
13:30 – 14:00  WELCOME DRINK WITH LADIES BUSINESS LEADERS  
14:00 – 18:00  TRAININGS AND COACHINGS
•	 Coaching journey	(Gloria	Corradetti)
•	 Business Dress Code		

(Dr.	Pendl	&	Dr.	Piswanger	Management	Consulting	-	Daniel	Šmíd)
•	 Three pillars of personality: Harmony	of	long-term	success	and	happiness,		

a	journey	to	elite	(Vadim	Brežný	Breny)

14:00 – 18:00  WORKSHOPS
•	 Indoor	golf	simulator
•	 Personality	test
•	 Healthy	lifestyle	consulting	
•	 Make-up	school	with	Mary	Kay
•	 Silver	jewellery	workshop		and	exhibition	by	Marta	Filová	
•	 Exhibition	of	paintings	and	illustrations	by	Mgr.	Art.	Noémi	Kolčáková	Szakállová
•	 Artetherapy	workshop	by	Mudr.	Ivana	Jungová
•	 Leather	handbags	workshop	by	Verbua
•	 Beauty	care	consulting
•	 Tastings	
...	and	many	other	surprises.

18:00 – 21:00  BUSINESS COCKTAIL 
•	 Fashion	show
•	 Music	by		Andrea	Zimányiová
•	 Wine	tasting

The	event	will	be	hosted	by	Vera	Wisterová

BUSINESS  
LADIES DAY 

INVITATION

Event for all active ladies, managers,
entrepreneurs and ladies business leaders. 

October 3, 2014, 1.30 p.m. – 9.00 p.m.  
Hotel Altes Kloster, Fabriksplatz 1a, Hainburg

PROGRAM

Podujatie	realizujeme	vďaka	podpore	našich	štedrých	partnerov:	

Attendance fee: 
39€	for	members

59€	for	non-members
Please confirm		
your	attendance	until	

September	30,	2014	with	
organizing	chambers.		

We	are	looking	forward	to	
meeting	you	there!

DIAMOND PARTNER GOLDEN PARTNER BRONZE PARTNER MEDIA PARTNER

Bus transport to Hainburg and Bratislava will be arranged 
by the organizing Chambers!
12.45			Gathering	at	the	lobby	at	the	hotel	Park	Inn	Danube,	Rybné	námestie	1,	Bratislava
13.00		Bus	departure	to	Hainburg
20.30		Bus	departure	to	Bratislava	

We	would	like	to	thank	our	generous	partners:	
DIAMOND	PARTNER:	Amslico	(logo)
GOLDEN	PARTNER:	Altes	Kloster	(logo)
BRONZE	PARTNER:	PENDL	A	PISWANGER	(LOGO)
MEDIA	PARTNER:		MANWOMAN	(LOGO)

Hospodársky deň Slovenska
Milí Členovia,

Síce je to akcia, ktorá bola pred niekoľkými týždňami, ale na aktuálnosi nestratila: Hospodársky deň Slov-
enska, 28. mája t.r. Bola to iniciatíva Slovenského veľvyslanectva v Berne, obchodnej radkyne pani Zlaty 
Šipošovej, predstaviť perspektívy a možnosti obchodu na Slovensku, po zavedení eura.

Za profesionálnej pomoci sekretariátu SEC, Maxa Steinera a Heidi Sprenger, a s našou podporou, sa podarilo 
pripraviť zaujímavé dopoludnie, naplnené aktuálnymi informáciami pre, hlavne, švajčiarske podnikateľské 
publikum. Finančne tento projekt podporili OSEC a Honorárny konzulát SR v Zürichu. Hlavným sponzorom 
bol Credit Suisse, v ktorého priestoroch, v Uetlihof v Zürichu, sa aj toto podujatie zrealizovalo.

V priebehu prvého roka implementácie Programu sa pripravovali nevyhnutné rámcové dokumenty na úrovni 
Slovenskej republiky. Ukončil sa proces negociácie štandardných zmlúv, podpísala sa zmluva o technickej 
asistencii, uskutočnilo sa niekoľko informačných stretnutí a  začal sa audit súladu čím sa založili dobré zákla-
dy pre začiatok skutočnej implementácie. V nasledujúcej časti príspevku sú zhrnuté najnovšie informácie o 
jednotlivých oblastiach podpory v rámci Programu.

Hospodársky deň otvoril prezident HSSR Roger Unterberger, privítaním všetkých prítomných. Potom 
odovzdal slovo veľvyslancovi SR vo Švajčiarsku, pánovi Štefanovi Schillovi, ktorý pozdravil všetkých hostí, 
predovšetkým guvernéra Národnej banky Slovenska, Ivana Šramku.

Ivan Šramko sa aj hneď ujal slova, a predniesol  detailný referát o príprave, samotnom zavedeni v den D, a o 
dozvukoch a dôsledkoch, aj vo svetle medzičasom nastúpenej celkovej hospodárskej krízy, zavedenia eura.

Ďalšími prednášajúcimi boli Roland van Wijnen, s globálnou informáciou o obchode, zákonoch, a celkovom 
živote na Slovensku, skôr z pohľadu prezidenta a člena  HSSR, než  z pohľadu predsedu predstavenstva 
Holcimu. Nasledovala Irma Chmelová, riaditeľka Asociácie pre podporu projektov spolupráce verejného 
a súkromného sektoru , ktorá tieto projekty predstavila a vysvetlila mechanizmus fungovania. Ďalším, a 
zároveň posledným prednášateľom bola Andrea Chovancová, vedúca oddelenia projektového managementu 
SARIO, ktorá informovala o aktuálnom stave a ďalších možnostiach investícií na Slovensku. 

Celkový program bol zakončený diskusiou všetkých prednášateľov a expertov za Credit Suisse, po ktorom 
nasledoval raut.

Približne 50 prítomných malo počas tohto dopoludnia možnosť získať jasný a reálny obraz o celkovej hos-
podárskej situácii na Slovensku. Po krátkej ankete medzi prítomnými podnikateľmi, väčšina s týmto názorom 
aj súhlasila.
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