
Prečítajte si tiež: Kiska hovoril o
gauneroch, čo uniesli štát

Politológ o Kiskovom prejave:
Bola to legitímna kritika
Ako ste čítali správu o stave republiky, s ktorou prezident
vystúpil v parlamente?

"Bola najkritickejšia zo všetkých, ktoré Kiska predniesol. Zdôvodnil to tým,
že aj okolnosti sú tento rok najvážnejšie a bolo na ňom vidno, že všetko, čo
sa udialo od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, berie seriózne a
nie je spokojný s reakciou politikov, ktorá po nej prišla. Toto bol aj hlavný
odkaz jeho správy."

Niektorí poslanci hovorili, že toľko kritiky nebolo namieste, že
opomenul aj pozitíva Slovensko. Čo na to hovoríte?

"Myslím, že kritický prejav bol namieste. Otázka je, či sa mali, alebo nemali
vyzdvihnúť niektoré pozitívne veci, ale na druhej strane, je to politický
prejav. Prednáša ho priamo volený prezident pred poslancami a pred
členmi vlády.

To znamená, že prejav musí byť do nejakej miery politický a odrážať to, čo
prezident na základe svojich hodnôt vníma ako najdôležitejšie. Ak vníma
za najdôležitejšie dianie z posledných mesiacov, má právo na takýto
kritický prejav."

Niektorým v koalícii tiež prekážalo,
že opozícia zostala nepovšimnutá a
že všetka kritika smerovala len k
vláde.

"To ich vnímanie môže byť do istej miery
pravdivé, ale musia si uvedomiť, že oni ako
koalícia spravujú túto krajinu.

Spravujú ju tretí rok a pred nimi ju spravoval Smer samotný.

http://komentare.sme.sk/c/20849102/kiska-hovoril-o-gauneroch-co-uniesli-stat.html?ref=av-left
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Prečítajte si tiež: Celé znenie
prezidentovho prejavu o stave
republiky

Ak sa im tá kritika nepáči, musia sa zamyslieť nad tým, ako niektorí krajinu
spravujú už siedmy rok. Prezident sa navyše dotkol aj problémov, ktoré v
minulosti už kritizoval, ako zdravotníctvo, školstvo a menšiny.

To sú problémy, ktoré sa nedotýkajú len tejto či minulej vlády, ale máme
ich tu 25 rokov od vzniku Slovenska a zaostávame aj za susedným Českom.
Práve toto som vnímal aj ako kritiku pravicových vlád, ktoré boli na
Slovensku."

Kiska povedal, že pri vyšetrovaní vraždy zostali nezodpovedané
viaceré znepokojivé otázky, a vyzval aj ministerstvo vnútra, aby
zverejnilo hodnotenie priebehu vyšetrovania. Môže to prispieť k
zlepšeniu nedôvery časti verejnosti?

"Bol to aj apel na orgány verejnej moci, aby komunikovali s občanmi
otvorenejšie. Mnohé z otázok, ktoré položil, sa snažili zodpovedať, či už
bývalý policajný prezident Gašpar, alebo exminister vnútra Kaliňák aj
Drucker.

Problém je v tom, že mnohým z ich odpovedí verejnosť neverí. Mnohí z
ľudí, ktorí zastávajú vysoké pozície, stratili v očiach verejnosti dôveru, že
majú úprimný záujem s vecami pohnúť. Kameň úrazu nie je v tom, že
tlačové oddelenie neposkytne nejakú odpoveď, ale v tom, že verejnosť tie
odpovede považuje za vyhýbavé a neúplné."

Zaznela aj kritika na sociálne
balíčky. Ako ste ju pochopili?

"Je to jasná narážka na politiku Smeru.
Samotné sociálne balíčky sa dajú vnímať
ako štandardná súčasť politického boja.

Problém je, ak vláda v istých oblastiach
schvaľuje sociálne balíčky, ale nerobí nič
systematické, aby sa veci pohli k lepšiemu.

Dobrým príkladom sú materské školy, kde je opatrenie, aby deťom v

http://domov.sme.sk/c/20848829/prezident-andrej-kiska-sprava-o-stave-slovenskej-republiky-cele-znenie.html?ref=av-left


poslednom ročníku platili obed, ale vôbec sa nerieši akútny nedostatok
miest v týchto zariadeniach.

Narážka na sociálne balíčky súvisí aj s veľkou výhradou, ktorá sa medzi
riadkami niesla v jeho prejave prierezovo, či už pri téme
poľnohospodárstva, alebo dôvere k polícii.

Politici sa akoby otriasli a vrátili sa k spôsobu fungovania pred vraždou a
politickou krízou. Ako keby si vôbec neuvedomovali závažnosť situácie, že
systém sa im vymkol spod kontroly."

V parlamente tiež zaznievali hlasy, že v jeho prejave už bolo cítiť,
že sa chystá vstúpiť do straníckej politike. Vy ste tam niečo také
vybadali?

"Nič takého som tam nevidel. Ak by Kiska už chcel nejako propagovať svoju
osobu či nejakú novú stranu, čakal by som, že jeho prejav bude mať prvky v
štýle, že on by to robil inak.

Kritika bola orientovaná do minulosti, na kroky, ktoré vládna moc urobila
a podľa neho urobila zle. A to je úplne legitímna kritika, ktorá zaznievala z
úst prezidenta aj po minulé roky.

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.

http://restauracie.sme.sk/obedove-menu

