
Politická kríza: Na ťahu sú
Most-Híd a prezident Kiska
(rozhovor)

V piatok pochodovalo v Bratislave viac ako 25-tisíc ľudí, v
sobotu bol pohreb zavraždeného novinára Jána Kuciaka, v
nedeľu vystúpili s prejavom traja najvyšší ústavní činitelia.
Slovensko podobné politické turbulencie ešte nezažilo.

Všetko, čo sa deje, je zviditeľnenie niečoho, čo sme nevnímali – úžasného
rozkrádania verejného majetku predstaviteľmi štátu na rôznych úrovniach.

Vražda novinára veľmi brutálnym a emocionálne zasahujúcim spôsobom
vyniesla na povrch všetko bahno, ktoré v tejto spoločnosti už bolo. Teraz
ide nielen o odhalenie páchateľov, ale aj o to, či sa začne očista spoločnosti.

Prezident Andrej Kiska hovorí o potrebe rekonštrukcie vlády
alebo o predčasných voľbách, Robert Fico vidí politický vývoj
inak. Aké sú scenáre vývoja na Slovensku?

Prvý je, že Smer zváži, že udržať Kaliňáka je pre nich likvidačné a



sebadeštruktívne. Ministra odvolajú a prezident Kiska sa podujme
moderovať rokovanie medzi hlavnými ústavnými činiteľmi a straníckymi
lídrami. Rekonštrukcia vlády predstavuje stabilizujúci scenár.

Ten považujete za najlepší?

Ten je realisticko-krátkodobý.

Aké sú ďalšie?

Ak premiér Fico aj vedenie Smeru zostane naďalej vo svojej bubline a budú
si myslieť, že prežijú bez úhony všetko, tak niektorí členovia Mosta-Híd,
alebo celá strana odmietne byť súčasťou vlády. Koalícia sa rozpadne.

Otázna je SNS, tá čaká na príležitosť, čo zo situácie vyťažiť. Koalíciu však
rozbíjať nechcú. SNS dlho mlčala. Zrejme vyčkáva, čo sa vynesie na povrch
z oblasti udeľovania dotácií na poľnohospodárstvo, ktoré vedie ich
nominantka.

Kľúčové je však to, ako sa rozhodne Most-Híd a koľko kompromisov
dokáže ustáť, aby strana nestratila aj zvyšky dôvery voličov. Ďalší
rozhodujúci moment je krok pána Kisku.

Andrej Kiska o svojej kandidatúre váhal, opätovne kandidovať
na prezidenta nechcel. Je však pravda, že to bolo pred situáciou,
v akej sa nachádzame dnes. 

Áno, to bolo v období, keď sa zdalo, že Slovensko je relatívne stabilná
demokracia, hoci krehká. No po tom, čo sa stalo a čo všetko vychádza na
povrch, ako nefungujú kľúčové inštitúcie štátu, keď nie je pripravená
politická garnitúra, ktorá by mohla byť alternatívou vládnutia, tak to
osobne považujem za historickú výzvu pre Andreja Kisku.

Ak rezignuje na druhý polčas, tak sa do histórie Slovenskej republiky
nezapíše dobre. Rozhodnutie hlavy štátu má v čase krízy veľkú váhu.
História ponúka o tom dosť dôkazov. Aj nedávne výročie Februára 1948
a rola prezidenta Beneša.



Sme v bode, keď sa môže spoločnosť posunúť jedným alebo druhým
smerom.
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Ľudia však majú stále nádej, svoj postoj masívne ukázali na
piatkových pochodoch, kde sa ich zhromaždilo ešte násobne viac
ako pri kauze Gorila.

Na Slovensku nemáme tradíciu búrlivých demonštrácií. No protesty v
takomto rozsahu tu dosiaľ neboli, naposledy v roku 1998, keď spoločnosť
odmietla Mečiara. Vražda dvoch mladých ľudí zarezonovala viac ako
korupcia v spise Gorila, ľudí sa to hlboko dotklo.

Na Slovensku sa znížila úroveň fungovania základných inštitúcií, globálne
rebríčky ukazujú zhoršenie kvality školstva, zdravotníctva.

Dôvera je veľmi silný kapitál pre fungovanie demokracie. Tá nedôvera sa
ani len nezačne znižovať, pokiaľ neodstúpi minimálne minister vnútra
Robert Kaliňák a Tibor Gašpar. Oni zosobňujú tú deformáciu právneho
štátu, ktorú vyjadrujú slová „skutok sa nestal“.

https://www.aktuality.sk/fotogaleria/569583/politicka-kriza-na-tahu-su-most-hid-a-prezident-kiska-rozhovor/6/


A je to na nich? Nemá v tomto štádiu odstúpiť už premiér Robert
Fico?

Iste, ani ich odstúpenie nie je ešte systémovým riešením. Ale nemyslím si,
že má padnúť všetko naraz a hneď. Niekto musí aspoň krátkodobo viesť
rokovanie o rekonštrukcii vlády alebo o predčasných voľbách. Tu sa tisne
otázka – kto aktuálnu vládu nahradí?

Vidím aj riziká okamžitého, nekontrolovaného pádu vlády. V spoločnosti
nie je veľká dôvera ani v schopnosti súčasnej opozície byť tou pripravenou
alternatívou. Hoci zoči-voči správaniu sa premiéra v súčasnej kríze sa zdá
čokoľvek lepšie ako vláda pod jeho vedením.

Ani nové subjekty? Mnohí sa na Progresívne Slovensko či Spolu
Miroslava Beblavého pozerajú s nádejou.

Progresívne Slovensko sa stále vyžíva vo svojej bubline na sociálnych
sieťach, doteraz som od nich nezaznamenala vyhlásenie, že žiadajú
odstúpenie konkrétnych činiteľov a ponuku ďalších krokov. Správne bolo
stanovisko pána Beblavého, ktorý mal ako poslanec na rozdiel od PS
možnosť zvolať tlačovku v parlamente.

Napriek tomu je aktivita oboch subjektov nízka, hoci by mali práve teraz
ukázať, že sa pripravujú stať alternatívou. No nepočuť ich, nevidieť ich v
širšej verejnosti. Nízke preferencie sú toho zrkadlom.

Dôvera ľudí sa upriamuje na Luciu Žitňanskú, Most-Híd sa
prihlásil ku Kiskovmu návrhu rekonštrukcie vlády, konkrétne
vyjadrenia ministerky však dosiaľ nezazneli.

Úprimne, nezávidím jej. Po odstúpení Maďariča z funkcie ministra kultúry
sa celý dopyt po principiálnom konaní a tlak verejnosti presunul na ňu.

Je možné Maďaričovi pripisovať za tento krok morálny kredit?
Na moment odstúpenia čakal dlho, situáciu využil najmä v
prospech svojho PR, následne možno pre vyššie blaho
spoločnosti.



Urobil to minimum. Spôsob, akým demisiu ohlásil, teda že si súčasne
necháva otvorené dvere na rôzne strany, bol rozpačitý. Ak sa rozhodol
odstúpiť, mal poriadne buchnúť do stola. To Maďarič nespravil, ale
nechajme sa prekvapiť. Príležitosť ešte bude mať.

Po jeho kroku sa však tlak médií a sociálnych sietí presunul na pani
Žitňanskú. Opakujem, nezávidím jej, je pod strašným tlakom.
Predpokladám, že to osobne prežíva veľmi ťažko. Vidí do toho viac ako
bežný človek. Myslím si však, že by mala využiť tie páky, ktoré má ešte ako
členka vlády.

Ktoré?

Zatiaľ sú to informácie týkajúce sa ultimáta pre Roberta Kaliňáka, iný
poslanec však túto verziu spochybnil. Dĺžka posledného predsedníckeho
klubu Mosta-Híd naznačuje, že sú vo vedení silné spory.

Pokiaľ je Žitňanská ministerkou, má väčšiu váhu povedať – ak neodstúpi
Kaliňák, odstúpim ja. Aj premiér aj predseda Mosta-Híd si musí zvážiť, aké
to má ďalšie dôsledky.

Ak by Žitňanská odstúpila, Most by v rámci koalície len ťažko zostával ako
plnohodnotný partner. Ak Kaliňák v krátkom čase neodstúpi a Žitňanská
nevyvodí žiadne závery, jej slovo stráca váhu. Nedávny súhlas vedenia
strany rokovať o rekonštrukcii vlády však už posúva riešenie ďalej a MOST-
Híd sa stáva kľúčovým hráčom.
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Vy často hovoríte o potrebe zodpovedných elít, v čase všeobecnej
nedôvery v inštitúcie sa ich pôsobenie javí ako veľmi dôležité.
Máme ich však? Kto sú to?

Kvalita súčasných politických elít je, bohužiaľ, väčšinovo súčasťou, a nie
riešením problémov Slovenska. O to dôležitejšie sú elity vplyvu – kam
patria aj médiá.

Médiá sú veľmi dôležité, podobne aj mienkotvorní ľudia, hoci v poslednom
období sa za mienkotvorných považujú rôzne celebrity či konšpiračné
portály. Váha slova je devalvovaná. No stále má hodnotu. Preto je
nevyhnutné, aby sa v nich znížila hysteričnosť typu Matoviča.

Verejný diskurz je plamenný, vzhľadom na politické dianie sa
však ani nemožno čudovať. Čo majú robiť médiá? Na jednej
strane je dôležité, aby novinári na kolapsy upozorňovali,
súčasne je pravda, že to ľuďom k aspoň k základnej dôvere v
inštitúcie ako i v celý systém neveľmi pomáha.
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Dnes je dôležité prejaviť podporu slušným ľuďom v polícii, v súdnictve, v
prokuratúre, nemaľovať všetko na čierno. Rovnako to platí aj na politikov.

Musíme začať rozlišovať – ak morálne spochybníme všetkých, budú sa aj tí
slušní medzi nimi pýtať, prečo by som sa mali snažiť, navyše v
podmienkach, ktoré nie sú jednoduché. Správne slová vyjadrené v správny
čas majú ešte stále silu.

Kto je prof. Soňa Szomolányi 

- štúdium sociológie ukončila v roku 1971
- profesorský titul z politológie získala v roku 2000
- pôsobí ako profesorka politológie na Univerzite Komenského
- žije v Bratislave

https://allforjan.com/sk.html

