
Politológ Baboš: Smer chce
dovládnuť aj za cenu straty
popularity
Je možné, že už čoskoro bude v koalícii všetko
inak, ak sa k tomu prezident postaví
konfrontačným spôsobom, tvrdí politológ Pavol
Baboš.

Vláda bude pokračovať tak ako doteraz a Fico zrejme ostane človekom,
ktorý v nej má hlavné slovo, hodnotí odchod Roberta Fica z postu premiéra
politológ Pavol Baboš. Vládnym stranám pokračovanie vlády podľa neho
stojí aj za cenu straty popularity. Situáciu by im ešte podľa Baboša mohol
skomplikovať prezident Andrej Kiska, ak by vyslal politický signál, že mu
takáto úprava vlády nestačí.

Poznámka red.: Rozhovor bol urobený v čase, keď ešte nebolo známe

https://domov.sme.sk/t/593/andrej-kiska


Prečítajte si tiež: Fico podá demisiu,
novým premiérom môže byť Pellegrini

stanovisko Lucie Žitňanskej.

Koalícia sa dohodla na odchode Roberta Fica, ale pokračuje
ďalej. Prekvapil vás takýto vývoj?

„Bola to jedna z možností. Tomuto scenáru som ale dával menšiu šancu
najmä pre vyjadrenia Mostu-Híd jeho šéfa Bélu Bugára, ktorý jasne
povedal, že buď budú pred časné voľby, alebo strana vystupuje z koalície.

Táto možnosť je pokračovanie koalície len s personálnymi zmenami, čo
Bugár v pondelok večer ešte nepripúšťal.“

Prečo to podľa vás takto dopadlo?

„Dohodli sa. Teraz nemám iné vysvetlenie
ako to, že si zvážili všetky pre a proti a
vyšlo im, že bude jednoduchšie
dovládnuť.“

Čo môžu získať?

„Získajú kontrolu nad krajinou a celou situáciou ešte na dva roky, ak to
spolu do volieb vydržia.

To znamená, že budú môcť ďalej dopĺňať ľudí na dôležité funkcie či už
ústavných sudcov alebo možno aj ďalšieho generálneho prokurátora.
Takisto získajú možnosť uskutočniť ďalšie tendre a štátne zákazky.“

Čo môžu stratiť?

„Podporu ľudí. Percentá budú minimálne v prípade Smeru ďalej klesať. Ak
by teraz mali podľa posledných prieskumov 20 percent, tak o dva roky to
môže byť pokojne aj pod 15 percent.“

Bude teda rásť nespokojnosť občanov?

„Stranám to bude z hľadiska marketingu určite škodiť. Otázne je, ako dlho
vydržia ľudia protestovať na námestiach. Ak táto koalícia vydrží dva roky,

http://domov.sme.sk/c/20780574/online-vladna-kriza-pokracuje.html?ref=av-left


Prečítajte si tiež: Robert Fico končí
tak, ako vládol. Bez sebareflexie

tak ľudia určite dva roky protestovať nebudú. O dva roky pri voľbách so už
málokto spomenie na to, že sa niekedy protestovalo.“

Prečo Lucia Žitňanská aj napriek špekuláciám o jej odchode
neopúšťa Most-Híd?

„Pravdepodobne je premiérov odchod stačí. Aj jej vyjadrenia boli vždy také,
že buď ja alebo Fico.“

Ako vnímate správanie SNS počas
celej vládnej krízy?

„Jedným slovom by som povedal
alibisticky. Tvárili sa, že sa ich to netýka a
je to len kríza medzi Mostom-Híd a
Smerom. Ako keby vôbec nevnímali, že tá
kríza je celospoločenská a požiadavka je na
zmenu vlády, ktorej sú súčasťou.“

Nemohli Most-Híd s SNS žiadať od Smeru ministerstvá?

„Viem si to predstaviť. Nebolo by to po prvýkrát v histórii demokratických
krajín. Nedá sa vylúčiť, že to žiadali, ale neprešlo im to. Tieto veci možno
ešte budú vychádzať na povrch.“

Čo v tejto situácii môže robiť prezident?

„Prezident má z politického hľadiska dve možnosti. Môže pristúpiť na
kompromis, čo by mohlo prispieť k upokojeniu situácie. Druhá možnosť je
vyslať politický signál, že takýto kompromis si nepraje a čakať, či premiér
demisiu podá alebo nie, bez toho, aby čokoľvek garantoval.

Prezident môže povedať, že nemá kompetenciu na to, aby dával dopredu
sľuby. To znamená, že kým nedostane demisiu v písomnej podobe, tak
nemá dôvod konať. To by bol samozrejme silný politický signál, že mu
rozhodnutie koalície nestačí a celú situáciu by to ešte eskalovalo.“

Znamená táto dohoda koniec koaličnej krízy?

http://komentare.sme.sk/c/20781315/robert-fico-konci-tak-ako-vladol-bez-sebareflexie.html?ref=av-left


Prečítajte si tiež: Fico to zasa
prekaučoval

„Bude záležať od prezidenta, ako sa k tomu
postaví. Takisto samozrejme záleží aj od
toho, aké silné sú dohody v koalícii.

Je možné, že už zajtra bude všetko inak, ak
sa k tomu prezident postaví
konfrontačným spôsobom. Teraz sa to ešte
nedá predvídať.“

Premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák sú
najsilnejší ľudia Smeru a spolu odstupujú zo svojich funkcií. Čo
sa s nimi bude diať ďalej?

„Stále majú podľa výsledku volieb nárok na poslanecký mandát a ak sa ho
nevzdajú, tak sa vrátia do parlamentu ako poslanci. nebolo by to po
prvýkrát kedy by sa bývalý premiér stal radovým poslancom. Ak sa pýtate
na to, či by odišli z politiky, tak to neviem.“

Môže ostať Fico reálnym aj keď neoficiálnym premiérom?

„Dá sa očakávať, že Robert Fico bude mať naďalej hlavné slovo. Pripomína
to situáciu Jaroslawa Kaczynskeho v Poľsku, ktorý vedie vládnucu stranu
Právo a spravodlivosť no nie je premiérom.“

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

http://komentare.sme.sk/c/20781318/fico-to-zasa-prekoucoval.html?ref=av-left

