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

Dovoľujem si Vás pozvať na 132. zhromaždenie a celkove 283. podujatie,  
ktoré sa uskutoční 15. októbra 2021 o 16:30 h SELČ vo forme videokonferencie.

Súčasné a možné obmedzenia kvôli COVID 19  v SR a v domovských štátoch členov  

a hostí nedovoľujú podľa Stanov zvolať zhromaždenie s osobnou účasťou.

Simultánne tlmočenie slovenčina/angličtina Diana Šímová

Technická spolupráca: mediaTOP, s.r.o.

R.S.V.P.  
Do 7. 10. 2021 na emailovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk

Program

Úvodné slovo

Ján Šály, bývalý vysoký policajný dôstojník a bezpečnostný analytik :

Helmut Kohl  
Prečo ho máme v najvyššej úcte a komu to prekáža 

Peter Kasalovský, predstaviteľ Medzinárodného mierového výboru

Vyhlásenie fínskej predsedníčky vlády Sanna Marin za laureátku  
“Mierovej ceny zo Slovenska 2015”za rok 2021

Vyhlásenie francúzskeho podnikateľa, vojnového veterána a spisovateľa   
Jacquesa Hogarda za laureáta “Mierovej ceny zo Slovenska 2015” za rok 2021

Diskusia na tému :

Akí sme boli, akí sme a čo je nevyhnutné pre všestranne lepší a dôstojnejší  
život človeka v SR a čo nevyhnutne potrebujú vzťahy medzi štátmi

Do diskusie sa prihlásili k 5. 9. 2021: 

Kevin Peng Xu, syn zakladajúceho člena Medzinárodného mierového výboru 
podnikajúci v USA a spoločensky aktívny v štáte Kalifornia,  

Peter Mihók, čestný predseda SKF a predseda SOPK,  
Tomáš Malatinský, bývalý minister hospodárstva SR a prezident AZZZ SR, 

Jacques Hogard, francúzsky podnikateľ, vojnový veterán a spisovateľ,  
Ján Bratko, veľvyslanec,  

Eduard Šebo, predseda predstavenstva United Industries, a. s.,  
Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV

Prezentačný pozdrav zo súčasnej Číny z produkcie  
MEBO International  

(videozáznam)

Informáciu o ďaľších VIP-diskutujúcich dostanú 
 účastníci emailovou poštou do 10.10. 2021

Partneri

Jiří Mikulenka  

Peter Čatloš, Anton Barcík  

Ladislav Krajňák  

CK HYDROTOUR



R.S.V.P. 

Do 7. 10. 2021 na emailovú adresu pkasalovsky@hospodarskyklub.sk


