RUDOLF SCHUSTER
Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster PhDr. narodený 4. januára 1934 v Košiciach
je slovenský politik, prozaik, dramatik, scenárista, bývalý prezident
Slovenskej republiky a v neposlednom rade náruživý cestovateľ.
Vzdelanie získaval v Košiciach, kde vyštudoval Strednú priemyselnú školu
stavebnú, v rokoch 1954 – 1959 pokračoval v štúdiu na Slovenskej
vysokej škole technickej v Bratislave, kde študoval odbor inžinierske
staviteľstvo. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní vedeckou ašpirantúrou z
odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach,
kde získal v roku 1984 titul CSc. Po štúdiách pracoval na niekoľkých
miestach a pozíciách napríklad ako projektant, bol asistentom
v Slovenskej akadémii vied aj vedúcim sekretariátu riaditeľa VSŽ. Bol
dvakrát primátorom druhého najväčšieho mesta Slovenska v Košiciach,
v rokoch 1989 až 1990 bol predsedom Slovenskej národnej rady,
v rokoch 1990 až 1992 pôsobil ako veľvyslanec ČSFR v Kanade. V prvých
priamych prezidentských voľbách bol v roku 1999 občanmi zvolený za
prezidenta Slovenskej republiky na obdobie rokov 1999 až 2004. Je okrem iných čestným členom
Slovenskej komory stavebných inžinierov, členom Spolku slovenských spisovateľov a ďalších spolkov.
Knižne debutoval v roku 1987 cestopisnou knihou Necestami Brazílie. Napísal mnohé knihy, napríklad: Bol
som pri tom (1989), Strieborný mercedes (1995), Ultimátum (1996) či Ako to bolo (2000). Napísal tiež
viaceré rozhlasové aj televízne scenáre.
S viacerými svetovými lídrami a panovníkmi sadil lipy
v prezidentskej záhrade a kul rýle v Medzeve. Preslávil
Drienkovicu aj brazílske pralesy kde natáčal dokumenty
o indiánoch. Tento bývalý politik dnes sleduje politiku už iba
cez média. Slovensko zviditeľnil ako spisovateľ,
dokumentarista, fotograf a hlavne ako neúnavný cestovateľ.
Nič zo svojho života neľutuje a nič by nezmenil. Najviac zo
všetkého mu chýba milovaná manželka, ktorá pred
niekoľkými rokmi zomrela. Napriek tomu sa nenechal položiť na kolená. Zmysel života našiel vo
filmovaní a fotení krajín, ktoré bežní smrteľníci nenavštevujú.
Ako sa má historicky prvý prezident SR volený občanmi?
Tak ako človek, ktorý je na penzii. Po smrti manželky som
zostal sám. Musel som si život zariadiť po novom. Veľmi mi
chýbala a stále chýba. Aj preto som začal viac cestovať.
Venujem sa koníčkom, ktorým som sa nemohol predtým
venovať.
Rudolf Schuster: Moje prezidentovanie bolo skôr omylom.
Zvláštnu kategóriu tvoria jeho filmové dokumenty z ciest po
Islande, Grónsku, Aljaške, Kamčatke, severnom a južnom póle, Čukotke či Kanade. V rámci jubilejného
35. Ročníka Festivalu ĽUDIA A HORY, kde bude Slovenský exprezident čestným hosťom, porozpráva
divákom o svojej dobrodružnej ceste po Kamčatke.
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