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Dr. Peter Kasalovský
Zakladajúci člen a predstaviteľ združenia od 1993. roka

a jeho Medzinárodného mierového výboru

Dovoľuje si Vás pozvať ako člena reprezentatívneho výberu členov  
a hostí zo Slovenskej republiky a zo zahraničia 

na 130. riadne zhromaždenie a celkove 281. podujatie 
vo forme videokonferencie, 

ktoré je zvolané na 10. mája 2021 so začiatkom o 17. hodine.

Simultánne tlmočenie: SJ/EN : Mgr. Diana Šímová

Technická spolupráca: media TOP, s.r.o.

R.S.V.P.  
Do 28. apríla 2021 na e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk

Program

17.00

Ing. Peter Čatloš, PhD, koordinátor videokonferencie,  
spolupredseda výboru združenia a člen Medzinárodného mierového výboru :

 Privítanie účastníkov

17.05

Ľud Sovietskeho zväzu a Ruska, Spojených štátov a Čínskej ľudovej republiky  
v Druhej svetovej vojne a mierová politika 

Pozvanie prihovoriť sa účastníkom videokonferencie  
a medzinárodnej verejnosti dostali: 

 veľvyslanec Ruskej federácie v SR Igor Borisovič Bratčikov,  
veľvyslankyňa USA v SR Bridget Ann Brink 

a veľvyslanec ČĽR v SR SUN Lijie

17.45

Dr. Ján Šály, člen výboru združenia a člen MMV :  
Oficiálne nevidené fašistické maniere vo Svete, v európskom priestore  

a v Slovenskej republike v tretej dekáde 21. storočia

18.05

Pozvanie uvažovať nahlas o podnetoch prezidenta WEF a laureáta  
„Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2020  

prof. Klausa Schwaba k členom a hosťom našej videokonferencie  
z 3. marca 2021  

www.hospodarskyklub.sk/data_zhromazdenie129/prof_schwab_speech.mp4  
a odpovedať na otázku 

„Aký má byť náš a môj Svet?“ prijali:

Prof. Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV

Ing. Stanislav Polonský

Prof. Jan Keller, sociológ, publicista a spisovateľ, Česká republika

Ing. Miroslav Pavel, vydavateľ, Česká republika

MUDr. Júlia Horáková, PhD, zástupkyňa prednostky Kliniky detskej hematológie  
a onkológie LF UK a NÚDCH

Peter Mihók , čestný predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK

19.00

Dr. Peter Kasalovský: Prečo sme boli v SND 4. novembra 1996?,  
alebo Svet potrebuje nové myslenie a mladosť

19.20

Po štvrtýkrát od 2014. roka opakované a aktualizované vyhlásenie  
Medzinárodného mierového výboru o nevyhnutnosti celosvetovej bezpečnostnej  
a mierovej konferencie, adresované pápežovi Františkovi, prezidentom USA,  

Ruskej federácie a ČĽR, ako aj hlave Slovenskej republiky

19.30
O aktívnu účasť na videokonferencii bol požiadaný e-listom

13. marca a opakovane 8. apríla 2021 
súčasný predseda vlády SR Eduard Heger

Záverečné slovo

Partneri

CK HYDROTOUR, a.s., Bratislava,

 Ing. Anton Barcík ,  
laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2016, 

a členka Medzinárodného mierového výboru   
advokátka JUDr. Eva Mišíková



R.S.V.P. 

Do 28. apríla 2021 na e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk


