
Na Orave majú výhrady voči predsedom KDH a Siete

BRATISLAVA. Cirkev nemá čo diktovať, koho máme voliť, tvrdia obyvatelia oravského
regiónu. Konzervatívnym stranám KDH a Sieť vyčítajú viaceré pochybenia a prikláňajú
sa k Smeru.

Príklon k vládnej strane na Orave však často nesúvisí s ich spokojnosťou so
štvorročným vládnutím Smeru. Buď nemajú na výber inú stranu okrem pravicových,
alebo vo voľbe Smeru vidia určité výhody.

Ukázal to kvalitatívny výskum Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave
pre denník SME.

Politológ Pavol Baboš z Katedry politológie UK hovorí, že za rozhodnutím voliť
Smer boli skôr praktické dôvody.

Voliči podľa neho zohľadňujú, či ich voľba bude mať vplyv na politiku v obci. „Ak má
starosta obce rovnakú príslušnosť ako vládna strana, podľa ľudí dokáže efektívnejšie
využívať možnosti, ktoré jej poskytujú verejné zdroje,“ vysvetľuje Baboš.

Ten Smer vyhrá tak či tak a budem rád, keď vyhrá preto, že pán starosta je v
Smere.

— Ján (37)

http://diplomovka.sme.sk/univerzita/m/univerzita-komenskeho.php


Nedeje sa to podľa neho len na Orave, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska.

Skupina takto uvažujúcich voličov však podľa politológa nebude veľká, pretože
predpokladom ich úvah sú osobné skúsenosti. Vplyv na rozhodovanie môže mať najmä
u ľudí, ktorí pracujú pre miestnu samosprávu alebo v škole a mohli sa tak stretnúť
napríklad s jednoduchším získaním dotácií.

Hrdí na Smer nie sú

Najmä obyvatelia Tvrdošína, ktorý sa za socializmu stal umelo industriálnym mestom,
vnímali Smer pozitívne.

Sociológ Martin Slosiarik z Focusu hovorí, že ľudí z ekonomicky menej rozvinutých
regiónov viac oslovujú sociálne témy. „Smer cez sociálne balíčky vnímajú ako
kompetentnú stranu, ktorá robí sociálnu politiku,“ vysvetľuje. Voľba vládnej strany je
preto podľa neho pochopiteľná.

Baboš pripomína, že nikto z opýtaných nepovedal, že by bol na Smer, jeho
predstaviteľov či program hrdý. „Voliča Smeru láka spôsob pomenovania problémov či
postoj k nim, ale nie ideológia a riešenia z minulosti,“ vysvetľuje politológ.



Cirkev mimo politiky

Orava patrí medzi regióny, kde sa väčšina veriacich ľudí hlási ku katolíckej cirkvi.
V referende o ochrane rodiny hlasovala v okrese Námestovo a Tvrdošín nadpolovičná
väčšina oprávnených voličov, čím sa región stal jediným volebným obvodom na
Slovensku so splnenou podmienkou pre platnosť referenda.

V parlamentných voľbách v roku 2012 tu zvíťazil Smer, medzi pravicovými stranami
dominovali KDH či SNS.

Kým v 90. rokoch veriaci často kopírovali odporúčania biskupov v kostoloch,
v posledných rokoch snahy katolíckej cirkvi určovať, koho by mali voliť, odmietajú.

Ja som veriaci, ale prečo politiku spájať s kresťanstvom? To znamená, že keď
budem voliť Fica, nie som kresťan?

— Cyril (45)

„Ľudia v aktívnom veku už automaticky nepreklápajú vieru do svojej politickej

http://orava.sme.sk/


preferencie v porovnaní s minulosťou, keď veriaci volili prevažne KDH,“ hovorí Baboš.

Ku KDH mali ľudia viaceré výhrady. Spomínali kauzy predsedu Jána Figeľa ako lacná
kúpa bytu v centre Bratislavy a pochybný zisk doktorandského titulu na súkromnej
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave.

„Bol som priaznivec KDH a sklamal ma pán Figeľ. A tiež kauza s bytom, lebo som si
predstavoval, že to by mali byť top ľudia. Potom človek zistí, že aj k titulu nejako tak
prišli, človeka to sklame,“ povedal v diskusii František (63).

Hrušovský a Figeľ mali problémy, že kto bude lídrom, kto nebude, handrkovali sa. A
ľudia takto veľa zistili o strane KDH.

— Patrícia (44)

Kritika voči KDH nemusí podľa Slosiarika znamenať, že pravicoví voliči stranu už voliť
nebudú. „Stále je prítomný faktor voliť menšie zlo a hlboko veriaci môžu dať strane
nakoniec svoj hlas,“ myslí si.

Procházku nechcú, jeho rétoriku prebrali

Sieť bývalého člena KDH Radoslava Procházku ľudia vnímajú skôr negatívne. Nahrávku
s Igorom Matovičom (OĽaNO-Nova) považujú za veľkú chybu, nesúhlasia ani s jeho
odchodom z materskej strany, ktorý dávajú do súvisu s jeho prehnanými ambíciami.

Baboš hovorí, že Sieť mala v regióne rozvešaných asi najviac volebných plagátov a
pozvaní na míting s predsedom. Tým odôvodňuje preberanie jeho rétoriky, ktorá bola
prítomná napríklad pri diskusii o korupcii v súdnictve. Ľudia však nepriznávali, že ide o
Procházkove vyjadrenia.

Myslím, že on (pozn. red. Radoslav Procházka) nevie naložiť s mocou, ktorú by
získal. Toho sa obávam. Problém je v ňom, v jeho egu.

— Ivana (35)

„Dostal sa do ich podvedomia, ale vedome tvrdia, že ho voliť nebudú,” vysvetľuje
Baboš.

Sympatie majú naopak k lídrovi strany Most-Híd Bélovi Bugárovi. Ľudia ho podľa
prieskumu vnímajú ako jediného politika bez škandálov, ktorý dodrží slovo a vystupuje
slušne. Voliť ho však nebudú, prekáža im jeho národnosť.

„Keby bol Bugár na našej strane, akože na slovenskej, tak volím jeho,“ dodal Ján (37).

Slosiarik hovorí, že hodnotenie Bugára, ktoré ukázal prieskum z Oravy, je typické pre

http://www.sme.sk/tema/jan_figel/
http://zlavy.sme.sk/
http://www.sme.sk/tema/radoslav-prochazka-kandidat-na-prezidenta-2014/
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http://www.sme.sk/tema/bela_bugar/


väčšinu ľudí mimo južných regiónov. „Keby nebolo výraznej etnickej bariéry, Bugára by
si väčšina želala za premiéra,“ pripomína.

Páčia sa mi názory a politická kultúra pána Bugára. Veľká nevýhoda však je, že
zastupuje maďarskú menšinu.

— Andrej

Pravicoví voliči na Orave budú podľa neho inklinovať buď ku KDH,  SNS, ale voľbou je
napriek kritike aj Sieť.


