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

Pred devätnástym rokom života

V máji 1993. roka mi jeden z najvýznamnejších európskych vydavateľov
odporučil združiť skupinu domácich osobností, ktoré sa označujú ako V.I.P. Po
hodine „diskusie“ som mal predstavu jednak o budúcom „hospodárskom klube“,
ale aj o tom, že treba sa vedieť, obrazne povedané, pokloniť tým, ktorí najviac
„kmitajú“ v tom revolučne-nerevolučnom, ale nesporne hektickom období.
Namiesto fragmentu „nastupujúcej“ slovenskej koruny na líc novej medaily som
sa rozhodol pre dávnominulý keltský biatec. A nie z nevýrazného kovu, lež zo
zlata. Je faktom, že ma vtedy jemne navigovali priatelia so záľubou v numizmatike
a vo vzťahoch spoločenských a vôbec ľudských...
O niekoľko hodín bola na papieri predstava o klube a o tom, ako vzdať poctu
najschopnejším z hospodárstva, no i z ďalších oblastí života spoločnosti. A potom
v závere augusta 1993. roka som stvoril a zvolal za myslený okrúhly stôl 35
osobností, ktoré sa zišli v niekdajšom hoteli Forum. Spoločne sme uvažovali, kto
a za čo by mal dostať Zlatý biatec. Väčšina z prítomných bola za to, aby našu zlatú
medailu s číslom 1 dostal prvý prezident republiky M. Kováč. Ďalšie mená som
si zapísal a bolo ich dvadsaťjeden, pričom o laureátoch za 1993. rok rozhodli tajne
ôsmi členovia klubu a ja. To bol začiatok spoločenských aktivít podnikateľov,
ktoré sa dejú plných 18 rokov.
Do Nového roka 2011, ktorý bude kalendárne devätnástym v našej histórii,
vstúpime s takýmito akoby štatistickými údajmi: 210 riadnych členov v SR,
pričom v členskej evidencii máme doteraz zapísaných celkove 1736 osôb, 209
laureátov Zlatého biatca, z toho 55 zahraničných, a 86. riadnych zhromaždení
a celkove 223. podujatí. I keď naša svojprávnosť, a hlavne princíp nadstraníckosti,

vždy boli na prekážku väčšine vládnych aj opozičných politikov a konkrétnym
lobistickým skupinám, tak jestvujeme. Aj preto, alebo práve preto, že sme svojou
činnosťou získali závideniahodnú duchovnú podporu jedinečných osobností
z domova a zo zahraničia.
Aj týchto niekoľko riadkov, ktoré sa dostali na papier alebo na obrazovku
počítača v súvislosti s nadchádzajúcou voľbou nových laureátov Zlatého biateca,
by sa mohlo rozmnožiť na superknihu o ľudskej, a zároveň občianskej sile
a zodpovednosti. Stačilo by naozaj zaznamenať len to najdôležitejšie v živote
každého, kto bol poctený našou medailou Zlatý biatec. V tohtoročnej neverejnej
a prakticky v tajnej voľbe rovnako ako v tej pamätnej v 1993. roku, poskytujeme
voličom iba niekoľko vodiacich informácií o nominovaných. Je tu tak priestor
pre čo najslobodnejšie rozhodovanie medzi životne, prácou a jej výsledkami, ako
aj pozične odlišnými nominovanými...

Dr. Peter Kasalovský

Nominovaní na Zlatý biatec za rok 2010

V období od 27. marca do 20. novembra 2010 dostal garant výročnej ceny
Zlatý biatec celkove 25 návrhov na nomináciu domácich osobností hospodárstva
a spoločnosti, z ktorých prijal jedenásť.
Traja nominovaní, ktorí získajú najviac bodov v neverejnom elektronickom
hlasovaní 299 členov združenia a ďalších osobností slovenskej spoločnosti od
10. decembra do 23. 12., sa stanú novými laureátmi výročnej ceny Zlatý biatec
za rok 2010.

Zlatý biatec za rok 1993 s poradovým číslom jeden bol udelený prezidentovi
Slovenskej republiky Michalovi Kováčovi. Prezident Slovinskej republiky bol
vyhlásený ako prvá zahraničná osobnosť za laureáta výročnej ceny Zlatý biatec
v roku 1994. Celkový počet ocenených v období 1993 – 2010 bude 209
osobností, z toho 55 zahraničných a 154 zo Slovenskej republiky.

(Poradie nominovaných je dané dňom prijatia nominácie.)

Partneri:
Lázně Luhačovice, a.s.
Luhačovice, ČR
www.lazneluhacovice.cz

Kávomaty, s.r.o.
Kežmarok
www.kavomaty.sk

ITNets, s.r.o.
Bratislava
www.itnets.sk

Za organizáciu, riadenie a výsledky výskumu v oblasti výroby buničiny,
papiera a recyklácie papiera

Ing. Štefan Boháček, PHD (1965)
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava
www.vupc.sk

Najvýznamnejší moment v kariére

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?

Inštalácia vlastného optimalizačného softvéru STARCHOPT na optimalizáciu
extrakcie škrobu z bambusových štiepok v celulózo-papierenskom kombináte
Grupo Industriao Joao Santos v Itapagé v Brazílii v roku 1993. Z extrahovaného
škrobu sa vyrábal bioetanol, ako palivo na pohon automobilov, ktorý sa začína
vyrábať v posledných rokoch už aj v Európe. Zo štiepok sa potom vyrábala
buničina a následne papier. Okrem úspešnej inštalácie softvéru sme realizovali
významnú modifikáciu technológie varenia buničiny a iné úspešné modifikácie
procesov v rámci technologického celku. Je treba poukázať na skutočnosť, že vo
výrobe bioetanolu je Brazília svetovým lídrom a rozvíja aktivity v tejto oblasti už
od sedemdesiatych rokov minulého storočia. Záujem, či nezáujem investorov
o túto zaujímavú oblasť hospodárstva úzko súvisí s aktuálnou cenou ropy.

Konsenzuálne vytvorenú stratégiu rozvoja na báze jasne formulovaných priorít,
určených na základe serióznej a objektívnej analýzy potenciálu slovenského
hospodárstva a spoločnosti, adaptabilné inovačné prostredie, účinnú motiváciu
v každom segmente hospodárstva a spoločnosti ako celku, ustálené legislatívne
prostredie, do ktorého sa budú implementovať len tie najpotrebnejšie zmeny
na základe širokého politického konsenzu a vymáhateľnosť práva v reálnom
čase.

Za pedagogickú činnosť, osobitne v predmete Filozofické aspekty kybernetiky
a umelej inteligencie

Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc. (1945)
Vedúci Katedry kybernetiky a informatiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
www.tuke.sk

Za vybudovanie prosperujúcej hospodárskej organizácie a jej rozvoj

RNDr. Tomislav Jurík, CSc. (1954)

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
www.unipharma.sk

Najvýznamnejší moment v kariére

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?

Rozhodujúcim medzníkom v mojej profesionálnej kariére určite nebol deň,
keď som sa po 15-ich rokoch praxe v nemocnici rozhodol pre samostatné
podnikanie formou s.r.o. Najvýznamnejším momentom bolo rozhodnutie
transformovať s.r.o. na akciovú spoločnosť formou verejnej výzvy na upísanie
akcií. Takto sa mojimi spoločníkmi stali lekári, lekárnici i bežní občania z
celého Slovenska. Pri vzniku a.s. v roku 1995 som akcionárom sľúbil výnos
minimálne 20% ročne formou dividend. Sľub som do dnešného dňa dodržal.

Slovenská spoločnosť oslávi 1.januára 2011 18 rokov, čiže dosiahne plnoletosť.
Z detských chorôb sa už síce vystrábila, ale určite potrebuje dozrieť. Rozmenené
na drobné, slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo tiež určite potrebujú viac
slušnosti. Viac férovej hry, ktorá sa bude riadiť presnejšími a spravodlivejšími
pravidlami. A takisto potrebujú eliminovať na najnižšiu možnú mieru korupciu
v spoločnosti. Vyhubiť úplne sa ju asi nepodarí. Ale treba jasne povedať, že
korupčné správanie spoločnosti a aj hospodárstvu škodí. No a v neposlednom
rade slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo potrebuje nekonečný optimizmus
a vieru. Pretože aj v čase krízy platí, že kríza je z 50% aj príležitosťou.
Príležitosťou zbaviť sa starých rán. Očistiť sa od starých chýb. Nastaviť nové
finančné mechanizmy nášho ďalšieho fungovania. Najdôležitejšie je však týmto
krokom veriť.

Za dynamiku firmy, rozvíjanie vinohradníckej tradície a víno Radošinsky Klevner,
ročník 2009

Pivnica Radošiná, s.r.o.
Trnava
www.pivnicaradosina.sk

Zuzana Mrázová
konateľka

Spoločnosť Pivnica Radošina bola založená v roku 2004. Je pokračovateľom tradície
výroby kvalitných radošinských vín. Ponúka široký sortiment kvalitných vín, vyrobených
modernou technológiou. Výrobné priestory a technológia prešli v minulom roku
rozsiahlou modernizáciou. Celkove vyrobí 250 tisíc litrov vín ročne. Takmer 70 %
produkcie tvoria biele odrody. Najviac žiadané sú rulandské biele, rulandské šedé, rizling
rýnsky, veltlín zelený, tramín červený alebo moravský muškát, z modrých rulandské
modré. Osobitné postavenie má Radošinský Klevner ako zmes rulandského bieleho
a rulandského šedého s obohatením o utajovanú receptúru. Bol dodávaný na anglický
kráľovský dvor, ktorý mu ako jedinému zo Slovenska udelil certifikát. V kampani 2009
po prvýkrát použili vlastné kmene kvasiniek na fermentáciu vína Radošinský Klevner.
Tieto kvasinky prispeli k originalite a jedinečnosti tohto vína.

Za všestrannú príkladnosť výkonu lekárskeho povolania

Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP (1960)

Vedúca osobnosť slovenského zdravotníckeho „Tropic team“, ktorá už desať rokov organizuje zdravotnícku pomoc
a charitatívnu činnosť v najchudobnejších štátoch sveta.
Zakladateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Najvýznamnejší moment v kariére
Keď som v roku 2003 odišiel z pozície 4-atestovaneho profesora a začal
pôsobiť ako všeobecný lekar v Keni a v Južnom Sudáne.

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?
Najviac potrebujeme:
a. solidaritu s menej uspešnými a menej šťastnými
b. čisté a dobré medziľudské vzťahy
c. čestné a spravodlivé podnikateľske prostredie
d. požehnanie od nášho Hospodina

Za kvalitu drevárskej výroby a jej export a za inovatívne riešenia pri tvorbe
a ochrane karpatského životného prostredia

Štefan Vaľo (1949)
Konateľ
GRATAX, spol.s r.o., Košice
Staviteľ lesných ciest a hrádzí
www.povodne.sk
www.gratax.sk

Najvýznamnejší moment v kariére

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?

Najvýznamnejším momentom v mojej kariére bol pád bývalého režimu v roku
1989. Od tohto okamihu som mohol naplno realizovať svoje vízie v práci ...

Potrebuje vnímať neoddeliteľnú spätosť ľudí a prírody. Občianska spoločnosť
by sa mala zaujímať o prácu odborníkov a inštitúcií , ktorých predmetom činnosti
je, resp. by mala byť správa prírodného bohatstva tejto krajiny.
Problematika hospodárenia s vodou by v médiách nemala rezonovať len
v období prírodných katastrof , akými povodne bezpochyby sú.
Zadržiavanie vody v krajine v mieste dopadu zrážok, neodvodňovanie krajiny,
zabraňovanie vysúšania krajiny, opatrenia proti prehrievaniu krajiny, to sú témy
, ktoré už boli v minulosti podrobne teoreticky rozpracované . Je najvyšší čas
začať s opatreniami , ktoré účinne zabránia zmenám klímy v praxi. Pretože, kým
sa o týchto tézach konajú odborné semináre , rýchlym odvodom dažďovej vody
z lesnej krajiny spôsobujeme v nižšie položených oblastiach záplavy, vysušujeme
lesy a zvyšujeme tým riziko vzniku požiarov, vysušená krajina sa prehrieva
a klimatické zmeny napredujú. Ak tomuto nezabránime dnes, ďalším pokoleniam
so sebe zanecháme spúšť a púšte.

Za prínos k tvorbe podnikateľského prostredia

Eugen Jurzyca (1958)

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Najvýznamnejší moment v kariére
Nástup na Protimonopolný úrad SR. Bol to úrad, ktorý predstavoval
fungovanie základných princípov súčasného ekonomického systému. Veľa som
sa naučil a práca ma veľmi bavila. Dozvedel som sa veľa o princípoch trhovej
ekonomiky, ale aj o princípoch tvorby konkurenčného prostredia pre kvalitu
života v krajine.

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?
Toho, čo potrebuje slovenská spoločnosť je viac, ale medzi najdôležitejšie
patrí transparentnosť.

Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1981 na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave, študoval na Open University v Bratislave (1991-1992)
a absolvoval polročnú stáž na Georgetown University v USA (1993).
Okrem toho participoval na viacerých kurzoch a školeniach organizovaných v rámci
programov medzinárodných inštitúcií, ako napríklad Svetovej banky či OECD.
Pôsobil v Centre pre hospodársky rozvoj, na Protimonopolnom úrade SR, bol
členom Bankovej rady NBS (december 2000 - december 2001), členom Rady
Nadácie otvorenej spoločnosti, konzultantom OECD a Svetovej banky. Bol poradcom
prezidenta SR Rudolfa Schustera a viacerých ministrov. Pracoval v Inštitúte pre
ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Za prínos k euromene v SR

Ing. Elena Kohútiková, PHD (1953)
Zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva
Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava

Najvýznamnejší moment v kariére
Najvýznamnejší moment v mojej kariére: vznik slovenskej koruny
a zavedenie eura.

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?
Najviac potrebujeme stabilitu podmienok pre podnikanie, vyrovnané
rozpočtové hospodárenie, lepšiu a rýchlejšiu vymožiteľnosť práva.

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Pracovala v ZŤS Dubnica
n/V, potom osem rokov v Ekonomickom ústave SAV. Od roku 1990 pôsobila v ŠBČS
a po vzniku NBS sa v roku 1993 stala vrchnou riaditeľkou jej ekonomického
úseku. V roku 1994 sa stala členkou Bankovej rady NBS. V období rokov 2000
– 2006 bola viceguvernérkou NBS, zodpovednou za riadenie menovej politiky,
operácií na voľnom trhu, riadenie devízových aktív a manažment rizika, riadenie
úseku informatiky a odboru výskumu. Centrálnu banku navonok zastupovala v
Európskej komisii vo Výbore pre ekonomickú a finančnú politiku (EFC). Bola
členkou Výboru pre medzinárodné vzťahy v Európskej centrálnej banke (IRC),
alternátom guvernéra NBS v Generálnej rade Európskej centrálnej banky a Svetovej
banke a tiež členkou Výboru OECD pre ekonomickú politiku.

Za korektnosť výberu faktov a ich invenčné novinárske spracovanie

Master of Arts Vladimír Bačišin, PHD (1963)
pedagóg, analytik a publicista
www.bacisintkac.com

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?
Školstvo má nízku úroveň vďaka nezodpovednému správaniu sa politikov.
Zmena je možná vtedy, keď sa citeľne zvýšia mzdy pedagógom.

Pedagóg, analytik a publicista, partner a spolumajiteľ konzultačnej spoločnosti
Bačišin/Tkáč, s.r.o., Bratislava
Je autorom vyše štyritisíc novinárskych článkov s ekonomickou a spoločenskou
problematikou. Desiaty rok pôsobí aj ako pedagóg na Ekonomickej univerzite
v Bratislave a na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova s bohatou
publikačnou a konferenčnou činnosťou.

Za osobný prínos k tvorbe lepších podmienok na zabezpečenie a želateľnej kvality zdravotnej
starostlivosti v SR

Mimoriadny prof. MUDr. Milan Dragula, PHD (1948)

Prezident Slovenskej lekárskej komory
prednosta Kliniky detskej chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin
www.lekom.sk
www.mfn.sk

Najvýznamnejší moment v kariére

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?

Najvýznamnejšie momenty v mojom živote, nenazval by som to kariére, bolo
budovanie Kliniky detskej chirurgie JLF UK a UNM Martin, výchova mojich
nasledovníkov. Klinika patrí medzi špičkové európske pracoviská.

Slovenská spoločnosť sa musí zbaviť korupčného prostredia, aby bola
transparentná hospodárska súťaž. V zdravotníctve je potrebné vytvoriť
podmienky fungovania regulovaného trhu, tak na strane poskytovateľov, ako
aj poisťovní. Toto úplne absentuje. Potrebné je vytvoriť podmienky odpojenia
zdravotného poistenia od štátneho rozpočtu.

Ďalším momentom bola snaha o zavádzanie systémov manažérstva kvality
v zdravotníckych zariadeniach, za čo som dostal cenu za kvalitu z rúk prezidenta
SR.
Neskôr funkcia prezidenta Slovenskej lekárskej komory, kde sa musím
zaoberať okrem iného ekonomikou a kvalitou v zdravotníctve. Výsledkom bola
spolupráca so Slovenskou akadémiou vied pri vydaní publikácie „Stratégia
rozvoja Slovenskej spoločnosti“, kapitola „Starostlivosť o zdravie – kľúčový
pilier sociálneho štátu“, kde sa snažím presvedčiť kompetentných, že prvoradou
úlohou je zlepšenie zdravotného stavu populácie občanov SR a nie je to záležitosť
len rezortu.

Za podnikateľskú flexibilitu, kvalitu a spoľahlivosť so zreteľom na hospodárske výsledky v
roku 2010

Vladimír Bielik
generálny riaditeľ
BOST SK, a.s., Trenčín
www.bost.sk

Najvýznamnejší moment v kariére
Vybudovanie 20. ročnej rodinnej firmy – výrobného závodu s vytvorením 80
pracovných miest, vybudovanie vlastnej výrobnej značky BOST AP /advanced
precision/ a prežitie hospodárskej krízy.

Čo najviac potrebuje slovenská spoločnosť a jej hospodárstvo?
Za posledných dvadsať rokov sme zaznamenali úpadok vývoja a výskumu
v oblasti strojárenstva. Slovenské produkty pomaly miznú a sú nahrádzané
zahraničnými. Je tu absolútny nedostatok odborníkov strojárenstve. Pokiaľ chce
slovenská spoločnosť napredovať musí začať od nastavenia podmienok pre z
aktratívnenie technických smerov na školách všeobecne, nastaviť fungovanie
univerzít tak, že musia slúžiť potrebám podnikov, kde ich absolventi nie sú polo
produktmi školského systému, ale okamžite použiteľní pre prax.

Samozrejme pomoc pre slovenské podniky je tu - z fondov EU , ale ako som
pocítil na vlastnej „koži“ je nepružná a zbyrokratizovaná. Vedecké projekty v
oblasti vedy /v rámci MH/ sú od 24.6.2010 doteraz pozastavené v časti čerpania
nenávratných príspevkov /na celom Slovensku/, čo samozrejme spomaľuje
výskum slovenských produktov v prospech zahraničných investorov. Takže krátka
odpoveď – menej európskej a slovenskej byrokracie – veď , čo môže najlepšie
dokumentovať dobrý výskum, ako hmatateľný kvalitný produkt slovenských
podnikov, tak aby sme aspoň sčasti neboli vazalmi nadnárodných spoločností.
V neposlednom rade, kde môžeme našim českým susedom iba závidieť, je
zlepšovanie v podobe proexportnej politiky /Czech Trade, Czech Invest/. Na
Slovensku skoro neexistuje /alebo je to v malej miere a nesystémové/ a to ju
stačí iba odkopírovať a hneď sa dostaneme na inú kvalitatívnu úroveň. Síce
sme založili Alianciu EAST, o.z. /exporná aliancia strategických technológií/ na
pomoc malým a stredným podnikateľom, ale bez pomoci štátneho sektoru je to
málo.

Pozvanie
na neverejnú elektronickú voľbu v tradičných anketách
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho partnerov
od 10. decembra do 23. decembra 2010

Počet pozvaných: 299 osobností
Hodnotenie: Za prvé miesto je päť bodov, za druhé miesto tri body a za tretie miesto jeden bod.
Slávnostné vyhlásenie nových domácich a zahraničných laureátov výročnej ceny Zlatý biatec a víťazov internetových a klubových ankiet World Politician
a BEST BANK sa uskutoční na prvom riadnom zhromaždení združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub v roku 2011.
Bratislava 30. novembra 2010
Dr. Peter Kasalovský,
zakladajúci člen a správca združenia NEF Hospodársky klub
Garant cien a ankiet od 1993. roka

Zlatý biatec 2010

Výročná cena združenia sa udeľuje na základe neverejnej, resp. tajnej voľby od 1993. roka.

Myšlienka vzdania pocty za jedinečné spoločenské a humanitné, hospodárske
a podnikateľské, politické, vedecké, vzdelávacie, kultúrne a športové počiny
nezávislou skupinou osobností slovenskej spoločnosti vznikla v jeseni roka 1993.

Traja z nominovaných, ktorí dostanú najviac bodov, sa stanú novými laureátmi
výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2010.

Nominovaní:

Pri mene nominovaného vyberte vaše poradie.

-

Ing. Štefan Boháček, PHD
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s., Bratislava

-

Prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.
vedúci Katedry kybernetiky a informatiky
Technická univerzita, Košice

-

-

RNDr. Tomislav Jurík, CSc.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
UNIPHARMA PRIEVIDZA
Prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Bojnice
Pivnica Radošiná, s.r.o.
Trnava

-

Prof. MUDr. Dr. h. c. Vladimír Krčméry, DrSc., FRCP, FACP
vedúca osobnosť 100-členného slovenského zdravotníckeho
Tropic team

-

Štefan Vaľo
konateľ
GRATAX, spol. s r.o., Košice

-

Eugen Jurzyca
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

-

Ing. Elena Kohútiková, PHD
zástupkyňa generálneho riaditeľa a členka predstavenstva
VUB, a.s., Bratislava

-

M. A. Vladimír Bačišin, PHD
pedagóg, analytik a publicista

-

M. prof. MUDr. Milan Dragula, PHD
prezident Slovenskej lekárskej komory

-

Vladimír Bielik
generálny riaditeľ
BOST SK, a.s., Trenčín

World Politician 2010

VIII. ročník internetovej a klubovej ankety Najsympatickejší politik sveta za rok 2010

Hlasy z hlasovania prostredníctvom internetu a body z tohto tradičného hlasovania
členov združenia a ďaľších osobností SR sa sčítajú najneskôr do 7. januára 2011.

Nominovaní:

Pri mene nominovaného vyberte vaše poradie.

-

Ronald E. Paul
člen Kongresu Spojených štátov

-

Barack H. Obama
prezident Spojených štátov

-

Angela Merkel
kancelárka NSR

-

Viktor Orbán
maďarský premiér

-

Václav Klaus
prezident Českej republiky

-

David Cameron
britský premiér

-

Vladimir Putin
ruský premiér

-

Karel Schwarzenberg
český politik

-

Dmitrij Medvedev
prezident Ruskej federácie

-

Hu Jintao
prezident Čínskej ľudovej republiky

-

Donald Tusk
poľský premiér

-

Cristina Fernández de Kirchner
prezidentka Argetíny

-

Petr Nečas
český premiér

-

Nicolas Sarkozy
prezident Francúzskej republiky

World Politician 2010

VIII. ročník internetovej a klubovej ankety Najsympatickejší politik sveta za rok 2010

Partneri:

Lázně Luhačovice, a.s.
Luhačovice
Česká republika

Kávomaty, s.r.o.
Kežmarok

Považská cementáreň, a.s.
Ladce

INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.
Kežmarok

Finecon, a.s.
Bratislava

UNIPHARMA PRIEVIDZA –
1. slovenská lekárnická akciová
spoločnosť

Paneurópska vysoká škola
v Bratislave

Polleo Partners, s.r.o.
Bratislava

CK Hydrotour

Zväz celulózo-papierenského
priemyslu SR

BEST BANK 2010

XI. ročník internetovej a klubovej ankety Najlepšia banka v Slovenskej republike

Hlasy z hlasovania prostredníctvom internetu a body z tohto tradičného hlasovania
členov združenia a ďaľších osobností SR sa sčítajú najneskôr do 7. januára 2011.

Nominovaní:

Pri mene nominovaného vyberte vaše poradie.

-

Tatra banka

-

Citibank Europe

-

Prvá stavebná sporitelňa

-

ČSOB

-

Všeobecná úverová banka

-

Poštová banka

-

UniCredit Bank

-

Slovenská sporitelňa

-

Privatbanka

-

J&T banka

-

OTP Banka Slovensko

Partneri:
INVESTEFEKT A, s.r.o,
Hlohovec

Prvá stavebná sporitelňa, a.s.
Bratislava

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

