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Fotoobjektívom P. Kresánka približujeme atmosféru vče-
rajšieho 148. klubového podujatia, ktoré bolo venované
oficiálne aj v kuloároch dvom viac ako silným témam.
Najprv slovenským ambíciám v EÚ pri porovnaní s ďal-
šími štátmi V4 a potom bankovému sektoru. Plných sto-
päťdesiat minút a potom ešte hodinu zneli rôzne názory,
ktoré mali však spoločného menovateľa: využiť jedineč-
nú šancu a byť prínosom pre Európsku úniu.

BEŽCI  Z  DLHEJ TRABEŽCI  Z  DLHEJ TRA TETE

Po prvý raz v desaťročnej činnosti Hospodárskeho klubu (NEF) ma-
li hlavné slovo ženy: zástupkyňa generálneho tajomníka OSN, vý-
konná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Brigita
Schmögnerová a predsedníčka predstavenstva a zároveň generálna
riaditeľka Slovenskej sporiteľne, a. s., Regina Ovesny-Straka. 

B. Schmögnerová v diskusii s bývalým prezidentom Slovenskej poisťovne Ru-
dolfom Janáčom, ktorý bol prinútený prevziať pre Allianz-Slovenská poisťov-
ňa aj osvedčenia o cenných umiesteniach v ankete Hospodárskeho klubu a
Hd Poisťovňa pre 21. storočie. V pozadí R. Ovesny-Straka diskutuje s predse-
dom Hospodárskeho klubu S. Hatinom.

Čas spomienok alebo hovory o blízkej budúcnosti Slovenska medzi niekdajšou
prominentkou SDĽ a jej vládnou činiteľkou B. Schmögnerovou a J. Čarnogurským,
niekdajším prominentnom KDH, ktorý pôsobil v najvyšších vládnych funkciách? 

Regina Ovesny-Straka prijala z rúk predsedu Hospodárskeho klubu  S. Hatinu
a člena výboru R. Y. Mosného osvedčenie o prvom mieste Slovenskej sporiteľne
v III. ročníku ankety Best Bank pred víťazom predchádzajúcich dvoch ročníkov
Ľudovou bankou a Tatra bankou.

V. Balogh, generálny riaditeľ CHZP, ktorá zvíťazila v II. ročníku ankety Poisťov-
ňa pre 21. storočie v kategórii zdravotných poisťovní, v rozhovore s J. Murgašom,
ktorý bol donedávna nielen primátorom Lučenca, ale aj spoluzakladateľom 
prvého regionálneho Novohradsko-gemerského Hospodárskeho klubu.

Predseda Hospodárskeho klubu s veľvyslancom Českej republiky Rudolfom
Slánským. V pozadí generálny riaditeľ Nationale Nederlanden poisťovňa 
Tomáš Nidetzky, ktorý bol relatívne spokojný s druhým miestom svojej fir-
my v II. ročníku Poisťovňa pre 21. storočie v kategórii životné poistenie.

Generálny riaditeľ Slovenskej Grafie, a. s., Ivan Kováčik diskutuje s pod-
nikateľom a publicistom I. Perlakim.


