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BRATISLAVA 22. apríla (WEBNOVINY) - Igor Kucej nebude ďalej pokladníkom SDKÚ-DS, ak
do stoličky predsedu strany zasadne Pavol Frešo. Kandidát na nového šéfa Modrých to dnes
povedal v diskusnej relácii TA3 V politike.
&quot;Je to moja predstava,&quot; povedal Frešo v televízii TA3. Financovanie, tak ako aj
politika strany bude v budúcnosti podľa Freša viac zrozumiteľná. &quot;Aby takéto veci ani len
teoreticky nemohli naši súperi voči nám vytýkať,&quot; konštatoval Frešo v súvislosti s otázkou,
že v minulosti strana čelila podozreniu z prania špinavých peňazí. Vo financovaní strany
ohlasuje možný &quot;poloprelomový&quot; krok, ktorý je však zatiaľ za súčasným horizontom
a nekonkretizoval ho.
&quot;Nášmu financovaniu bude lepšie rozumieť ako je to teraz napriek tomu, že už
roky-rokúce má SDKÚ-DS veľmi tvrdý finančný audit a aj ho zverejňuje,&quot; dodal Frešo. Na
otázky súvisiace s tým, že ako šedá eminencia strany sa spomína Gabriel Palacka poznamenal
Frešo, že nevie o tom, že by bol Palacka členom strany. &quot;Takýmto veciam môžete predísť
tým, že robíte veci zrozumiteľne, otvorene a tak, že im je rozumieť,&quot; vyhlásil. Podľa jeho
slov budú robiť rozhodnutia veľmi verejne. &quot;Ja chcem naozaj nejaké šedé eminencie,
alebo nejaké hry, možno že intrigy, z toho vylúčiť&quot;. Frešo argumentuje, že každý predseda
každej &quot;straníckej bunky&quot; bude mať priamy telefonický kontakt na neho, aby ho
mohli kontaktovať, ak sa im niečo nepozdáva.
Frešo pripustil, že ich primárne stranícke voľby majú asi nejakú chybu, keď sa opakovane
stáva, že boli zvolení aj kandidáti, ktorí pred tým opakovane neuspeli. &quot;Môj návrh je, aj
týchto kandidátov podrobiť nejakému verejnému vypočutiu v rámci vnútra strany,&quot; povedal
Frešo. Podľa jeho predstavy by mali povedať spolustraníkom, čo je ich &quot;prídavná
hodnota&quot;. Takto by sa mali predstaviť nielen kandidáti na predsedu, resp. podpredsedov,
ale aj na ďalšie funkcie.
Kandidát na predsedu SDKÚ-DS necháva na debatu v strane, či v jej generálnej línii zostane
rázne nie spolupráci so stranou Smer-SD. Frešo však vylúčil, že on by k nej mal blízko.
Pripomenul, že za prvej Ficovej vlády sa verejne angažoval v kauzách Emisie, Pezinská
skládka, Pozemky v Tatrách. &quot;Pochybujem, že nájdete jedného poslanca, ktorý takto bol
aktívny v takýchto kauzách v rokoch 2006 až 2010 a takto tvrdo zápasil so Smerom,&quot;
povedal Frešo.
Na adresu svojej protikandidátky na post predsedu strany Lucie Žitňanskej poznamenal Frešo,
že urobila veľmi správny krok a pomohla strane dostať sa cez 5-percentnú hranicu zvoliteľnosti
do parlamentu. Strana však podľa neho stagnuje, ku kandidatúre ho primäl aj hlas z regiónov,
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ktorých sa pýtal, či SDKÚ robí zrozumiteľnú politiku. &quot;Nestačí len nejaká malá výmena,
nestačí len nejaký reštart, treba doslova budovať obnovenie dôvery,&quot; vyhlásil Frešo.
Považuje za potrebné dať alternatívnu ponuku ľudovej strany.
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