
Politológ: Fico III nepredstavuje zmenu, účinný boj s korupciou
neočakávam

Pravicové strany v predvolebnej kampani zrejme predvádzali len herecké výkony.
Inak sa nedá pochopiť, prečo nechali ministerstvo zdravotníctva Smeru, povedal v
rozhovore pre SME politológ Pavol Baboš.

Od roku 1998 bude po dlhom čase opäť vládnuť ľavico-pravicová koalícia. Čo od
toho môžu voliči čakať?

„Voliči môžu očakávať dva významné posuny v porovnaní s minulosťou. Po prvé, kroky
a riešenia budúcej vlády budú výsledkom kompromisov, pretože koalícia vlády Fico III
bude najpestrejšia od čias vlády Dzurinda I. Niektoré zákony či opatrenia tak budú
ľavicové, iné pravicové, a pri mnohých sa možno ani nebude dať presne určiť
ideologický rozmer. Po druhé, bude to vláda do významnej miery závislá od
parlamentu, a to nielen symbolicky, ale aj v reálnych mocenských vzťahoch.“

Aké základné rozdiely vidíte medzi prvou Dzurindovou a treťou Ficovou vládou?

„Premiér je silnejší, koaliční partneri o niečo slabší a celkový počet strán je menší. To
by mohlo nahrávať stabilite. Ale Dzurinda I. začínal s ústavnou väčšinou v parlamente a
mal aj širokú podporu verejnosti, pretože reprezentoval nový štýl a zmenu. Podpora
vznikajúcej koalície v parlamente je nižšia, bude závisieť od niekoľkých poslancov,
pričom nadšenie verejnosti nie je na strane novej vlády. Fico III nepredstavuje zmenu,
ale pokračovanie toho, čo bolo.“

Smer si ponechal všetky kľúčové posty, no pravicové strany deklarujú, že zmena
k lepšiemu je možná. Dá sa im veriť?

„Áno, to je dôležité pripomenúť, že Smeru ostane v novej vláde to najpodstatnejšie. Aj
preto si zmenu pomerov v krajine viem momentálne predstaviť len veľmi ťažko.
Jednoducho, sú tu skúsenosti s dvomi vládami Smeru, pričom tá druhá bola takmer
neobmedzená. A ak pripustíme, že za ten čas sa s najproblematickejšími oblasťami
nepohlo, alebo sa dokonca zhoršili, tak triezvo uvažujúci občan nemá dôvod veriť, že v
tretej Ficovej vláde bude zrazu všetko inak.“

Ministerstvo spravodlivosti má viesť Lucia Žitňanská z Mostu. Môže reálne zlepšiť
aspoň vymožiteľnosť práva?

„Lucia Žitňanská ako ministerka spravodlivosti môže prispieť, ale sama nemôže
korupciu účinne riešiť. Po prvé, súdnictvo je do veľkej miery samostatné. Ministerka
môže zlepšiť podmienky sudcom, nastaviť niektoré pravidlá, zvýšiť transparentnosť. Je
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Je škoda, že Radoslav Procházka nekomunikuje s
médiami a nevysvetlil svojim voličom, prečo bude ich
strana napokon viesť práve rezort dopravy.

tu aj druhá strana boja s korupciou – vyšetrovacie orgány, prokuratúra, ale aj tajné
služby. Účinný boj s korupciou si vyžaduje zmeny a súčinnosť všetkých zložiek. A na to
samotná ministerka spravodlivosti dosah nemá.“

Ide teda skôr o imidžové ministerstvo?

„Nie úplne, to by sme Žitňanskej a ministrom pred ňou krivdili. Ale ak má byť cieľom
účinný boj proti korupcii, je ministerstvo spravodlivosti len časť mozaiky.“

Béla Bugár z Mostu hovoril, že v návrhu vládnych priorít presadili vyše 90 percent
ich programu. Prízvukoval najmä protikorupčné opatrenia, ktoré označil za
vlajkovú loď. Ako vnímate tieto vyjadrenia, keď sa ukazuje, že k reálnych zmenám
dôjde len ťažko?

„Predovšetkým ako prejav skúseného politika, ktorý sa ocitol v určitej situácii s malým
manévrovacím priestorom a silným tlakom na zdôvodnenie, prečo Most-Híd vstupuje
do koalície so Smerom. Samozrejme, nepopieram, že Most mnohé opatrenia, najmä
pokiaľ ide o pravidlá otvoreného vládnutia a zverejňovania informácií, môže presadiť.
Ale účinný boj s korupciou znamená aj potrestanie veľkých rýb, aby sa tým nastavili isté
očakávania do budúcnosti. A v tomto prevláda oprávnená skepsa.“

Nemali Most, prípadne aj Sieť trvať na zmene ministra vnútra ako podmienke
vstupu do vlády?

„Ťažko sa odhaduje, ako presne prebiehali rokovania o jednotlivých postoch, či na
niektorých menách Most so Sieťou na začiatku trvali, ale neskôr ustúpili. V princípe
však platí, že tento typ rokovaní je do veľkej miery mocenským súbojom. A v ňom
nezáleží len na tom, aké zbrane máte, ale aj ako s nimi viete narábať a ako dlho sa vám
chce bojovať. Pri pohľade na podobu novej vlády sa mi zdá, že Most a Sieť mali nielen
najslabšiu podporu v parlamente, ale nezahrali ňou ani najstrategickejšie, ako mohli.“

Mali vôbec šancu na lepšiu pozíciu pri vyjednávaniach, keď tak rýchlo pristúpili na
rokovania so Smerom?

„Možno mali, možno nie. Ale pozrime sa na rýchlosť, s akou sa dohodli na programe aj
rozdelení postov – s prižmúreným okom dva dni. Hovoríme pritom o stranách a lídroch,
ktorí si pred voľbami nevedeli prísť na meno a spoluprácu vylučovali. To naznačuje, že
veľká ochota bojovať tam zo strany Mostu a Siete asi nebola.“

Sieť dostala ministerstvo dopravy
pre ktoré nemala ani tieňového
ministra. Prekvapilo vás to?

„Vzhľadom na ambície Siete a tímy expertov, ktoré pri strane pred voľbami pracovali, je



to pre mňa naozaj prekvapivý výsledok rokovaní. Viac sa k tomu dá povedať asi len
toľko, že je škoda, že Radoslav Procházka nekomunikuje s médiami a nevysvetlil svojim
voličom, prečo bude ich strana napokon viesť práve rezort dopravy.“

Neškodí Procházka Sieti ešte viac tým, že sa v posledných dňoch skrýva pred
novinármi?

„Určite tým nepomáha svojej strane. Ale nejde len o Sieť. Nielen voliči Siete, ale všetci
občania sú prirodzene zvedaví na to, kto a ako bude vládnuť. A majú legitímne právo
dožadovať sa odpovedí. Navyše, Procházka už nie je len predseda strany, ale čoskoro
aj súčasť vlády. Zodpovedať sa občanom patrí v takejto pozícii v demokratickej
spoločnosti medzi psie povinnosti.“

Má Sieť ešte šancu na reštart pod vedením Procházku vzhľadom na jeho
zmätočnú komunikáciu a postoj k Smeru?

„Momentálne sú šance Siete veľmi biedne, až nulové. Radoslav Procházka dostal jasný
odkaz nielen od svojich poslancov, ale aj od členov strany a tisícok ľudí, ktorí podpísali
výzvu Nie v mojom mene. Neviem si predstaviť, čo by zmenilo túto mieru sklamania,
navyše v kombinácií s jeho komunikačným štýlom, aby Sieť v najbližších voľbách
rástla.“

O školstvo a zdravotníctvo sa pravicové strany netrhali, hoci pred voľbami ich
považovali za priority. Bola to len hra pre voliča?

„Ak je to tak, svedčí to o veľkom zúfalstve a pravdepodobne aj o dobrých či zlých
hereckých výkonoch v kampani. Neviem si predstaviť, prečo by sa strana, pre ktorú je
istý sektor prioritou a má na danú tému expertov, zrazu vzdávala možnosti viesť
príslušné ministerstvo. Dokonca Fico sa pred voľbami vyjadril, že si vie predstaviť
školstvo a zdravotníctvo ako premiérske priority. Bez dôveryhodného vysvetlenia
neostáva iné ako myslieť si, že to jednoducho nemysleli vážne.“

Akú politickú budúcnosť majú Most a Sieť? Ich voliči na sociálnych sieťach píšu
o zrade.

„Sociálne siete vyslali veľmi silný signál Sieti aj Mostu, čo si myslia o ich krokoch. Ale
netreba robiť unáhlené závery. Do najbližších volieb môžu ubehnúť ešte štyri roky, čo
nie je málo ani pre Sieť a Most, aby niečo robili. Z dnešného pohľadu sa však zdá, že
Sieť je do budúcnosti mŕtvy projekt. Pri Moste bude záležať, ako sa zachová strana pri
prvom korupčnom škandále svojich koaličných partnerov. Či sa nebude báť položiť
vládu, alebo ju podrží.“

Čo SNS? Predseda Andrej Danko sa snaží vystupovať ako štátnik a zdôrazňuje
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novú líniu v strane. Veríte tomu?

„Rád sa dám pozitívne prekvapiť, ale momentálne Dankovo konanie nedáva dôvody
veriť v zmenu. Pozrite sa len na prípad Chovana. Pred voľbami mal predseda Danko
dobré dôvody na to, aby ho stiahol zo straníckej kandidátky. Teraz, zdá sa, ho nominuje
na ministra pôdohospodárstva. Takto sa dôveryhodnosť nebuduje.“

Zo Siete odišli Beblavý, Macháčková a ďalší. Dá sa očakávať vznik nejakej novej
pravicovej proeurópskej strany?

„V najbližšom čase by som to nečakal. Ak Miroslav Beblavý hovorí, že o tom sám
momentálne neuvažuje, asi by som mu veril. Myslím, že noví nezaradení poslanci budú
uvažovať strategicky a nebudú hneď zakladať novú stranu.“

Koľko dávate novej vláde? Sú predčasné voľby reálne?

„Určite sú v nej určité nášľapné míny, ktoré môžu spôsobiť koalícii vážne problémy a
viesť k predčasným voľbám. Rovnako je však predstaviteľné aj to, že sa koaliční
partneri budú pohybovať opatrne a žiadny výbuch nenastane.“

Čo by mali politické elity robiť, aby eliminovali nárast extrémistov v politike?

„Tých krokov je veľa, dokonca tak veľa, že sa obávam, že dostať Kotlebu z parlamentu
nebude jednoduché. Ale skúsim aspoň základ. Predovšetkým politici musia počúvať
ľudí a riešiť ich skutočné problémy. Všetko sa to odvíja od sociálnych a ekonomických
podmienok, v ktorých ľudia žijú. A potom, a poviem to veľmi otvorene, sa musí prestať
kradnúť. Bez toho sa nedvihne dôvera v politikov. A nedôvera ide ruka v ruke s
podporou extrémizmu.“

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


