
Americký veľvyslanec R. Weiser s potešením prijal
pozvanie S. Hatinu aj na návštevu Slovnaftu.

M. Sýkora hovoril aj o tom, ako bolo ZMOS inšpirované verejnou správou
v USA. Potvrdil by to aj MUDr. J. Murgaš, donedávna primátor Lučenca.

Prezident BFX A. Bartolomei
počas diskusného vstupu

viceguvernérky NBS E. Kohútikovej.

Niekdajší prezident VSŽ P. Hrinko v rozhovore s čle-
nom predstavenstva PENTA GROUP J. Haščákom.

Generálny riaditeľ Železníc SR L. Saxa (vľavo) ozrejmuje
aktuálnu situáciu L. Krajňákovi, S. Hatinovi a M. Knitlovi.

R. Weiser hovoril aj o našich nevyužitých možnostiach. Veľmi pozorne ho počúval S. Hatina.

Prezident Slovak Gold J. Sitko (zľava), generálny riaditeľ
Palma-Tumys Š. Buzinkay a prvý prezident SR M. Kováč

v debate o podnetoch amerického veľvyslanca.

Veľvyslanec R. Weiser s prezidentom U. S. Steel Košice Ch. J.
Navettom, ktorý sa krátko pred mítingom vrátil  zo zahra-
ničia, ale ani na moment nezľavil zo svojho sústredenia sa.

Prezident TAURIS-u L. Sedmák ozrejmuje predsedovi
Trnavského samosprávneho kraja P. Tomečkovi
(v strede) a podnikateľovi L. Krajňákovi pozíciu

agrokomplexu po vstupe do EÚ.

Predseda predstavenstva Compel, a. s., Martin
D. Fraňo, riaditeľ CRA Rating agency pre SR

Ľ. Dubecký a predseda predstavenstva Corinex, a. s.,
J. Miškovský sústredení na to, čo hovorí

americký veľvyslanec R. Weiser o našich rezervách.

Správca klubovej komunity P. Kasalovský (v strede) práve
hovorí v prítomnosti S. Hatinu vzácnemu hosťovi - veľvy-

slancovi R. Weiserovi, že jeho znalosť slovenských pomerov,
ale aj reálií, by mu mohli závidieť mnohí domáci politici.   

Riaditeľ Sociálnej poisťovne M. Knitl hovoril o
konkrétnej spolupráci s americkými firmami.

Generálny riaditeľ RAVEN, a. s., Považská
Bystrica vysoko ocenil korektné vzťahy

U. S. Steel k svojim partnerom.

Stopäťdesiaty tretí klubový míting

Fotoobjektívom P. Kresánka 



Je nám veľkou cťou a po-
tešením privítať dnes me-
dzi nami významnú osob-
nosť, mimoriadneho a spl-
nomocneného veľvyslan-
ca Spojených štátov ame-
rických v SR Ronalda Wei-
sera. Všetci vieme, že pán
veľvyslanec je viac ako
dôležitým pilierom pria-
teľstva a všestranne pev-
ných vzťahov medzi USA
a Slovenskou republikou.
Úprimne sa tešíme tomu-
to stretnutiu.  Aj preto, že
sa bude môcť osobne zo-
známiť s našimi členmi,
ich názormi, problémami
aj túžbami, a takto lepšie
vnímať naše úsilie - našu
prácu pre dobré a lepšie
vzťahy spolupráce a pria-
teľstva medzi našimi kra-
jinami, ktoré majú v
našom Hospodárskom
klube už desaťročnú tra-
díciu.

Dovoľte mi povedať nie-
koľko myšlienok o desať-
ročnej histórii nášho Hos-
podárskeho klubu.  Naše
Neformálne ekonomické
fórum - Hospodársky klub
prišlo na svet v auguste ro-
ku 1993. Môžeme konšta-
tovať, že to bol úspešný

pokus vytvoriť nezávislú
platformu ekonomických
a hospodárskych lídrov
zrodených, obrazne, z no-
ci na ráno, a bez ohľadu
na ich stranícke sympatie.

(...) Dodnes oceňujeme
podporu našim snaže-
niam od prvého veľvy-
slanca USA v SR pána
Theodora Russela a po
ňom pána Ralpha John-
sona, ktorí niekoľkokrát
osobne priblížili klubovej
komunite politiku, eko-
nomiku aj kultúru Spoje-
ných štátov amerických.
Boli s nami vo chvíľach,
keď čoraz početnejšia a
mienkotvorná klubová ko-
munita vyjadrovala jed-
noznačné stanoviská v ta-
kých otázkach, ako bolo a
stále je včleňovanie sa Slo-
venskej republiky do Eu-
rópskej únie a NATO. Po
prvý raz sa tak stalo na 21.
riadnom zhromaždení
našej komunity v máji ro-
ku 1996. Už vtedy všetci
naši členovia hlasovali za
integračné ciele, ktoré
sme videli a vnímali ako
jednoznačné a základné
ciele našej porevolučnej
transformácie. 

Bol celý rad takých po-
dujatí, ktorými sme vďa-
ka osobnej prítomnosti
významných osobností zo
Spojených štátov americ-
kých ďalej prehlbovali
naše cítenia a túžby po
blízkych vzťahoch medzi
našimi štátmi a ich ná-
rodmi. Napríklad v 1996.
roku sme pozvali na klu-
bovú pôdu vicepreziden-
ta Dow Jones J. Ottaway-
ho, o rok neskôr politoló-
ga Johna Naisbita. V roku
1998 sme debatovali so
štátnym tajomníkom MO
USA Robertom L. Malle-
tom. Potom v máji 1999
sme realizovali hodinový
videomíting s prof. J. Sach-
som a v Hospodárskom
denníku, ktorý založili čle-
novia komunity, sme v
kontinuite predstavovali
G. W. Busha ako prezi-
dentského kandidáta.

Nedá mi nespomenúť
fakt, že Hd boli jediným
médiom s celoštátnou pô-
sobnosťou, ktoré veľmi
pozitívne vnímalo guver-
néra štátu Texas - od svoj-
ho vzniku vo februári
1999. roku - až do jeho
zvolenia za prezidenta

Spojených štátov americ-
kých. A, samozrejme, že je
to tak dodnes. V jeseni ro-
ku 1999 sme ho však vní-
mali natoľko pozitívne, aj
vďaka našim priateľom v
USA, ktorí nám poskytli
viaceré materiály o jeho
práci a názoroch, ale aj
texty z jeho prejavov, že
sme sa rozhodli vyjadriť
mu naše sympatie. Ako gu-
vernérovi štátu Texasu mu
bol udelený Zlatý biatec.

O niekoľko dní to budú
tri roky, čo som poslal
našim priateľom osve-
dčenie o tejto pocte našej
komunity guvernérovi štá-
tu Texas G. W. Bushovi.
Spolu s osvedčením odiš-
la aj 10-gramová zlatá me-
daila.

Spomínam si, že na fila-
delfskej colnici však vznik-
li nemalé problémy. Ako
sa tie problémy stratili v
kontakte s UPS, ktorá ne-
smie prepravovať drahé
kovy, tak aj colníci po pre-
čítaní textu na osvedčení,
komu a za čo sa udeľuje,
boli hneď ústretoví. 

Za tie takmer tri roky, čo
uplynuli, keď sme sa roz-
hodli poctiť síce ako te-

xaského guvernéra, ale
možného prezidenta USA
G. W. Busha Zlatým biate-
com, sa svet však nestal
pokojnejším ani bezpeč-
nejším domovom, ale po-
tvrdilo sa, že vskutku po-
trebuje rozhodných
mužov.

(...) Od určitých kruhov
sme dostali prezývku „jas-
trabi“. Keď sme sa spyto-
vali jednej diplomatickej
osobnosti prečo, tak nám
povedala, že naše sympa-
tie voči USA a G. W. B. sú
azda silnejšie ako sympa-
tie niektorých americ-
kých občanov. Tá osob-
nosť to prehnala. V jed-
nom však mala pravdu či
blízko k pravde. Máme
sympatie k určujúcej sile,
ale nie sme náchylní strá-
cať ani zrak, ani sluch, to-
bôž nie schopnosť kritic-
ky myslieť a mať vlastný
názor. 

Prejavili sme to vo
vlaňajšej ankete členov
Hospodárskeho klubu
(NEF) s príznačným náz-
vom Listy priateľské do
Bieleho domu. Z názorov
vznikla originálna publi-
kácia s podporou U. S.

Steel, Coca-Cola Bevera-
ges Slovakia a Bartolomei
Finance. So zreteľom na
poznatky o názoroch čas-
ti našich občanov, ale aj
časti domácich politikov
na USA a ich prezidenta si
uvedomujeme, že pre
priateľstvo treba nielen
pracovať, ale v kritických
situáciách je nutné o pria-
teľstvo aj bojovať. 

Svet je aj nie je v mieri,
ale otázkou je, či sa na-
chádza v mierovej konš-
telácii. Jedenásty septem-
ber 2001 však ukázal, že k
nej má dosť ďaleko. Pri-
blížiť sa k novým kvalitám
mieru sa nedá bez kom-
promisov. Zdôrazňujem
to, lebo každý človek, a
ten, ktorý nesie spolu-
zodpovednosť aj za civili-
začný vývoj osobitne, sa
nemôže vyhnúť voľbám
„menšieho zla“ v záujme
likvidácie neúnosných
rizík pre svetovú bezpeč-
nosť.

Nebezpečné je nekonať,
nebrániť sa, či dokonca
podliehať ilúziám, že pred-
sa raz všetci budeme
bratmi a sestrami. 

Cena za bezpečnosť je

veľmi vysoká. Mnohokrát
za málo populárnymi roz-
hodnutiami môžu byť a
napokon aj sú straty ľud-
ských životov. Taká je
pravda. Svojím spôsobom
je až nemilosrdná. Mno-
honásobne platnou pre
prezidenta USA G. W.
Busha a jeho spolupra-
covníkov, čo však nedo-
chádza mnohým smrteľ-
níkom. Aj preto si myslí-
me, že jeho komunikácia
so svetom, aj s takým ma-
lým, akým je naša krajina,
je niekedy nesmierne
dôležitá. Je veľmi potreb-
né, aby sme aj my mali mo-
žnosť vyjadriť naše názo-
ry a stanoviská. Stále sú na-
najvýš aktuálne otázky, čo
treba urobiť pre mier, pro-
ti terorizmu, pre obnovu
Iraku, pre rekonštrukciu
vzťahov USA a ich viace-
rých spojencov, pre nový
systém svetovej bezpeč-
nosti a vôbec ako riešiť
globálne priority.

(Výňatok z úvodného
príhovoru správcu Hos-
podárskeho klubu (NEF)
P. Kasalovského na 153.
klubovom podujatí, kto-
rého hosťom bol mimo-
riadny a splnomocnený
veľvyslanec USA v Slo-
venskej republike R. N.
Weiser.)

MÁME SYMPATIE A JASNÝ NÁZOR

Klubová komunita využi-
la stretnutie nielen na vy-
slovenie uznania americkej
strane za podporu pri bu-
dovaní občianskej spoloč-
nosti, ale hovorilo sa pre-
dovšetkým o formách ďa-
lšej spolupráce, predovšet-
kým v rozvíjaní podnika-
teľských aktivít a o príleve
investícií. Dnes prinášame
„zostrih“ myšlienok disku-
tujúcich. 

Michal Sýkora,
predseda ZMOS:

Keď sme v roku 1990 za-
čínali na zelenej lúke, po-
trebovali sme pomoc. A tú
sme našli u najbližších su-
sedov, Rakúšanov, lebo vž-
dy je lepšie ísť k susedovi a
získať prvé skúsenosti. V
tých ďalších rokoch nám
veľmi pomohli skúsenosti
a poznatky, ktoré sme zís-
kali zásluhou podpory ame-
rickej vlády a jej agentúry
pre rozvoj USAID, ktorá v
tom čase zriadila centrum
pre miestne samosprávy v
Bratislave. Urobil sa celý rad
projektov, z ktorých ešte aj
dnes žijeme, pretože sme
potrebovali oživiť občian-
sku spoločnosť. Aj keď sa
nám to nepodarilo v takom
rozsahu, ako je to v Spoje-
ných štátoch. Navštívili sme
niekoľkokrát Spojené štáty,
hľadali sme to, čo sa dá dob-
ré odpozorovať a presunúť
do nášho systému. Našli
sme veľa vzácnych ľudí, kto-
rí nám pomáhali, a to nie-
len v Spojených štátoch, ale
aj takých, ktorí pôsobili
priamo tu, ktorí boli kon-
zultantmi. Dnes sme už ďa-
lej, Spojené štáty presunu-
li pomoc zase do iných
krajín, aby tam zodvihli úro-
veň demokracie. A tak sa
pýtam pána veľvyslanca, či
by sme nenašli opäť nejaký
druh pomoci, aby sme lo-
kálnu úroveň upevnili. Pre-
tože je to stály boj o kom-
petencie medzi štátnou
správou a nami. Je to boj, v
ktorom sa my, dobrovoľná
organizácia Združenie
miest a obcí Slovenska, cí-
time niekedy akoby osa-
motení, aj keď som veľmi
rád, že v ZMOS-e je v súčas-
nosti 95 % všetkých miest
a obcí na Slovensku, a zo
138 miest je 133 členom
našej organizácie. Keď sme
boli v Spojených štátoch,
napr. v Lige miest a obcí v
Severnej Karolíne, mi stále
kládli na srdce, aby sme sa
nepustili do politickej opo-
zície. Nabádali nás, aby sme
stále zostali vo vecnej ar-
gumentačnej opozícii, aby
sme obhajovali záujmy
miestnej samosprávy. Aj v
tomto období potrebujeme
pomoc. Keby sme našli ne-
jaký projekt, nejakú formu

vzájomnej spolupráce ako
ďalej posilniť miestnu sa-
mosprávu a ako prebudiť
záujem o verejný život na
Slovensku, to by bol prínos.
Lebo ľudia sú akoby apa-
tickí, oni sa zaujímajú o veľ-
kú politiku, čo sa deje v
hlavnom meste Bratislave,
ale my potrebujeme pre-
budiť sebavedomie vo
vlastnej obci. 

Elena Kohútiková,
viceguvernérka NBS

Slovensko sa dnes stáva lí-
drom, krajinou, ktorá je po-
važovaná za najperspektív-
nejšiu v tomto regióne. Vy
ste človek, ktorý chodí veľa
po Slovensku, komunikuje
nielen s firmami, ktoré sú
tu z Ameriky, ale aj s domá-
cimi firmami. Ako vidíte tie
očakávania, ktoré sa na Slo-
vensku kreujú a ktoré robia
NBS občas problémy s veľ-
mi silnejúcom korunou.
Môžu sa tieto očakávania
naplniť z hľadiska prílevu
priamych zahraničných in-
vestícií? Stále ich máme
oproti ostatným krajinám
polovičné, resp. tretinové,
ak vezmeme našich suse-
dov. Kde vidíte najväčšie ba-
riéry? Ide mi najmä o pria-
me investície typu investí-
cií na zelenej lúke. 

Michal Kováč, exprezident
Veľmi zaujímavo ste ho-

vorili o poslednej návšteve
nášho prezidenta R. Schus-
tera v Spojených štátoch
amerických. Máme z toho
naozaj veľkú radosť. Ale ako
viem, táto návšteva bola za-
meraná aj na to, aby sa pre-
zident stretol s maximálne
možným počtom podnika-
teľov, aby presvedčil ame-
rických podnikateľov, že
sme perspektívnou kraji-
nou. Ako hodnotíte z tohto
hľadisku túto cestu, čo
môžeme na Slovensku oča-
kávať z hľadiska možného
rozšírenia vzájomnej spo-
lupráce?

Slavomír Hatina, predseda
Hospodárskeho klubu − NEF

Naša rafinéria - Slovnaft -
spolupracuje s mnohými
spoločnosťami a predo-
všetkým pri veľkých inves-
tičných aktivitách skutoč-
ne dosahujú v tendroch veľ-
mi dobré výsledky. V pred-
chádzajúcom období, hlav-
ne v 70. - 80. rokoch aj čes-
koslovenská chémia a che-
mické strojárstvo sa zúčast-
ňovali na budovaní rafi-
nérskeho priemyslu v Ira-
ku. Po skončení vojnových
aktivít sa začnú iné aktivi-
ty. Obnovovanie irackej in-
fraštruktúry, irackého prie-
myslu. Záujem bude isto ob-
rovský, zaujímal by ma váš
názor, aká je predstava vý-

berových konaní, ktoré zrej-
me budú musieť záujem-
covia absolvovať a či sú už
jasné kritériá, na základe
ktorých sa budú tieto vý-
berové konania konať.

Peter Hrinko, podnikateľ 
USA, krajina s dominant-

ným postavením vo sveto-
vej politike. Ekonomika
USA má vplyv na väčšinu
krajín sveta aj na vývoj v Eu-
rópe. Vzťahy USA a Slo-
venska za posledné roky sú
veľmi priateľské a je dobré
obdobie na zúročenie tých-
to vzťahov aj do investično-
obchodných. Väčšina slo-
venských firiem má vybu-
dované aktivity s členský-
mi štátmi EÚ, čo je priro-
dzené a územne bližšie. Ex-
port do USA, prípadne spo-
ločné podniky, by mohli
byť výhodné pre obidve
strany. Aj nedávna návšte-
va prezidenta SR Rudolfa
Schustera v USA potvrdila
záujem amerických podni-
kateľov o investície na Slo-
vensku. Osobitne východ-
né Slovensko by privítalo
ďalších investorov po USS
v Košiciach aj v iných lo-
kalitách. Veď mnohí Slová-
ci a medzi nimi aj z vý-
chodného Slovenska, od-
chádzali začiatkom dvad-
siateho storočia do USA a
pomáhali stavať a budovať
vtedajšiu Ameriku. Myslím,
že je čas, aby ich vnuci priš-
li zase na Slovensko a po-
mohli zlepšiť našu životnú
úroveň a zamestnanosť.
Keď USS prišli do Košíc,
zrušili vedľajšie aktivity, kto-
ré nesúviseli s ich podni-
kaním (podpora športu,
kultúry, umenia, zdravot-
níctva, školstva). Len čo sa
rozhodli podporovať hokej,
Košice po dlhšom čase za-
se hrali finále o majstra Slo-
venska. Myslím, že takéto
aktivity robia dobrý imidž
a reklamu firme.

Druhá skúsenosť je z mo-
jich viacerých pobytov v
USA za posledné roky. Ame-
ričania sú veľmi hrdí na to,
že ja som Američan. A pri-
tom jeden je pôvodom z Ta-
lianska, druhý z Česka ale-
bo zo Slovenska, ale viera a
hrdosť v to, že ja som Ame-
ričan, vytvára silnú vnútor-
nú súdržnosť. Myslím, že to-
to nám Slovákom chýba.
Niekedy sa hanbíme pri-
hlásiť aj k tomu, čo nám his-
toricky patrí. Najväčšia sú-
držnosť Slovákov je len vte-
dy, keď sa staneme maj-
strami sveta v hokeji.
Chcem vyjadriť presvedče-
nie, že s pomocou a pod-
porou dnešného veľvy-
slanca USA na Slovensku pá-
na Ronalda Weisera sa po-
darí využiť dobré slovensko-
americké vzťahy na vybu-

dovanie ďalších spoločných
podnikov, ako aj obchod-
ných kontraktov medzi USA
a Slovenskom.

Miroslav Knitl, riaditeľ,
Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa ako ve-
rejný sektor už spolupra-
cuje s americkými firmami.
Pre vašu informáciu, za-
čiatkom apríla t. r. sme pod-
písali zmluvu s americkou
nadnárodnou spoločno-
sťou - Since computer cor-
poration - na dodávku high-
technológií v súvislosti s vý-
platami sociálnych dávok.
Tento kontrakt vychádza z
nutnosti spustiť reformu v
našej oblasti. Pevne verím,
že naša spolupráca bude
pokračovať a pomôže zle-
pšiť kvalitu života na Slo-
vensku.

Ľubomír Harvánek,
generálny riaditeľ, RAVEN
Som priamym svedkom

americkej investície do VSŽ
Košice, vstupu U. S. Steel
Košice. Náš vzťah medzi U.
S. Steel Košice a nami je asi
za 1 mld. slovenských ko-
rún. Po privatizácii VSŽ sme
prežili veľmi ťažké a búrli-
vé obdobie, ktoré bolo uko-
nčené vstupom zahranič-
ného investora U. S. Steel
Košice. Ak boli akékoľvek
obavy z príchodu tohto in-
vestora, tak musím dnes po-
vedať, že neboli absolútne
namieste a všetky sa roz-
plynuli. Vzťah medzi U. S.
Steel a nami je veľmi ko-
rektný, vzťahy sú veľmi dob-
ré, pravidlá boli jasne defi-
nované. Obe spoločnosti
ich dodržiavame a musím
povedať, že by som želal
všetkým podnikateľom, re-
giónom a celému Sloven-
sku, aby sme mali takýchto
investorov viac.

Emília Herzogová,
riaditeľka, INTEREFEKT

Dobre padlo počuť slová
uznania na adresu Sloven-
ska. Dobre padlo počuť slo-
vá uznania za úspešne sa
rozvíjajúce ekonomické
kontakty, pretože aj tento
druh ekonomického part-
nerstva sa dá merať na mi-
liardy, dá sa merať na súčas-
nosť a na budúcnosť. A o
súčasnosti ste sa vyslovili
veľmi pozitívne a budúc-
nosť zrejme máme vzájom-
ne v rukách - slovenské a
americké firmy. Zaujíma ma
váš názor na rozvoj turis-
tického ruchu, rozvoj kon-
taktov - akým spôsobom je
organizovaná podpora pre
rozvoj turistického ruchu v
Spojených štátoch americ-
kých, pretože v takýchto ve-
ciach ide väčšinou o pe-
niaze a v prípade Slovenska
o značné.

Treba prebudiť sebavedomie

V piatok napoludnie pri-
vítala tridsaťtričlenná re-
prezentácia Hospodár-
skeho klubu (NEF)  medzi
sebou  veľvyslanca USA v
SR Ronalda Weisera. Úvod-
né slovo mal výkonný pod-
predseda, šéfredaktor Hd
P. Kasalovský, ktorý o. i.
povedal, že priblížiť sa k
novej kvalite mieru sa ne-
dá bez kompromisov. Ten,
kto nesie spoluzodpoved-
nosť aj za vývoj celej civi-
lizácie, sa nemôže vyhnúť
voľbám „menšieho zla“ v
záujme likvidácie neú-
nosných rizík pre celo-
svetovú bezpečnosť. Pri-
blížil aj klubové aktivity v
prospech rozvoja sloven-
sko-amerických vzťahov,
pričom vysoko ocenil pô-
sobenie bývalých veľvy-
slancov USA v SR T. Rus-
sela a R. Johnsona a ich
spoluprácu s klubovou ko-
munitou. (Výňatok z úvod-
ného slova uverejňujeme
z titulnej strany.)

Predseda Hospodárske-
ho klubu a predseda pred-
stavenstva Slovnaft, a. s.,
S. Hatina odovzdal veľvy-
slancovi R. Weiserovi na
znak vďaky za jeho plod-
né úsilie o priateľstvo a
spoluprácu medzi USA a
SR originálnu vázu, ktorá
bola vyrobená v milénio-
vom roku poltárskymi
sklármi. Veľvyslanec R.
Weiser poďakoval opä-
tovne za klubovú poctu
vo forme Zlatého biateca
2000 prezidentovi G. W.
Bushovi a hovoril o ne-
opakovateľnej atmosfére
v Bielom dome pred a po-
čas nedávnej návštevy
prezidenta SR R. Schuste-
ra. (Viaceré myšlienky R.
Weisera publikujeme na
s. 4.) 

V diskusii dostal slovo
predseda ZMOS M. Sýko-
ra, riaditeľ Sociálnej poi-
sťovne M. Knitl, prvý pre-
zident SR M. Kováč, spo-
luvlastník Chemko Stráž-

ske, a. s., a podnikateľ P.
Hrinko, predseda pred-
stavenstva Slovnaft, a. s.,
a predseda Hospodárske-
ho klubu S. Hatina, vice-
guvernérka NBS E. Ko-
hútiková, generálny ria-
diteľ Raven, a. s., Považ-
ská Bystrica Ľ. Harvánek
a E. Herzogová, riaditeľ-
ka agentúry Interefekt.
Zhrnutie ich myšlienok,
názorov, ale aj otázok na
veľvyslanca R. Weisera
uverejňujeme na inom
mieste titulnej strany. K
nim sa potom vyjadril R.
Weiser. (Podstatnú časť
tohto inšpiratívneho vy-
stúpenia uverejníme v
pondelok na titulnej stra-
ne.) 

Míting s veľvyslancom
R. Weiserom pokračoval
neoficiálnou diskusiou
počas hodinového kok-
teilu, ktorú zaznamená-
vame prostredníctvom fo-
toobjektívu P. Kresánka
na s. 3. (Hd, vs)

VEĽVYSLANEC PRIATEĽSTVA

Je pre mňa cťou byť tu
dnes s vami a vnímať opä-
tovne, že vzdávate poctu
nášmu prezidentovi G. W.
Bushovi. Osobitnú rado-
sť mám však z vášho da-
ru, ktorým je prenádher-
ná váza. Inde by ju napl-
nili možno slivovicou, ale,
našťastie, sme v Bratisla-
ve a máme príležitosť ko-
munikovať. 

Spojené štáty prešli dl-
hú cestu odvtedy, keď sa
rozhodlo o Iraku. Stalo sa
tak pred štyrmi-piatimi
mesiacmi, a len preto, aby
sa stabilizoval mier a od-
stránili hrozby, ktoré tak
veľmi-veľmi zaťažovali
svet. Veľmi oceňujeme
podporu, ktorej sa nám
dostalo od Slovenskej re-
publiky. Táto podpora ale-
bo svojím spôsobom po-
ďakovanie za túto pod-
poru významne ovplyv-
nilo nedávnu návštevu
vášho prezidenta u G. W.
Busha, na ktorej som sa
zúčastnil. Ďalšia návšteva
by sa mala konať do de-
viatich mesiacov. To je do-
sť nezvyčajné. Potvrdzuje
to obrovskú úctu, s akou
Spojené štáty vnímajú Slo-
venskú republiku. Vrátim
sa k tejto návšteve, pre-
tože bola mimoriadnou. 

(...) Do Bieleho domu
som prišiel ešte pred prí-
chodom vášho preziden-
ta, aby som informoval
prezidenta, ministra za-

hraničných vecí a porad-
kyňu pre národnú bez-
pečnosť C. Reisovú a
iných. Toto stretnutie ma-
lo byť v prezidentovej pra-
covni, ale boli sme po-
zvaní do vedľajšej miest-
nosti, aby sme videli tele-
vízne zábery z Bagdadu.
Boli na nich naši vojaci,
ktorí sa usilovali strhnúť
sochu Saddáma Husajna.
Prezident sa spýtal, pre-
čo to nerobia Iračania. Vy-
svetlilo sa, že to síce skúša-
li, ale neuspeli, takže naši
pomáhali v boji so sochou
diktátora. Potom sa pre-
zident spýtal, prečo tam
nie je viac Iračanov. Ďalší
záber potvrdil, že v pred-
chádzajúcich boli mimo.
Keď mu však povedali, že
prišiel prezident R. Schus-
ter, tak reagoval takto:
nášho priateľa predsa ne-
môžeme nechať čakať. 

(...) Stretnutia nášho
prezidenta s inými prezi-
dentmi bývajú spravidla
dvadsaťminútové. Toto tr-
valo až štyridsať minút.
Bolo veľmi vrúcne, pria-
teľské a s diskusiou o
záležitostiach svetového
vývoja. George W. Bush sa
snažil zistiť názory slo-
venského prezidenta a
rovnako aj slovenský pre-
zident. Po stretnutí, keď
odišiel prezident R.
Schuster na tlačovú kon-
ferenciu, som bol nieko-
ľko minút s naším prezi-

dentom a sledovali sme
pád sochy. Dalo by sa po-
vedať, že slovenský pre-
zident prišiel na návšte-
vu do Bieleho domu vo
významnom dejinnom
momente. Napriek tomu,
že jej načasovanie bolo vy-
nikajúce, tak vrúcnosť,
ktorá sa prejavila počas
stretnutia, naozaj odráža-
la úprimnosť vzťahov me-
dzi našimi štátmi. Po sko-
nčení stretnutia prezi-
dent G. W. Bush pozna-
menal pred reportérom
Washington Times, že to
bolo stretnutie priateľov.
Je fakt, že ho hodnotil ako
najpriateľskejšie stretnu-
tie, ktoré kedy absolvoval.
Už som to viac ráz pove-
dal, ale je to niečo úžas-
né, aby takéto niečo po-
vedal práve náš prezident
USA.

(...) Som veľmi hrdý, že
som zástupcom USA tu v
SR. Som hrdý, že pôsobím
v krajine, ktorá preuká-
zala takú silu, ale aj takú
neochvejnosť v postojoch
vtedy, keď boli rôzne tla-
ky z iných strán a z kon-
krétnych európskych štá-
tov. Naďalej pokračovala
v priateľstve, v partner-
stve, bola spojencom, na
čo, ako povedal pán pre-
zident G. W. Bush, sa ni-
kdy nezabudne. 

(Z úvodných myšlienok
veľvyslanca USA v SR R.
Weisera.)

Bolo to najpriateľskejšie
stretnutie prezidentov 



Tridsiateho apríla bol hosťom 153.
mítingu Hospodárskeho klubu
(NEF) mimoriadny a splnomocne-
ný veľvyslanec USA v SR Ronald Wei-
ser. Dnes zverejňujeme podstatnú
časť jeho reakcie na to, čo odznelo
v diskusii. Sústredil sa na otázky sa-
mosprávy, na podmienky  pre pod-
nikanie, na nevyužívanie našich
predností a výhod v porovnaní s iný-
mi štátmi najmä z hľadiska prílevu
priamych zahraničných investícií a
rozvoja cestovného ruchu, ale aj na
to, čo podmieňuje účasť slovenských
firiem na obnove Iraku.

- Viaceré vstupy vlastne neboli ani
otázkami, ale skôr názormi, čo a ako
robiť lepšie. Predovšetkým pokiaľ ide
o diskusiu predstaviteľa ZMOS-u,
musím zdôrazniť, že k tejto
organizácii mám veľký reš-
pekt. V Spojených štátoch sa-
mospráva existuje na viace-
rých úrovniach. Práve ona je
silou krajiny. Tak ako vy na Slo-
vensku, aj my máme samo-
správy v obciach, v mestách,
vo vyšších územných celkoch,
v jednotlivých štátoch a po-
tom na úrovni federácie. Na-
priek určitým rozdielom, ich
pôsobenie je veľmi podobné
(...). Je pravda, že v Spojených
štátoch si niekedy ľudia ne-
uvedomujú, že napríklad vlá-
dy  jednotlivých štátov nie vž-
dy podporujú politiku fede-
rálnej vlády. Jednak preto, že
pochádzajú z rôznych poli-
tických strán, potom aj preto,
že federálna politika môže
mať nepriaznivý vplyv na ten-
ktorý štát či už z ekono-
mickej stránky, alebo inak.
Musím však znova zdôraz-
niť, že tá 

skutočná sila 
Spojených štátov americ-
kých pochádza zdola. Z de-
dín a miest, i z tých najväčších. Le-
bo práve samospráva, a teda zapo-
jenie sa ľudí do správy vecí verej-
ných, podľa mňa tvorí silu a je zá-
kladom ekonomického úspechu
Spojených štátov, ale aj autority ich
politiky. Je tou najlepšou podpo-
rou pre demokraciu. Pokiaľ ide o
pomoc samospráve prostredníc-
tvom USAID, tak sa už skončila, pre-
tože vy ste už vyzreli, vy ste sa zle-
pšili, patríte k tým lepším vo svete.
Sú štáty, ktoré tú pomoc potrebu-
jú väčšmi. Niektoré menšie prog-
ramy pokračujú, napríklad s MF SR,
aby sa efektívnejšie využíval štátny
rozpočet (...). Pokiaľ ide o finanč-
né zdroje, tie sú dosť limitované. Je
tu však potenciál družobných miest
Slovenska a vy ste dokázali zvidi-
teľniť Slovensko v Spojených štá-
toch. Keď som pred rokom-dvoma
hovoril, že idem na Slovensko, ne-
raz som počul otázku, či idem do
tej krajiny, kde prednedávnom sko-
nčila vojna. Mysleli si, že Slovensko
je na Balkáne. Postarali ste sa o zme-
nu aj v tom, že krajiny V4, to už nie
sú iba akési názvy či priestor na ma-
pe. To sú už miesta, kde žijú pria-
telia, kde existujú spojenci, čiže sú
tu možnosti pre vzťahy na rôznych
úrovniach vlády a samo-
správy (...). Poviem to reál-
ne, je obrovské množstvo
prostriedkov na pomoc re-
giónom z EÚ, či je to už
pred vstupom alebo po
ňom. Najväčší problém je,
ako sa dostať k týmto finan-
ciám, a zrejme v tom bude
treba vláde pomôcť, aby
miestne a regionálne vlády
vedeli, 

čo by mali urobiť, 
aby naozaj dostali granty. K
téme novej pomoci či mož-
ného vstupu nových ame-
rických investícií na Slo-
vensko by som dodal, že veľa
bude závisieť aj od pripra-
vovanej návštevy vášho pre-
miéra v USA. Od U. S. Steel
má pozvanie do Pittsburghu,
kde žijú tisíce ľudí sloven-
ského pôvodu. Dúfam, že
opäť pôjde na návštevu aj do
štátu Michigan a niektorých
miest na americkom stred-
nom východe a bude mať
príležitosť stretnúť sa s predstavi-
teľmi najrôznejších firiem a zo-
rientovať sa v tom, ako ich získať
pre priame investície (...). Preces-
toval som takmer celé Slovensko.
Myslím, že mi zostalo navštíviť iba
devätnásť miest. Veľmi veľa som sa
naučil a pochopil. Videl som na-
dšenie takmer vo všetkých mestách,
záujem o vytvorenie lepších pod-

mienok pre život občanov. Takmer
vo všetkých mestách jestvujú prog-
ramy, aby boli príťažlivejšie pre tu-
ristov alebo pre firmy, ktoré by tam
mohli podnikať. Vo väčšine prípa-
dov tam bola istá ekonomická pre-
zentácia. To je pre mestá čosi nové.
Skúsenosti však zatiaľ nemajú a v
blízkej budúcnosti budú vystavení
konkurencii. Každé mesto bude
konkurovať inému, konkurencia bu-
de aj medzi regiónmi a Slovensko
bude konkurovať iným krajinám
nielen v strednej Európe, ale aj kra-
jinám v iných častiach sveta. Viem,
že pokiaľ ide o investície našich fi-
riem, všetky, ktoré tu sú, majú plá-
ny rozvoja a darí sa im. Vedia, že by

sa mali ďalej rozvíjať. Príkladom by
mohol byť Whirlpool.

Pred necelým rokom, keď som
tam bol s vaším prezidentom a
premiérom, povedali, že zdvojná-
sobia produkciu do piatich rokoch.
Už budúci rok tomu tak bude. Bu-
de to 

najväčšia fabrika 
v Európe. Ďalším príklad by mohol
byť Molex, U. S. Steel a prakticky
všetky. Investujú stámilióny (...).
Budete súčasťou ekonomickej únie,
kde nie sú hranice, kde nie sú clá
a pritom máte obrovské výhody
oproti iným členom EÚ. Vy máte
nateraz citeľne nižšie priemerné
príjmy. Áno, máte nezamestnano-
sť, ale o to lepšie bude možné náj-
sť kvalifikovaných ľudí na pracov-
né miesta. Dejiny Česko-Slovenska
potvrdzujú, že ste boli známi jed-
nou z najkvalitnejších priemysel-
ných produkcií. Bola aj v zbrojár-
skom priemysle, kde ste však stra-
tili stotisíc pracovných miest, ale
aj v inom priemysle ste stratili pra-
covné miesta. To bol síce negatív-
ny multiplikátor, ale teraz začína
byť pozitívny, pretože sa vytvárajú
nové pracovné príležitosti a mul-

tiplikátor postupuje opačným sme-
rom. Môj osobný názor je, že vaša
vláda, a nechcem sa tu nikoho do-
tknúť, a národná banka, nedoceni-
li možnosť rastu, ktorý sa stáva re-
alitou. Potvrdzuje to aj vlaňajší rast
HDP (...).

To je jeden z dôvodov, prečo je
dnes záujem o Slovensko aj v štáte
Michigan, ktorý je dvakrát taký veľ-

ký ako Slovensko, a v celom rade
vecí je s ním porovnateľný. Je to
hlavné mesto USA z hľadiska auto-
mobilového priemyslu. Slovensko 

prežíva expanziu 
Peugeota a Volkswagenu. Do roku
2006 budete vyrábať prinajmen-
šom 600-tisíc vozidiel a možno aj
oveľa viac. Viem, že sa rokuje aj s
ďalšími automobilkami. Povedal mi
to váš minister hospodárstva a nie
je nereálna výroba milióna áut, čím
by ste sa dostali na 12. miesto vo
svete. A napokon z hľadiska kapi-
tálu je to vynikajúce. A tu nejde iba
o montáž automobilov, sú tu aj do-
dávatelia a subdodávatelia. Máte

sedminu príjmov v porov-
naní s priemerom v EÚ a asi
jednu devätinu v porovnaní
s Nemeckom a rozhodne je
to podstatne menej než v
USA (...). 

Rozprával som sa s pred-
staviteľom Procter & Gam-
ble, ktorý tu bol na podni-
kateľskej konferencii minu-
lý rok. Mal ročný rozpočet
viac ako päť miliárd dolárov.
Myslím, že teraz má ešte
väčší rozpočet na nákupy.
Hovoril o tom, čo robí Proc-
ter & Gamble, čo hľadá. Za-
tvára prevádzky v západnej
Európe a presúva ich sem,
keďže sú tu nižšie výrobné
náklady. Nie je to na rok, na
dva, na päť rokov, ale na nie-
koľko desaťročí. Takýto pre-
sun, takáto expanzia firiem,
ktoré tu už jestvujú, a nové
priame zahraničné investí-
cie budú viesť k tomuto mul-
tiplikátorovému efektu (...).
Bol som na podnikateľskej
konferencii minulý rok. Tam
sa hovorilo, že na Slovensku
je stabilnejšia klíma než in-
de. Napríklad v Indii, ktorá

nie je v NATO, nie je potrebná bez-
pečnosť. NATO umožní, že sa Slo-
vensko nedostane do vojny. Zrejme
o tom hovorím priveľa, ale chcel
som, aby ste mali predstavu, čo
Američania hľadajú, keď sem pri-
chádzajú. Viem, že prezident z U. S.
Steel vám tieto veci rozhodne vie
väčšmi priblížiť, pretože on veľmi
obhajuje Slovensko. Aj tu v Európe,
aj v Spojených štátoch, aj medziná-
rodne a snaží sa sem pritiahnuť ďa-
lšie firmy. Myslím si, že na Sloven-
sku nastane obrovský rast auto-
mobilového priemyslu, ale aj akti-
vita v mnohých iných odvetviach.
Prispeje k tomu zistenie, že to bu-
de krajina, ktorá bude členom EÚ
a bude ju chrániť NATO. Rozprával
som sa s ministrom hospodárstva
o podnetoch z americkej komory
pre priemysel a obchod. Napríklad
americký investor si tu 

otvorí továreň
a musí ísť späť do USA, aby si vy-
zdvihol žiadosť o vízum, alebo keď
má prísť za ním rodina, potrebuje
iný typ víza. Takéto drobnosti tre-
ba napraviť. Je to nateraz dosť dl-
hý zoznam. Sú to staré predpisy,
ktoré zostali z minulosti a niekto

sa na to musí pozrieť. Myslím si, že
ministerstvo hospodárstva sa na to
zameria a porozpráva sa s inými inš-
titúciami, aby sa pomohlo zmene.
Už ste urobili to, čo treba robiť s
pracovným právom. Teraz máte jed-
no z najlepších pracovných práv v
celej Európe. Pokiaľ ide o sociálne
bremeno, spomínali ste, že ho
znižujete, avšak v iných krajinách

ho zvyšujú. Táto krajina je oveľa
príťažlivejšia. Podľa mňa Slovensko
je najatraktívnejšia krajina v rámci
EÚ pre nové investície. Sú iba tri
malé krajiny, ktoré majú nižšie
mzdy, neexistuje nijaká, ktorá by
bola lepšie umiestnená, kde by vlá-
da bola väčšmi orientovaná na po-
moc podnikateľom. Mohol by som
pokračovať v týchto výhodách, čo
aj robievam na konferenciách. Ne-
dávno sa konala podnikateľská kon-
ferencia. Minulý rok na jednej ta-
kejto konferencii predstavitelia nie-
koľkých podnikov oznámili, že prí-
du, a dnes je ich mnohonásobne
viac (...). Je tu obrovská snaha prí-
sť sem s novými investíciami. Len
jedno jediné je prekážkou. Potre-
bujete diaľnice. Naozaj vás to bu-
de veľmi bolieť, kým diaľnice ne-
postavíte. Toto je najserióznejší
problém, ktorý máte na Slovensku.
Bez diaľnic nevyrovnáte ekono-
mické pomery a budú pokračovať
ťažkosti v oblasti sociálnej aj poli-
tickej. Viem, že sa už hovorí aj o
južnej trase popri severnej trase.
Máte k dispozícii množstvo pro-
striedkov z EÚ, môžete o tieto pe-
niaze požiadať. Máte výborný ra-
ting. Je tu množstvo súkromných
firiem, ktoré vedia 

diaľnice postaviť 
a potom si vyberať mýto, ale musí-
te sa tejto príležitosti chopiť rých-
lo. Potom zrazu zistíte, že automo-
bilky budú aj na východe, iné pre-
vádzky budú poskytovať pracovné
miesta a krajina sa stane prístup-
nou pre cestovný ruch. Potrebuje-
te cestovný ruch. Ja osobne som

sponzoroval skupinu piatich ab-
solventov Michiganskej univerzity,
ktorí vyše päť rokov podnikajú
väčšinou v oblasti marketingu. Po-
vedali, že tu je úžasná možnosť,
avšak vy neinvestujete dostatočne,
nerobíte to, čo robia iné krajiny.
Ukázalo sa, že podľa toho, koľko
prostriedkov sa minie na podporu
cestovného ruchu v prepočte na
obyvateľa, Slovensko je druhé naj-
slabšie v celej Európe. Precestova-
li celú krajinu a povedali, príďte,
na Slovensku objavíte neobjavené.
Je tu veľa toho, čo je neobjavené. A
každý hosť, ktorý za mnou prichá-

dza, mi hovorí to isté. Prečo
sme nič o tejto krajine ne-
vedeli, chceme sa sem vrá-
tiť. 

(...) Pokiaľ ide o obnovu
Iraku, to sa netýka štátov, ale
firiem. Zo Slovenska nebu-
de subdodávateľ, ale kon-
krétne firmy budú subdo-
dávateľmi, pokiaľ uspejú v
konkurencii. Po právnej
stránke totiž nemôžeme ni-
komu povedať, aby sa roz-
hodol pre slovenské firmy,
tie si to musia zaslúžiť. Mno-
hé majú skúsenosti s Irakom
a so Stredným východom.
Majú príležitosť. Chcel by
som sa vás spýtať jednodu-
cho, či by ste radšej nechceli
50-miliónový kontrakt, ale-
bo 50 miliónov dolárov pria-
mych investícií, ktoré vy-
tvárajú množstvo pracov-
ných príležitostí a vytvárajú
zdroje príjmu pre túto kra-
jinu navždy, nielen jednora-
zovo. Pretože tu ide o príj-
my, tu ide o dane. To sú ve-

ci, ktoré sú na celé roky. Pokiaľ ide
o prebudovanie, znovuvybudova-
nie Iraku, tak oproti tomu je zno-
vuvybudovanie Slovenska oveľa
dôležitejšie. Potrebujete tu dvetisíc
nových pracovných príležitostí,
ktoré vytvorí konkrétna firma a
chcel by som podnietiť ľudí, ktorí
sú na čele tejto krajiny, aby to ma-
li na mysli. Vy budete konkurovať

firmám z celého sveta. Máme aj ďa-
lšie firmy z Poľska, Maďarska, Čes-
ka, zo strednej Európy a firmy z nie-
ktorých ďalších členských krajín
koalície. Možno niekoľko kontrak-
tov získate, ale nebudú to všetky.
Je to proces prirodzeného výberu.
Bude tu snaha vybrať najlepšieho
dodávateľa, aby to bolo čo naj-
rýchlejšie, najefektívnejšie a bude
sa pozerať na náklady. 

(...) Mal som možnosť hovoriť o ces-
tovnom ruchu s ministrom Nemc-
sicsom a prediskutovať jeho pred-
stavy. Je dôležité byť oddaný veci
cestovného ruchu. Pociťujem tu
čiastočne aj negatívny postoj. Ľudia
hovoria, nie sme pripravení, nemá-
me tie zariadenia, nemáme infraš-
truktúru, nemáme služby. Áno, po-
trebujete zlepšiť zariadenia, infraš-
truktúru a služby, ale máte veľmi
veľa čo ponúknuť. Musíte iba iden-
tifikovať, nájsť, kto je váš zákazník a
musíte naňho správne pôsobiť. Má-
te krásne hory, jaskyne, hrady. Je
možné tu chodiť po horách, jazdiť
na bicykli, chodiť do vínnych ob-
lastí, navštevovať historické lokali-
ty, drevené kostoly. Slovensko je 

úžasné miesto 
na návštevy. Myslíte si, že k vám
prídu ľudia, ktorí chcú luxusné
ubytovanie? Asi nie. Musíte pre-
dovšetkým prilákať ľudí skôr, než
sa začne investovať do takých pod-
nikov. Niečo sa už deje, sú tu ob-
rovské investície. Napríklad v kú-
peľoch predovšetkým v Piešťa-
noch, tam je firma, ktorá predtým
pôsobila v kúpeľoch aj v Česku.
Potrebujete ďalší luxusný hotel v

Bratislave, nemáte tu dostatok ka-
pacít. 

Investície na zelenej lúke, vláda
môže koordinovať úsilie miestnej
samosprávy v záujme rozvoja ces-
tovného ruchu. Informačné cen-
trá. Pokiaľ nejakí hostia prídu na
návštevu ku mne, urobím im ces-
tovný plán. Takže, dôležité je, aby
sa vláda zaviazala, aby pochopila,
že cestovný ruch môže byť hlav-
nou súčasťou ekonomiky a môže
vytvárať pracovné príležitosti (...).
Pred mesiacom som bol v štyroch
najmenších mestečkách v juhový-
chodnej časti Slovenska na slo-
vensko-maďarsko-ukrajinskej hra-
nici a povedali mi, že tam je asi 25-
percentná nezamestnanosť. A ako
som sa medzi týmito mestami po-
hyboval, uvedomil som si, aké je
to tam krásne, ba nádherné. Tie
údolia riek, pohoria... a povedal
som si, rozvíjajú sa Košice, ale kto
a kedy tento kút objaví? Čo môžu
urobiť tamojší ľudia teraz? Je to
celkom jasné, musia niečo robiť,
aby tí mladí nepoodchádzali do
veľkých miest, do Košíc alebo aj
do Bratislavy, aby neodišli z kraji-
ny. Treba rozvíjať cestovný ruch.
To čo som hovoril o firmách, to
platí. Je to 

vo vašich rukách, 
máte všetko čo potrebujete, aby ste
pritiahli turistov. Treba sa na to po-
dujať, treba aj finančný záväzok zo
strany vlády, že 10 - 15 miliónov do-
lárov dá na rozvoj cestovného ru-
chu v tejto krajine. To sa im vráti vo
zvýšených daniach, napríklad DPH,
ktorú platia turisti, v daniach tých
ľudí, ktorí budú mať pracovné mies-
ta, ktorých firmy zamestnajú. Vráti
sa to tak rýchlo a natoľko viacná-
sobne, že nemá zmysel to nerobiť
(...). Pokiaľ ja by som bol mladý muž
a hľadal by som miesto, kde by sa
dalo zarobiť, prišiel by som sem a
chcel by som sa zapojiť do cestov-
ného ruchu, pretože tam sa podľa
mňa dajú zarobiť veľké peniaze.
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