
Siedmy výročný míting

Bratislava – ExpoClub, 27. september 2004 od 17. do 23. h

Neuverite�ných šes� hodín
S účas�ou na VII. výročnom mítingu, t. j. valnom zhromaždení to bolo ako na hojdačke. Tri dni pred jeho
konaním potvrdilo účas� 124 riadnych členov nie zo 155, ale zo 166, ke�že do klubovej komunity vstúpilo
jedenás� zahraničných firiem (USA, Rakúsko a Rusko). Tri hodiny pred začiatkom valného zhromaždenia sa
ospravedlnilo počas jedinej hodiny štrnás� členov a do �a�šej štvr�hodiny �a�ších jedenás�. Z nich dvadsa�tri
pre chorobu (jeden úraz, jeden prejav únavového syndrómu, dve hospitalizácie, štyri črevné chrípky) a dvaja
pre mimoriadnu cestu do zahraničia. Napokon bolo s účas�ou všetko O.K., lebo bola nad pä�desiat percent
z celkového počtu riadnych členov.

Správca P. Kasalovský sa postupne
pozdravil so všetkými prítomnými.
Generálnemu riadite�ovi Incheby
A. Rozinovi (s dla�ou na čele),
predsedovi predstavenstva Softip
B. Bystrica D. Dobrotovi, generálnemu
riadite�ovi Pástorkalt Nové zámky
P. Viš�ovskému a prezidentovi Českej
asociácie pre čipové karty M. Hrubému
hovorí o nemocnosti členstva, ktorá
napriek všetkému nebola rekordnou.

Krátkou pred 17. hodinou sa zotmelo
nad areálom Výstavného a kongre-
sového centra Incheba, ale nezrušilo
to pohodu v diskusii A. Rozina s pred-
sedom predstavenstva Gutmann banky
R. Stahlovi (vpravo) a predstavite�om
Auditor Treuhand GmbH A. Goshlovi
(v�avo).

Stôl číslo jeden : spolupredseda NEF –
Hospodársky klub R. Y. Mosny (USA),
dvojnásobný exminister a jeden zo
zakladajúcich členov fóra P. Magvaši,
vicepremiér a minister spravodlivosti
D. Lipšic a moderujúci správca
–výkonný podpredseda P. Kasalovský.

Predstavite� ruskej Fora-Bank J. Dolnik
sa zhovára s predsedom Trnavského
samosprávneho kraja P. Tomečkom (za
ním expodpredseda vlády J. Tóth).

V popredí vicepremiér D. Lipšic
pozorne počúva prezidenta Slovenskej
lekárskej komory prof. M. Dragulu.Blízko pohody vicepremiér D. Lipšic,

renomovaný odborník na kapitálový
trh dr. R. Schenz a finančný poradca
R. Y. Mosny, ale na koho účet (?).

Nový prezident AZZZ SR A. Malatinský
si vymie�al názory s P. Magvašim.

Výkonná riadite�ka OZAP Z. Korma-
nová a výkonná riadite�ka SLZ Hnúš�a
J. Maceková.

Jedným zo sponzorov bola spoločnos�
FAB, s. r. o., Nová Ba�a. Obchodná
riadite�ka materskej firmy FAB, a. s.,
Praha D. Petrová pri prezentácii histórie,
súčasnosti aj budúcnosti cvendžiaceho
mena.


