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Dr. Peter Kasalovský
predstaviteľ združenia od 1993. roka

Dovoľuje si Vás pozvať už ako členov Medzinárodného mierového výboru 
na 138. riadne zhromaždenie a celkove 290. podujatie od 19. 8. 1993,  

ktoré bude vo štvrtok 30. marca 2023 od 11:55 hod. SEČ do 16.00 hod. SEČ 
v Pálffyho paláci na Zámockej ulici č. 47 v Bratislave

 

R.S.V.P.
Do 17. 3. 2023 na pkasalovsky@hospodarskyklub.sk

Program

11.55   
Duševný balzám: Jasoň červenooký

12.00 
 Otvorenie zhromaždenia P. Kasalovský

a jeho slovo o prítomných, minulých a neprítomných V.I.P:

12.10   
Slávnostné vyhlásenie laureátov Zlatého biatca

12.20   
Prof. Juraj Sipko : „Aký bude Svet 30. marca 2024 ?“

12.35  
P. Kasalovský – J. Šály :  

„Ako vnímame  tohtoročný výročný davoský míting WEF ?“ 
Z tretej časti dokumentu : „O hrozbách informačnej revolúcie“

12.50  
Moderovaná diskusia za mysleným okrúhlym stolom na tému : 

„ Aký je súčasný Svet a my smrteľníci v ňom ?“
Úvodné myšlienky Vadima Brezného pod titulom „Zabudnutý zmysel života“

Účastníci :  
P. Mihók , Ing. L. Krajňák , podnikateľ,  

Ing. J. Mikulenka, podnikateľ a cestovateľ, 
 JUDr. S. Plesník , šéfredaktor českého e-portálu, Česká republika,  

prof. J. Masarik , jadrový fyzik , J. Gabriel, predseda výboru združenia,  
doc. PhDr. F. Černoch, CSc,  publicista, spisovateľ a pedagóg, Česká republika, 

a  B. Neumair

Moderujú :  
P. Kasalovský a Ing. Peter Hrinko, podpredseda výboru združenia

13.30  
Ing. P. Čatloš, PhD,  člen výboru, úvaha na tému : „Ako žiť v tomto svete,  

ktorý sa čoraz menej podobá mojím predstavám o tom, aký by mal byť?“

13.45 
Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.  : „Čo sa dá zlepšiť v chode štátu a celej spoločnosti  

a vôbec v živote občanov bez nároku na financie ?“

14.00 
Ing. Anton Barcík , laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ : „Ako je to s myslením  
v slovenskej spoločnosti a s ovplyvňovaním verejnej mienky na začiatku roka 2023 ?“

14.15  

Reakcie  účastníkov:  
genmjr. Ing. S. Naďoviča, Ing. L. Vaškoviča, CSc.,  

videozáznam prezidenta AZZZ SR Ing. T. Malatinského, MBA,  
a MUDr. P. Michalku, PhD  

14.35 
Záverečné slovo s návrhom vyhlásenia P. Kasalovského

14.45 – 16.00
Čaša zlatistého moku s minútkovým občerstvením

Z tohto zhromaždenia bude spracovaný videozáznam s vloženými ukážkami 
z dokumentu o jedinečnosti slovenskej a moravskej prírody

Partneri
Peter Mihók , predseda Slovenskej obchodnej a priemyslovej komory 

a čestný predseda Svetovej komorovej federácie, 
laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“

Anton Barcík , predseda Dozornej rady Považskej cementárne, a.s., 
laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“



R.S.V.P. 
Účasť prosím potvrdiť na e-mail: do 17. 3. 2023  na pkasalovsky@hospodarskyklub.sk


