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Som hrdý na to, že som mohol
byť pri zostavovaní štátneho
rozpočtu na rok 2019
pristúpiť k zásadnej reforme odmeňovania vojakov, k zvyšovaniu platov, k zachovaniu slovenského zbrojárstva. Z hľadiska školstva
môžem povedať, že tou hlavnou zmenou, po
ktorej volali zástupcovia odborárov bolo zlepšiť podmienky nástupu nových učiteľov, zmeniť podmienky pedagogických a aj nepedagogických pracovníkov a myslím si, že dnes
by už otázka zvyšovania platov nemala byť
hlavnou témou aj pri reforme školstva. Čo sa
týka pôdohospodárstva, môžem povedať, že
tento rozpočet ráta aj s rezervou 50 miliónov
eur pre potravinárov a poľnohospodárov v prípade, že by neprešiel osobitný odvod. Nikdy
v histórii Slovenskej republiky pôdohospodári nemali takú systémovú podporu.

PriateľStvo S Čechmi nám závidia
na každom Stretnutí

V pléne Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil predseda Poslaneckej snemovne
parlamentu Českej republiky Radek Vondráček. Išlo tak o historickú udalosť, český politik totiž pred poslancami v našom parlamente ešte nevystúpil. Keby sme sa presunuli v
čase o sto rokov dozadu, mali by vtedajší čelní predstavitelia radosť z toho, aké vzťahy má
Česko a Slovensko v súčasnosti. Priateľstvo
nám závidia na každom stretnutí. Vzájomná
podpora, či identifikovanie problémov našich
občanov sú veci, čo nás vzájomne zbližujú.
„Rok 2018 sme prežili spolu. Ani sa nedá

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko

Poslanci parlamentu hlasovaním podporili
vyrovnaný štátny rozpočet na rok 2019. Pred
samotným hlasovaním potleskom privítali významného hosťa na balkóne rokovacej sály,
ktorým bol šachový veľmajster Anatolij Karpov.
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte
na nasledujúci rok podporilo spolu 79 poslancov. Musím konštatovať, že ministri za Slovenskú národnú stranu sú s rozpočtom spokojní. Teší ma, že minister obrany SR môže
spočítať koľkokrát sme sa stretli. Pán Danko
nedávno vystúpil aj v našom českom parlamente. Keď u nás rečnil, tak zožal veľký potlesk, koalícia a aj opozícia odložila spory a
mám pocit, že tak to bolo aj dnes. Ja ďakujem
za atmosféru, v akej to prebehlo. Kiežby takýchto chvíľ bolo viac,“ ocenil slovenské parlamentné publikum predseda Poslaneckej
snemovne Parlamentu ČR Radek Vondráček.
Som prekvapený, akú silu má vo svete
značka „Československo“. Za priateľov nás
majú aj európski partneri. Práve preto je dôležité naše vzťahy naďalej rozvíjať, no štartovaciu čiaru máme podľa mňa veľmi dobrú. Je
takmer symbolické, že sa stretávame na
sklonku roka, ktorý sa niesol v znamení dôležitých medzníkov našej spoločnej histórie.
Je to dôstojné vyvrcholenie spoločných osláv
100. výročia vzniku ČSR. Je to príležitosť vyslať posolstvo o priateľských vzťahoch, ktoré
nemajú v Európe obdoby.
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