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Andrej Kiska államfő kijelentette, egyelőre nem nevezi ki Pellegrini kormányát, néhány
miniszterjelölttel ugyanis gondja akadt. Kiska március 20-án újra találkozott Pellegrinivel,
és bejelentette neki a kifogásait, egyúttal arra kérte Pellegrinit, hogy péntekig, azaz
(március 23-áig nyújtsa be neki az új kormány újabb tagjelöltjeit.

A kormányalakításra felkért Pellegrini állítólag elfogadta Kiska álláspontját. Az államfő szerint
igényes feladat előtt áll Pellegrini, ha olyan kormánykabinetet szeretne előterjeszteni, amelyben
a lehető legtöbb polgár megbízik majd, és képes lesz a társadalomban kialakult feszült
helyzetet megoldani.

Andrej Kiska államfő március 19-én kapta meg az új kormány tagjainak listáját Peter
Pellegrinitől, akit a Smer-SD javasolt a kormányfői posztra. Pellegrini szerint Andrej Kiska
leginkább az új kormánytagok iránt érdeklődött. „Most az államfőn a sor, hogy lépjen, amint azt
az Alkotmány előírja, s hogy az általa megfelelőnek ítélt időn belül véleményt mondjon a
javaslathoz. „A kormány felállításával megbízott személyként valamennyi kormánytagjelölt,
akiket az államfőnek bemutattam, élvezi a teljes bizalmamat" – jelentett ki Pellegrini.

Pellegrini kormányának új nevei közé tartozik például Jozef Ráž (a Smer-SD jelöltje), az Elán
együttes énekesének fia, akit belügyminiszternek jelöltek. Az informatizálásért és
beruházásokért felelős miniszterelnök-helyettes Kassa főpolgármestere, Richard Raši
(Smer-SD) lesz, az új kulturális miniszter a Smer-SD Besztercebánya kerületi elnöke, Ľubica
Laššáková (Smer-SD), az új igazságügyi miniszter pedig Gál Gábor (Most-Híd). A többi tárca
élén az eddigi miniszterek maradnak. Most-Híd további kérése volt, hogy Lucia Žitňanská
leköszönő igazságügy-miniszter helyett a Most-Híd miniszterelnök-helyettese Solymos László
környezetvédelmi miniszter legyen.

Pellegrini azt is kijelentette, hogy Jozef Ráž az egészségügyi miniszter Tomáš Drucker
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válságcsapatából érkező szakember, nem politikus, akit maga Drucker miniszter ajánlott a
posztra. Pellegrini szerint a Smerben több jelölt is volt a tisztségre, ám a helyzet megnyugvása
érdekében inkább szakembert választottak, akinek van erre esélye.

Az államfő szóvivője Roman Krpelan megerősítette, hogy Kiska átvette az új kormány tagjainak
listáját Pellegrinitől, és minden valószínűség szerint még március 20-án állást is foglal azzal
kapcsolatban.

Pellegrini bízik abban, hogy az új kormány bizalmat kap a parlamenttől. Az SNS és a Most-Híd
is kinyilvánította a támogatását, és a Smer-SD is egységes lesz a szavazás során.

Robert Fico leköszönő kormányfő arra a kérdésre, hogy visszamegy-e a parlamentbe
sorképviselőnek, azt válaszolta, legalább addig a parlamentben szeretne maradni, amíg az új
kormány bizalmat kap. „Azután a párttal szeretnék foglalkozni profi pártelnökként. A feladatom
az lesz, hogy pontosan megfogalmazzam pártom elvárásait és a lehetőségeket. Teljes
mértékben az új kormányfő és a Smer-SD miniszterei mögött fogok állni" – fűzte hozzá azzal,
hogy áprilisban munkajellegű közgyűlése lesz a Smernek, amely a párt új vezetési stílusával is
foglalkozik majd.

Az SaS nem bízik abban, hogy Ráž képes lesz biztosítani a gyilkosság kivizsgálását

Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás pártja nem bízik abban, hogy az ifjabb Jozef Ráž képes
biztosítani a kettős gyilkosság kivizsgálását.

„Ahogy Robert Ficónak megvan a maga Pellegrinije, Kaliňáknak is megvan a maga Ráža. Jozef
Ráž Kaliňák személyes barátja és meghosszabbított keze" – jelentette ki Katarína Svrčeková,
az SaS szóvivője. Hozzáfűzte továbbá azt is, hogy a régi párttisztségviselő Ľubica Laššáková
jelölése a kultuszminiszteri székbe azt követően, hogy a művésztársadalom elutasította Erik
Tomášt, megerősíti csupán a Smer-SD személyi kiüresedését.

Igor Matovič, az OĽaNO elnöke szerint néhány miniszter lecserélése a barátokra nem jelent
kormányátalakítást, hanem csak ennek paródiáját. „Bízunk benne, hogy Andrej Kiska
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köztársasági elnök maximálisan kihasználja az alkotmányos jogköreit, és visszaadja az
emberek államba vetett hitét" – mondta.

(TASR, Aktuality.sk/Felvidék.Ma)
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