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Programové vyhlásenie vlády, rovnako ako pod nátlakom médií odtajnená koaličná
zmluva, dominujú v týchto dňoch slovenskej politike. Pritom sú to nezáväzné,
vyslovene politické dokumenty. Politickými v tom zmysle, že prvý dokument opisuje
ciele a plány, ktoré chce politická moc v krajine presadiť, zatiaľ čo druhý dokument
ukazuje mechanizmy, ako bude politická moc uplatňovaná.

To, čo programové vyhlásenie aj koaličnú zmluvu spája, je, že nie sú právne vôbec
vymáhateľné. Ak by vláda, čisto hypoteticky, nenaplnila za štyri roky ani jeden z bodov
programu, tak jej za to nehrozí žiadny automatický trest. Samozrejme, zúčtovať jej to
môžu voliči, ale tí, ako ukázali mnohé výskumy aj pred marcovými voľbami, sa
rozhodujú inak ako na základe odpočtu programového vyhlásenia.

Vláda sa teda programovým vyhlásením riadiť nemusí a minulosť ukázala, že naplniť ho
do bodky je nemožné. Závislá je len od podpory vlastných koaličných poslancov
v parlamente. Prečo je potom programové vyhlásenie vlády dôležité, ak je jeho plnenie
nevymožiteľné?

Výber cieľov a spôsob ich formulácie totiž umožňuje pochopiť mentálny svet
koaličných strán a ich popredných predstaviteľov. V kombinácii s volebnými
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programami tak dotvára obraz, ktorý si môže analytik, ale aj volič o novej vláde urobiť.
A momentálne nie je dôvod si myslieť, že by si tento „obraz“ našiel miesto
v popredných galériách.

Chváliť vládu pred večerom

Na tomto mieste nemá veľký význam prechádzať programové vyhlásenie vlády bod za
bodom. Kritický čitateľ v ňom nájde také plány, ktoré si zaslúžia pochvalu. Napríklad
„efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie“,
ďalej „zvýšenie transparentnosti na všetkých úrovniach (zdravotníckeho) systému“,
alebo aj „zjednodušenie stavebného konania“ pre bežných ľudí.

Dobre, treba držať palce, aj keď cynik by sa mohol pýtať, prečo výrazný posun nenastal
už pri predošlej vláde, v ktorej mohol premiér Fico presadiť (s výnimkou zmien ústavy)
čokoľvek.

Nájdu sa samozrejme aj také ciele, ktoré by testom efektivity a potrebnosti pre krajinu
prejsť nemuseli. Napríklad zriadenie národného leteckého prepravcu v situácii, keď má
Bratislava priame lety do významných európskych miest (Londýn, Brusel, Berlín, Paríž,
Moskva atď.) a viedenské letisko za rohom.

Pri viacerých návrhoch tak treba dúfať, že vláda presadí „prijímanie dobrých rozhodnutí
vo verejnom záujme“, známe aj ako projekt „hodnota za peniaze“ skôr ako národné
aerolinky.

Veľa balastu

Problémom programového vyhlásenia nie je ani tak nedostatok dobrých návrhov (a
možno ich ani nie je až tak málo), ako skôr ich hmlisté formulácie a nejasné kroky a
opatrenia, ktoré by k naplneniu cieľov mali viesť. Dá sa pochopiť, že nie každá oblasť, v
ktorej chce vláda ukázať svoj vplyv, sa dá rozpísať krok za krokom.

Ako však majú napríklad špičkoví výskumníci na Slovensku pochopiť toto: „Vláda 
prijme opatrenia na cielenú podporu projektov špičkových výskumných tímov v oblasti
základného výskumu a aplikovaného výskumu reagujúceho na špecifické potreby
hospodárskej praxe v súlade s RIS 3 a tiež spoločenskej praxe"? V mnohých oblastiach
verejnej politiky je jednoducho príliš veľa všeobecných sľubov, ktoré neumožnia v
budúcnosti kontrolu ich plnenia.

Staronoví ministri

Druhým problémom vládneho programu je, že až príliš veľa problémov ostáva v rovine
otázok, na ktoré ešte nepoznajú jednotlivé strany a ich tímy odpovede. Vláda bude
skúmať, analyzovať, venovať pozornosť, vláda bude iniciovať diskusiu, bude hľadať
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prienik úloh, zváži riešenia...

Áno, môžu sa niektorí ministri brániť tým, že isté možnosti najprv budú musieť zvážiť,
až potom konať. Najmä novým ministrom nových strán (napr. v doprave) by sa tento
argument mohol prepiecť. Ale potom tu máme ministrov, ktorí na rovnakej stoličke už
sedeli v minulosti (napr. Žitňanská) a špeciálne ministrov, ktorí vo funkcii pokračujú bez
prerušenia (Kažimír, Kaliňák, Richter atď).

Otázka tak znie, či je naozaj prehnané čakať od týchto ľudí a ich poradných tímov, že
o kľúčových problémoch majú jasné predstavy už dnes a bez toho, aby strávili ďalšie
mesiace či roky analýzami? Z predloženého programu navyše v mnohých pre krajinu
kľúčových oblastiach – výskum a inovácie, školstvo, ale napr. integrácia Rómov - hovorí
jazyk kontinuity. A to sa nedá hodnotiť pozitívne.

Sľuby a dôvera

Samozrejme platí, čo bolo napísané vyššie. Hodnotenie budúceho výkonu vlády len na
základe programového vyhlásenia nie je celkom kóšer. Tak ako vláda nemusí splniť ani
polovicu, môže tiež výrazne prekvapiť. Lenže tu do hodnotenia program vstupuje
dôvera v novú vládu, založená na minulých skúsenostiach. Tretí problém
predkladaného programu.

Väčšinu ministrov vo vláde a poslancov v koalícii má totiž Smer. Presne tá istá strana,
ktorá tejto krajine vládla štyri roky sama. Akýkoľvek nový zákon, jeho implementácia,
jednoducho zmena bude v najbližšom období nemožná, ak to Smer nebude chcieť.

Samozrejme, bude úlohou jednotlivých ministrov a predsedov menších strán svojho
najväčšieho partnera presvedčiť. Ale nemožno analytikom vyčítať, ak sú ich očakávania
nízke. Za povesť Smeru a s tým spojenú úroveň dôvery oni nemôžu.

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