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Program

Správa o Slovensku  I.
„Že by sme dovideli do raja ... ?“

11.05 – 12.55 h
PhDr. Ľ. Šebo: Morálny stav spoločnosti

RNDr. P. Krasnec, PhD, MBA: Odpadové hospodárstvo
Ing. G. Gábel:  Podmienky pre podnikanie

Prof. JUDr. V. Tkáč, DrSc.: Falošnosť sociálnej solidarity
Ing. P. Čatloš, PhD: Zamestnanosť

Prof. Ing. J. Sipko, PhD: Hospodárstvo na území SR
Ing. J. Gabriel:  Kontrola moci štátnej a verejnej správy občanmi  

a dôsledky súčasného volebného systému
Prof. RNDr. J. Masarik , DrSc.: Vzdelanosť a školstvo

Ing. Zoltán Černák: Agrosektor

Diskusia

Európska únia v roku 2030 : „Od Lisabonu po Vladivostok“
Alebo : „Čo by sme sa spýtali  amerického, čínskeho a ruského prezidenta ?“

13.00 – 13.40 h

Prezidenti veľmocí nemôžu byť len hlavami vlastných štátov, ale mali by mať prirodzenú 
autoritu osobností, ktoré rozmýšľajú o dnešku a budúcnosti všetkých súčasníkov.  

Mali by byť aj spolu veľkou a nezastupiteľnou trojicou, ktorá garantuje  prirodzenú túžbu 
rozumove spôsobilých a citove vyspelých ľudí po dôstojnom a mierovom živote.

Od svojho vzniku, a intenzívnejšie od 2001. roka sa usilujeme o to, aby veľmoci a ich 
predstavitelia takto začali vnímať svoju pozíciu a svojím spôsobom aj zodpovednosť za vývoj 

civilizácie. To je snahou nášho 24-ročného združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru, 
ktorý  vyzýval v tomto roku amerického, čínskeho a ruského prezidenta, ako aj pápeža Františka, 

aby iniciovali zvolanie celosvetovej mierovej a bezpečnostnej konferencie.
V našom akoby márnom úsilí o vytvorenie „červenej linky“ a svojím spôsobom najľudskejšieho 

spojenia aj  s americkým , čínskym a ruským prezidentom budeme pokračovať.

Otázky z auditória

Peter Kasalovský, 
predstaviteľ združenia  

a spoluiniciátor Medzinárodného mierového výboru:  
„Rozpad EÚ môže vyvolať globálny konflikt po štyridsiatichdvoch rokoch 

platnosti Záverečného helsinského aktu KEBS“
13.45 – 14.00 h

Expozé veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky LIN Lin
14.00– 14.45 h

O spolupráci medzi národmi a ich štátmi a o hospodárskom 
 a sociálnom vývoji Čínskej ľudovej republiky

Prezentácie
14.45 – 15.10

VETROPACK Nemšová, s.r.o.
AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.

Spoločenské stretnutie
15.15 – 16.15

Celé zhromaždenie bude simultánne tlmočené: Slovenčina/Angličtina

Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, združenie
Dvadsiatypiaty rok života
www.hospodarskyklub.sk

Dr. Peter Kasalovský
 predstaviteľ združenia  

a spoluiniciátor jeho Medzinárodného mierového výboru

Dovoľujeme si Vás pozvať na 111. riadne zhromaždenie  

(reprezentantov) a celkove 259. podujatie, ktoré bude  

v utorok 13. decembra 2016 od 11. h do 15.30 h  

v Pálffyho paláci na Zámockej ul. 47 v Bratislave
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