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Dr. Peter Kasalovský
zakladajúci člen a predstaviteľ združenia od roku 1993

Dovoľuje si  Vás pozvať na prvú 

 neverejnú časť 117. riadneho zhromaždenia a celkove 266. podujatia, 

 ktoré sa uskutoční v restaurante Liviano na Kutlíkovej ul. č. 17 

 v Bratislave – Petržalke /objekt TECHNOPOLu   

vo štvrtok 31. mája 2018 od 13. h do 17. h

Partner
PhDr. Miroslav Demko,

prezident Lisztovej spoločnosti

R.S.V.P. 
Miesto si rezervujte do 21. mája 2018

na e-mail pkasalovsky@hospodarskyklub.sk 

Druhá časť zhromaždenia sa uskutoční v inom termíne a na osobitné pozvánky.



Program

13.00

Úvodné slovo

13.10

P. Kasalovský : Správa o stave republiky, 6. pokračovanie  
O politickom systéme

13.35

Vyhlásenie Medzinárodného mierového výboru 

13.45

M. Demko, laureát Zlatého biatca :   
O osobnosti veľkého Uhra a Slováka Franza Liszta a o jeho Korunovačnej omši

14.15

Diskusia na tému : Akého chceme prezidenta Slovenskej republiky ?

14.35

Prezentácia SKYWAY CAPITAL členom jeho užšieho vedenia F. Solárom

15.05

Prof.  MUDr. B. Rudinský, CSc.  o živote s medicínou a s pacientami 

15.30

Spoločenské stretnutie



Fikcia z knihy „Death at Intervals“,  
nositeľa Nobelovej ceny  

za literatúru José de Sousa Saramago /1922-2010/

Predstavme si príbeh o jednej krajine, kde ľudia prestanú zomierať.  

Najskôr prepukne všeobecné nadšenie, ale postupne  

ľudia si začnú uvedomovať nepríjemné dôsledky.  

Katolická cirkev si prvá uvedomí, že bez smrti nie je ani zmŕtvychvstanie. 

 A to je pre vieru vážny problém. Životné poisťovne i pohrebné ústavy 

 začnú krachovať. Štát má problém s penziami, rodiny so starostlivosťou 

 o stále väčší počet svojich prestarnutých blízkych. A nik nededí. 

 Veci sa ujme i organizovaný zločin. Začne prepravovať starých ľudí 

 do krajín, kde smrť ešte existuje. ....Vláda prichádza k záveru, 

 že pokiaľ nezačnú ľudia opäť zomierať, je s krajinou koniec.

Príbeh implicitne obsahuje dve zaujímavé poučenia. 
 Jednak , že každú  „novotu“ veľmi skoro využije organizovaný zločin 
 a potom aj to, že ľudia sú spravidla zmenou najskôr slepo nadšení 
 a po zistení, čo to nové všetko znamená, z nich nadšenie vyprchá. 

 A  opakovane znie, že „...takto sme si to nepredstavovali“. A hľadá sa vinník !
(Z aprílovej klubovej korešpondencie.) 


