
Združenie Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, založené v roku 1993

Dr. Peter Kasalovský, správca

Dovoľuje si pozvať ............................................... na 76. riadne zhromaždenie
a celkove 206. klubové podujatie, ktoré sa uskutoční v utorok 30. septembra 2008 od 11. h do 14. hodiny

v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave.

Program
Ľubomír Jahnátek , minister hospodárstva SR : O podmienkach podnikania 

Michal Kravčík , predseda NVO Ľudia a voda, nositeľ Goldmanovej ceny  
a Ceny EU-USA za demokraciu a rozvoj občianskej spoločnosti: Krištáľové Slovensko 

Slovenské vody pre ľudí, osobitne o programe pre integrovanú protipovodňovú ochranu  Slovenska  
a o nevyhnutnosti opatrení  proti klimatickým extrémom nielen v slovenskom meradle

Prof. MVDr. Michal Novák , DrSc., vedúca osobnosť Centra excelentnosti a riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV: 
Revolúcia v liečbe fatálnych neurodegeneračných ochorení - Dokážeme zabrániť hroziacemu ekonomickému  

kolapsu v dôsledku postupu Alzheimerovej choroby?

Zdenka Kramplová, poslankyňa NR SR : Potravinová bezpečnosť

Spoločenské stretnutie

Partneri
Compel, a.s., Martin, Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Vienna, Austria,  

ECOREAL, a.s., Bratislava, Empora Capital, a.s., Rimavská Sobota

RSVP (rezervácia miesta) do 21. septembra 2008 na e-mail: pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
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