(S predsedom NR SR Andrejom Dankom nielen o Dni ústavy)

„Spravme spoločne
naše milované Slovensko
lepším...“
Aktuálny Deň ústavy 2018 sme si priblížili na predchádzajúcej dvojstrane reportážou, táto
dvojstrana patrí rozhovoru s predsedom nášho najvyššieho zákonodarného orgánu, s ktorým nielen
bilancujeme minulosť a hodnotíme prítomnosť, ale aj nazeráme do budúcnosti Slovenska.
Text: Igor Válek | Foto: autor a Kancelária NR SR

Pán predseda, ako vnímate 1.
september 1992 aj z hľadiska vývoja Slovenskej republiky, ktorým za
štvrťstoročie prešla a prečo je potrebné, aby sme si tento deň pripomínali aj štátnym sviatkom?
Základným pilierom každého štátu je kvalitné zákonodarstvo. Ústava
Slovenskej republiky, ktorú poslanci
Slovenskej národnej rady prijali 1.
septembra 1992 je základným zákonom zvrchovaného štátu. Slováci bojovali o svoju štátnu nezávislosť dlhé
storočia. Častokrát na to zabúdame,
ale za našu štátnosť sme ako národ
priniesli veľa obetí. Dnes je „moderné“ všetko národné spochybňovať a dehonestovať. Som predseda
najstaršej politickej strany Slovákov,
ktorá si ctí tradície. Preto považujeme Deň ústavy za prejavenie úcty
voči generáciám slovenských vlastencov, ktorí bojovali za samostatnosť. Deň Ústavy Slovenskej republiky je dôstojným štátnym sviatkom
a želám si, aby sme z neho postupne urobili aj neformálny „Národný
deň“ tak, ako ho majú v iných európskych štátoch.
n

Ústava je základným pilierom
každého štátu, no zákonite podlieha zmenám tak, ako sa mení spoločnosť, vzťahy... Ako je to s Ústavou SR, čakajú nás zmeny? Ak áno,
aké budú a prečo ich treba urobiť?
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Andrej Danko. Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
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Máte reálnu víziu ako sa približovať k onej myšlienke na Slovensku?
Slováci sú príliš kritickí sami voči
sebe. Niekedy mám pocit, že sa správame až sebadeštrukčne. Nepoznám
národ, ktorý by tak veľmi kritizoval
všetko svoje. Mali by sme byť sebavedomejší a  prejavovať väčšiu úctu
samých k sebe. Potom budeme aj
šťastnejší. Slovensko je krásna krajina, máme všetko, čo ku šťastiu potrebujeme. Stačí otvoriť srdce a byť pokornejší. Pýcha a egoizmus nás ku
šťastiu neprivedie. Na pocit šťastia
nepotrebujeme vízie. Stačí, ak každý
z nás bude k sebe úprimný a bude
Sídlo parlamentu. Tu sa rozhoduje o podstatných veciach života štátu

Nič na svete nie je nemenné, a
v týchto súvislostiach treba chápať aj
legislatívny proces. Ani Ústava Slovenskej republiky, aj keď je moderná a kvalitne koncipovaná, nemôže
ostať rigidná. Na druhej strane do
ústavy treba zasahovať veľmi citlivo
a netreba podliehať politickej móde.
Som zástancom takých ústavných
zmien, ktoré pomôžu zlepšiť právny
systém. Z aktuálnych zmien spomeniem ochranu poľnohospodárskej
a lesnej pôdy, ktorú sme do ústavy
zakotvili na základe nášho národniarskeho politického programu.
Na slávnostnej akadémii a odbornom seminári – viac priestoru mu venujeme na predchádzajúcich stranách magazínu – ste venovali pozornosť aj médiám a ich úlohe v takpovediac ovplyvňovaní voliča, pričom ste sa kriticky vyjadrili o neštandardných stranách a tiež
aj sociálnych sieťach...
Masovokomunikačné prostriedky
dnes prestali byť strážnym psom demokracie. Stali sa aktívnou politickou silou, ktorá chce robiť politiku.
Na to tu však máme systém politických strán. Nie je fér, ak žurnalistika nahrádza politiku. Z novinárskej
práce sa vytráca etika, profesionalizmus, zmysel pre česť a najmä zmysel pre pravdu. Novinári častokrát
vyhľadávajú len senzácie namiesto
poctivej žurnalistiky, ktorá si vyžaduje hodiny štúdia a dôsledné overovanie faktov z viacerých zdrojov. Sociálne siete sú fenoménom dnešnej
doby. Sú ako oheň, môžu byť dobrým sluhom, no sú veľmi zlým pánom. Je načase zamyslieť sa, či son

ciálne siete a virtuálny svet príliš nezasahuje do života všetkých ľudí, bez
rozdielu na spoločenský status.
Hovorili ste aj o vzájomnom spolužití a tiež živote vedľa seba s Čechmi, naznačili ste, že nás, teda oba
národy a tiež ich politické reprezentácie a orgány výkonnej moci,
čaká napĺňanie výziev. Ktoré sú tie
azda najväčšie, môžete ich pomenovať?
S Českou republikou a českým národom máme 25 rokov po rozdelení spoločného federatívneho štátu
nadštandardné vzťahy. Nie je to fráza a som úprimne rád, že sme navzájom posilnili priateľské zväzky.
Vo svete stále veľmi rezonuje kultivovaný a pokojný rozchod dvoch
bratských národov a proces rozdelenia Česko-Slovenska je dodnes považovaný za excelentný príklad politickej kultúry a vyspelosti. Našimi
spoločnými výzvami je zvýšenie politickej kultúry, znovuzavedenie etických princípov do verejného života.
Spoločne sa venujeme aj problematike nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce, migračnej
politike, ale predovšetkým otázke
dvojitej kvality potravín. Túto otázku otvorilo na európskom fóre  práve Slovensko a sme zástancami zvyšovania počtu kvalitných slovenských a českých potravín na našich
pultoch.
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Jeden z klasikov našej literatúry
píše o tom, že nie ten štát je dobrý, ktorý je bohatý, ale ten, ktorého obyvatelia sú šťastní. Viem, znie
to trochu utopisticky, ale predsa...
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Ústava SR. Základný zákon zvrchovaného
Slovenska

hľadať chyby na sebe, nie na tých
druhých. Začnime teda každý od seba a spravme spoločne naše milované Slovensko lepším.  Buďme k sebe
ohľaduplnejší, nezištne si pomáhajme. Prejavme občiansku statočnosť
činmi, nie rečami. Vážme si tradičné hodnoty, chráňme rodiny, naše
národné symboly, zveľaďujme náš
krásny materinský jazyk a jedinečnú slovenskú kultúru. Buďme patrioti a na dovolenku sa vyberme po
Slovensku, v obchode kupujme slovenské výrobky. Šťastie prichádza,
ak je človek vyrovnaný so svojím životom. Je veľa vecí, čo treba na Slovensku zlepšiť, a mojím každodenným cieľom je urobiť z našej vlasti
lepšie miesto pre život nás všetkých.
Tou najdôležitejšou úlohou dneška je, aby sme neprestali byť ľuďmi,
aby v nás nezhasla človečina. Vtedy
sa bude dať kontinuálne a zmysluplne budovať šťastie v našej spoločnej
domovine. n
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