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Dilema voličov Smeru: Šefčovič
alebo Harabin?
Prezident by sa mal koordinovať s vládou a
navonok vystupovať nekonfliktne, želajú si voliči
Smeru.

Autor je riaditeľ Centra pre teritoriálne medzinárodné štúdiá pri
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Strana Smer-SD si ako najsilnejší politický subjekt počkala s nomináciou
na prezidentského kandidáta relatívne dlho. Rovnako ako v roku 2014 sa
mohli v Smere spoliehať na to, že vďaka silnej členskej a voličskej základni
nemusí ich kandidát robiť dlhú kampaň, aby sa stal favoritom druhého
kola.

V minulých prezidentských voľbách táto stratégia Smeru vyšla, ale

https://volby.sme.sk/prezidentske-volby/2019
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kandidátom na prezidenta bol samotný predseda a zakladateľ strany. Ten s
prehľadom prvé kolo vyhral.

Lenže v roku 2019 je situácia iná. Strana Smer-SD je preferenčne slabšia a
jej kandidátom sa stal pre obyčajného voliča, aspoň v čase oznámenia
kandidatúry, pomerne neznámy úradník z Bruselu.

Šefčovič alebo Harabin

Kandidát Šefčovič doteraz v prieskumoch nedosiahol na čísla, ktoré
posledné mesiace získava v straníckych preferenciách Smer. Čísla agentúry
Focus z druhej polovice januára dokonca ukázali, že Maroša Šefčoviča by v
tom čase volila približne iba tretina voličov Smeru.

Jeho najväčším súperom, v rámci elektorátu najsilnejšej strany, vyšiel
Štefan Harabin. Pre úplnosť treba dodať, že z meraní vyšiel silný aj Andrej
Danko, ktorý však nekandiduje. Dá sa však predpokladať, že tento
potenciál si privlastní najskôr kandidát Harabin.

V snahe zistiť, ako vnímajú voliči Smeru kandidátov na prezidenta, ako si
predstavujú výkon funkcie od svojho ideálneho kandidáta, a na základe
čoho si vyberajú, tím z Katedry politológie Filozofickej fakulty UK
zorganizoval tzv. fokusovú diskusiu s ôsmimi voličmi Smeru, vo veku od 40
do 62 rokov.

Zároveň zdôrazňujeme, že zámerom výskumu ani tohto textu nie je
hodnotiť jednotlivé výroky či postoje ľudí, ale zmapovať, ako
prezidentských kandidátov vnímajú voliči Smeru.

Aj v našej fokusovej skupine sa jasne ukázalo, že Harabin a Šefčovič sú v
tomto segmente voličstva najpozitívnejšie vnímaní kandidáti na
prezidenta.

Dôstojne, slušne, s charizmou

https://domov.sme.sk/c/20838913/prezidentske-volby-2019-pozrite-si-zoznam-kandidatov.html
https://www.sme.sk/os/166917/maros-sefcovic
https://www.sme.sk/os/153668/stefan-harabin
https://www.sme.sk/os/14/andrej-danko
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“

Šefčovič je až taký
profesionál, že nevie
rozprávať k širokým
masám.

„

respondent výskumu

Ako si vyberáte kandidáta na prezidenta? Ktoré vlastnosti sú pre vás
najdôležitejšie? Aj to boli otázky, ktoré sme položili voličom Smeru v našej
diskusii.

Odpovede jednotlivých diskutujúcich nevyvolali žiadne vášne, skôr naopak,
takmer na všetkom sa zhodli. Medzi požadovanými kvalitami boli odborné
vystupovanie, dôstojnosť, charizma, ovládanie cudzích jazykov. Nič, čo by
pozorovateľ slovenskej politiky nečakal.

Účastníci nášho výskumu sa
však začali aj negatívne
vymedzovať voči vlastnostiam aj
ľuďom, ktoré by u budúceho
prezidenta videli neradi. Živú
diskusiu vyvolala požiadavka,
aby nebol alkoholik. Voliči
Smeru začali hneď robiť
paralely k českému prezidentovi
Zemanovi, ktorého počínanie
označovali za medzinárodnú
hanbu.

Slovami voličky Hany, len "aby nebol alkoholik. Keď pôjde niekam na
návštevu, aby len nepozeral po fľaškách".

Druhé vymedzenie voličov Smeru bolo proti prílišnému aktivizmu
prezidenta. Podľa diskutujúcich v našom výskume by prezident mal
vystupovať jednotne s vládou a predsedom parlamentu, a s nimi svoje
postoje koordinovať. Kritika je podľa nich prípustná len za zatvorenými
dverami.

Vystihuje to prirovnanie k rodine od Gabriela: "Byť takým - dobrým otcom!
Vyslovene vynadať, pokarhať, ale všetko urobiť v rodine, ale navonok
povedať môj syn je ten najlepší syn, aký existuje."“
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Prečítajte si tiež: Čo sa pýtať
Šefčoviča

Zaujímavé pritom je, že nemusí ísť len o predstavu uplatnenú u ostatných
dvoch premiérov, ktorí boli nominantmi Smeru, a prezidenta Kisku, ktorý
ich kritizoval verejne.

Keď sme sa opýtali na možnú výmenu rolí, a hypotetickú situáciu, v ktorej
by bol premiérom Richard Sulík, a prezidentom Maroš Šefčovič alebo
Štefan Harabin, diskutujúci aj tak zotrvali na tom, že prezident by sa mal aj
tak koordinovať s vládou a navonok vystupovať nekonfliktne.

Cudzinec Šefčovič

Voliči Smeru sa zhodujú na tom, že reprezentovať v zahraničí patrí medzi
základné úlohy prezidenta. Kandidátovi Šefčovičovi priznali viaceré
výhody, ktoré by pri plnení úloh v zahraničnej politike mohol využiť.
Okrem skúseností a vzdelania vyzdvihli aj znalosti ruského jazyka.

Avšak v momente, keď sa témou diskusie
stali právomoci prezidenta a očakávania
smerom dovnútra krajiny, hodnotenie
kandidáta Šefčoviča bolo výrazne
negatívne.

Výstižne sa to dá zhrnúť výrokom Erika:
"Šefčovič je odtrhnutý od reality v tejto
krajine. On nepozná problémy Slovákov,

problémy Slovenska. Takže, čo môže poskytnúť krajine?"

Okrem neznalosti problémov obyčajných Slovákov mu voliči Smeru vyčítali
aj nezrozumiteľnosť. Slovami pána Dana, "on je až taký profesionál, že
nevie rozprávať k širokým masám. Nedokáže tú profesionalitu preložiť do
toho jazyka pre široké masy".

Na druhej strane, náš výskum ukazuje prijateľnosť Šefčoviča pre pravicovo
orientovaných. Výška jeho preferencií môže byť preto vysoká aj vďaka

http://komentare.sme.sk/c/22056156/co-sa-pytat-sefcovica.html?ref=av-left
https://www.sme.sk/os/48/richard-sulik
http://reality.sme.sk/
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Prečítajte si tiež: Prezidentskú
kampaň vyhrávajú extrémisti

voličom opozičných strán.

Úprimný Harabin

Na rozdiel od kandidáta Šefčoviča, u Harabina voliči Smeru vyzdvihli práve
jeho komunikačné vlastnosti, a to z hľadiska formy aj obsahu. V prvom
rade ocenili, že Štefan Harabin rozpráva otvorene, priamočiaro, nekladie si
servítku pred ústa. Podľa niektorých si však dáva pozor, aby nezveličoval a
neprestrelil.

Pokiaľ ide o obsah, účastníci v našom
výskume sa zhodli, že Štefan Harabin sa
vyjadruje odborne, a navyše dokáže
myslieť mimo zabehaných stereotypov (na
rozdiel od kandidáta Šefčoviča).

Ako zvýraznil Gabriel, kandidát Harabin
"nikdy neklame. A keď mu chcú vsunúť
niečo do úst, napríklad moderátor, tak on

sa ohradí".

Napokon, voliči Smeru ocenili, že Harabin nerobí zbytočne lacné sľuby.
Pochvalným tónom to vyjadril za celú skupinu Jaro: "Harabin nebude
sľubovať. Banány lacnejšie a tak, to nie..."

Ak sa našli v skupine diskutujúcich aj voliči Smeru, ktorí boli k Harabinovi
kritickí, ich argumenty boli založené na nevhodnej minulosti. "Harabin nie
je politik, je právnik. Má za sebou kauzy a všeličo, to je ako Trump v
Amerike," znelo z úst jedného z účastníkov.

Tieto indície, v kombinácii s intenzívnou kontaktnou kampaňou, ktorú už
dlhšie vedie, dávajú dobré dôvody byť opatrnými, a neodpisovať ho
dopredu. Obzvlášť ak vieme, že možno až tretina voličov sa rozhoduje v
posledných dňoch pred voľbou.

http://komentare.sme.sk/c/22056347/prezidentsku-kampan-vyhravaju-extremisti.html?ref=av-left
http://zlavy.sme.sk/
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Pozn.: Fokusová skupina sa realizovala v prvej polovici februára. Mená
diskutujúcich sú zámerne zmenené.

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


