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K premiérovi zo Smeru je dobrý aj
župan zo Smeru, myslia si voliči

BRATISLAVA. Je lepšie voliť menej známeho kandidáta bez politického
krytia, ktorý to môže so župou myslieť naozaj dobre a riadiť ju otvorene,
alebo človeka, za ktorým stojí silná politická strana s viacerými kauzami?

Ak je pri moci premiér zo Smeru, pre mesto a samosprávny kraj je
najlepšie, aby boli zo Smeru aj primátor a župan - takto uvažuje podľa
politológa Pavla Baboša z Univerzity Komenského veľká časť voličov pri
župných či miestnych voľbách.

„Vtedy má kraj peniaze,“ vysvetľuje, čím ľudia v prieskumoch na Orave či v
Michalovciach odôvodňovali, podľa čoho volia zástupcov do úradov.

„V regionálnej politike si voliči často vyberajú kandidáta podľa toho, že za
ním stojí najsilnejšia strana aktuálnej vládnej koalície,“ hovorí Baboš.



07/09/17 08:36K premiérovi zo Smeru je dobrý aj župan zo Smeru, myslia si voliči - domov.sme.sk

Page 2 of 4https://domov.sme.sk/c/20641668/k-premierovi-zo-smeru-je-dobry-aj-zupan-zo-smeru-myslia-si-volici.html

Prečítajte si tiež: Kotleba bude
kandidovať na župana, bojovať môže

Dotácie pre župu, ktorú vedie človek s rovnakou politickou príslušnosťou
ako predseda vlády, sa síce nemusia pohybovať v závratných sumách, no
ľudia o nich vedia. „Idú napríklad do škôl, na kruhový objazd, na drobné
opravy a voliči to vidia,“ hovorí Baboš.

Veľa straníkov podľa neho aj v rodine či medzi známymi pred voľbami
argumentuje štýlom „nemusíte mať radi Smer, ale treba ho voliť, lebo nám
dá na školu“.

V novembrových voľbách tak majú výhodu najmä kandidáti Smeru. „Keby
som mal staviť výplatu na nejakého kandidáta napríklad v Košiciach, tak
do toho nejdem, lebo asi nikto nemá šancu proti Rašimu,“ hovorí Baboš s
tým, že celú župu ovládajú ľudia zo Smeru, čo jej prináša aj peniaze.

Roky v čele môžu byť na škodu

Výhodou kandidátov je aj to, ak idú do župných volieb už z pozície
županov. Zvýhodňuje to Smer, ktorý opäť nominoval svojich županov, ale
môže to pomôcť aj extrémistovi Marianovi Kotlebovi z ĽSNS v
Banskobystrickom kraji či bratislavskému županovi Pavlovi Frešovi.

V súboji nepomáha len županova známa tvár. „Má prístup k regionálnej
tlači, ktorá ide často zadarmo rovno do schránok ľudí, a nie je nič
výnimočné, ak už mesiace pred voľbami zvýrazňuje súčasného župana,“
vysvetľuje Baboš.

Ak nemajú voliči so županom zlú
skúsenosť, je šanca, že ho budú voliť opäť,
potvrdzuje aj sociológ Martin Slosiarik z
Focusu.

Ľudia často nevedia, aké právomoci župan
má, a regionálnym voľbám neprikladajú
veľký význam - ak v kraji nie je zásadný

http://domov.sme.sk/c/20638700/kotleba-bude-opat-kandidovat-na-zupana.html?ref=av-left
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nakoniec s dvoma súpermi

Prečítajte si tiež: Most pri Krajcerovi v
Bratislave cíti šancu, v Smere riešia

problém.

Upozorňuje však, že ak niektorí kandidáti idú do volieb tretí- či štvrtýkrát,
môžu na to doplatiť. "Viacnásobná kandidatúra nemusí byť vždy výhodou,
pretože župan už môže byť 'opozeraný' a u voličov nastáva prirodzená
potreba zmeny," vysvetľuje.

Už piatykrát kandidujú napríklad župani Peter Chudík v Prešove a Milan
Belica v Nitre, ktorých podporuje Smer.

Proti viacnásobnemu županovi môžu súperi ľahšie vytiahnuť aj veci, ktoré
sľubuje na ďalšie volebné obdobie. "Môžu pri tom upozorňovať, prečo to
neurobil už dávno," hovorí Baboš. Špecifickým prípadom môže byť
Kotleba, ktorý nasľuboval pred štyrmi rokmi veľa, no životná úroveň v
župe sa nezvýšila.

„Stále môže zo svojej pozície ťažiť, lebo sa bude vyhovárať, že veľa vecí
rozbehol, no nestihol dokončiť, alebo že ho blokujú v Národnej rade,“
hovorí Baboš.

Pomáhajú aj charita a práca

Ak kampaň rozbehli v dostatočnom predstihu a zviditeľňujú sa cez dobre
zvolené témy, veľkú šancu uspieť majú aj ľudia, ktorí ešte v politike neboli.
"Určite sa nepomýlia, ak stavia na zdravotníctvo, školstvo či lepšie cesty,"
hovorí Slosiarik.

Aj podnikateľ Ján Lunter, ktorý kandiduje
za župana v Banskobystrickom kraji, bol
mimo politiky a podľa posledného
prieskumu agentúry Focus predbehol aj
Kotlebu.

Voliči sa podľa Baboša v župných voľbách
rozhodujú aj podľa toho, či kandidát

http://domov.sme.sk/c/20638700/kotleba-bude-opat-kandidovat-na-zupana.html?ref=av-left
http://domov.sme.sk/c/20577979/most-pri-krajcerovi-v-bratislave-citi-sancu-v-smere-riesia-troch-moznych-zupanov.html?ref=av-left
http://volby.sme.sk/c/5038277/peter-chudik-smer-sd-ls-hzds-kandidat-na-zupana-v-presovskom-kraji.html
http://nitra.sme.sk/
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troch možných županov napríklad vytvára pracovné miesta, alebo
sa venuje charite.

Ak nie je kandidátom najsilnejšej vládnej strany, politická príslušnosť je
podľa neho pre voličov druhoradá.

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