
Budú to najťažšie voľby, hovoria pravicoví voliči

BRATISLAVA. Vzdelanejší, skúsenejší, rozhľadenejší - takto sami seba charakterizujú
pravicoví voliči v Bratislave, ktorí sa nevymedzujú len proti vládnemu Smeru, ale aj jeho
voličom.

Oslovení Bratislavčania síce kritizovali veľký počet pravicových strán, s ich zlúčením do
jednej silnej strany, ktorá by bola protiváhou Smeru, však nesúhlasia.

Pravicoví voliči sú podľa nich rôzni a jedna strana by nedokázala túto pestrosť
vystihnúť, ukázal kvalitatívny výskum Katedry politológie UK v Bratislave pre denník
SME.

Všímajú si aj cudzie problémy

Roztrieštenosť pravice, prestupy politikov zo strany do strany a neschopnosť dohodnúť
sa na spoločnej vízii najviac prekážajú voličom, ktorých časť zvyknú ostatní
označovať aj za "bratislavskú kaviareň“. Účastníkom výskumu označenie neprekáža, v
diskusiách ho spomenuli aj sami.  

„Pravicový volič vo veľkomeste si viac všíma problémy a systémové riešenia aj
v oblastiach, ktoré ho možno priamo nezasahujú, ale sú strategické pre štát,“ hovorí
politológ Pavol Baboš z Katedry politológie UK. Patria k nim zdravotníctvo, školstvo,
súdnictvo či korupcia. Ľudia z regiónov mimo Bratislavy si v porovnaní s mestskými



voličmi viac všímajú problémy, ktoré sa ich priamo dotýkajú, napríklad nízke platy či
nezamestnanosť.

Baboš hovorí, že rozdiely medzi regiónmi vo vnímaní politických strán súvisia aj
s charakteristikou pravicového voliča. „Ide zvyčajne o ľudí s univerzitným vzdelaním,
nejakými skúsenosťami so zahraničia, ktorí majú relatívne dobre platenú prácu,“
pripomína.

Začiatok rozpadu pravice voliči nevidia v zverejnení korupčnej kauzy Gorila ani v páde
vlády Ivety Radičovej. Viackrát spomenuli predčasné voľby v roku 2006, pred ktorými
KDH vystúpilo z vlády Mikuláša Dzurindu po spore o zmluvu s Vatikánom.

Politológ Grigorij Mesežnikov si myslí, že veľa voličov si KDH spája s prestupmi
jeho členov do iných strán. V 90. rokoch odišla časť členov do SDKÚ, nasledoval
odchod Vladimíra Palka s Františkom Mikloškom a po voľbách v roku 2012 stranu
opustili aj Daniel Lipšic a neskôr Radoslav Procházka. „Na KDH pozerajú tak, že
výraznejšie prispelo k štiepeniu pravice, ale zlom vidím skôr v páde Radičovej vlády,“
hovorí Mesežnikov. 

Procházkovu víziu nechcú 

Napriek kritike na veľký počet pravicových strán, ktorá im sťažuje výber, by si
pravicový volič v Bratislave neželal, aby sa všetky spojili do jednej. Vznik jednej silnej
strany je víziou lídra Siete Radoslava Procházku. 

„Pravici nesvedčí jedna strana. Ľavica chytá voličov na jednoduchú a univerzálnu
tému či lepidlo, ale pravica sa snaží chytať ľudí, ktorí sú rozmanitejší, majú rôzne
názory a tam sa to nedá jednoducho uchopiť,“ myslí si analytik vo verejnej správe
Tomáš (31).

Respondenti by privítali jednu silnú stranu, akou bývala SDKÚ, ktorá by bola protiváhou
Smeru a popri tom pár ďalších pravicových zoskupení, ktoré by oslovovali napríklad
liberálnejšieho a konzervatívnejšieho voliča.

Ak by voliči dali hlas Sieti, podľa Procházku vedia, že sa pokúsi vytvoriť "pevnú a
súdržnú silu na strane pracovitej strednej triedy". Cez hovorkyňu Karolínu Duckú
odkázal, že "až piateho marca zistíme, či si to ľudia naozaj želajú alebo napravo od
stredu uprednostňujú rozmanitosť pred jednotou". 

http://www.sme.sk/tema/iveta-radicova/
http://www.sme.sk/c/3070179/Naj-udalosti-v-roku-2006.html
http://www.sme.sk/tema/mikulas_dzurinda/
http://volby.sme.sk/r/evolby_mikl/miklosko.html
http://www.sme.sk/tema/daniel_lipsic/
http://www.sme.sk/tema/radoslav-prochazka-kandidat-na-prezidenta-2014/


Korupciu odpúšťajú tiež

Diskutujúci opozícii vyčítali, že nevie dodať silného pravicového lídra. V Procházkovi
ako predsedovi preferenčne najsilnejšej pravicovej strany ho nevidia. Vyčítali mu zlý
marketing a nezvládnutú komunikáciu s voličmi. Kauzu jeho nahrávky s Igorom
Matovičom z OĽaNO však na rozdiel od respondentov z regiónov z iných prieskumov
nespomenuli.

Baboš upozorňuje, že korupciu a prešľapy neprehliadajú len voliči Smeru. „Náš výskum
jednoznačne ukazuje, že pravicoví voliči sú tiež náchylní prehliadať korupciu svojho
tábora,“ hovorí. Pri preferovanej strane sa však neuspokoja len s kozmetickými
zmenami, požadujú systémové riešenia.  "Otázka neznie, kto je čistejší, ale keď už majú
všetci špinavé prsty, tak kto pre krajinu urobí aspoň niečo užitočné.“

Z výskumu tiež vyplýva, že pravicoví voliči nevyžadujú od politických strán konkrétne
riešenia problémov. Stačilo by im, ak by politici dokázali pomenovať problematické
oblasti a dali záväzok, že ich budú riešiť ako prioritu.

Ku ktorej strane sa priklonia? 

Rozhodnutie koho voliť bude pre pravicového voliča v marcových voľbách ťažšie než
v minulosti. Voľby v roku 2012 ovplyvnili korupčné kauzy Gorila či Sasanka,

http://www.sme.sk/tema/igor_matovic/


ktoré vytvorili skôr dilemu či vôbec ísť voliť. Po štvorročnej vláde Smeru stojí pravicový
volič pred inou otázkou. „Aj keď nevie koho voliť, tak pôjde, lebo vládu Smeru hodnotí
ako veľmi škodlivú pre krajinu, a chce ju zastaviť,“ vysvetľuje Baboš.

Náročné rozhodovanie môže podľa neho súvisieť s postupným rozpadom SDKÚ. Voliči
mali v minulosti podľa Baboša na stranu emocionálnu väzbu, ktorá vznikla aj
vyhodnotením jej prínosov pre krajinu. K súčasným opozičným stranám si volič takúto
silnú väzbu podľa neho zrejme nestihol vytvoriť.

Bratislavčania, ktorí sa považujú za pravicových voličov, dajú skôr hlas väčšej strane,
aby neprepadol. Mesežnikov si myslí, že získať môžu najmä Sieť, Most-Híd či KDH.
SaS, ktorá sa pohybuje okolo päť percent, dajú podľa neho hlas skôr liberálni voliči. „Je
na škodu taký veľký počet strán. V minulosti ich tu bolo niekoľko a výber bol aj preto
jednoduchší." 


