
172. klubový míting objektívom Petra Kresánka
Priate¾ské stretnutie 55−èlennej klubovej reprezentácie s novozvoleným prezidentom SR Ivanom Gašparovièom

a slávnostná veèera na jeho poèes�.
Štvrtok 3. júna 2004 od 17.50 do 24.00, priestory hotela Marrol´s v Bratislave

O 17. 45 h aj na bratislavskej Tobruckej ulici naďalej prší.
Novozvolený prezident SR I. Gašparovič vníma kaluž pred sebou,

a zároveň podáva ruku správcovi klubovej komunity P. Kasalovskému.

Pred dverami do hotela sa práve skončila debata predsedu ZMOS
M. Sýkoru, lučeneckého advokáta J. Sitarčíka
a olympijského víťaza z LOH v Montreale A. Tkáča.

Vo foyer bolo niekoľko skupiniek. Jednu z nich vytvorili predsedníčka
predstavenstva Slovenskej sporitelne R. Ovesny−Straka,

bývalý veľvyslanec USA v SR − čestný člen NEF − Hospodársky klub
R. Johnson a predseda predstavenstva Slovnaftu S. Hatina.

Donedávna „len“ člen klubu I. Gašparovič sedem minút po príchode
je už v kongresovej sále medzi spoluorgamizátorom stretnutia
V. Masárom, prezidentom slovenskej kancelárie Deloitte, S. Hatinom
sledujúcim čas a podnikateľkou K. Štefankovičovou.

Za prvolíniovou zostavou: generálny riaditeľ fa. Rediug L. Veršovský,
predseda predstavenstva Istrobanky V. Pichler, R. Ovesny−Straka a za nimi

takmer „nevideľná trojica“ zo zdravotníctva MUDr. K. Poláková,
PHD, prof. MUDr. P. Krištúfek a MUDr. A. Janco, prezident SLÚŠ.

Sústredenie sa na príhovor klubového správcu P. Kasalovského
k zvolenému prezidentovi SR I. Gašparovičovi.

V slávnostnej, ale aj pracovnej atmosfére si prevzali prestížne
ocenenia Prominent ekonomiky 2003 bývalý prezident
Združenia podnikateľov Slovenska K. Pavlu a publicista,
spisovateľ a vydavateľ v jednej osobe E. Drobný.



Ocenenia odovzdávali S. Hatina a P. Kasalovský,
kytice síce odovzdali, ale hneď aj dostali od K. Pavlu

K. Poláková a od E. Drobného K. Štefankovičová.

Z etuje vypadla strieborná platnička s nápisom
Prominent ekonomiky 2003, ktorú P. Kasalovský vrátil
na pôvodné miesto a podal vlastníkovi E. Drobnému.

Prezident SR I. Gašparovič, ale aj generálny riaditeľ Pásztorkált, a. s., Nové
zámky P. Višňovský a generálny riaditeľ fa. Raven z Považskej Bystrici Ľ.

Harvánek v momente slávnostnej dekorácie K. Pavlu a E. Drobného jednou
z dvoch prestížných klubových cien.

Dvadsaťminút hovoril I. Gašparovič o tom, ako sa mieni vyrovnať s prezi−
dentskou funkciou a zdôraznil, že od klubovej komunity bude očakávať po−
moc a rady. Pozorne ho počúval aj predseda SOPK P. Mihók /prvý zľava/.

Novozvolený prezident SR I. Gašparovič počas celého mítingu opäť
potvrdzoval, že je osobnosťou, ktorá nechodí s nervozitou,

nepokojom a s katastrofickými víziami, ale naopak.

V 55−členom vyžrebovanom výbere bolo každé
meno spojené s transformáciou spoločnosti aj hospodárstva.



Stôl číslo jeden s počtom sedemnásť miest v momente prvého prípitku,
ktorý povedal S. Hatina. Zľava : R. Johnson, S. Hatina, I. Gašparovič,

V. Masár, L. Sedmák, oproti P. Krištúfek, V. Pichler, R. Ovesny−Straka,
P. Kasalovský, P. Mihók, M. Sýkora, P. Hrinko. Pri ďaľšom

stole generálny riaditeľ Liptovskej mliekarne J. Blcháč.

Ako dospieť k takejto pohode medzi novou hlavou štátu a S. Hatinom?

L. Sedmák zastúpil svojím prípitkom agro−potravinársky komplex
a podľa výrazov tvárí zaujal.

Na zdravie nového prezidenta !, to vskutku nepotrebuje komentár
ani pri pohľade na P. Webera, L. Vaškoviča (sprava) a I. Béreša,
prezidenta Prvej stavebnej sporitelne (prvý zľava).

V priestoroch hotela Marrol´s
sa komunita nerozišla po odchode

I. Gašparoviča, ktorý už pred
inauguráciou bol občanmi aj
najrôznejšími spoločnosťami

a organizáciámi najžiadanejšou
osobnosťou – politikom v SR,

ale až okolo polnoci.


