 domácich a 27 zahraničných osobností. V období rokov  

1998 – 2007 bolo za laureátov Zlatého biatca vyhlásených  

77 domácich a 24 zahraničných osobností. 

V rokoch 1993 - 2007  bolo udelených domácim stotridsaťosem  

a zahraničným osobnostiam päťdesiatjeden prestížnych  výročných 

cien Zlatý biatec. Celkove bolo vyhlásených  189 laureátov.



Výročná cena Zlatý biatec za rok 2008
V súlade so Štatútom výročnej ceny Zlatý biatec  

sa  skončil nominačný proces k 15. 11. 2008.  
Z dvadsaťdeväť návrhov bolo prijatých dvanásť nominácií.

1. Bardejovské kúpele, a.s., Bardejov 
          a ich generálny riaditeľ 

 JUDr. Ing. Jaroslav Komora
 www.kupele-bj.sk 
 - za kvalitu kúpeľníctva

2. Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.,  
riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV

 www.niu.sav.sk 
 -  za jedinečné vedecké výsledky a prínos k 

dobrému menu Slovenska

3. JUDr. Pavol Hagyari,  
primátor mesta Prešov

 www.presov.sk
 - za prínos k vyššej kvalite občianskej 

samosprávy v meste Prešov 

4. JUDr. Ivetta Macejková,  
predsedníčka Ústavného súdu SR

 www.concourt.sk 
 - za dobré meno justície a osobitne  

Ústavného súdu SR

5. Mgr. Jozef Oklamčák,  
Oklamčák Production

 www.oklamcak.com
 - za prínos ku kvalite televíznej zábavy  a 

nových smerov národnej kultúry 

6.   Across Finance, a.s., Bratislava
       www.across.sk
      - za podnikanie a investičnú činnosť 

7. Ing. Ján Bodnár,  
primátor mesta Prievidza

 www.prievidza.sk 
 - za rozvoj mesta Prievidza a jeho   

samosprávy

8. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.,  
Bratislava

 www.ousa.sk 
 - za organizáciu a kvalitu zdravotnej 

starostlivosti

9. Ing. Zdenka Kramplová,  
poslankyňa NR SR

 www.nrsr.sk 
 - za snahu o čo najširšiu komunikáciu  

s občanmi-voličmi a  o  nové myslenie  
v pôdohospodárstve  

10. Ing. Pavol Barabáš,  
filmový dokumentarista, cestovateľ a 
konateľ K2 STUDIO, s.r.o., Bratislava

 www.K2.studio.sk 
 - za jedinečnosť  tvorby filmového  

dokumentu

11. Ing. Vladimír Masár,  
predstaviteľ Deloitte Slovakia

 www.deloitte.sk 
 - za prínos ku kvalite audítorstva v SR

12. Ing. Igor Junas,  
predseda predstavenstva, Kerametal, a.s., 
Bratislava

 www.kerametal.sk 
         - za podnikateľskú činnosť



Korešpodenčné a neverejné hlasovanie členov združenia – klubu  
a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti, z ktorého vzídu  

traja laureáti výročnej ceny Zlatý biatec, sa uskutoční  
od 1. decembra do 15. decembra 2008.

Rovnako ako v minulých rokoch právo hlasovať majú riadni  
aj čestní členovia klubu a spolu s nimi sto oslovených  

osobností hospodárstva a spoločnosti. 

Informácie o nominovaných možno získať aj na uvedených  
a ďaľších webstránkach, ako aj na www.hospodarskyklub.sk.   

 Prvé miesto nominovaný č.

 Druhé miesto nominovaný č.

 Tretie miesto nominovaný č.

Za prvé miesto je 7 bodov, za druhé 3 body a za tretie miesto 1 bod.

Vyplnený hlasovací lístok treba poslať najneskôr  
15. decembra 2008 na poštovú adresu:  

NEF Hospodársky klub, Viedenská cesta 5, 854 04 Bratislava,  
alebo sken z originálu na e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk.

 

Slávnostné vyhlásenie nových laureátov s poradovým číslom  
190, 191 a 192 bude na prvom riadnom zhromaždení v roku 2009. 


