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Politologička Világi: Kiska sa
rozhodol ísť do otvoreného
politického konfliktu

Čo hovoríte na to, že prezident odmietol vymenovať vládu v
takom zložení, ako ju navrhol Peter Pellegrini?

„Prezident sa rozhodol, že pôjde do otvorenejšieho politického konfliktu s
vládnou koalíciou. O nominovanej vláde mal dôvodné pochybnosti, či
naozaj pôjde o vládu, v ktorej by nemal vplyv Robert Fico. To bol zrejme
hlavný dôvod, prečo sa rozhodol odmietnuť takúto vládu a prečo hovorí, že
pre neho nie je dôveryhodná v zmysle, že by upokojila situáciu a
nepolarizovala spoločnosť.“

Upokojí toto rozhodnutie situáciu?
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Prečítajte si tiež: Minúta po minúte:
Kiska odmietol vymenovať vládu Petra
Pellegriniho, zasadne koaličná rada

„Určite nie, naďalej trváva kríza. Nemáme
vládu, nevieme, čo bude ďalej, či sa Petrovi
Pellegrinimu podarí zostaviť
akceptovateľný kabinet, je to také
spoločenské tápanie. To však neznamená,
že ak by prezident navrhnutú vládu
vymenoval, znamenalo by to upokojenie
situácie.“

Ako to myslíte?

„To, čo sa deje v politike, je jedna vec, no nebolo vôbec isté, či by vláda,
ktorú navrhol Peter Pellegrini upokojila napätie v spoločnosti.“

Ako by musela vyzerať vláda, ktorá by politickú krízu ukončila?

„Neviem. Bola som prekvapená, s akými menami prišiel. Príjemne ma
prekvapilo aj to, že sa Smer dokázal zriecť zodpovednosti a hodil ju na
plecia niekoho mimo strany. Viem si predstaviť, že niekto ako bývalý
policajný prezident Jaroslav Spišiak, ktorý má pomerne dobrú reputáciu,
by mohol byť tým krízovým manažérom na ministerstve vnútra a mohol by
vzbudzovať dôveru v značnej časti spoločnosti. Ale neviem, či by toto
akceptovateľné z pohľadu politikov.“

Čo si predstavujete pod „zásadnou“ rekonštrukciou, po ktorej
prezident Kiska volal?

„Ja som si pod zásadnou rekonštrukciou vlády predstavovala nielen zmenu
personálneho obsadenia, ale aj zmenu subjektov, ktoré vládu skladajú. Po
takomto otrasení dôvery k samotným mechanizmom štátu by možno bolo
prijateľnejšie, ak by sa vytvorila široká vláda z parlamentných strán, ktorá
by išla naprieč opozično-koaličnými líniami, nejako by dovládla a vyriešila
všetky aktuálne otázky. Aj keď uznávam, že došlo k zmene aj na kľúčovom
poste premiéra, ale Pellegrini bol doteraz vždy servilným kolegom a

http://domov.sme.sk/c/20785152/online-kiska-odmietol-vymenovat-pellegriniho-vladu.html?ref=av-left
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“

Tým, že prezident
odmietol prvú
nomináciu Petra
Pellegriniho, posilnila sa
jeho rola ako akéhosi
kontrolóra.

„

Prečítajte si tiež: Kiska sa blíži k hrane
kompetencií

spolupracovníkom premiéra Fica. Obava, že sa nič nezmení, je
opodstatnená.“

Myslíte si, že by do takejto
širokej vlády boli ochotné
ísť strany ako OĽaNO či
SaS?

„Asi nie, lebo by z toho nemali
žiadny politický zisk. Ak však
prezident dáva na stôl nejaké
hypotetické možnosti,
alternatívou k predčasným
voľbám je práve takáto vláda
'národného porozumenia'.
Prezident chcel rokovať s
každou politickou stranou okrem ĽSNS. Ale potom, ako sa Robert Fico
veľmi agresívne proti takejto možnosti vyhradil, iná možnosť, ako meniť
posty v rámci koalície, nebola.“

V Smere sa objavili hlasy, že Kiska svojím krokom posunul
Slovensko k prezidentskému typu republiky. Čo si o tom
myslíte?

„Prezident týmto nezískal nič navyše
oproti tomu, čo pozná náš právny systém,
a nejde ani o posun k prezidentskému
systému. To nedovoľujú ani neformálne
pravidlá a formálne pravidlá porušené
neboli. Z môjho pohľadu teda nejde o
nejakú uzurpáciu moci alebo prekročenie
právomocí. Tradícia tohto kroku ide do

prvej ČSR, kde prezident zohrával neformálnu rolu arbitra, ktorý sa v čase
krízy aktívnejšie zapájal do rokovaní.“

http://komentare.sme.sk/c/20785199/kiska-ide-na-hranu-kompetencii.html?ref=av-left
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Získal týmto krokom prezident väčšiu politickú silu?

„Tým, že odmietol prvú nomináciu Petra Pellegriniho, posilnila sa jeho rola
ako akéhosi kontrolóra. Možno si aj vládna koalícia uvedomí, že nie je
automatické, že prezident musí prijať akýkoľvek návrh. Kiska očividne
nemá strach prevziať na seba politickú zodpovednosť, že on je ten, kto
nomináciu odmietol a krízu neskončil. Ak vychádzame z jeho vyjadrení, je
to zrejme jeho posledné funkčné obdobie a môže si to dovoliť, keďže sa
nemusí obávať, že to bude proti nemu použité v politickom boji.“

Dá sa v súčasnej situácii nájsť paralela s rokom 1993, keď
prezident Michal Kováč odmietol vymenovať Ivana Lexu za
ministra privatizácie?

„Kiska už aj pred touto krízou niekoľkokrát ukázal, že má iný názor ako
Robert Fico. V tomto duchu tak len pokračuje v tom, čo už dlhodobo robí.
Od roku 1993 sa ústava zmenila, dnes už prezident nemá právomoc
nevymenovať člena vlády. Rozdiel medzi tandemom Mečiar – Kováč a Fico
– Kiska je v tom, že dnes je prezident kritikom len smerom dovnútra, v
zahraničnej politike majú podobné názory.“

Myslíte si, že si týmito krokmi môže Kiska budovať pozíciu pre
svoje ďalšie pôsobenie v politike?

„Ja môžem analyzovať len tie vyjadrenia, ktoré máme a tie hovoria, že
neráta s ďalšou politickou kariérou. Ale v teoretickej rovine si takýmito
krokmi ako aktér určite vytvára vhodné podmienky na ďalšie pôsobenie.“

Môžu takéto vyhlásenia mobilizovať nejakú skrytú voličskú
základňu?

„Ak tu existuje voličské spektrum, ktoré chce inú politiku než tú, ktorú
ponúka súčasná koalícia, kroky, ktoré prezident robí, mu môžu byť
sympatické. Tiež to nie je pre všetkých občanov. Ale pre tých, ktorí sa

https://domov.sme.sk/t/593/andrej-kiska
http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
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nevedia ideovo stotožniť s opozíciou ani koalíciou, by to mohlo byť
zaujímavé.“

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


