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Debaty: John Kerry <=> George W. Bush 
 
13.10.2004 – ARIZONA/WASHINGTON - Je po debatách. Bush aj Kerry sa 
pripravujú na záverečný súboj. Do amerických prezidentských volieb už 
nezostáva ani 20 dní (pozn. voľby sa uskutočnia  v utorok 2.11.2004). Obaja 
kandidáti majú pritom v prieskumoch verejnej mienky rovnakú podporu. 
 
Debaty o prezidentovi nerozhodli, Kerrymu ale zachránili kožu. Všetky prieskumy 
ukazujú, že obstál lepšie ako Bush, ktorý mal ešte pred debatami náskok 5 až 10 
percent. 
 
 
Komentár: 
 

George Bush a John Kerry majú za sebou všetky tri televízne debaty. 
Debaty ukázali rozličné štýly a postoje, nedali však odpoveď na to, kto sa stane 
víťazom volieb. Podľa posledných prieskumov je podpora oboch kandidátov 
takmer rovnaká s rozdielmi iba niekoľkých percent, čo je na hranici štatistickej 
odchýlky.  V debatách bol však jednoznačne lepší demokratický kandidát Kerry.  
 
podľa CNN/USA Today   
 Kerry 52%; Bush 39%   
podľa CBS   
 Kerry 39%; Bush 25%   
podľa ABC   
 Kerry 42%; Bush 41%  
 

Témou tretej debaty mala byť domáca politika a ekonomika. Ale ako aj 
v predošlých dvoch debatách, ani v tejto sa kandidáti nevyhli témam útoku na 
Irak, terorizmu a národnej bezpečnosti. V témach ekonomiky mal jednoznačne 
navrch Bush, nakoľko dokázal okamžite čeliť a vyvrátiť Kerryho fakty. Naopak 
v téme útoku na Irak ani tentokrát nedokázal presvedčiť o správnosti 
rozhodnutia. 
 

Aj keď Američania považujú Kerryho za lepšieho rečníka 
a inteligentnejšieho kandidáta presadzujúceho skôr ľavicovú sociálnu politiku, 
mnohí priznávajú, že George W. Bush je silnejším a odhodlanejším vodcom 
a teda bude lepšie presadzovať záujmy Spojených Štátov Amerických.  
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Debaty: John Kerry <=> George W. Bush 
 
Fakty a omyly: 
 
 
Bush povedal, že Kerry navrhol nové výdavky vo výške 2,2 bilióna dolárov. 
 
Skutočnosť: Tento údaj sa zakladá na analýze ústavu American Enterprise 
Institute. Bush však cituje starú správu. Nová správa znížila odhad na 1,8 bilióna 
dolárov, ktorý je podľa Kerryho kampane stále mylný. 
 
 
Kerry povedal, že za Bushovej vlády zaniklo v USA 1,6 milióna pracovných 
miest. 
 
Skutočnosť: Kerry referoval iba o počte zaniknutých miest v súkromnom sektore. 
Keď sa vezme do úvahy rast pracovných miest vo verejnom sektore, je celková 
strata pracovných miest od januára 2001 821-tisíc. 
 
 
Kerry povedal, že päť miliónov Američanov prišlo o zdravotné poistenie. 
 
Skutočnosť: Počet nepoistených Američanov sa podľa správy Amerického 
štatistického úradu počas Bushovho prezidentovania zvýšil o 5,2 milióna. Nie je 
však isté, že o poistenie prišli. Podstatnú časť z týchto ľudí môžu tvoriť 
prisťahovalci, ktorí ho nikdy nemali. 
 
 
Bush a Kerry zhodne tvrdia, že znížia deficit štátneho rozpočtu na polovicu. 
 
Skutočnosť: Súčasný federálny deficit je 415 miliárd dolárov. Oba sľuby sú 
extrémne optimistické. Nezávislý rozpočtový úrad Concord Coalition hovorí, že 
ani jeden kandidát nepredložil vierohodný plán, ako to dosiahnuť. 
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Dzurinda nevylúčil spoluprácu s HZDS 
 
13.10.2004 - BRATISLAVA - Premiér Mikuláš Dzurinda nevylúčil povolebnú 
spoluprácu s HZDS. V rozhovore pre televíziu Markíza odpovedal na otázku, 
či si vie predstaviť, že by sedel v budúcej vláde spolu s HZDS, slovami: "V 
politike sú veľmi ťažko situácie, ktoré si človek môže dovoliť vylúčiť." Taktiež 
pripustil, že sa zmenil aj jeho odmietavý postoj k Vladimírovi Mečiarovi. "Môj 
postoj nemôže byť identický s tým postojom, ktorý som mal pred siedmimi 
rokmi. Tým by som poprel vývoj," povedal Dzurinda.  
 
 
Komentár: 
 

Opozičné HZDS-ĽS na čele s Vladimírom Mečiarom sa čoraz viac 
svojou politikou a podporou zákonov a reforiem približuje politike vládnej 
koalície. Je to náhoda, alebo je to zámer?  
 

Už teraz je takmer isté, že voľby v roku 2006 vyhrá opozičný SMER na 
čele s Róbertom Ficom, avšak spoluprácu s ním vylučuje ako koalícia tak aj 
opozičné HZDS-ĽS. Taktiež je pravdepodobné, že niektorá zo strán súčasnej 
koalície sa do parlamentu nedostane a teda ak si súčasná koalícia (resp. 
SDKÚ) bude chcieť aj naďalej udržať moc, bude sa musieť spojiť s víťazným 
SMERom alebo s HZDS-ĽS.  
 

V minulosti SDKÚ tvrdo kritizovala politiku Vladimíra Mečiara, ale ak by 
vedel podporiť reformy, nebol by to až taký problém. V podstate problémom 
nie je ani program strany, ale skôr osobné nezhody medzi predsedami. 
V prípade smeru je problémom okrem predsedu aj program, ktorý je ľavicovo 
orientovaný.  
 

Ako iste všetci vieme, HZDS sa síce stalo víťazom volieb v roku 2002, 
význam pri tvorbe koalície to nemalo však žiadny. HZDS vtedy zostalo 
v absolútnej politickej izolácii. Tentokrát volí HZDS-ĽS inú stratégiu a môže si 
to dovoliť - prognózy totiž ukazujú, že nech má HZDS „akúkoľvek“ politiku, 
počty voličov to výrazne neovplyvňuje, ale ovplyvňuje to priazeň ostatných 
politických strán. 


