
60 lunárny kalendár    29. september – Pleť oživte ľahkou lymfa  ckou masážouVITALITA VITALITA 61www.vitalitanet.sk

Mnohí by chceli inak, ale málokto 
vie ako...

Oslovili sme dvoch členov a spoluzakla-
dateľov Zdravej spoločnosti Slovensko – 
Bohumila Opetu a Gabriela Škablu, aby nám 
osvetlili niektoré aspekty tohto projektu. 

Môžete nám vysvetliť, o čo vo vami 
navrhovanom systéme správy vecí 
verejných ide? 

Bohumil: Napĺňame víziu a prostredníc-
tvom nej pomáhame realizovať myšlienku, 
že spoločnosť môže fungovať bez toho, 
aby jeden človek parazitoval na druhom. 
Systém, ktorý sme vymysleli, je bezkon-
fl iktný, nikto s nikým nebojuje ani nechce 
do niečoho nútiť. 

Je to systém, ktorý rieši problém, v ktorom 
sa nachádza nielen Slovensko, ale celá naša 
planéta. Informáciu o ňom potrebujeme 
dostať do širšieho povedomia, aby sa o 
ňom začalo diskutovať, a tým sa naplnila 
skutková podstata myšlienky. Naším hlav-
ným cieľom je zdravý človek, zdravá spo-
ločnosť a zdravé životné prostredie. Tomu 

sú podriadené všetky činnosti v jednotli-
vých oblastiach kultúrno-spoločenského 
a ekonomického života. Naplnenie týchto 
cieľov si vyžaduje zavedenie aktívnej ob-
čianskej účasti. Tým pádom majú občania 
priamy vplyv na rozhodovanie o správe 
veci verejných aj po voľbách a  to formou 
hlasovacieho systému. Politik, zástupca 
sa celú dobu zodpovedá svojim voličom 
a v prípade, že nekoná v záujme občanov, 
svojich voličov, je kedykoľvek občanmi 
odvolateľný.

Človek sa môže priamo podieľať na návr-
hoch, pripomienkových konaniach ohľad-
ne legislatívy. Tá sa schvaľuje priamym 
hlasovaním občanov. Tým pádom môže-
me vynechať parlament zložený zo zopár 
vyvolených, ktorí hlasujú. Keď bude mať 
štát dva a pol milióna oprávnených voli-
čov, napojených na systém, v rámci kto-
rého sú identifi kovaní, bude mať výsledok 
úplne inú výpovednú hodnotu. 
V rámci hlasovania môže byť občan za ale-
bo proti, odpadáva možnosť zdržal som sa 
hlasovania. 

V praxi by to pre mňa ako občana, ktorý 
dovŕšil osemnásť rokov, znamenalo, 
že sa zaregistrujem do systému, mám 
právoplatný hlas a môžem sa počas 
celého volebného obdobia ak  vne 
zapájať do jednotlivých hlasovaní?

Bohumil: V prvom rade nie je potrebná re-
gistrácia, nakoľko každý občan Slovenskej 
republiky dostane pridelený občiansky 
preukaz s identifi kačným číslom. Štátny 
systém ho dokáže podľa neho identifi -
kovať. Systém vie rozlíšiť obecnú úroveň, 
okresnú úro veň a celoštátnu úroveň. 

Takže ja ako právoplatný volič budem 
môcť priamo hlasovať 
o konkrétnych ľuďoch a návrhoch, 
tým pádom môžem vynechať členstvo 
v akejkoľvek poli  ckej strane?

Bohumil: Presne tak. Politické strany ne-
majú po zavedení tohto systému žiadny 
význam pri riadení správy vecí verejných.

Základným dokumentom 
spoločnos   je e  cký kódex, 
o čom hovorí?

Aj ty riadiš Slovensko!

Bohumil: Etický kódex hovorí o základ-
ných hodnotách spoločnosti. Na ich princí-
pe sa potom vypracuje dlhodobý program 
rozvoja spoločnosti. Nie na štyri alebo päť 
rokov ako je to dnes, vízia fungovania štátu 
by mala byť minimálne na sto rokov, roz-
pracovaná v intervaloch dvadsať rokov – a 
tých 20 rokov rozpracovaných do periód. 
Kódex je dlhodobá vízia toho, ako má fun-
govať správa vecí verejných. To sú priority. 

Keď poviem, že prvá priorita zdravej spo-
ločnosti je zdravá príroda, zdravé životné 
prostredie, zdravé potraviny, zdravé poľ-
nohospodárstvo a zdravý človek, ochrana 
– environmentálny prístup musí byť pri-
oritný pre celú hospodársku činnosť. To 
znamená, že nemôžem navrhnúť nejakú 
výrobu alebo postup, ktorý nebude tento 
prístup akceptovať.

To znamená, že celá spoločnosť 
by sa mala riadiť e  ckým kódexom. 
Kde ho môžeme nájsť a prečítať si ho?

Gabriel: Ak má byť akákoľvek spoločnosť 
zdravá, musí fungovať na zdravých princí-
poch. Preto je nevyhnutné tieto princípy 
zadefi novať a byť si ich vedomým v každo-
dennom živote. Tieto princípy sme zadefi -
novali v etickom kódexe a cieľoch Zdravej 
spoločnosti. Všetko je možné nájsť na na-
šej stránke www.zdravaspolocnost.sk. 

Nájdete tu rozpracované jednotlivé oblasti 
v rámci fungovania štátu – od hospodár-
stva cez školstvo až po architektúru správy 
vecí verejných. Základnou jednotkou je 
samospráva – obec a mesto a základnou 
bunkou štátnej správy je okres. 

Štát má poskytovať občanom služby, kto-
ré si on ako jednotlivec nevie zabezpečiť. 
Nemá vystupovať ako vládca, ale ako hos-
podár a partner, kde spolupráca je oboj-
stranne výhodná a všetci si to uvedomujú. 

Akým spôsobom je možné systém, 
ktorý ste pripravili, realizovať 
v praxi, uviesť reálne do života 
Slovenska?
 
Gabriel: Momentálne je tento systém v 
skúšobnom móde a v dohľadnej dobe bude 
možné sa do neho prihlásiť. Informácia o 
spôsobe prihlásenia sa zverejní na webo-
vej stránke. Bude potrebné, aby sa do neho 
zapojilo čo najviac ľudí, aby postúpil do 
podoby štátneho systému správy. 

Keď sa do neho zapojí 100 alebo 500 ľudí, 
je možné ho použiť v rámci komunity ale-
bo obce, ak sa do neho zapojí milión ľudí, 
je možné ním spravovať aj štát. Všetko je 
na slobodnej voľbe jednotlivca a tá je, sa-
mozrejme, podmienená jeho pochopením. 
Nič nie je statické a každý môže priložiť 
ruku k dielu. Žijeme len taký život, aký si 
sami vytvoríme.

ETICKÝ KÓDEX 
ČLENA ZDRAVEJ 
SPOLOČNOSTI
My, členovia Zdravej spoločnos   
Slovensko, sme sa dohodli na 
znení jednoduchých životných 
a komunikačných pravidiel. Ich 
dodržiavanie nie je vecou sankcií, 
ale cestou ako žiť v zdravom, 
krajšom a lepšom svete. 

I. Sloboda a zodpovednosť 

Každý z nás má slobodu prejavu, kona-
nia a rozhodovania. Základným princí-
pom slobody je ľudskosť a neubližovanie. 
Neoddeliteľnou súčasťou slobody každého 
človeka je prijatie zodpovednosti za svoje 
myšlienky, slová, činy a emócie.
 
II. Tvorivosť
 
Aby človek zmysluplne svoju slobodu vy-
užil, musí tvorivo pristupovať k riešeniu 
problémov. Preto obsahom každej komu-
nikácie musí byť pomenovanie problému, 
analýza problému a navrhnutie riešenia. 

III. Ľudskosť
 
Zdravá spoločnosť Slovensko podporu-
je vývoj zdravého a uvedomelého človeka 
rozvíjaním jeho vedomia, svedomia, zdra-
via, vôle, zodpovednosti, intelektuálneho 
a tvorivého potenciálu, citu v rovnováhe s 
rozumom a kultivovaného prejavu s mie-
rou. Podporuje rešpektovanie prírody, 
kultúrnych zvykov a biologických daností 
každého druhu. Súbor týchto vlastností 
môžeme nazvať ľudskosťou. 

IV. Neubližovanie
 
Sme neoddeliteľnou súčasťou celku, preto je 
logické neubližovať prírode, zemi a jej obyvate-
ľom, aby sme neubližovali sami sebe. Konáme 
a komunikujeme v súlade s ľudskosťou. 

V. Rovnosť a jedinečnosť 

Každý člen Zdravej spoločnosti má rovna-
ké právo na vyjadrenie svojho názoru bez 
rozdielu vzdelania, národnosti, vierovy-
znania, veku a pohlavia. Zároveň si uvedo-
mujeme, že sme všetci jedineční a úroveň 
poznania je u každého iná. Preto hľadáme 
to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. 

VI. Spolupatričnosť 

Členovia Zdravej spoločnosti Slovensko si 
pomáhajú, navzájom sa podporujú a reš-
pektujú. Hájime v prvom rade záujmy našej 
vlasti – Slovenska, jej občanov, hodnoty ro-
diny a slovenskej kultúry, pretože ich zacho-
vaním prispievame k budovaniu mnohoná-
rodnostnej a mnohokultúrnej civilizácie. 

VII. Radosť 

Prirodzenou súčasťou života zdravého člo-
veka v zdravej spoločnosti je schopnosť 
pociťovať radosť, šíriť a rozdávať radosť, a 
to zodpovedným a láskyplným konaním. 

VIII. Zdravie 

Zdravie človeka aj spoločnosti je dôsledkom 
vedomého spôsobu života. Vedomie zdravé-
ho jedinca rozvíja súcit, chápanie a odhaľuje v 
človeku svedomie a ľudskosť. Toto sú základné 
hodnoty zdravého človeka a zdravej spoloč-
nosti. Tieto hodnoty rozvíjame v sebe, nikoho 
nepresviedčame a snažíme sa učiť príkladom. ■

www.zdravaspolocnost.sk


