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Anotace 

 Bakalářská práce „Slovenská národní strana: analýza jejího působení a postavení 

ve slovenském politickém systému v letech 1989–2006“ pojednává o dlouhodobě 

působícím politickém subjektem stranického systému Slovenské republiky – Slovenské 

národní straně. Práce se zaměřuje na její ideově-programovou identitu a historické 

faktory, jež výrazně ovlivňovaly její postavení uvnitř politického systému. Zvláštní 

zřetel je věnován prvkům nacionalismu a nacionalistickému mobilizačnímu potenciálu, 

který stranu doprovází již od jejího vzniku v roce 1989. Práce aplikuje definici 

nacionalistické strany a sleduje období od roku 1989 až do vzniku vládní koalice v roce 

2006. 

 

Annotation 

 The thesis „Slovak National Party: Analysis of its Activities and Position in the 

Slovak Political System in the Years 1989–2006“ discusses a long-term acting political 

entity of the Slovak party system – Slovak National Party. The thesis is focused both on 

its ideological and policy identity and historical factors influencing its position within 

the political system. An extra attention is paid to the exposures of the nationalism and 

nationalistic mobilization potential accompanying the party from its beginnings in 1989. 

The thesis applies the definition of a nationalistic party and analyses the period from 

1989 to 2006. 
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Úvod 

Slovenská národní strana (SNS) je dlouhodobě působícím subjektem ve 

stranickém systému Slovenska, avšak se značně kolísavým postavením. V nedávné době 

na Slovensku proběhly prezidentské volby, které již podruhé v řadě vyhrál Ivan 

Gašparovič, a není bez zajímavosti, že v bezprostřední reakci na výsledky voleb pro 

televizi TA3 řekl, že si velmi váží podpory a důvěry, kterou mu mimo jiné projevila i 

Slovenská národní strana. I přesto je tato strana poměrně často v politologické literatuře 

označována jako „extrémní“ či „antisystémová“, nicméně její současné působení ve 

vládní koalici a aktivní spoluúčast na utváření politiky napovídá, že ji nelze přece jen 

posuzovat takto jednoznačně. 

Tématem této práce bude aplikace vybraných teorií a následně analýza působení 

Slovenské národní strany na slovenské politické scéně. Ráda bych se především 

zaměřila na prvky nacionalismu, na nacionalistický mobilizační potenciál, který SNS 

doprovází již od jejího vzniku v roce 1989, a na aplikaci definice nacionalistické strany 

na případ SNS. Práce bude sledovat období od roku 1989 až do vzniku stávající vládní 

koalice v roce 2006. 

Úvodní část bude věnována teoretickým konceptům, které byly využity při psaní 

práce. Prvním bude vymezení pojmu „nacionalistická“ strana v rámci typologie 

stranických rodin a druhým pak koncepce konfliktních linií Hlouška a Kopečka, která 

na nacionalismus pohlíží jako na štěpnou linii stranického systému, která je specifická 

pro postkomunistické státy a může v průběhu času nabývat různé intenzifikace a také se 

výrazně dynamicky vnitřně proměňovat. Posledním doplňujícím metodologickým 

přístupem bude samotná definice nacionalismu. 

Následující kapitoly chronologicky zmapují vývoj a vliv působení SNS na 

politickou scénu Slovenska. Pro snadnější orientaci a přehlednost jsou kapitoly členěny 

dle volebních období, neboť parlamentní volby vždy přinášejí změny a přeskupení sil 

v systému.  

Šestá kapitola pojednává o klíčových rysech identity strany a o její voličské 

základně. Na základě obsahové analýzy programů SNS se tato kapitola také velmi 

stručně zabývá programovými prioritami a jejich proměnou v letech 1992–2006. 

Kapitoly jsou v závěru doplněny o obsáhlé přílohy zahrnující sociologické průzkumy 

zaměřené na strukturu elektorátu či základní ideové hodnoty SNS.  
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Ambicí této práce není podat vyčerpávající výčet všech aspektů činnosti 

Slovenské národní strany, ale spíše zhodnotit postavení SNS uvnitř slovenské politiky 

v delším časovém horizontu, jenž odhaluje širší souvislosti jejího působení. Doufám, že 

tato práce alespoň částečně přispěje k určitému obohacení v oblasti této nepříliš 

probádané problematiky slovenské politiky. 

Bohužel o Slovenské národní straně dosud nevznikla rozsáhlejší ucelená 

publikace. Ve své práci budu vycházet z dostupných zdrojů o slovenských politických 

stranách. Důležitým pramenem pro mě budou výsledky výzkumů slovenských 

politologů a sociologů působících v nezávislém Institutu pro veřejné otázky. Při psaní 

této práce budou také využity primární zdroje vydávané samotnou Slovenskou národní 

stranou a dobové zprávy z tisku a zpravodajských agentur. Pro přehlednost textu jsou 

slovensky psané publikace a články citovány ve vlastním českém překladu. 

Při snaze o co nejobjektivnější pohled na tuto stranu a její aktivity komplikuje 

situaci skutečnost, že většina společnosti zastává k tomuto subjektu značně negativní 

stanovisko. Přesto bych se ráda ve své práci pokusila o zhodnocení tak říkajíc „sine ira 

et studio“. 
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1.       Teoretická východiska, metodologie a cíl práce 

Každá analýza politické strany vyžaduje jasné vymezení mantinelů, ve kterých 

se bude pohybovat. Následující kapitola se pokusí ve stručnosti představit dvě základní 

teoretická východiska, na něž se tato práce bude odvolávat. Zároveň ale tyto koncepty 

pokládají tři stěžejní otázky, na které se tato práce v dalších kapitolách pokusí 

odpovědět.  

1. Jaké postavení a pozici zaujímala SNS jako relevantní strana v politickém 

systému Slovenska a jaké historické a identitární faktory toto její postavení 

ovlivňovaly? 

2. Proč je možné SNS definovat jako nacionalistickou stranu, která je 

relevantní politickou stranou s výrazným koaličním potenciálem?  

3. Jaká je a byla vzájemná vazba vzniku a vývoje SNS na její ideově-

programovou identitu? 

V této práci, která je zaměřena na analýzu vývoje SNS v politickém systému SR 

a jejímž cílem bude deskripce působení SNS, jsou využity dva základní metodologické 

postupy. 

Prvním z nich je chronologický, historický přístup, pomocí kterého jsou 

zkoumány okolnosti vzniku této strany a důležité mezníky jejího pozdějšího vývoje. 

Druhým je potom ideologický přístup, jehož smyslem bude výzkum názorů a hodnot 

charakteristických pro konkrétní politickou stranu.  

 

1.1. Stranické rodiny a nacionalisticko-etnické strany  

V politické vědě se lze setkat s mnoha přístupy, jak vůbec definovat politickou 

stranu samu o sobě. Miroslav Novák definuje obecně politickou stranu jako „trvalou 

organizaci, uspořádanou od celostátní až k místní úrovni, která se ve jménu určitého 

ideologického programu (projektu) snaží sama nebo v rámci koalice dobýt a vykonávat 

moc, a za tím účelem vyhledává lidovou podporu“.1  

Již v úvodu této kapitoly byl zmíněn také pojem nacionalistická strana. 

Dostáváme se tak  k zásadnímu terminologickému problému, jak nalézt vhodné 

definiční vymezení tohoto pojmu. Jedná se o úkol poměrně komplikovaný, neboť už 

samotný pojem nacionalismus v sobě obsahuje větší množství interpretačních hledisek. 

                                                 
1 Novák, M. Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1997, s. 23. 
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Tato krátká kapitola se pokusí analyzovat aspekty tohoto termínu a v neposlední řadě se 

bude věnovat problematice klasifikace a typologie stran. 

Politická věda disponuje nesmírným množstvím teorií, jakým způsobem lze 

strany klasifikovat a třídit. Někteří politologové kladou důraz na organizační 

uspořádání, jiní naopak upřednostňují vývojové kritérium moderních politických stran, 

případně pak charakter vazby na občanskou společnost a státní instituce.2 

Pro naše úvahy však budou dále podstatní zejména autoři, kteří vytvořili 

teoretický rámec pro vymezení pojmu nacionalistická strana, a to na základě jednoho 

z nejpoužívanějších dělení stran. Tato klasifikace, ve které hlavní kritérium členění 

stran tvoří ideologicko-programová orientace a příbuznost, je souhrnně nazývána 

konceptem stranických rodin (party families). Pravděpodobně nejznámějším teoretikem 

této klasifikace je Klaus von Beyme, na jehož nejcitovanější knihu „Parteien in 

westlichen Demokratien“ z roku 1982 navazovalo později mnoho dalších autorů.  

 

1.1.1. Klasifikace stranických rodin a problematika nacionalistických 

stran 

Beyme na základě analýzy politických stran západní Evropy v polovině 80. let 

vymezil devět základních stranických rodin (familles spirituelles): 1. liberální a 

radikální, 2. konzervativní, 3. sociálnědemokratické a socialistické, 4. 

křesťanskodemokratické, 5. komunistické, 6. agrární, 7. regionální a etnické, 8. 

extrémně pravicové, 9. ekologické.3  

Základní myšlenkou Beymeho teorie je „(…) důraz na společné ideově-

programové vymezení, tj. společně sdílené hodnoty a normy a také celkový programový 

profil. Od toho odvozoval jejich duchovní spřízněnost dávající jednotlivým rodinám 

určitý společný étos.“4  

Pod vlivem změn způsobených pádem železné opony na politické scéně střední a 

východní Evropy Beyme svůj koncept stranických rodin modifikoval a přizpůsobil 

dynamickému vývoji. Začíná hovořit o dalších možných variantách klasifikace stran dle 

ideologicko-programového pouta: 1. strany/hnutí fóra, 2. křesťanští demokraté, 3. 

liberálové, 4. sociální demokraté, 5. reformní komunisté, 6. ekologové, 7. nacionalisté, 

                                                 
2 Cabada, L.; Kubát, M. Úvod do studia politické věd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, s. 232.  
3 Mudde, C. Stranická rodina: rámcová analýza. Politologická revue. 2000, roč. VI, č. 1, s. 81. 
4 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, s. 16. 
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8. etnické a regionální strany, 9. funkční skupiny.5 Na takto vymezené stranické rodiny 

pro prostor střední Evropy reagují mj. Paul Lewis knihou „Polical Parties in Post-

Communist Eastern Europe“ či Michael Gallagher, Michael Laver a Peter Mair dílem 

„Representative Government in Modern Europe“. I přes námitky některých politologů, 

že praxe a realita programových zásad se mohou radikálně lišit, ba dokonce si při 

bližším zkoumání programových dokumentů strany protiřečit, je Beymeho koncept stále 

relevantní politickou teorií, která napomáhá identifikaci strany v stranickém systému a 

definování její strategie vůči voličům.6 

Beymem definovaní nacionalisté jsou v podstatě syntézou rodiny regionálních a 

etnických stran a rodiny pravicově extrémních stran. Pro vymezení krajně pravicových 

rodin je pravděpodobně nejužitečnější citovat práci Case Mudda. Dle jeho mínění 

vytváří základní ideologickou osu těchto stran nacionalismus, xenofobie, víra v zákon a 

pořádek, program sociálního zabezpečení k prospěchu „vlastních lidí a národa“, důraz 

na silný stát, strach z ohrožení národní identity a suverenity národních států.7 Jan 

Maršák ve studii věnované extrémní pravici vyjmenovává tyto společné charakteristiky: 

exkluzionismus, nacionalismus, politický mesianismus, antistranictví, populismus a 

sociální šovinismus.8 

Pro strany regionální a etnické je příznačná obrana zájmů určitého etnika či 

regionu. Tyto strany lze definovat jako „formace, jejichž ideově-programová a 

organizační identita, stejně jako jimi používané zdroje politické legitimace a mobilizace 

voličů mají regionální či etnický charakter“.9  

Z českých autorů Beymův koncept stranických rodin rozvíjí zejména Maxmilián 

Strmiska, který ve svém příspěvku do knihy „+acionalistické politické strany v Evropě“ 

přichází s vlastní zevšeobecňující definicí nacionalistických stran jako stran, „(...) 

jejichž volební a legitimační potenciál je založen především na identitární mobilizaci 

národního (etnicko-teritoriálního) společenství“. Strmiska dále pokračuje: „Všechny 

                                                 
5 Beyme, K. Systemwechsel in Osteuropa. Franfurkt am Main: Suhrkamp, 1994, s. 296. In: Kopeček, L. 
Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, s. 16. 
6 Rybář, M. Stranícké rodiny a prípad Slovenska. Niekoľko teoretických poznámok. Politologický 
časopis. 2003, roč. X, č. 3, s. 275–276. 
7 Mudde, C. Stranická rodina: rámcová analýza. Politologická revue. 2000, roč. VI, č. 1, s. 87–88. 
8 Maršák, J. Postavení extrémně pravicových stran ve stranickém systému ČR v letech 1989–2006 a jejich 
programová východiska. Politologická revue. 2007, roč. XIII, č. 2, s. 8–11. 
9 Mareš, M. (ed.) Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. Brno: Centrum pro studium demokracie 
a kultury, 2003, s. 10 a 14.  
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nacionalistické strany charakterizuje prvotně jejich vazba k procesu identitární 

mobilizace národního společenství, k určitému národotvornému projektu.“10  

 

1.1.2. Shrnutí vymezení nacionalistické politické strany a jeho aplikace 

na Slovenskou národní stranu (S�S) 

Pro nalezení nejvhodnější a nejpřesnější definice termínu nacionalistická strana 

je třeba se zaměřit zejména na znaky a projevy nacionalismu a národní orientace, které 

jsou klíčové pro definici strany jako nacionalisticky jednajícího aktéra, protože pro tyto 

strany platí, že „nacionalismus, resp. nacionalistický projekt je jádrem [jejich] totožnosti 

a důvodem bytí“.11 Tato skutečnost pak vede ke zkoumání vnitřních charakteristických 

rysů.  

Cílem této práce bude za využití teorie stranických rodin analyzovat postavení 

Slovenské národní strany a obhájit základní tezi, že SNS je právě tím nacionalisticky 

jednajícím aktérem slovenského stranického systému, jak jej definuje zmíněný M. 

Strmiska. 

 

1.2. Typologie konfliktních linií 

V předcházející kapitole bylo zmíněno, že tato bakalářská práce se bude 

odvolávat na teoretický koncept stranických rodin Klause von Beymeho. Nicméně již 

samotný Beyme „(…) při konstrukci své kategorizace postupoval vývojově. Vymezoval 

jednotlivé rodiny podle toho, jak historicky vznikaly, zohledňoval působení konfliktních 

linií (cleavages) identifikovaných Steinem Rokkanem (…) a snažil se postihnout jejich 

proměny v čase.“12 Beyme tak vlastně jiným způsobem reagoval na Rokkanův koncept 

centra a periferie,13 podobně jako Daniel-Louis Seiler se svou genealogickou klasifikací 

politických stran.14  

Právě na Rokkanovy myšlenky se odvolávají i V. Hloušek a L. Kopeček, kteří 

navrhli modifikovanou typologii konfliktních linií, jež poslouží jako druhý výchozí 

teoretický koncept této práce. 

                                                 
10 Dančák, B.; Fiala, P. +acionalistické politické strany v Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
Mezinárodní politologický ústav, 1999, s. 12. 
11 Tamtéž. 
12 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, s. 16. 
13 Říchová, B. Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2002, s. 279–282. 
14 Novák, M. Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 1997, s. 104. 
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Hloušek a Kopeček podrobně popsali svá teoretická východiska, která je vedla 

k vytvoření specifické typologie konfliktních linií pro období transformace střední 

Evropy, ve své knize „Konfliktní demokracie“ z  roku 2004 a v několika dalších 

odborných statích a článcích („Konfliktní linie v „postkomunistických“ systémech 

politických stran“; „Konfliktní linie v současné české a slovenské politice: mezi 

stabilitou a změnou“ a další).15  

Mezi hlavní konfliktní linie transformace tito autoři řadí: 1. spor o podobu 

režimu, 2. socioekonomickou konfliktní linii, 3. nacionalistickou konfliktní linii, 4. 

reziduální konfliktní linie z rané éry demokratizace v 19. a první polovině 20. století 

(církev versus stát, venkov versus město), 5. reziduální konfliktní linie komunismus 

versus antikomunismus, 6. revitalizovaný spor o podobu režimu, 7. zárodečnou 

postmaterialistickou konfliktní linii.16 Hloušek a Kopeček pak přicházejí s několika 

tezemi, z nichž některé stojí za podrobnější komentář vzhledem k tomu, že se přímo 

týkají slovenské politiky.  

Ani jeden z autorů nevylučuje, že může docházet ke křížení konfliktních linií či 

změně identity jednotlivých aktérů politiky. Nicméně podle Houška a Kopečka se 

v každé postkomunistické společnosti vždy vyskytují dvě linie: socioekonomická a 

nacionalistická, a tyto se „(...) vyznačují (...) nebývalou mobilizační silou a mají 

dlouhodobou perspektivu, neboť v sobě zahrnují i dvě z tradičních konfliktních linií, 

významných také v západních společnostech (vlastníci–pracující, respektive centrum–

periferie)“.17 Navíc ty stranické systémy, ve kterých má dominantnější roli 

socioekonomická linie transformace, mají se systémem západní Evropy společných více 

vlastností, než je tomu u systému se silnějším postavením  nacionalistické linie.18 

Socioekonomická konfliktní linie je posilována zejména sporem o charakter a 

rychlost transformace centrálně plánované ekonomiky v tržní. Je zároveň zárodkem 

klasické „cleavages“ vlastníci versus pracující.  

Nacionalistická konfliktní line vychází podle Hlouška a Kopečka z Rokkanovy 

teorie centra a periferie: „Jedná se o konfliktní linii vzniklou na bázi identity, která se 

                                                 
15 Aplikací teorie konfliktních linií v postkomunistických společnostech se zabýval například i D.–L. 
Seiler, R. Herbut, M. Cotta, K. v. Beyme, G. Márkus a M. Novák. 
16 Hloušek, V.; Kopeček, L. Konfliktní linie v současné české a slovenské politice: mezi stabilitou a 
změnou. Working paper č. 10. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 
2005, s. 6, On-line: http://www.iips.cz/uploads/working%20papers/hlousek-kopecek.pdf, citováno dne 8. 
5. 2009. 
17 Hloušek, V.; Kopeček, L. Konfliktní demokracie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní 
politologický ústav, 2004, s. 49. 
18 Tamtéž, s. 53. 
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buduje kolem národů i etnických skupin, náboženských vyznání či jazykových 

odlišností. Proto má tendenci velmi ostře a nesmiřitelně polarizovat danou politickou 

obec.“19 Hloušek a Kopeček shledávají nacionalistickou konfliktní linii ve střední 

Evropě jako obzvláště silnou, a to i z důvodu, že po krachu komunistické ideologie bylo 

nejpřirozenější začít se odvolávat na národní identitu, případně navázat na historickou 

zkušenost dané země. Tato linie není nutně vázána jen na vícenárodní stát: 

„Nacionalistická konfliktní linie přitom nemusí být vytvářena a posilována pouze 

skutečností vícenárodního státu, jehož etnika nedokázala najít efektivní vzorce 

soužití“.20  

Tato linie může mít podle autorů Hlouška a Kopečka tři možné důvody vzniku: 

1. existence menšinového etnika, 2. existence sousedního státu/etnika, který je díky 

historickým zkušenostem vnímán jako „národní nepřítel“, 3. existence sporu o žádoucí 

podobu budoucího státu založeného buď na občanském principu, či na národním 

principu.21  

 

1.2.1. �acionalismus jako konfliktní linie ve stranickém systému 

Slovenska 

Přítomnost silné nacionalistické konfliktní line samozřejmě předpokládá 

existenci silných a etablovaných stran s nacionalistickou rétorikou.22 Na Slovensku se 

podle Hlouška a Kopečka nacionalistická konfliktní linie začíná prosazovat již v období 

krátce po prvních svobodných volbách, kdy slovenské politické strany ovládne diskuze 

ohledně podoby státoprávního uspořádání Československa. V důsledku toho se 

socioekonomická konfliktní linie transformace v průběhu 90. let prosadila jen velmi 

omezeně a nestala se východiskem pro budování politického systému založeného na 

soutěži mezi pravicí a levicí,23 na rozdíl od nacionalistické linie.  

                                                 
19 Hloušek, V.; Kopeček, L. Konfliktní linie v současné české a slovenské politice: mezi stabilitou a 
změnou. Working paper č. 10. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 
2005, s. 5, On-line: http://www.iips.cz/uploads/working%20papers/hlousek-kopecek.pdf, citováno dne 8. 
5. 2009. 
20 Hloušek, V. Konfliktní linie v „postkomunistických“ systémech politických stran. Politologický 
časopis. 2002, roč. VIII, č. 4, s. 379. 
21 Hloušek, V.; Kopeček, L. Konfliktní linie v současné české a slovenské politice: mezi stabilitou a 
změnou. Working paper č. 10. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 
2005, s. 6, on-line: http://www.iips.cz/uploads/working%20papers/hlousek-kopecek.pdf, citováno dne 
8.5.2009. 
22 Hloušek, V. Konfliktní linie v „postkomunistických“ systémech politických stran. Politologický 
časopis. 2002, roč. VIII, č. 4, s. 380. 
23 Hloušek, V.; Kopeček, L. Konfliktní demokracie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní 
politologický ústav, 2004, s. 148–149. 
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Nacionalistická linie se dá také podle politologa Marka Rybáře, na kterého 

Hloušek a Kopeček odkazují, chápat jako spor mezi centrem a periferií s dvěma velmi 

odlišnými podobami. První z nich byl spor mezi „pražským centrem“ a „slovenskou 

periferií“, druhou potom rozpor mezi slovenskou většinou a maďarskou menšinou 

v samostatném slovenském státě.24 Z původních obránců zájmů slovenské periferie se 

tak většinou stali odpůrci všech požadavků národnostních menšin ve většinově 

slovenské společnosti a státě.  

Zejména maďarská menšina se stala základem prohloubení nacionalistické 

konfliktní line, která podle Hlouška a Kopečka „hrála na Slovensku velkou úlohu po 

celá 90. léta“.25 

Hloušek a Kopeček rozebírají ve svých statích velmi podrobně charakter a 

dynamický vývoj všech konfliktních linii, které na Slovensku identifikovali. Nemalou 

pozornost věnují samozřejmě také relevantním politickým stranám a vlivu konfliktních 

linií na jejich vznik, identitu a generování politik. Na základě svého názoru na klíčovou 

úlohu nacionalistické konfliktní linie ve stranickém systému Slovenska docházejí k 

závěru, že „dominantní postavení nacionalistické konfliktní linie předpokládá existenci 

silných primárně etnicky i nacionalisticky orientovaných stran, které mohou mít někdy i 

velmi nestandardní podobu a většinou se opírají o dominantní roli stranického vůdce“.26 

Slovenská národní strana je pak podle Hlouška a Kopečka právě tou „silnou 

nacionalisticky zaměřenou stranou“, která mezi relevantními politickými seskupeními 

Slovenska zaujala na nacionalistické konfliktní linii ty nejradikálnější pozice.27 

Tato práce se za použití tohoto teoretického konceptu pokusí o nalezení 

argumentů, které by tento názor potvrdily, nebo jej naopak vyvrátily. 

 

1.3.    �acionalismus  

Jestliže byly zmíněny pojmy jako „nacionalistická strana“ či „nacionalistická 

konfliktní linie“, je třeba podat i stručné vysvětlení termínu nacionalismus, zvláště pak 

v návaznosti na specifický případ Slovenska. Jeden z nejznámějších odborníků 

                                                 
24 Rybář, M. Stranícké rodiny a prípad Slovenska. Niekoľko teoretických poznámok. Politologický 
časopis. 2003, roč. X, č. 3, s. 279. 
25 Hloušek, V.; Kopeček, L. Konfliktní linie v současné české a slovenské politice: mezi stabilitou a 
změnou. Working paper č. 10. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 
2005, s. 16, on-line: http://www.iips.cz/uploads/working%20papers/hlousek-kopecek.pdf, citováno dne 8. 
5. 2009. 
26 Hloušek, V.; Kopeček, L. Konfliktní demokracie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní 
politologický ústav, 2004, s. 54. 
27 Tamtéž, s. 147. 
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zabývajících se nacionalismem, Ernest Gellner, vidí nacionalismus jako „politický 

princip, který tvrdí, že politická a národní jednota musí být shodné“.28 Gellner dále 

tvrdí: „(…) nacionalismus je teorií politického oprávnění, která požaduje, aby etnické 

hranice státu nebyly přeťaty politickými hranicemi, a především, aby etnické hranice 

uvnitř daného státu (…) neoddělovaly držitele moci od ostatních.“29  

Je také důležité si uvědomit, že nacionalismus je v podstatě ideologií pracující s 

ideou národa jako ospravedlněním určitého chování či způsobu myšlení. 

„Nacionalismus je boj o získání moci pro národ, proti silám, které ho vylučují a 

diskriminují. Nacionalismus je tak úzce propojený s principem národního sebeurčení.“30 

Brubaker pak tvrdí, že poválečný evropský nacionalismus je založen na triádě 3 prvků, 

které se prolínají: na národnostních menšinách, na doktríně „národních“ států a na 

vnějších domovských vlastech.31 J. Snyder k tomu dodává, že „nacionalismus je v prvé 

řadě vyvolán příchodem širokých lidových mas do politického rozhodování v zemi. 

Elity, které jsou v té chvíli u moci, potřebují získat politickou legitimitu k vládnutí“.32 

Nacionalistická rétorika se, podle Snydera, stává ideálním instrumentem pro 

legitimizaci a ospravedlnění režimu. 

V případě Slovenska lze pravděpodobně hovořit o prolínání všech těchto aspektů 

a prvků nacionalismu. Svou roli hraje i zakořeněný strach Slováků z maďarského etnika 

a nefungující federální uspořádání Československa. Slovenský nacionalismus má díky 

tomu velmi silné kořeny a není okrajovým tématem slovenské společnosti. 

Role politických elit byla na Slovensku stěžejní a možné využívání „etnicko-

politického kapitálu“ je v jejich případě nasnadě. Analýza působení SNS může lépe 

osvětlit poměrně složitou problematiku nacionalismu v postkomunistických státech 

střední Evropy. 

 

2. Období 1989–1993 

Poměrně rychlý přechod k demokracii po roce 1989 otevřel nevyřešenou otázku 

státoprávního uspořádání Československa. Již samotné rozdíly v přechodu k demokracii 

                                                 
28 Gellner, E. +árody a nacionalismus. Praha: Josef Hříbal, 1993, s. 12.  
29 Tamtéž. 
30 Kellas, J. The politics of nacionalism and ethnicity. Basingstoke: Macmillan, 1998, s. 44. 
31 Brubaker, R. +ationalism reframed. +ationhood and the national question in the +ew Europe. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1996, s. 3–10. 
32 Srov. Snyder, J. From voting to violence. Democratization and nationalist conflict. New 
York: Norton, 2000, s. 53–55 a Dufek, P. Maďarská menšina na Slovensku. Pokus o aplikaci vybraných 
teorií nacionalismu. Středoevropské politické studie. 2002, roč. IV, č. 2–3. 
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mezi Českem a Slovenskem předznamenaly problémy, které s sebou nově nabytá 

demokracie brzy přinesla.33 Později se ukázalo, že česká veřejnost nebyla připravena 

řešit otázku státoprávního uspořádání. Pojem „federace“ vzbuzoval na české a 

slovenské straně úplně odlišné představy a asociace. Nepochopení podstaty problému ze 

strany Slováků i Čechů jasně odráží spory, o než se vedl politický boj a které plnily 

titulní stránky novin v prvních letech demokratického vývoje (viz například tzv. 

pomlčková válka, kompetenční spor či hádky o podobu nové ústavy).34 Nezkušenost 

všech politických aktérů s reálně fungující federací, minimum ochoty a důvěry mezi 

nimi a únava způsobily nakonec v roce 1993 rozdělení federace. Proces secese byl sice 

pokojný, ale nikoliv demokratický.35 

Vliv SNS na rozdělování Československa lze spatřovat zejména v mobilizaci 

slovenských voličů apelem na nutnost a dějinnou nevyhnutelnost slovenské 

samostatnosti. Devátý článek programového prohlášení SNS, které bylo schváleno na 

sněmu v Žilině v roce 1990, uvádí, že „posláním SNS je ve svazku současné společné 

státnosti dbát o důsledné, spravedlivé uspořádání vztahů mezi dvěma státotvornými 

národy, Slováky a Čechy“.36 Strana také považovala za nezbytné „důsledně vycházet 

z paritního zastoupení ve strukturách společného uspořádání“.37 V souvislosti s tímto 

programovým prohlášením pro volby v roce 1990 ocitujme Erica Steina, jenž napsal 

jednu z nejobsáhlejších prací na téma česko-slovenských vztahů v letech 1989–1992. 

Podle Steina tkví důvod rozdělení ve „vrozené vadě dvoučlenné federace, v níž 

požadavky parity stály v příkrém rozporu s výraznou disparitou co do počtu obyvatel 

stát tvořící federaci“ a ve lpění na komunistické ústavě.38 

Tato kapitola bude v návaznosti na otázky položené v předcházející kapitole 

věnována analýze vzniku SNS a formování její raně ideově-programové identity. Dále 

bude rozebrána role SNS v nacionalistické konfliktní transformační linií centra a 

periferie s důrazem na rozpad ČSFR. Velká pozornost bude věnována změnám 

v politického kurzu a proměnám politických cílů SNS po dosažení samostatnosti v roce 

1993.  

 
                                                 
33 Kopeček, L. Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2007, s. 160. 
34 Kováč, D. Slováci & Češi: dějiny. Bratislava: Academic Electronic Press, 1997, s. 94–95. 
35 Tamtéž, s. 95–96. 
36 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, s. 418. 
37 Tamtéž. 
38 Stein, E. Česko-Slovensko. Praha: Konflikt – roztržka – rozpad. Praha: Academia, 2000, s. 230. 



 19 

2.1. Vzestup S�S a její politická linie v letech 1990–1991  

Slovenská národní strana byla oficiálně zaregistrována již 7. března 1990. Jejím 

prvním předsedou se stal Vítězoslav Moric.39 Vznikala postupně na jaře 1990 za situace, 

kdy hlavní protikomunistická síla Veřejnost proti násilí (VPN) v přebíraní faktické 

výkonné moci  více méně selhávala a otevřela raději tuto možnost dalším politickým 

subjektům.  

Volby v roce 1990 znamenají přirozeně první velký mezník v politickém životě 

SNS. Strana poprvé definovala vlastní politickou linii, kterou se rozhodla sledovat, a 

vybudovala si členskou i organizační základnu.40 Anton Hrenko, poslanec SNR za SNS 

v letech 1990 až 1993, později vzpomínal na průběh voleb takto: „(…) udělali jsme vše, 

abychom ve volbách uspěli. Vnitřně jsme byli přesvědčení, že v případě neúspěchu naší 

kandidátky by odveta ze strany stoupenců ‚autentické federace‘ na sebe nenechala 

dlouho čekat. Příliš jsme se zahryzli do jádra unitaristické koncepce budování česko-

slovenského státu, než aby nám to bylo odpuštěné (…) útoky na nás byly velmi tvrdé 

(...) dehonestovali nás jako nacionalisty, šovinisty a fašisty.“41 I přesto SNS v prvních 

demokratických volbách získala vysoký počet hlasů, téměř půl milionů, a 22 mandátů 

v Slovenské národní radě (SNR) ji zařadil mezi tři nejúspěšnější slovenské strany (viz 

příloha č. 1).42 

Krátce po červnových volbách 1990 vychází ve Slovenském národě, tiskovém 

orgánu SNS, článek „Co chceme a co nechceme“, stručně shrnující základní 

programový cíl, kterým bylo vyřešit státoprávní postavení Slovenska. Píše se zde: 

„Nechceme se separovat. Naší vlastní svrchovanost na slovenském národně-státním 

území pokládáme za základní předpoklad dobrých vztahů s okolními národy a státy a za 

cestu ke skutečnému sbližování. Chceme, aby v budoucí konfederaci svobodných 

evropských národů tvořilo Slovensko svrchovaný národně-státní celek. Pokusíme se do 

té doby s českým národem vytvořit předobraz této konfederace. Nechceme být sami, 

chceme být svrchovaní.“43 

                                                 
39 Registr politických stran SR, on-line: http://portal.ives.sk/registre/detailUplnyPS.do?action= 
uplny&formular=&id=29259, citováno 26. 4. 2009. 
40 Rybář, M. (ed.) Politické strany ako organizácie: prípady zo Slovenska. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2004, s. 111. 
41 Osobní blog A. Hrnka, on-line: http://www.hrnko.sk/2008/04/15/moja-ucast-na-neznomprevrate 
/#more-127, citováno 26. 4. 2009. 
42 Na federální úrovni pak SNS získala 9 mandátů ve Sněmovně národů a 6 ve Sněmovně lidu. Stala se 
tak čtvrtou nejúspěšnější slovenskou stranou  ve volbách do Federálního shromáždění ČSFR. 
43 Slovenský národ. Týždenník Slovenskej národnej strany, 1990, roč. I, č. 5. 
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Jak uvádí Konečný a Zetocha: „Požadavek na vznik samostatné SR pak byl 

schválen na košickém sněmu SNS a od té doby se stal hlavním programem a činností 

této politické strany.“44 SNS tím zaujala nejradikálnější nacionální pozici z celé 

slovenské politické reprezentace, která se v té době profiluje jako periferie hájící své 

životní zájmy vytvářením tlaku „na větší pravomoci vůči centru“.45 Pražské centrum 

mělo v podstatě dvě možnosti, jak reagovat. Buď tyto snahy násilně potlačit, nebo 

naopak periferním jednotkám umožnit podíl na centrálním rozhodování.46 Praha zvolila 

druhou možnost, a tak se pozornost všech politických aktérů na podzim 1990 přesunula 

ke kompetenčnímu zákonu a dalším jednáním o podobě a fungování federace.  

Základní tezí SNS bylo, že slovenské zákony musí být vždy nadřazené zákonům 

federálním a setrvale kritizovala slovenského premiéra Vladimíra Mečiara za přílišné 

ústupky české straně při jednání v této otázce.47 SNS vždy hlasovala proti návrhu změn 

ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci. Jako opoziční strana však 

nemohla příliš ovlivnit výsledky jednání a uzavření kompromisu v listopadu a prosinci 

1990. 

Svoji aktivitu zaměřila proto na tzv. jazykový zákon. Dne 25. října 1990 

schválila SNR vládní návrh zákona, který ustanovil slovenštinu jako národní jazyk, 

avšak zároveň umožnil národnostním menšinám v oblastech, kde tvoří více jak 20% 

menšinu, používat ve styku s úřady svého vlastního jazyka.48  

Debata kolem tohoto zákona byla velmi vzrušená zejména ze strany poslanců 

SNS, kteří neúspěšně prosazovali schválení vlastního jazykového zákona. V poslanecké 

rozpravě shrnul poslanec SNS M. Andel hlavní důvod této poslanecké iniciativy: 

„Slovenský národ nikdy v dějinách nikoho nediskriminoval. Sám však byl neustále 

diskriminovaný a na národnostně smíšených územích se jeho příslušníků dostává této 

diskriminace i nyní. Tím, že trváme na přijetí matičního návrhu zákona, pouze plníme 

nejsvatější povinnost – chránit práva Slováků na jejich vlastním území (…).“49 

Vyvrcholením kampaně proti koaličnímu návrhu jazykového zákona byl projev V. 

                                                 
44 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 243. 
45 Stein, E. Česko-Slovensko. Praha: Konflikt – roztržka – rozpad. Praha: Academia, 2000, s. 36. 
46 Tamtéž. 
47 Tamtéž, s. 69. 
48 Návrh skupiny poslanců Slovenské národní rady Rastislava Diovčoša, Dušana Dobrovského, Oľgy 
Keltošové, Marcela Strýka, Petra Tatára a Milana Zemka na vydaní zákona Slovenské národní rady o 
úředním jazyku Slovenské republiky, on-line: http://www.nrsr.sk/nrdk/Download.aspx?MasterID=87, 
citováno 26. 4. 2009. 
49 Projev M. Andela na zasedání SNR 25. 10. 1990, on-line: http://www.nrsr.sk/nrdk/Download.aspx? 
MasterID=74815, citováno 26. 4. 2009. 
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Morice na demonstraci před parlamentem, ve kterém V. Moric „zpochybnil legitimitu 

parlamentu a vlády, a dokonce vyzval k občanské neposlušnosti v případě přijetí vládní 

verze zákona“.50 

V této době se SNS sice daří oslovovat potencionální voliče, ale nedaří se jí 

udržet vnitřní jednotu strany. Ve straně totiž na podzim 1990 vzniká tzv. „Demokratická 

platforma“, která se sice ztotožňuje s hlavními cíli strany, ale postaví se do opozice vůči 

neúnosným výrokům předsedy a stylu prezentace strany. Cílem platformy bylo 

„zachovat vlivnou národně orientovanou politickou stranu, zastavit odklon slovenské 

inteligence od SNS a nedovolit, aby se tato politická strana stala stranou totalitního 

typu“.51 Moric nakonec v prosinci 1990 pod tlakem rezignoval z funkce předsedy 

strany. SNS se však dostává do hluboké vnitrostranické krize, která vede k určitému 

útlumu politických aktivit v následujícím roce.52 Počátek roku 1991 je hlavně ve 

znamení personálních změn, na sněmu v Nových Zámcích je po dramatické volbě do 

čela strany vybrán Jozef Prokeš.53  

Po určité vnitřní konsolidaci na jaře 1991 strana nicméně pokračuje ve stejném 

politickém kurzu jako na podzim 1990. Její představitelé opakovaně vystupují proti 

federální ústavě v jakékoliv podobě a žádají postupné přenesení všech kompetencí na 

republiky.54 Rovněž se, nakonec neúspěšně, pokoušejí iniciovat uspořádání referenda, 

ve kterém měli Slováci odpovědět na otázku „Jste pro svrchovaný národ?“  

V druhé polovině roku 1991 SNS zejména hledá programové priority pro 

nadcházející volby. Stejně jako HZDS vidí šanci, jak získat nespokojené hlasy, 

v útocích na podobu a rychlost ekonomické transformace. Hlavním cílem a stěžejním 

bodem politické kampaně SNS ale zůstává samostatnost a nezávislost Slovenska.  

Dne 17. června 1991 se SNS na jednání všech relevantních politických subjektů 

v ČSFR s prezidentem Havlem vyslovuje jako jediná strana proti záměru zachovat 

společný stát. Následně se 19. června pokusí poslanci SNS neúspěšně prosadit v SNR 

                                                 
50 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, s. 419. 
51 Slovenský národ. Týždenník Slovenskej národnej strany, 1990, roč. I, č. 26.  
52 Srov. Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, s. 420 nebo Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. 
Středoevropské politické studie. 2005, roč. VII, č. 2–3, s. 243–244. 
53 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, s. 420. 
54 Rychlík, J. Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992. Bratislava: Academic 
Electronic Press, 2001, s. 180–182. 
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návrh deklarace „Za Svrchovanost Slovenska“.55 Logickým vyústěním všech snah SNS 

v jejím prvním volebním období je odmítnutí tzv. „milovského kompromisu“ v únoru 

1992 s poukazem na „zradu na slovenském národě“.56  

 

2.2. Výsledky a důsledky parlamentních voleb v roce 1992 

Před parlamentními volbami v roce 1992 žádná relevantní politická strana 

s výjimkou SNS neměla v programu dosažení nezávislosti Slovenska explicitně 

zmíněno. Přesto předseda strany J. Prokeš 23. dubna 1992 na tiskové konferenci SNS 

prohlásil: „Docílili jsme toho, že se tato otázka dostala z polohy skandalizace a 

kriminalizace do polohy, kdy se o ní může otevřeně hovořit. Navíc se dnes k myšlence 

samostatného státu hlásí víc politických stran.“57 Jaké strany tím myslel, není zřejmé, 

Ze slovenských stran  ODÚ a DS prosazovaly federaci. Strany HZDS, SDĽ a KDH 

lavírovaly někde mezi radikální pozicí SNS a zastánci volné federace či konfederace. 

Mečiar ve volební kampani razil heslo „společný stát“, zároveň ale prosazoval vyhlášení 

svrchovanosti Slovenska, vlastní mezinárodně právní subjektivitu a přijetí slovenské 

ústavy, včetně postu slovenského prezidenta.58 

I průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že zastánci rozdělení jsou jak na 

Slovensku, tak v Čechách v menšině (viz příloha č. 2), ale právě tuto menšinu se snažila 

SNS ve volbách oslovit. V předvolební kampani zazněla i tato slova: „SNS pokládá 

federaci za přežitý model spolužití mezi Českou a Slovenskou republikou. Federace je 

vždy výhodnější pro počtem obyvatelstva i ekonomicky silnějšího. Nemůže zabezpečit 

rovnost mezi dvěma nerovnými celky, jako je ČR a SR. Projevuje se to i 

v ekonomickém životě na Slovensku. Rozhodnutí federálních orgánů, která byla 

v podstatě formulovaná českou stranou, na Slovensku působila většinou destruktivně. 

Vzhledem k tomu, že česká strana jednoznačně potvrdila vůli neměnit nic na tomto 

státoprávním modelu – chce si zachovat svoji převahu nad Slovenskem – došli jsme 

k závěru, že další spolužití v společném státě je pro Slovensko nevýhodné. Pokud by se 

po volbách značně posílilo naše postavení, snažili bychom se o konstituování 

                                                 
55 SNS se o prohlasování deklarace (viz příloha č. 3) pokusí ještě jednou 7. 5. 1992. In: Rychlík, J. 
Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989 –1992. Bratislava: Academic Electronic Press, 
2001, s. 178.  
56 Rychlík, J. Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992. Bratislava: Academic 
Electronic Press, 2001, s. 218. 
57 Pravda 27. 4. 1992 
58 Představy jednotlivých stran o podobě státoprávních reforem před volbami v roce 1992 jsou obsaženy 
In: Rychlík, J. Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992. Bratislava: Academic 
Electronic Press, 2001, s. 274–6 nebo Pravda 6. 5. 1992. 
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suverénního, nezávislého státu, Slovenské republiky jako plného subjektu 

mezinárodního práva. Tohoto cíle chceme dosáhnout ve smyslu platné ústavy, která 

garantuje právo na sebeurčení, včetně vytvoření samostatného státu.“59 

Avšak volby v roce 1992 znamenaly pro SNS zklamání, v SNR strana získala 

pouze 7,93 % (viz příloha č. 1). Nicméně podobný výsledek předpovídal straně i 

poslední předvolební průzkum veřejného mínění zpracovaný IVVM ve dnech 5.–11. 5. 

1992. 

Po volbách začala SNS neformálně spolupracovat s vítězem voleb Hnutím za 

demokratické Slovensko (HZDS), ale tato kooperace nebyla stvrzena pevnou koaliční 

smlouvou.60 Na stranickém sněmu se  10. října 1992 stal předsedou strany Ľudovít 

Černák, který současně působil jako ministr hospodářství ve vládě sestavené 

Vladimírem Mečiarem. Černák, představující umírněné křídlo uvnitř SNS, se pokusil o 

změnu podoby strany tím, že se snažil odstranit její extrémní nacionalistické zaměření. 

Za jeho předsednictví byla také zrušena podmínka, že členem SNS se může stát pouze 

občan slovenské národnosti.61  

Avšak i Černák měl od začátku problémy udržet ve straně jednotu a kázeň. Již 

krátce po jeho zvolení se v SNS konstituuje křesťansko-republikánská platforma, která 

kritizovala Černáka za jeho snahy udržet model tzv. „tiché koalice“ s HZDS a za jeho 

autoritativní chování. Hlavním cílem platformy bylo „kultivovat vnitrostranické 

prostředí a prohlubovat prvky tolerance a demokratického způsobu činnosti strany“.62  

 

2.2.1. S�S a rozdělení federace 

Po politické dohodě ODS a HZDS, že dojde v krátkodobém horizontu k vyřešení 

státoprávních otázek Československa rozdělením federace na SR a ČR, zaměřuje SNS 

veškerou svou politickou a mediální aktivitu na co nejrychlejší dosažení tohoto cíle. 

Jako neformální koaliční spojenec HZDS podporuje většinu kroků, které za tímto 

účelem vládní strana podnikala.  

Představitelé SNS ani neměli příliš velký problém vysvětlit výsledky průzkumu 

veřejného mínění, kde se přes polovinu dotázaných vyslovilo pro zachování společného 

                                                 
59 Pravda 6. 5. 1992. 
60 Pravda 13. 6. 1992, Pravda 25. 6. 1992 a Pravda 16. 7. 1992. 
61 Za příštího předsedy SNS Jána Sloty se však tato podmínka do stanov strany opět vrátila. In: Rybář, M. 
(ed.) Politické strany ako organizácie: prípady zo Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského 2004, s. 
113. 
62 Pravda 19. 9. 1992. 
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státu. Místopředseda SNS k tomu uvedl: „Těch 30 % pro konfederaci vyjadřuje 

popularitu HZDS na Slovensku. Těch 27 % pro federaci budou spíš lidé nerozhodnutí, 

nebo nesouhlasící se stavem, kdyby se Češi a Slováci nerozešli. Je totiž velmi těžké 

definovat, co je to federace.“63 

V této souvislosti je vcelku zajímavé, jak se proměňoval vztah SNS 

k uspořádání referenda o budoucích vztazích obou republik. Ještě v červenci 1992 

předseda SNS veřejně deklaroval názor SNS, že celý proces rozdělování by mělo 

uzavřít referendum.64 Ovšem již v září 1992 A. Hrenko na oficiální tiskové konferenci 

prohlásil: „Referendum je sice nejdemokratičtější způsob rozhodování o závažných 

otázkách, ale pouze tehdy, když občané rozmýšlejí o předmětu hlasování racionálně. 

V případě státoprávního uspořádání současné ČSFR však mohu převládnout emoce a 

nátlaková kampaň. Za vyřešení státoprávní krize musí nést plnou zodpovědnost 

politická elita, tedy reprezentace, která vzešla z parlamentních voleb jako vítěz.“65 

SNS se samozřejmě výrazně angažovala při přijímání ústavy budoucí Slovenské 

republiky. Měla poměrně vážnou výhradu již k samotné preambuli Ústavy SR, kde 

prosazovala změnu formulace „My občané SR“ na „My národ slovenský“ a pojem 

národní jazyk požadovala nahradit pojmem státní jazyk, neboť podle představitelů SNS 

by se měl každý občan SR domluvit na úřadech slovensky.66 SNS nakonec podala více 

jak 92 pozměňovacích návrhů, přičemž řada z nich byla přijata. Do finální podoby 

ústavy se jí podařilo prosadit termín státní jazyk i návrh na změnu znění preambule. 

Dodnes se v tomto ohledu slovenská ústava výrazně odlišuje od české, tím že již 

v preambuli zdůrazňuje národní princip (nicméně s ohledem na práva a ochranu 

národnostních menšin).67 

SNS opakovaně vystupovala, zejména v osobě ministra hospodářství a nového 

předsedy SNS Ľ. Černáka, proti názorům, že Slovensko bude rozdělením federace 

finančně ztrácet. Strana stavěla vždy na předpokladu, že slovenská suverenita je základ 

ekonomické stability. Navíc podle výpočtů SNS stálo přetrvávání společného státu 

                                                 
63 Pravda 25. 6. 1992. 
64 Pravda 24. 7. 1992. 
65 Pravda 18. 9. 1992. 
66 Pravda 31. 7. 1992. 
67 Kopeček, L. (ed.) Od Mečiara k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí 
samostatnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2003, s. 19. 
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každý měsíc 200 miliónů Kčs.68 K dělení majetku zaujala strana vlastní stanovisko: 

1,5:1 ve prospěch ČR.69 

Slovenská národní strana podpořila při hlasování bez výjimek ústavní zákon o 

způsobu zániku federace navrhovaný federální vládou. Po schválení tohoto zákona se 

veškerá aktivita SNS týkala zejména volby nového slovenského prezidenta a nových 

programových priorit, které si strana vytyčila jako zásadní po dosažení samostatnosti.70 

 

2.2.2. Politická linie S�S po dosažení nezávislosti, vnitřní rozepře a 

navázání spolupráce s HZDS 

Na konci léta 1992 vyslovil Vladimír Mečiar domněnku, že schválením ústavy 

SR ztratí SNS důvod existence a zanikne. SNS na to reagovala ostře odmítavě 

s poukazem na poslání SNS střežit slovenskou demokracii a být garantem ústavy 

v samostatné SR.71 Nicméně politická elita strany si velmi dobře uvědomovala, že 

dosažením stěžejního programového cíle strana ztratí tmelící prvek a bude nutné 

předefinovat poslání a identitu stranu. Tento problém pak následně řešil sněm v březnu 

1993, kde dokonce zazněl návrh změnit název strany na „Slovenská národně 

demokratická strana“.  

Volba Ľ. Černáka za předsedu strany předznamenala, že se SNS pokusí po 

dosažení samostatnosti SR více soustředit na ekonomické otázky a obtíže, kterým země 

čelila. Černák například krátce po svém zvolení prohlásil, že by byl rád, kdyby SNS 

„stalá napravo od středu“.72 Později v rozhovoru ze dne 7. listopadu 1992 pro deník 

Pravda upřesnil tuto svoji ideu: „Hlavní cíl strany zůstává – kulturní, morální, 

ekonomické, politické pozvednutí Slovenska – ne jako regionu, ale jako samostatného 

státu. Význam slova národní nespojuji pouze s významem získat státnost, ale i s tím 

vybojovat pro tento stát důstojné místo v Evropě.“ 

Co se týče spolupráce s HZDS, postupovala strana velmi opatrně a dlouho 

nepřicházela s prohlášením, ve kterém by oficiálně deklarovala svůj vztah vůči této 

straně. První náznaky se objevily v listopadu 1992, kdy politické grémium strany 

rozhodlo zahájit jednání s HZDS o podpisu koaliční smlouvy, která by zároveň navýšila 

                                                 
68 Pravda 7. 8. 1992. 
69 Pravda 18. 9. 1992. 
70 Jako kandidáta na post prezidenta republiky prosazovala SNS J. Prokeše, čestného předsedu SNS a 
v této době také jejího nejoblíbenějšího politika. 
71 Pravda 28. 8. 1992. 
72 SME 12. 10. 1992. 
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počet ministerských křesel pro SNS.73 Na konci roku již Černák hovoří o tom, že 

v případě, že SNS nevstoupí do oficiální koalice s HZDS, bude strana nucena přejít do 

opozičního tábora.74 

Snahy SNS aktivně se zapojit do vládní koalice nedopadly dobře a nakonec 

musel z vlády v březnu po osobních neshodách odstoupit i Ľ. Černák.75 Vztahy mezi 

SNS a HZDS na nějaký čas ochladly a SNS se dostává do mírné opozice vůči vládní 

straně.  

Profilace strany však pokračovala dál. V květnu 1993 jmenoval Ľ. Černák dva 

klíčové úkoly pro SNS v oblasti ekonomiky – privatizaci a vypořádání se s inflací. 

Zdůraznil také další body politiky SNS: nezávislost bankovní sféry, neutrální měnovou 

politiku, příliv zahraničního kapitálu, orientaci na malé a střední podnikatele, snížení 

daňového zatížení podnikatelů apod.76 Ľ. Černák ve velkém rozhovoru poskytnutý 

deníku SME dne 15. 6. 1993 řekl: „Ve hře je mnoho. Případný úspěch naší politiky by 

nás zbavil nálepky nacionalistické strany. Ukáže se, že jsme strana schopná dělat 

politiku na evropské úrovni (…) Mezi námi a HZDS je asi na 90 % shoda a asi v 10 % 

se absolutně rozcházíme.“77  

Část politické špičky SNS ovšem hrála i na naprosto odlišnou notu veřejného 

mínění, když několikrát v novinách obvinila představitele maďarských stran, že 

v zahraničí záměrně očerňují pověst Slovenska,78 a setrvale tvrdila, že se Maďaři 

pokoušejí chovat jako sudetští Němci.79 

SNS kritizovala HZDS zejména za nedostatečné kroky v ekonomické oblasti, ale 

požadovala i personální obměnu vlády. Jako řešení navrhovala vládu široké koalice.80 

Vedení SNS bylo totiž vázáno usnesením sněmu podmiňujícím vstup do vlády 

uzavřením písemné koaliční smlouvy. SNS v této době paralelně aktivně spolupracuje 

s ostatními opozičními stranami a vede koaliční vyjednání s HZDS. Uzavření koalice 

komplikovaly zejména dvě skutečnosti – přijetí zákona o vnitřních poměrech v NR SR a 

                                                 
73 Pravda 19. 11. 1992. 
74 Pravda 15. 12. 1992. 
75 Černák podal v březnu 1993 kvůli špatné personální a zahraniční politice vlády demisi na funkci 
ministra hospodářství. Ministrem hospodářství byl opětovně v letech 1998–1999, tehdy jako člen SDK. 
Hlavním důvodem bylo Mečiarovo rozhodnutí obsadit křeslo ministra obrany „svým“ člověkem“, i když 
byl post přislíben SNS. 
76 SME 21.5. 1993 
77 SME 15. 6. 1993. 
78 SME 28. 5. 1993. 
79 SME 27. 8. 1993. 
80 Pravda 28. 5. 1993. 
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animozita mezi Černákem  a Mečiarem. Dne 11. června 1993 dokonce A. Hrenko 

pohrozil HZDS vyslovením nedůvěry, pokud nezmění styl politiky.  

Koaliční dohody bylo nakonec dosaženo až v listopadu 1993.81 Černák 

v podstatě okamžitě po uzavření dohod s HZDS v tisku přiznává, že v SNS existují 

názorové proudy, které toto spojení odmítají: „Někteří poslanci mají výhrady k tomu, 

jak vznikla koalice, ale většina z nich je připravena podpořit rozumné návrhy, na 

kterých se partneři dohodli.“82 O Vánocích 1993 je uvnitř strany vytvořena 

národnědemokratická platforma, která se staví do opozice vůči předsedovi SNS.  

K odvolání Černáka z funkce předsedy SNS se začalo schylovat v polovině 

ledna 1994, kdy na Ústřední radě SNS prosadili členové národnědemokratické 

platformy v reakci na projev Vladimír Mečiara ve Zlaté Idce usnesení tohoto znění: 

„ÚR SNS je znepokojena vnitřní dezintegrací strany, která přichází v čase, kdy 

maďarští iredentisté na jihu Slovenska útočí na integritu našeho státu. Členové rady 

v této situaci za nevyhnutelné považují spojení všech proslovenských sil v zájmu 

zachování celistvosti SR a jejího pozitivního rozvoje.“83 Na adresu předsedy SNS 

zazněly dokonce i tyto výtky: „(…) je to paradox, když předseda SNS žádá v rozpočtu 

40 miliónů pro menšiny. My víme, že 90 % z tohoto rozpočtu půjde na maďarskou 

menšinu (…) chci pouze podotknout, že za tyto peníze bychom mohli ve 40 obcích, kde 

není slovenská škola, zřídit alespoň slovenské jednotřídky.“84  

V únoru 1994 byl na sjezdu strany novým předsedou zvolen Ján Slota. Ten jasně 

a rychle vymezil prostor pro politiku „nové“ SNS, a zvrátil tím veškeré dosavadní snahy 

Ľ. Černáka: „SNS nevidí prioritu svojí činnosti v ekonomické oblasti, protože její cíle 

jsou národní (…) my Slováci musíme bojovat za to, abychom se měli dobře a aby 

státotvorný národ neohrožovala žádná menšina. SNS se chce zaměřit na obranu územní 

celistvosti a neporušitelnosti hranic. SNS je za to, aby se dosáhlo bojeschopnosti 

armády SR a abychom měli jistotu, že se máme čím bránit.“85  

Vyslovení nedůvěry vládě způsobilo straně velký pokles preferencí a ještě před 

volbami se strana pohybovala na hraně zvolitelnosti. Po celý zbytek roku 1994 

vystupovala SNS se silnou nacionalistickou rétorikou a soustředila se pouze na 

obnovení národní mobilizace. Eva Sladkovská, místopředsedkyně SNS, vyzvala 

                                                 
81 Obměněná vláda byla jmenována 10. 11. 1993 za SNS v tomto složení za SNS: Marián Andel, Josef 
Prokeš – vicepremiéři vlády, Jaroslav Paška – ministr školství. 
82 SME 25. 11. 1993. 
83 SME 17. 1. 1994. 
84 Úryvek z přepisu jednání ÚR SNS v Bratislavě dne 15. 1. 1994 zveřejněný v deníku SME 25. 1. 1994. 
85 SME 23. 2. 1994. 
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všechny Slováky, „aby konečně řekli ne maďarskému úsilí udělat ze Slováků na jižních 

územích národnostní menšinu“.86 Heslo pro volby 1994 pak znělo „Zdravý národ – 

zdravý stát“. 

Období podzimu 1993 až jara 1994 je naprosto stěžejní pro celý pozdější vývoj a 

směřování strany. Představuje podobně jako volby v roce 1990 v politickém životě 

strany zásadní mezník. V SNS v této době vrcholí spor o další směřování strany a 

nakonec jej vyhrává radikální křídlo, které si přeje zachování původní silné krajně 

nacionalistické linie. Umírněné reformnější křídlo v čele s Ľ. Černákem se následně 

neúspěšně pokusí založit novou stranu. Toto rozštěpení strany v roce 1994 bylo pro její 

další existenci velmi důležité, neboť po odchodu vnitřních kritiků se dá považovat za 

ideologicky homogenní. 

Příčinu krize velmi dobře vystihl a shrnul člen SNS Igor Uhrík: „Jedním 

z rozhodujících faktorů byla rozmanitost SNS. Když ztratila svoji základní myšlenku, 

která ji spojovala, a tou byl vznik samostatné republiky, zůstalo jen velmi málo 

myšlenek a idejí, které by se mohly stát sjednocujícím poutem členské základny. 

Chyběla politická a filozofická platforma. Když se začala tato platforma hledat, vstoupil 

do procesu jeden vnější moment. Když začal Vl. Mečiar ztrácet popularitu, rozhlédl se 

okolo sebe a zpozoroval, že před ním leží pole neorané, tzv. národní hlas. Přirozeným 

správcem tohoto hlasu by byla SNS, kdyby ho nenechala k dispozici a premiér po něm 

nesáhl. To byl bod zlomu a jeho podstatu velmi srozumitelně Vl. Mečiar v Zlaté Idke 

vystihl, když řekl, že uvnitř naší strany probíhá proces, kde se rozhoduje o tom, že ti 

členové, kteří se hlásí k myšlence, že HZDS je výlučnou národnědemokratickou silou 

na Slovenska, jsou vlastně členy HZDS.“87 Jinými slovy, radikální část SNS se musela 

ještě více zradikalizovat, aby neztratila hlasy voličů preferujících národní zájmy. Ze 

strachu z HZDS a z nutnosti se výrazně odlišit od ostatních politických subjektů se 

strana zatvrdila na extrémně nacionalistických pozicích. Účast ve vládě v letech 1994–

1998 skýtala, jak bude v další kapitole přiblíženo, poměrně široké pole působnosti k 

obhajobě těchto vyhraněných pozic. 

 

3. Období 1994–1998 

V předčasných volbách, které proběhly na Slovensku ve dnech 30. 9.–1. 10. 

1994, získala SNS pouze 155 359 hlasů, tedy nejmíň v celé své historii (viz příloha č. 

                                                 
86 SME 18. 7. 1994. 
87 SME 17. 1. 1994. 
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1).88 Obhájení pouhých 9 poslaneckých mandátů ovšem dokázala maximálně zúročit a 

ve zdlouhavých povolebních rozhovorech vyjednala v koalici s Hnutím za demokratické 

Slovensko (HZDS) a Sdružením dělníků Slovenska (ZRS) kromě postu místopředsedy 

parlamentu také dvě ministerská křesla, a sice resort obrany a školství (viz příloha č. 

4).89  

Vztahy HZDS s menšími koaličnímu partnery nebyly vždy úplně harmonické, 

v praxi to ale nic neměnilo na faktu, že tato koalice fungovala jako „jednobarevný 

kabinet“. Setkání lídrů koaličních stran byla vesměs velmi formální a díky Mečiarovu 

stylu „vládnutí“ neměla ani jedna z menších stran šanci prosadit něco na úkor HZDS.90 

Slovenský sociolog později o této koalici velmi výstižně řekl, že „potvrzením 

parlamentního paktu s extrémními nacionalisty a protireformními levičáky se na 

politické scéně usadil speciální amalgám autoritářské politiky, zahrnující v sobě 

předválečný nacionální populismus i poválečný socialistický kolektivismus“.91 

Období třetí vlády Vladimíra Mečiara je často spojováno s praktikami 

neslučitelnými s pojetím moderního demokratického a právního státu. Jednalo se 

například o tzv. dlouhou parlamentní noc z listopadu 1994, manipulaci s poslaneckým 

mandáty v NR SR, zmaření referenda o vstupu do NATO v květnu 1997, únos syna 

prezidenta republiky, porušování ústavy, pohrdání rozsudky ústavního soudu a 

v neposlední řadě korupční a privatizační skandály.92  

Jak už ale bylo zmíněno, v tomto období je značně obtížné odlišit od sebe 

politiku HZDS a vládní politiku. Hlavní politickou zodpovědnost za tyto kontroverzní 

události tak nese převážně HZDS Vladimíra Mečiara. Na SNS sice také připadá díl 

viny, ale je třeba vzít v potaz, že fakticky přenechala veškerou reálnou moc HZDS a 

                                                 
88 Dokonce i společný zisk SNS a PSNS v roce 2002 je vyšší než volební výsledky z roku 1994! 
89 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 246.  
90 Srov. Malová, D.; Rybář M. The Troubled Institutionalization of Parliamentary Democracy in Slovakia. 
Political Thought. Croatian Political Science Review. 2000, roč. 37, č. 5, s. 103–104 a Haughton, T. 
Vladimír Mečiar and his Role in the 1994–1998 Slovak Coalition Goverment. Europe-Asia Studies. 2002, 
roč. 54, č. 8, s. 1327. 
91 Leška, V. Slovensko 1993-2004. Léta obav a nadějí. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, s. 55.  
92 Všechny tyto kauzy byly předmětem výzkumu mnoha slovenských i českým politologů. Pro  
podrobnější informace odkazuji zejména na: Cabada, L.; Dvořáková, V. (eds.) Komparace politických 
systému III. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000; Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–
2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007; Kopeček, L. (ed.) Od Mečiara 
k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2003; Leška, V. Slovensko 1993-2004. Léta obav a 
nadějí. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006 a na Souhrnné správy o stavu slovenské společnosti 
vydávané bratislavský Inštitutem pre verejné otázky pravidelně od roku 1996 podle seznamu uvedeného 
na konci práce.  
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stala se loajálním a podřízeným členem vládní koalice.93 I soudobé politické analýzy 

řady slovenských politologu si všímají toho, že „jako koaliční strana se SNS snažila o 

maximální výhody vyplývající z postavení vládní strany i za cenu občasné destabilizace 

koalice, avšak zároveň dělala všechno proto, aby nedošlo ke změně koaliční sestavy“.94 

Pro samotnou SNS byly tyto roky obdobím vnitřního klidu, konsolidace a sjednocení.95 

 Tato kapitola bude ovšem věnována stěžejním tématům politiky SNS a 

politickým kauzám, ve kterých se SNS výrazně odlišovala od svých koaličních partnerů. 

Špička SNS, která soustavně zdůrazňovala svůj vlastenecký, státotvorný a křesťanský 

charakter, v období 1994–1998 akcentovala zejména tato témata: vztah k maďarské 

menšině, zákon o státním jazyku, novelu školského zákona, státní smlouvu 

s Maďarskem a odmítnutí vstupu do NATO. Činnost SNS v období 1994 až 1998 je tak 

názorným příkladem uplatnění „politiky jednoho požadavku“, politiky komplikující 

společnosti řešit problémy přesahující jednotlivé osobní zájmy.96  

 

3.1.  S�S a vztahy k národnostním menšinám 

Slovenská národní strana se již od svého vzniku vyznačovala značně kritickým 

postojem k maďarské menšině. Svá stanoviska prezentovali čelní představitelé SNS ve 

velmi extrémní podobě. V období 1994 až 1998, kdy byla SNS členem vládní koalice, 

vystoupila řada jejích politiků na veřejnosti s projevy, jež ostře útočily na početnou 

maďarskou menšinu. Vliv SNS a extrémně národního proudu HZDS je vidět i v 

programovém prohlášení vlády. Na jednu stranu formálně uvádí, že vládní politika 

„bude nezaujatá a spravedlivá vůči občanům patřícím k národnostním menšinám“. Ale 

současně jasně deklaruje, že: „Garance práv národnostních menšin nemohou být 

namířené vůči integritě a územní celistvosti Slovenské republiky a nemohou v ničem 

zpochybňovat její existující hranice.“97 V podstatě se zde objevuje požadavek občanské 

loajality, který ale již není vznesen proti většinové slovenské populaci!98 

                                                 
93 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 246. 
94 Bútora, M. (ed.) Slovensko 1996. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 1997. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1997, s. 28. 
95 Bútora, M.; Ivantyšyn, M. (eds.) Slovensko 1997. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 
1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, s. 68. 
96 Bútora, M. (ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999, 
s. 44. 
97 Programové prohlášení vlády SR 1994–1998, on-line: http://www.vlada.gov.sk/1163/programove-
vyhlasenie-vlady-sr.php, citováno 26. 4. 2009. 
98 Bútora, M.; Hunčík, M. (eds.) Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave společnosti. Bratislava: Nadácia 
Sándora Máraiho, 1996, s. 52. 
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V první polovině volebního období lze za pravděpodobně nejagresivnější 

protimaďarský útok označit reakci předsedy SNS na mezinárodní konferenci s názvem 

„Maďarsko a Maďaři žijící v zahraničí“. Tuto konferenci organizoval Úřad 

ministerského předsedy Maďarské republiky a zúčastnili se jí i zástupci maďarských 

politických stran. SNS ostře zaútočila na závěrečné usnesení konference, kde se uvádí: 

„Účastnící potvrzují, že základním předpokladem zachování identity Maďarů žijících za 

hranicemi pro jejich přežití a rozvoj jako společenství a též zachování v rodné zemi je 

samospráva a vytvoření autonomie v souladu s evropskou praxí a duchem 

mezinárodních norem. Účastnící poskytnou koordinovanou podporu adekvátnímu úsilí 

o autonomii maďarských společenství jako prostředek k uspořádání jejich situace na 

základě rovnoprávnosti.“99 Politické grémium SNS vydalo tiskovou zprávu, ve které se 

píše, že „tato expanzionistická politika Maďarské republiky nápadně připomíná politiku 

nacistického Německa a fašistického horthyovského Maďarska v období před 2. sv. 

válkou (…) SNS chce prostřednictvím poslanců NR SR v PS Rady Evropy důrazně 

požádat Evropské společenství, aby zastavilo maďarské šovinisty před rozpoutáním 

nacionalistického šílenství (…) SNS zároveň vyzývá občany SR maďarské národnosti, 

aby se nedali vtáhnout do této nebezpečné politické hry Maďarské republiky, 

důsledkem které může být vyvolán ozbrojený konflikt ve střední Evropě“.100 Později 

dokonce strana podala návrh mandátnímu a imunitnímu výboru, aby bylo prošetřeno 

možné porušení poslaneckého slibu ze strany poslanců maďarské koalice, neboť podle 

SNS projevili tito poslanci neloajálnost k SR a podepsáním konferenčního usnesení 

nepřímo ohrožují územní integritu Slovenska.101  

Přestože byla tato kauza značně medializována a vyvolala u mnoha opozičních 

politiků odmítavé a odsuzující komentáře, nejednalo se o výjimku. Pravděpodobně 

absolutním vrcholem protimaďarské kampaně byl Slotův výrok ze září 1997. Při 

návštěvě J.-M. Le Pena na Slovensku Slota prohlásil, že nepovažuje za neštěstí pro 

Evropu Trianon, ale Maďary. Neštěstím střední Evropy podle něj bylo, že se zde 

usídlily „barbarské kočovné kmeny, které si říkaly Hunové, kteří byly sice slabí, ale 

ukrutní vojáci, jež vraždili malé děti a párali těhotným ženám břicha“.102 Na Slotu 

vzápětí reagoval jiný vlivný člen SNS, Vítězoslav Moric, který se ztotožnil s výroky J. 
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Sloty a dodal: „Přišli sem zbojníci na malých konících, vyrabovali Evropu, znásilňovali 

tu naše ženy. Nepřinesli nic. Celou kulturu, která tu byla, v podstatě přebrali. Taková je 

skutečnost. Nepřišli sem s ničím dobrým.“103  

Není vcelku překvapivé, že jak na J. Slotu, tak na V. Morice, kteří setrvale na 

veřejnosti vystupovali se svými rasistickými  a protimaďarskými výroky, bylo dokonce 

ve volebním období 1994–1998 podáno trestní oznámení za podněcování k rasové 

nesnášenlivosti.104 

Jedním z posledních kroků vládní koalice HZDS–SNS–ZRS, který byl namířen 

proti maďarské menšině, bylo schválení zákona o volbách do orgánů samosprávy 

v červenci 1998. SNS se na schválení tohoto zákona výrazně podílela.105 Grigorij 

Mesežnikov později komentuje tuto kauzu slovy: „Vládní koalice navrhla tento zákon 

s evidentním záměrem oslabit pozice maďarských politických subjektů zavedením 

procentuální kvóty pro kandidáty různých národností, odpovídající poměru mezi 

příslušníky různých národností v obcích se smíšeným obyvatelstvem.“106 

 

3.2.  Spory o jazykový zákon a o školskou reformu 

Díky povolebnímu vyjednávání získala SNS post ministra školství a personálně 

jej obsadila Evou Slavkovskou. Motivace kontrolovat tento resort neplynula ani tak ze 

skutečnosti, že pro rok 1995 byl tomuto ministerstvu přislíben jeden z největších podílů 

na rozpočtu SR, ale pramenila zejména v programových prioritách SNS a v přesvědčení 

stranických elit, že vzdělání je klíčem k prosazení dostatečně pronárodní výchovy 

širších mas a k obraně „národních zájmů“.107 

SNS vytyčila v oblasti vzdělání dva základní cíle: přijetí zákona o státním 

jazyku a zavedení reformy „alternativního školství“. Koncept alternativního školství 

byl, podobně jako zákon o státním jazyku, avizován již v samotném programovém 

prohlášení vlády: „Vláda na jazykově smíšených území Slovenské republiky vytvoří 

podmínky pro důsledné osvojení si státního jazyka. V této souvislosti podpoříme 

konstituování dvojjazyčného alternativního vyučování na státních školách působících na 
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107 Haughton, T. Vladimír Mečiar and his Role in the 1994–1998 Slovak Coalition Goverment. Europe-
Asia Studies. 2002, roč. 54, č. 8, s. 1322. 
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jazykově smíšeném území Slovenska.“108 Cílem celého programu bylo zavést 

dvojjazyčné vyučování tam, kde byla dosavadním vyučovacím jazykem maďarština. 

Obhájci ministerského návrhu argumentovali tím, že se tak u absolventů škol 

s maďarským vyučovacím jazykem zlepší zvládnutí slovenštiny. Celý proces měl podle 

představ ministerstva probíhat na bázi dobrovolnosti. Odpůrci v něm naopak viděli útok 

na menšinové školství, zničení sítě maďarských škol a pokus o asimilaci maďarské 

menšiny.109 

Ministryně školství za SNS dokonce navrhovala, aby na školách s menšinovým 

vyučovacím jazykem byly některé předměty, zejména dějepis a slovenský jazyk, 

vyučovány striktně učiteli slovenské národnosti, a to za zvláštní příplatky k platu!110 

V dubnu 1995 protestovalo v Komárně proti záměru ministerstva několik tisíc lidí.111 

Přesto již v červnu začala na školách informační kampaň, která měla usnadnit zavedení 

alternativního školství od začátku nového roku.112 V září 1995 došlo k mnoha dalším 

protestům po celém jižním Slovensku. Přes snahu ministerstva se nakonec alternativní 

vyučování podařilo prosadit pouze v jedné základní škole (z celkového počtu 267, 

kterých se měla změna týkat) a ve 29 mateřských školách (z celkového počtu 289).113  

SNS se již na začátku následujícího roku pokusila prosadit v NR SR další novelu 

školského zákona, podle které se měly předměty dějepis a slovenský jazyk vyučovat ve 

všech školách bez výjimek jen ve slovenštině. Vláda však s návrhem nesouhlasila a 

plénum NR SR se novelou nakonec vůbec nezabývalo.114 Na konci volebního období 

1994–1998 řadila SNS mezi své další „úspěchy“ také neotevření pedagogické 

kombinace slovenský jazyk – maďarský jazyk na univerzitě v Nitře a tvrdý postup proti 

snahám zřídit v Komárně maďarskou vysokou školu.115  

Jestliže se snahy SNS o zásadní změnu ve vzdělávací politice menšin nesetkaly 

s výrazným úspěchem a ohlasem mimo území jižního Slovenska, pak zákon č. 270/1995 

Sb. z. o státním jazyku vyvolal velmi bouřlivou debatu nejen v parlamentu, ale i u celé 

                                                 
108 Programové prohlášení vlády SR 1994–1998, on-line: http://www.vlada.gov.sk/1163/programove-
vyhlasenie-vlady-sr.php, citováno 26. 4. 2009. 
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kultury, 2007, s. 426. 
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slovenské veřejnosti. SNS po celou dobu sporu o jazykový zákon zdůvodňovala 

podporu vládních opatření omezujících možnosti používání mateřského jazyka 

příslušníky národnostních menšin tím, že na Slovensku speciálně maďarská menšina 

požívá nadstandardních práv.116 

Zákon o státním jazyku byl připravován ministerstvem kultury již od května 

jako novela staršího zákona z roku 1990 (viz kapitola 2.1.). Za jeho přijetí se zasazovala 

především SNS a Matice slovenská.117 V srpnu 1995 byl návrh zákona předložen ve 

zkrácených lhůtách k projednání výborům NR SR. Zákon byl nakonec schválen s velmi 

malými změnami již v listopadu 1995, většina pozměňovacích návrhů nebyla přijata. 

Debata při přijímání byla velmi bouřlivá a zazněla při ní řada výroků odpovídajících 

demokracii s velmi nízkou politickou kulturou. Čestný předseda SNS M. Andel 

například prohlásil: „Maďarským poslancům nikdy nic nevyhovovalo. Mají jen jeden 

cíl! Odtrhnout toto území od Slovenska a přidat se k Maďarsku. Jsou to nemocní 

lidé.“118 Vítězoslav Moric na adresu maďarských poslanců, kteří protestovali proti 

právnímu vakuu, které by vzniklo nepřijetím dodatečné legislativní úpravy pro užívání 

menšinových jazyků v úředním styku, poznamenal: „Mnozí poslanci byli proti tomuto 

zákonu. Proti zákonu o jazyku, který nás sjednocuje. Nelíbí se vám slovenština, máme 

posunkovou řeč, máme na to zákon, můžete ji používat.“119 Zákon podpořily kromě 

poslanců maďarské koalice a KDH všechny ostatní politické strany.120 

Zákon nařizuje používání státního jazyka ve všech sférách společenského života. 

V některých případech je jako dodatek nebo výjimka akceptovatelné i použití 

menšinových jazyků.121 Základní problém tohoto zákona tkví v tom, že jím byl zrušen 

zákon o úředním jazyku z roku 1990, který umožňoval užití menšinových jazyků i 

v úředním styku. Zákon č. 270/1995 Sb. z. žádným dalším způsobem neupravoval 

užívání menšinových jazyků, přestože je toto právo zakotveno v Ústavě SR v článku č. 

34.122 Původně měl být ještě v roce 1996 přijat zákon o používání menšinových jazyků, 
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nicméně se tak díky vládní koalici (zejména pak tlaku SNS nestalo).123 V praktickém 

životě se zákon projevil zejména ve zrušení dvojjazyčných vysvědčení na školách 

s menšinovým vyučujícím jazykem.124  

Proti tomuto zákonu protestovalo Maďarsko i zástupci slovenských Maďarů v 

parlamentu, ovšem marně.125 Nakonec poslanci maďarské koalice společně s KDH 

podali v květnu 1996 návrh na přezkum zákona 270/1995 Sb. z. k Ústavnímu soudu SR 

pro jeho rozpor s ústavou, ale i s obsahem mezinárodních smluv o lidských právech a 

základných svobodách. Ústavní soud rozhodnutím z 9. září 1997 námitkám z velké časti 

nevyhověl.126 Není bez zajímavosti, že SNS se pokusila, naštěstí neúspěšně, v červenci 

1996 prosadit novelu zmiňovaného odst. 2 čl. 34 ústavy.127 

Tato dodnes platná legislativní úprava byla později za hlasité kritiky SNS 

doplněna Dzurindovou vládou, a to zejména o zákon č. 184/1999 Sb. z. o používání 

jazyků národnostních menšin, který konečně upravil užívání menšinových jazyků 

v úředním styku.  

Mimo to prosadila vládní koalice v letech 1994–1998 změny v systému 

financování menšinových kultur, snížila transparentnost financování, omezila vliv 

hlavních reprezentantů menšin a zejména pak snížila výšku státních dotací menšinovým 

kulturním aktivitám.128  

Zůstává tak poměrně sporné, jakým způsobem je garantováno ústavní právo 

národnostních menšin týkající se právě problematiky jazyka, jež je zakotveno v Ústavě 

SR v čl. 34 odst. 2 písm. c) a které zaručuje „právo zúčastňovat se řešení věcí týkajících 

se národnostních menšin a etnických skupin“129. Jak bylo i v této kapitole ukázáno, míra 

plnění a respektování tohoto práva závisí na momentální vládní garnituře a její ochotě 

přizvat k řešení otázek týkajících národnostních menšin jejich reprezentanty. 
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3.3.    Slovensko–maďarská státní smlouva  

Na začátku této kapitoly bylo řečeno, že SNS byla vesměs „loajálním a 

podřízeným členem vládní koalice“. Existovaly dvě výjimky, které způsobily poměrně 

velký rozkol ve vztazích mezi SNS a HZDS. Prubířským kamenem fungování koalice 

byla zejména tzv. Slovensko–maďarská základní smlouva. Druhý spor z léta 1996, 

týkající se personálních změn ve  Fondu národního majetku a Slovenské pojišťovně, lze 

chápat spíše jako snahu vrcholných představitelů SNS domoci se větších hmotných 

požitků plynoucích z lukrativních míst v kontrolních orgánech státních společností, 

v žádném případě se však nejednalo o zásadní ideologický spor.130 

Představitelé SNS takřka od začátku argumentovali, že Slovensko–maďarská 

státní smlouva je špatně připravena, nechrání národní a státní zájmy Slovenska, snižuje 

důvěryhodnost SR na mezinárodní scéně a činí ze SR rukojmí ve vztahu k maďarské 

menšině.131 Jak se později ukázalo, nejspornější částí smlouvy bylo zahrnutí doporučení 

Rady Evropy č. 1201 včetně čl. č. 11.132 

Dne 18. 3. 1995 ministři za SNS na zasedání vlády hlasují proti podpisu 

smlouvy, ale jsou přehlasováni ostatními členy vlády.133 Až v listopadu souhlasí vláda 

s předložením smlouvy parlamentu, na program listopadového pléna se ale místo 

smlouvy dostává zákon o státním jazyku (viz kapitola 3.2.). Nakonec dochází v diskuzi 

na plénu parlamentu až 20. prosince 1996. Takřka žádný výbor nebyl schopný přijmout 

usnesení a další diskuze už byla bezpředmětná, protože Mečiar den před zasedáním 

parlamentu oznámil, že o smlouvě se hlasovat nebude.134 

Důvodem k tomu byla mimo jiné nedávná tisková beseda SNS, na které 

místopředseda SNS J. Šedo zopakoval odhodlání své strany nehlasovat pro ratifikaci a 

zároveň shrnul námitky strany proti smlouvě: „Smlouva (…) neobsahuje omluvu 

Maďarů za stoletý národnostní útlak (…) neřeší náhradu materiálních a morálních škod, 

které vznikly v důsledku okupace jižního Slovenska v letech 1939–1945 (…) podporuje 

stupňování neoprávněných požadavků představitelů maďarské menšiny na Slovensku. 
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Nepotvrzuje neměnnost státních hranic SR a územní celistvost SR. Smlouva otvírá 

Maďarské republice možnost zasahovat do vnitřních záležitostí SR v otázkách životního 

prostředí, územně-správního členění a v otázkách národnostních menšin (…).“135 

Pod tlakem koaličních partnerů změnila republiková rada SNS 13. ledna 1996 

taktiku a prohlásila, že smlouvu podpoří, pokud bude přijat zákon na ochranu republiky, 

zákon o výjimečném stavu, novela školského zákona a novela zákona o volbách do 

místních samospráv.136 Ján Slota pronesl: „Tuto smlouvu nepovažujeme za až tak 

důležitou jako současnou pronárodní vládu.“137 Na tiskové konferenci k tématu dále 

uvedl: „Jednoznačně jsme si určili priority. Naší prioritou je podpořit a udržet koalici, 

protože bez tohoto složení koalice by v podstatě funkčnost pronárodních sil v SR byla 

eliminovaná.“138  

Smlouva byla nakonec ratifikována NR SR 26. března 1996, avšak společně 

s tzv. ratifikačním usnesením, které výslovně na žádost SNS „odmítalo poskytnout 

maďarské menšině kolektivní práva“. Maďarsko tento dodatek odmítlo. Obsahoval totiž 

větu, že „SR nikdy nepřijala a smluvně nezakotvila žádné formulace, které by byly 

postavené na uznání principu kolektivních práv pro menšiny a práv, které by připouštěly 

vytvoření jakýchkoliv autonomních struktur nebo zvláštního statusu na etnickém 

základě.“139  

Smlouva tak nakonec ještě více vyostřila vztahy slovenské vlády a maďarské 

menšiny a zhoršila spolupráci mezi „slovenskými“ a „maďarskými“ stranami NR SR. 

Stalo se tomu tak už jen z toho důvodu, že vláda nakonec spojila – a to zejména na 

žádost SNS, ratifikaci smlouvy s některými zákony, které byly maďarskou politickou 

reprezentací vnímány jako diskriminační či kontroverzní.140 
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3.4.    �ATO – důraz na posilování obranyschopnosti země  

Druhým resortem, o který měla SNS zájem již při povolebním vyjednávání a 

který nakonec získala, bylo ministerstvo obrany, vedené v období 1994–1998 Jánem 

Sitkem. Ľ. Kopeček vysvětluje snahy SNS získat právě ministerstvo obrany tím, že „na 

vojensko-bezpečnostní sféru se SNS zaměřovala už v éře federace, kdy se profilovala na 

požadavku vlastní slovenské domobrany a posílení ochrany jižní slovenské hranice. (…) 

Důraz na posilování obranyschopnosti země se po roce 1994 stal důležitým prvkem 

dotvářející identitu strany (…)“141  

Program SNS jednoznačně odmítal začlenění do NATO a preferoval „s ohledem 

na geopolitickou polohu a společensko-historický vývoj získání statusu neutrality jako 

nejvhodnějšího způsobu zabezpečení bezpečnosti státu“.142  

Přímý rozpor deklarovaných úmyslů a činů vlády V. Mečiara se projevoval 

v politice vládní koalice od počátků jejího působení až do referenda v roce 1997. SNS 

se netajila skepsí vůči NATO a podporovala neutralitu Slovenska, byť se vláda SR 

formálně přihlásila k integračnímu úsilí o vstup do struktur NATO.143 Tento 

vnitrokoaliční rozpor byl vyřešen dohodou, že vláda sice podpoří vstup do NATO, ale 

definitivní rozhodnutí bude ponecháno voličům v referendu. SNS bylo přislíbeno (a 

později se tak skutečně stalo), že se před referendem bude moci k této problematice 

volně vyjadřovat a bude jí umožněno vystoupit i proti vstupu do NATO.144  

Referendum bylo vyhlášeno na 23.–24. květen 1997 a mělo obsahovat tři 

otázky: Jste pro vstup do NATO? Souhlasíte s rozmístěním jaderných zbraní na území 

SR? Souhlasíte s rozmístěním vojenských základen na území SR? V březnu 1997 SNS 

populisticky chtěla doplnit referendum o další otázku: Jste pro neutralitu SR?145 

Strana v souvislosti s tímto referendem doporučovala svým příznivcům ve všech 

otázkách hlasovat proti.146 V televizních klipech, které připravila pro předreferendovou 

kampaň, prezentovala NATO jako agresivní a militaristickou organizaci.147 
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volby slovenského prezidenta. 
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Krátce před konáním referenda vyšel v deníku SME rozhovor s J. Slotou. Slota 

zde vysvětluje, proč se SNS rozhodla obhajovat myšlenku neutrality proti vládní linii a 

programovému prohlášení: „Nevidím důvod, proč bychom my měli z toho relativně 

malého hospodářského potenciálu ještě vyčleňovat část na to, abychom kladli svoje 

životy, nebo naši synové za zájmy nějakých nadnárodních amerických, holandských 

nebo třeba britských, francouzských monopolů v zámoří, v Africe nebo v Asii.“148 

Referendum o vstupu do NATO bylo nakonec kvůli machinacím ze strany 

vládní koalice prohlášeno Ústřední komisí pro referendum za neplatné.149 Definitivní 

tečku za odmítnutím Slovenska v první vlně uchazečů (kdy bylo přijato například 

Polsko či Česká republika) udělal summit NATO v Madridu. Slovensko nebylo 

oficiálně přizváno.150 Podle P. Orálka: „Dne 14. července 1997 vysvětlil postoj USA ke 

Slovensku americký velvyslanec R. Johnson v Bratislavě, Slovensko podle něj 

nesplňovalo podmínku stabilního kursu směrem k demokratickým a tržně orientovaným 

reformám, dále zdůraznil, že Slovensko si o svém osudu rozhodlo v Bratislavě, nebylo o 

něm rozhodováno ve Washingtonu nebo Bruselu.“151 

SNS i později při debatě o zapojení SR do vojenských operací v Kosovu setrvale 

hájila velmi kritické postoje vůči NATO.152 SNS dokonce „označila povolení přeletů 

vojenských letadel Aliance nad slovenským územím za zradu národních zájmů a NATO 

prezentovala jako militaristickou organizaci, která operaci v Jugoslávii naplánovala 

kvůli vyzkoušení použití nových zbraní.“153 Pozdější proměna názorů uvnitř SNS 

k tématu neutrality a NATO je přiblížena v podkapitole 6.3.154 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
147 Bútora, M.; Ivantyšyn, M. (eds.) Slovensko 1997. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na 
rok 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, s. 70. 
148 SME 19. 5. 1997. 
149 SME 26. 5. 1997. 
150 Bútora, M.; Ivantyšyn, M. (eds.) Slovensko 1997. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na 
rok 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, s. 235. 
151 Orálek, P. Institucionální a transatlantické problémy třetí vlády Vladimíra Mečiara na Slovensku 
1994–1998. Politologická revue. 2005, roč. X, č. 1, s. 141.  
152 Ivantyšyn, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 1998–1999. Súhrnná správa o stave společnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999, s. 277. 
153 Dančák, B.; Fiala, P. +acionalistické politické strany v Evropě. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 
Mezinárodní politologický ústav, 1999, s. 88. 
154 Tato problematika je již v kontextu celé slovenské politické scény velmi podrobně knižně zpracována. 
In: Bútora, M.; Šebej, Fr. (eds.) Slovensko v šedej zóne?Rozširovanie +ATO, zlyhanie a perspektívy 
Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998. 
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4. Období 1998–2002 – rozkol a politická marginalizace S�S 

I přes dobré volební výsledky v roce 1998 nebyla SNS přizvána ke koaličnímu 

vyjednávání. Stalo se tak kvůli jejímu konfrontačnímu stylu politiky, vedenému 

v předešlém volebním období. Strana byla nucena přejít do opozice, a zahájila tím 

poměrně dlouhé období krize a rozkolů. Tato kapitola se pokusí stručně shrnout 

nejdůležitější události let 1998–2002.  

Je nutné předem upozornit na skutečnost, že dění kolem SNS z let 1998–2002 se 

převážně týká jejích vnitrostranických problémů, které mají nakonec pouze jeden 

výsledný efekt. Rozdělená a rozhádaná strana v roce 2002 nepřekročí 5% parlamentní 

klauzuli a nedostane se poprvé od svého vzniku do NR SR. Výrazný vliv na dění na 

Slovensku opět získává až po svém sjednocení v roce 2003 a po úspěchu v 

parlamentních volbách v roce 2006. Tomuto klíčovému období bude věnována až pátá 

kapitola. 

 

4.1. Předvolební kampaň a parlamentní volby v roce 1998 

Slovenská národní strana dokázala jako jediný vládní subjekt posílit oproti roku 

1994 svoje parlamentní postavení. Ve volbách v roce 1998 získala SNS 9,1 % 

voličských hlasů a po přepočtu 14 poslaneckých mandátů, což znamenalo reálný úspěch 

(viz příloha č. 1). Do parlamentních voleb šla posílena díky sloučení s Křesťansko-

sociální unií (KSÚ) a Slovenskou zelenou alternativou (SZA) na žilinském sněmu 

v květnu 1998.155 

Jak bylo dokumentováno v předešlé kapitole, SNS se po celé volební období 

1994–1998 snažila ze své pozice parlamentní a vládní strany prosazovat národní priority 

nejen pomocí zákonů, ale i výkonem praktické politiky zejména na ministerstvu školství 

a obrany. Podobné priority zvolila strana i v předvolební kampani v roce 1998.156  

SNS se prezentovala „jako jediná strana skutečně reprezentující zájmy 

národních a křesťanských stran.“157 Představitelé SNS mnohem úspěšněji komunikovali 

s médii i voliči než představitelé HZDS a ZRS. SNS také pomohlo její distancování od 

politiky HZDS krátce před volbami.  

                                                 
155 SNS: Přehled rozhodnutí sněmů SNS, on-line: http://www.sns.sk/modules.php?name=Content&pa 
=showpage&pid=186, citováno 26. 4. 2009. 
156 Bútora, M. (ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 
1999, s. 192–193. 
157 Tamtéž, s. 193. 
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Strana postavila svoji kampaň na těchto bodech: neutralita, trest smrti a 

odmítnutí zastoupení maďarských stran ve vládě.158 Ke konci volební kampaně SNS 

přitvrdila heslem „Volme Slovensko bez parazitů“. J. Slota vysvětloval později heslo 

tím, že „představitelé maďarských politických stran jsou skutečně parazity tohoto 

slovenského státu, protože svojí činností dokazují, že chtějí zpochybnit suverenitu SR, a 

z tohoto hlediska je pokládáme za první třídu mezi parazity“.159 SNS dokázala velmi 

efektivně oslovit svoji cílovou skupinu, a potvrdila tak jasně dominantní pozici 

v národním proudu, kterou si budovala předešlé 4 roky.160 Podpora SNS samozřejmě 

pramenila ze zisku hlasů voličů se silným nacionalistickým cítěním, pro které 

koncipovala i svůj volební program.161 Tím se výrazně odlišila od všech ostatních 

kandidujících stran, což se příznivě odrazilo v konečném zisku poslaneckých 

mandátů.162 Po volbách 1998 se tak SNS dokonce mění ze strany malé na stranu středně 

velkou, ale stále se i v dalším volebním období profiluje jako „strana jednoho 

požadavku“ (single-issue party).163  

 

4.2. Diferenciace národního proudu – konflikt uvnitř S�S  

S novou opoziční rolí SNS se začaly objevovat rozpory uvnitř strany. Část 

stranické elity viděla Jána Slotu jako překážku pro možné koaliční rozhovory v případě 

rozpadu vlády široké koalice.164  První vážný vnitrostranický konflikt od roku 1993 se 

objevil po skandálním vystoupení J. Sloty na mítinku v Kysuckém Novém Městě 5. 

března 1999, kdy v podnapilém stavu vyzýval k tankovému útoku na Budapešť. 

Místopředsedkyně strany A. Malíková165 označila chování J. Sloty za škodlivé pro 

                                                 
158 Bútora, M. (ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 
1999, s. 193. 
159 SME 19. 9. 1998. 
160 Bútora, M. (ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 
1999, s. 216. 
161 Mesežnikov, G. (ed.) Volby 1998. Analýza volebných programov politických strán a hnutí. Bratislava: 
Inštitút pre verejné otázky, 1998, s. 24–28 a 48–50. 
162 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 247. 
163 Bútora, M. (ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 
1999, s. 44. 
164 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 247. 
165 Anna Malíková v průběhu své politické kariéry užívala střídavě jmen Anna Malíková, Anna 
Belousová a Anna Malíková–Belousová, tato práce se bude pro přehlednost držet pouze jména Anna 
Malíková. 
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stranu a vyhlásila svoji kandidaturu na post předsedkyně strany.166 I širší vedení si 

začalo postupně uvědomovat, že je třeba hledat cestu z politické izolace, kam se strana 

dostala po volbách 1998 pod Slotovým vedením.167 Postavení Jána Sloty bylo navíc 

oslabeno po prezidentských volbách v dubnu roku 1999, v nichž kandidoval a byl drtivě 

poražen (získal pouze 2,5 % hlasů!)168 

Politologové Zetocha a Konečný se domnívají, že „A. Malíková zastupovala 

křídlo uvnitř SNS, které se vyslovovalo pro méně extrémní styl politiky, a to hlavně ve 

smyslu politického vystupování představitelů SNS na veřejnosti, ne však o nějaké 

vážnější změny v programu SNS“.169 Rozpolcenost strany měl vyřešit VIII. sněm, 

svolaný na 25. září 1999 do Žiliny.  

Slota byl sněmem odvolán, když se v tajném hlasovaní vyjádřilo 237 delegátů 

proti němu, zatímco na jeho podporu bylo odevzdáno jen 163 hlasovacích lístků.170 Po 

vyslovení nedůvěry nechal rozzuřený Slota v sále vypnout elektrický proud a prohlásil, 

že k odvolání předsedy jsou potřeba 2/3 hlasů (nebyla to ale pravda, jak také později 

potvrdila Ústřední revizní a kontrolní komise SNS).171 Po dramatickém a nečekaném 

ukončení sněmu bylo jeho pokračování svoláno na 2. října do Nitry. V tajné volbě 

zvolilo 241 delegátů z 346 novou předsedkyní Annu Malíkovou.172 Následně A. 

Malíková před přítomnými médii prohlásila „že hodlá prosazovat argumenty 

kultivovaným způsobem a že SNS není programově založená na extremismu a 

nacionalismu, ale na pozitivním vlastenectví a křesťanských principech“.173 Výhra A. 

Malíkové ovšem neovlivnila radikální nacionalistickou profilaci strany a nezpůsobila 

ani obsahovou změnu prosazované politiky.174 

                                                 
166 Rybář, M. (ed.) Politické strany ako organizácie: prípady zo Slovenska. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2004, s. 115. 
167 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 247. 
168 Výsledky prezidentských voleb v SR v roce 1999, on-line: http://www.statistics.sk/ 
prezid99/results/tab6.jsp, citováno 24. 4. 2009. 
169 Konečný, M., Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 248–249. 
170 SME 27. 9. 1999. 
171 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2001. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 114–115. 
172 SME 4. 10. 1999. 
173 Srov. Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické 
studie. 2005, roč. VII, č. 2–3, s. 248.  
174 Rybář, M. (ed.) Politické strany ako organizácie: prípady zo Slovenska. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2004, s. 116. 
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 Na konci listopadu 1999 byli zvoleni noví místopředsedové strany: Jaroslav 

Paška, Dušan Mašlonka a Milan Marek.175 Volbou nového vedení se situace ve straně 

na čas uklidnila, ale v dlouhodobějším horizontu tím personální problémy ve vedení 

neskončily. K novému rozkolu ve straně dochází ve chvíli, kdy se A. Malíková pokusila 

ovládnout poslanecký klub SNS a ještě více posílit své postavení odstraněním osob 

názorově spřízněných s bývalým vedením strany. A. Malíková prosadila odvolání M. 

Andela z postu místopředsedy NR SR, a v březnu 2000 ho dokonce nechala ze strany 

vyloučit.  

Otevřený zápas mezi loajálními příznivci A. Malíkové a poslaneckým klubem 

pokračoval i v roce 2001. V souvislosti s volbou dalšího místopředsedy strany V. 

Oberhausera v květnu 2000 byli členové sčítací komise Peter Bizovský a Dušan 

Mašlonka obviněni, že zfalšovali volební lísky a nepostupovali dle stanov strany.176 

V lednu 2001 vyzývá 5 poslanců SNS předsedkyni, aby vyloučila ze strany právě 

Bizovského a Mašlonka, což Malíková odmítá. Následuje série obvinění z 

„autoritářských metod a omezování demokracie ve straně“.177 Malíková se nakonec 

„rozhodla ztratit část poslanců výměnou za to, že dokáže stranu disciplinovat“.178 Snahu 

oslabit pozice svých oponentů jen dokumentuje její výrok z května 2001, kdy 

předsedkyně SNS řekla, že „případný odchod tří, čtyř či deseti členů ze SNS, která má 

14 tisíc členů, by byl přirozený úbytek“.179 Postupně jsou ze SNS vyloučeni poslanci a 

poslankyně: V. Moric, R. Šepták, J. Slota, J. Sitek, D. Švantera, E. Slavkovská a M. 

Kolláriková. Ze strany navíc vystupuje poslanec Š. Zelník.180  

Rozkol je definitivně završen 6. 10. 2001, kdy se v Žilině koná ustavující sněm 

Pravé slovenské národní strany (PSNS), jejímž předsedou je jednohlasně zvolen Ján 

Slota.181 V NR SR začala působit skupina šesti poslanců a členů PSNS.182 Frakční 

                                                 
175 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2001. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 115. 
176 Rybář, M. (ed.) Politické strany ako organizácie: prípady zo Slovenska. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2004, s. 117. 
177 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, s. 430. 
178 Tamtéž, s. 431. 
179 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2002. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 98. 
180 Srov. Rybář, M. (ed.) Politické strany ako organizácie: prípady zo Slovenska. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2004, s. 117 a Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2007, s. 431. 
181 SME 8. 10. 2001 
182 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2002. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2002, s. 99. 
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štěpení zasáhlo postupně regionální a místní organizace původní SNS, a obě strany tím 

získaly poměrně vyrovnané pozice.183 

 

4.2.1. Snahy o sjednocení PS�S a S�S před volbami 2002 

S postupně se blížícími volbami do NR SR, které byly plánované na podzim 

2002, si jak SNS, tak PSNS začaly uvědomovat, že nejednotnost „národního proudu“ by 

se mohla odrazit ve volebních výsledcích. SNS i PSNS se totiž začaly po rozdělení 

prudce propadat volební preference. První návrhy spolupráce ze strany PSNS 

prezentoval J. Slota již v lednu 2002.184 

Další pokus o sjednocení národních stran proběhl v květnu 2002, kdy PSNS 

zorganizovala „Kulatý stůl národních sil“ v Šuranech.185 Pokus byl nicméně neúspěšný, 

neboť pozvání odmítly nejvýznamnější slovenské „národní“ subjekty, tedy SNS, 

Slovenská lidová strana (SĽS) a Křesťanská lidová strana (KĽS). Delegáti přítomné 

PSNS, Matice slovenské, Slovenské národní jednoty (SNJ), Strany důchodců Slovenska 

(SDS) a dalších organizací se shodli, že slovenská politická scéna je „rozhádaná a 

nejednotná, z čehož těží maďarská iredenta k prosazování velkomaďarských zájmů na 

jihu Slovenska“.186 

I SNS zorganizovala obdobnou iniciativu, na níž bylo sepsáno „Memorandum 

národných a kresťanských síl“ na Slovensku. Z jeho signatářů byl vytvořen tzv. 

Národní blok.187 Následně SNS v červnu 2002 nabídla PSNS místa na své kandidátce v 

poměru 9:7 ve prospěch SNS. J. Paška shrnul důvody tohoto kroku poměrně jasně: „S 

každým, kdo bude mít pocit, že ho program SNS oslovuje, a kdo přinese významný 

intelektuální potenciál a politickou podporu, jsme připraveni jednat.“188  

SNS v polovině roku 2002 zveřejnila návrh na společný postup s PSNS do 

podzimních voleb. PSNS iniciativu nejprve bez váhání přijala. Všechna jednání ale 

nakonec ztroskotala po setkání Jána Sloty a Anny Malíkové. PSNS nemohla přijmout 

                                                 
183 Gyárfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby ’02: výsledky, dôsledky, súvislosti. 
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Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 100. 
188 SME 8. 6. 2002. 
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„nabídku“, která navrhovala Slotu až na 30. místo kandidátky a ostatní členy PSNS až 

od 140. místa.189 Po tomto dalším neúspěšném pokusu o sjednocení bylo jasné, že SNS 

a PSNS budou muset do parlamentních voleb kandidovat odděleně. 

 

4.3. Opoziční politika a protivládní rétorika 

SNS si jako budoucí opoziční strana při vyjednávání po volbách 1998 

pragmaticky nárokovala zejména křeslo místopředsedy parlamentu, zastoupení ve 

výboru pro vzdělání, vědu, mládež a sport a předsednictví ve výboru na kontrolu 

činnosti SIS.190 Nakonec se jí podařilo získat zastoupení ve všech výborech a orgánech 

NR SR, které preferovala – například: M. Andel, místopředseda NR SR, J. Slota 

předseda výboru na kontrolu činnosti SIS, M. Kotain předseda výboru pro neslučitelnost 

funkcí, E. Slavkovská členka výboru pro vzdělání, vědu, mládež a sport, J. Sitek člen 

výboru pro obranu a bezpečnost, J. Paška člen výboru pro kulturu a média či J. Prokeš 

v zahraničním výboru.191 Předsedkyní poslaneckého klubu SNS byla zvolena A. 

Malíková, která tímto výrazně posílila svoji pozici ve straně a získala větší vliv na její 

členy.  

V únoru 1999 zveřejnila SNS propagační brožurku s názvem „Temná kniha 

vládnutí tzv. slovenské vlády SDK-SDĽ-SMK-SOP“, ve které označila prvních 100 dnů 

Dzurindovy vlády za katastrofu.192 Současně označila vládnutí koalice za „naplnění 

programu SMK“.193 

SNS se pak soustředí na podobná témata jako v období 1994–1998, tedy 

především na problematiku související s postavením maďarské národnostní menšiny na 

Slovensku. Nově se přidává také důrazná kritika účasti SMK ve vládě a kritika vstřícné 

vládní politiky vůči romské a maďarské menšině. V srpnu 2000 navrhl poslanec Moric 

„vytvořit pro nepřizpůsobivé cikány rezervace podle vzoru rezervací v USA“ a o 

rostoucí romské populaci se vyjádřil jako o „rozmnožování mentálně retardovaných lidí 

                                                 
189 SME 2. 7. 2002. 
190 SME 31. 10. 1998. 
191 Složení výborů uváděno na základě usnesení a prezenčních listin NR SR v období 1998–2002, on-line: 
http://www.nrsr.skk/nrdk/dk.aspx?Lang=sk, citováno 26. 4. 2009. 
192 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2001. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 115 a SME 9. 2. 1999. 
193 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2001. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 116. 
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a procentuálním růstu debilů v našem národě“.194 Od jeho skandálních výroků se SNS 

nedistancovala, předsedkyně pouze označila tyto výroky za jeho soukromý názor. 

SNS často opakovala názor, že vláda M. Dzurindy nehájí národní zájmy 

Slovenska a Slováků, ale zájmy jiných zahraničních uskupení.195 Ze všech relevantních 

stran pouze SNS prezentovala po 11. září 2001 v otázkách boje proti celosvětovému 

terorismu výrazně protiamerické postoje. I nadále pak tato strana vystupovala jako 

ochránkyně národních zájmů a odmítala vstup do NATO.  

SNS také nesouhlasila s vládní koncepcí reformy veřejné správy a kritizovala 

ekonomickou politiku vlády, jejímž jediným důsledkem bylo podle SNS zvýšení 

nezaměstnanosti a zhoršení sociální situace občanů. V březnu 2001 SNS nepodpořila 

novelu ústavy, neboť podle názoru jejích členu by přijetí novely mohlo ohrozit existenci 

samostatného Slovenského státu. SNS nesouhlasila zejména s tzv. „euronovelou“ a se 

změnami v působnosti samosprávy.196 Ze stejných důvodů také odmítla podpořit zákon 

o reformě veřejné správy.  

První místopředseda SNS J. Paška přirovnal předsedu vlády Dzurindu 

k srbskému prezidentovi Slobodanu Miloševičovi, a strana dokonce zvažovala podání 

žaloby na premiéra Dzurindu u Mezinárodního soudního dvora kvůli jeho údajné 

odpovědnosti za aktivní vstup SR do války proti Jugoslávii.197  

SNS opakovaně iniciovala či podporovala aktivity směřující k odvolání členů 

vládního kabinetu.198 Za tímto účelem se strana také pokusila více sblížit s HZDS a 

v roce 2000 uzavřely  obě strany smlouvu o spolupráci v opozici. Smyslem smlouvy 

bylo koordinovat kroky vůči vládní koalici nejen na úrovni parlamentu, ale i krajů. 

Uzavření smlouvy nezabránily vážné rozdíly v představách signatářů o zahraniční 

politice, ani o interpretaci historie slovenského národa.199 A. Malíková nebyla, na rozdíl 

od J. Sloty, zatížena dědictvím vládní spolupráce z let 1994 až 1998, a proto pro ni 

těsnější a koordinovanější spolupráce s Mečairovým HZDS byla mnohem přirozenější a 

                                                 
194 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2001. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 117. 
195 Gyárfášová, O.; Krivý, V.; Velšic, M. (eds.) Krajina v pohybe. Správa o politických názoroch a 
hodnotách ľudí na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 69. 
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199 Leška, V. Slovensko 1993–2004. Léta obav a nadějí. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, s. 162. 
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snazší. První místopředseda J. Paška byl v této době velmi optimistický, a dokonce se 

vyjádřil, že není vyloučený brzký návrat HZDS a SNS k moci.200 Opoziční smlouva 

byla přirozeně ostře kritizována zejména bývalým vedením strany. Slota prohlásil, že se 

jedná o smlouvu, která má zlikvidovat SNS: „Mečiarova snaha je evidentní. Jednoduše 

chce eliminovat politickou autoritu SNS a její popularitu ve společnosti, jakož i 

přetáhnout preference naší strany na HZDS.“201 Nutno podotknout, že spolupráce SNS s 

HZDS přinesla straně pouze krátkodobý zisk a v dlouhodobém horizontu byla 

neudržitelná. Již v červnu 2001 byla i Malíková nucena uznat, že HZDS změnila 

politickou orientaci. SNS se následně pokusila získat tradiční voliče HZDS, kteří se se 

změnou neztotožnili.202 

Jak bylo popsáno v minulé kapitole, strana od roku 1999 prochází hlubokou 

vnitřní krizí, ale programová stanoviska SNS a později i PSNS změnou neprošla a při 

kritice vládního kabinetu užívaly obě strany stejně radikální a extrémní rétoriky.203 SNS 

a PSNS vedle sebe od podzimu 2001 působily na půdě parlamentu, kde byly opozicí 

vlády Mikuláše Dzurindy (SDKÚ). Obě strany předkládaly v NR SR populistické 

návrhy, které sice neměly šanci na úspěch, ale plnily jinou důležitou funkci – zviditelnit 

obě strany.204 Strany současně na veřejnosti vystupovaly se značně kontroverzními 

názory na slovenskou historii – například PSNS mimo jiné uvedla, že „vyhlášení 

Slovenského státu v roce 1939 vedlo k záchraně národa před likvidací německým a 

maďarským protislovanským fašismem“ a že poprava J. Tisa byla „vražda na 

objednávku Čechu a komunistů“.205 

I přes tyto snahy SNS a PSNS prosadit se dochází v letech 1998 až 2002 

k oslabení štěpící nacionalistické etnické linie.206 A to zejména ze dvou příčin. Za prvé, 

strana procházela vnitřně nesoudržným obdobím, poznamenaným řadou osobních sporů 

                                                 
200 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2001. 
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Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 96. 
206 Bútora, M. (ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 
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uvnitř stranické špičky. Za druhé, SNS se dostala do silné izolace, kterou kromě HZDS 

neporušila žádná strana, a stala se tak „politickým subjektem bez jakéhokoliv vlivu na 

řešení základních otázek společenského vývoje“.207 

 

4.4. Parlamentní volby 2002  

Volební rok 2002 se nesl v duchu konkurenčního boje obou národních stran, 

současně ještě stále docházelo k přesunu členů mezi SNS a PSNS.208 A. Malíková 

prezentovala rozchod se Slotovým křídlem jako „očištění strany od zkorumpovaných 

osob“. SNS ovšem začala ztrácet body v předvoleních průzkumech.  

Strany se od sebe ve volebních programech téměř neodlišovaly. PSNS například 

tak jako SNS v roce 1998 prosazovala zavedení trestu smrti, dále mimo jiné zákaz SMK 

a samozřejmě striktně odmítala vstup SR do NATO.209 Podobně vystupovala i SNS, 

která navíc přijala tzv. programové teze Matice slovenské.210 Rozhodujícím faktorem 

pro voliče tak zůstávalo pouze personální složení kandidátky.211 Úroveň volební 

kampaně SNS ani PSNS nebyla příliš vysoká, obě strany se uchylovaly k značně 

neprofesionálním metodám politické agitace.212 

Za své nejbližší koaliční spojence strana SNS označila HZDS a KDH, neboť 

„jim záleží na národních a křesťanských principech“.213 Podle průzkumu ze září 2002 

však všechny relevantní strany, včetně HZDS, označily SNS a PSNS za nepřijatelného 

koaličního partnera.214 

V parlamentních volbách 2002 získala SNS pouze 3,32 % voličských hlasů. 

Tento výsledek byl pro stranu zklamáním. Anna Malíková za příčinu volebního 

neúspěchu označila několikaletý tlak a snahy o likvidaci strany diskreditací jejích 

                                                 
207 Leška, V. Slovensko 1993–2004. Léta obav a nadějí. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, s. 255. 
208 Rybář, M. (ed.) Politické strany ako organizácie: prípady zo Slovenska. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2004, s. 118. 
209 Srov. Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 
2003. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 97–98 a 101–102 a SME 9. 7. 2002 a SME 15. 7. 
2002. 
210 SME 25. 6. 2002. 
211 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 254. 
212 Na veřejnost se například dostala kauza s vylepováním letáků na nedovoleném prostranství samotnou 
Malíkovou nebo kauza vylepování slovenských orlic PSNS po plakátech jiných stran. Nejkomentovanější 
událostí bylo patrně shazování letáků SNS z letadla – tato aktivita byla později shledána nezákonnou. 
213 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2003. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 99. 
214 SME 19. 9. 2002. 
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čelních představitelů.215 PSNS získala 3,65 % hlasů, což uvnitř strany vyvolalo podobné 

zklamání jako v SNS. Ján Slota bezprostředně po volbách řekl, že se jedná o „prohru 

všech národních sil na Slovensku“ a že „Slováci jsou i po tisíci letech nejednotní a 

nechají se ohlupovat pěknými řečmi. A teď na to národ opět doplatil.“216  

Podle povolebních průzkumů se větší část původních voličů SNS přiklonila 

ke straně vedené A. Malíkovou, celkově však PSNS volilo více voličů než SNS. 

Rozdělení národně orientovaných subjektů tak znamenalo kromě volebního neúspěchu 

SNS a PSNS také propadnutí téměř 7 % voličských hlasů.217  

Poměrně zajímavá byla i reakce předsedy SMK B. Bugára, který prohlásil, že 

„tvrdé používání národnostní karty už nepřináší žádné ovoce“.218 K podobnému závěru 

se klonila i řada politologů, někteří dokonce vylučovali, že by se SNS v blízké 

budoucnosti mohla opět stát významnou politickou silou.219 Běh událostí ale ukázal, že 

osud SNS a PSNS není tak jednoznačný, jak se možná na podzim v roce 2002 zdálo. 

Následující kapitola bude věnována klíčovému období působení SNS na politické scéně 

SR v letech 2002 až 2006. 

 

5. Geneze S�S v letech 2002–2006  

 Proces štěpení, který stranu zasáhl v roce 2001 a se kterým se strana neuměla 

vyrovnat ani před blížícími se parlamentními volbami, měl na SNS obrovský a velmi 

poučný vliv. Představitelé obou nejvýznamnějších národních sil si uvědomili, že pokud 

nebudou spolupracovat, jejich ambice na participování u moci jsou nemyslitelné. 

Období 2002 až 2006 je sice ještě poznamenáno vnitrostranickými spory, ale strana je 

tentokrát zvládla nakonec úspěšně překonat a vyřešit. Dokázala mobilizovat všechny 

svoje příznivce a v parlamentní volbách v červnu 2006 dosáhla nečekaně vysokého 

výsledku. Následné vytvoření vládní koalice od základů změnilo rozložení politických 

sil na Slovensku. Tato kapitola se pokusí zmínit všechny momenty vývoje SNS, které 

přispěly k tomu, že nacionalistická rétorika nevymizela z politické tribuny Slovenska, 

                                                 
215 Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2003. 
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219 Srov. Gyárfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby '02: výsledky, dôsledky, 
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ale naopak se vrátila posilněna sjednocením hlavního proudu slovenského národního 

hnutí. 

  

5.1. Sjednocení S�S a důvody, které k tomu vedly 

Ján Slota v roce 2002 krátce po vyhlášení výsledků voleb prohlásil, že se vzdá 

postu předsedy PSNS a o případném návratu do čela strany bude ochotný jednat jen 

v případě, dojde-li ke sjednocení obou znesvářených stran, tedy SNS a PSNS.220 

Současně velmi ostře zaútočil na A. Malíkovou slovy, že „tato osoba by neměla skončit 

v Moskvě, ale na Kamčatce a měla by se tam velmi hluboko zakopat“.221  

I přesto se postupně obě strany dohodly, že je třeba se ve vlastním zájmu co 

nejdříve sloučit a usilovat o voliče opět jen pod jednou značkou. Strany začaly společně 

vystupovat na veřejnosti a koordinovaly spolu některé závažné kroky – například 

uspořádání petice za vypsání referenda o vstupu SR do NATO, otevřený dopis 

předsedovi vlády vyjadřující nesouhlas s válkou v Iráku a v neposlední řadě i výzvu 

generální prokuratuře SR ve věci porušování trestního zákona v romských osadách.222  

Nezávisle na tomto slučovacím procesu probíhal uvnitř SNS boj o nejvyšší 

stranická místa. Značně nejasné bylo zejména budoucí působení A. Malíkové v SNS, 

protože po prohraných volbách část strany požadovala její odstoupení z předsednického 

postu. Malíková však prohlásila, že odejde pouze tehdy, jestliže o jejím odvolání 

rozhodne sněm.223 Sněm byl svolán na duben 2003 a měl se zabývat personálními 

otázkami a také případným sloučením s PSNS.224 Samotný průběh sněmu byl velmi 

zmatený a na výsledné rozpuštění sněmu nahlížela jedna část SNS jako na krok 

odporující stanovám strany.225 Tato nespokojená část straníků SNS pak svolala na 3. 

května sněm do Dětvy, kde zvolila nového předsedu – Petra Súlovského. Malíková 
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odmítla výsledky tohoto sněmu uznat za platné a podala podnět k přezkoumání na 

generální prokuratuře.226 

Jelikož volba P. Súlovského byla považována za projev nespokojenosti menší 

části strany, přibližování SNS a PSNS probíhalo dál. Obě strany se sloučily na tzv. 

„slučovacím sjezdu“ v Žilině 31. května 2003, který se nesl v duchu hesla: 

„Zapomeňme na vzájemné spory a neshody, před námi je nová budoucnost.“227 

Přívrženci P. Súlovského legálnost slučovacího sněmu neuznali a obrátili se na soud, ten 

nakonec uznal za statutárního zástupce SNS právě Súlovského. Jiný soud na druhou 

stranu uznal právo Malíkové na svolání slučovacího sněmu v Žilině. Smíření J. Sloty a 

A. Malíkové se velmi rychle promítlo i do voleních preferencích, v září 2003 strana 

zaznamenává oproti červnu nárůst preferencí o 3,2 %, na konečných 8 %.228  

 

5.2. Konsolidace a upevňování pozic strany v letech 2003–2005 

I přes usmíření „slotovců“ a „malíkovců“ ke konsolidaci uvnitř SNS nedošlo. 

Přívržencům P. Súlovského se v lednu 2004 podařilo dosáhnout registrace nových 

statutárů strany – Miroslava Kociana a Petra Súlovského.229 Následně se situace 

zkomplikovala ještě více, když Súlovského SNS uzavřela s tehdy ještě fungující PSNS 

volební koalici pro volby do Evropského parlamentu. V důsledku této situace bylo 

znemožněno představitelům hlavního proudu národních sil Slotovi a Malíkové účastnit 

se volebního klání.230 Do sporu se nakonec vložil Nejvyšší soud SR, který rozhodl, že 

zapsání Súlovského ministerstvem vnitra do registru stran není platné. Ministerstvo 

vnitra SR následně 17. června 2004 zapsalo jako statutáry A. Malíkovou a J. Pašku, 

čímž v podstatě obnovilo stav, který ve straně panoval ke 3. květnu 2003.231 
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kultury, 2007, s. 434 a Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské 
politické studie. 2005, roč. VII, č. 2–3, s. 255. 
227 SME 2. 6. 2003. 
228 SITA 30. 9. 2003. 
229 SITA 8. 1. 2004. 
230 Pravda on-line 21. 4. 2004, on-line: http://spravy.pravda.sk/slotovci-do-eurovolieb-nemozu-dzp-
/sk_domace.asp?c=A040421_153153_sk_domace_p02, citováno 29. 4.  2009. 
231 SME 17. 6. 2004. 
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Tímto krokem začíná nové období v historii SNS. Strana má setrvale dobré 

výsledky ve všech průzkumech veřejného mínění (viz příloha č. 12) a konečně se může 

plně soustředit na prosazovaní své politiky.232 

Na podzim 2004 se SNS značně medializovala, když požádala generální 

prokuraturu o zastavení činnosti či úplný zákaz SMK. Jako důvod strana uvedla 

obhajobu maďarského zákona o dvojím občanství místopředsedou SMK Miklósem 

Durayem, jež se podle SNS odvolával „na ideu patnáctimilionového maďarského 

národa a snahu uplatňovat státní svrchovanost Maďarska na bývalých územích 

Uherského království“.233 V říjnu 2005 obvinil Ján Slota Ministerstvo zemědělství SR, 

které bylo podle koaliční smlouvy řízeno SMK, ze zneužívání evropských fondů. Podle 

Sloty se evropské fondy, ze kterých profitovaly zejména obce na jihu Slovenska vedené 

maďarskými starosty, využívaly na jiné než předem určené účely.234 

První hmatatelné výsledky „nové“ SNS přicházejí v krajských volbách v roce 

2005. Strana získala 14 mandátů ze 412 rozdělovaných, a zaznamenala tak výrazný 

vzestup oproti předcházejícím volbám v roce 2001, kdy získala pouze 2 mandáty.235 Již 

před volbami deklarovala SNS cíl vytvořit při volbách tzv. „slovenské koalice“. Podle 

jejího předsedy je jasné, že: „Nitra – bašta starých Slovanů, je v rukách Maďarů, a 

proto, pokud kolují Slovákům v žilách alespoň tři kapky slovenské krve, měli by tomu 

říci ne (….).“236 Tato výzva překvapivě nezůstala bez odezvy a „slovenská“ koalice 

vznikla například v Nitranském kraji. Jejím členem byla mimo jiné i SNS! Po dlouhé 

době je tak SNS schopna uzavírat fungující spojenectví s relevantními slovenskými 

stranami a dosáhnout s nimi reálných výsledků v demokratických volbách. Tyto volby 

byly také jakousi generálkou před parlamentními volbami v roce 2006, které pro SNS 

představují důležitý předěl mezi dlouhodobou izolací v opozici a ziskem reálné 

politické moci v nejvyšších ústavních orgánech SR.  

 

                                                 
232 Osobní útoky mezi vyloučenými členy SNS a novým vedením SNS se nicméně objevovaly ještě 
poměrně dlouho. Podle deníku Pravda ze dne 20. 12. 2004 Slota například o V. Oberhauserovi řekl, že 
„estébácké metody používal ve škole i v práci (…) kravské lejno je čistší po morální stránce než tato 
špína“. Byť jsou tyto výroky krajně vulgární, neměly větší vliv na působení strany ve slovenské politice či 
na změnu preferencí voličů.   
233 Pravda on-line 29. 11. 2004, on-line: http://spravy.pravda.sk/slota-ziada-zrusenie-smk-0xa-
/sk_domace.asp?c=A041129_172120_sk_domace_p02, citováno 29. 4. 2009. 
234 Pravda on-line 13. 10. 2005, on-line: http://spravy.pravda.sk/slota-vini-ministerstva-zo-zneuzitia-
penazi-fnt-/sk_domace.asp?c=A051013_135525_sk_domace_p12, citováno 29. 4. 2009. 
235 Výsledky voleb do orgánů samosprávných krajů, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=69, 
citováno 26. 4. 2009. 
236 Pravda on-line 26. 5. 2005, on-line: http://spravy.pravda.sk/sns-chce-na-juhu-slovenske-koalicie-du7-
/sk_domace.asp?c=A050526_113436_sk_domace_p02, citováno 29. 4. 2009. 
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5. 3.   Parlamentní volby 2006 

Do parlamentních voleb v roce 2006 šla strana poměrně bojovně naladěna. 

Neskrývala touhu vrátit se zpátky do parlamentu. Jejím hlavním cílem bylo 

marginalizovat vliv SMK a pokud možno ji odstavit od možnosti účastnit se sestavování 

vládní koalice: „Slovenský národ se konečně probouzí ze svého smrtonosného spánku a 

zjišťuje, že to, co až doteď tvrdila SNS, je pravda (…) vláda Maďarů však skončí (…) 

preference SNS budou ještě dále stoupat.“237 Této rétorice také odpovídal program, 

který byl vskutku velmi silně zaměřený proti maďarské národnostní menšině (viz 

obsahová analýza v podkapitole 6.3.).  

Slotovi se podařilo skloubit nacionalistickou rétoriku s mnohými populistickými 

sliby – podle SNS měla například každá mladá rodina dostat do roka od narození dítěte 

od státu byt.238   

SNS zaznamenala v těchto volbách nevídaný úspěch, když se jí podařilo 

dosáhnout 11,73 % a obsadit 20 poslaneckých křesel v NR SR (viz příloha č. 1). Je 

bezesporu zajímavé, že podíl hlasů pro dvě silně etnicky založené slovenské strany, tedy 

SNS a SMK, byl až překvapivě stejný. SNS „porazila“ SMK o pouhých 1119 hlasů. Z 

obsahové analýzy programů stran před volbami v roce 2006 jasně vyplývá, že obě 

strany věnovaly nadprůměrně mnoho pozornosti problematice národa a národnostních 

menšin.239 Tyto volby naznačují, že etnická štěpící linie se zdá být zakotvena jak u 

slovenských, tak u maďarských voličů poměrně silně, stabilně a stejně intenzivně.  

 Politologové Rybář a Haughton pak i v souvislosti s volbami v roce 2006 

docházejí k závěru, že nacionalistická štěpící linie „i nadále formuje strukturu 

stranického systému SR“.240 Své závěry zakládají mimo jiné na studii Rohrschneidera a 

Whitefielda z roku 2004, která označila právě nacionalismus (nikoliv tedy demokracii, 

sociální práva či antikomunismus) za druhé nejdůležitější téma slovenské politiky po 

ekonomických otázkách ( viz příloha č. 17).  

                                                 
237 Pravda on-line 13. 10. 2005, on-line: http://spravy.pravda.sk/slota-slovaci-sa-zobudili-a-sns-rastie-dxy-
/sk_domace.asp?c=A051013_151423_sk_domace_p12, citováno 29. 4. 2009. 
238 Kopeček, L. Politické strany na Slovensku 1989–2006. Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, s. 436. 
239 Haughton, T.; Rybář, M. A Change of Direction. The 2006 Parliamentary Elections and Party Politics 
in Slovakia. Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2006, roč. 22, č. 4, s. 255 a 243. 
240 Tamtéž, s. 233. 
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 Je však nutné zdůraznit, že návrat SNS do centra politické moci „nelze 

interpretovat jako nárůst slovenského nacionalismu na úrovni voličů, ale spíše jako 

výsledek úspěšné instrumentální mobilizace existujících zdrojů vedením strany.“241  

Na závěr již jen dodejme, že na zabezpečení předvolebních nákladů poskytla 

SNS kontokorentní úvěr částkou 13 miliónů korun DEXIA banka Slovensko. Podle 

nového volebního zákona získala každá zaregistrovaná politická strana 140 Sk za 

odevzdaný hlas pro svoji kandidátku. SNS obdržela 270 320 voličských hlasů, což 

znamená zisk 37 844 800 Sk pouze za získané voličské hlasy.242 Parlamentní volby tedy 

pro SNS znamenaly významný příliv financí, který ještě více upevnil její postavení. 

 

5.3.1. Důvody úspěchu – kampaň  

 Za úspěchem strany v roce 2006 bezpochyby stojí její předvolební kampaň, která 

byla velmi efektivní, koordinovaná, ale také agresivní, populistická a velmi 

konfrontační. Slovenské národní straně napomohly k dobrým výsledků i další okolnosti 

– strana byla po sjednocení silná, konsolidovaná, bez frakčních rozbrojů a na veřejnosti 

vystupovala velmi jednotně. V čele strany stál zkušený lídr, známý i z regionální 

politiky. Strana maximálně využila svou extrémní mobilizační rétoriku, a tato rétorika 

se jí vyplatila. Kampaň dokázala oslovit tradiční národně smýšlející voliče – podle 

všech sociologických průzkumů se tak SNS podařilo přetáhnout voliče ĽS–HZDS 

zklamané změnou politiky a postojů ĽS–HZDS!243 

Lídrem kandidátky, zveřejněné 18. března 2006, byl předseda strany Ján Slota, 

dvojkou místopředsedkyně Anna Malíková. Na třetím místě figuroval místopředseda 

strany Rudolf Pučík, čtyřkou byl další místopředseda Dušan Švantner, na pátém místě 

byl nominován bývalý poslanec slovenského parlamentu Štefan Zelník, na šestém 

současný poslanec Ján Mikolaj. Sedmičku měl vydavatel Sergej Chelemendik, který byl 

i šéfem předvolební kampaně.244 

                                                 
241 Gyarfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2006, s. 39. 
242 SNS: Závěrečná finanční zpráva SNS o nákladech na volby 2006, on-line: http://www.sns.sk/ 
modules.php?name= Downloads&d_op=viewdownload&cid=13, citováno 26. 4. 2009. 
243 Srov. Haughton, T.; Rybář, M. A Change of Direction. The 2006 Parliamentary Elections and Party 
Politics in Slovakia. Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2006, roč. 22, č. 4, s. 246 a 
Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave společnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007, s. 74. 
Od roku 2003, po sloučení s menším politickým subjektem, původní strana HZDS užívá zkratky ĽS–
HZDS. 
244 Pravda on-line 18. 3. 2006, on-line: http://spravy.pravda.sk/sefom-kampane-sns-je-chelemendik-dal-
/sk_domace.asp?c=A060318_151621_sk_domace_p23, citováno 26. 4. 2009. 
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V předvolením období Ján Slota „usiloval o posilnění image rozhodného 

politika, obhajujícího Slováky před jejich historickými nepřáteli a bojujícího tvrdou 

rukou proti všem nemravnostem“.245 Ľ. Andrassy dobře vystihl postavení J. Sloty ve 

volební kampani, když píše: „To, co by jiné politiky existenčně zničilo, předsedu SNS v 

očích jeho voličů jen a jen posilňovalo.“246 

SNS pro volby tyto volby zvolila hesla se značně nacionalistickým nábojem, 

jako například: „Slovákům slovenskou vládu! Volíme SNS!“ nebo „Jsme Slováci! 

Volíme SNS!“. Pokud jde o národnostní menšiny „ve veřejném diskurzu slovenského 

volebního roku 2006 dominovala jen jedna z nich – maďarská. (…) Romové se dostali 

na přetřes pouze okrajově sporadicky. Maďaři byli předmětem veřejného zájmu stále – 

před volbami, ve volbách, při sestavování vlády a ještě dlouho potom.“247 

Slota několikrát zpochybnil legitimitu tehdejší vlády, neboť ji podle něj tvořila 

také „ultraextrémistická, ultranacionalistická a velkomaďarsky šovinistická strana SMK, 

která má jednoznačný programový cíl likvidovat slovenskou státnost“.248 Slota přilil 

olej do ohně, když prohlásil, že SMK usiluje o federalizaci SR, přičemž druhým 

federálním subjektem kromě slovenské části by měla být část maďarská. V reakci na 

Slotovo vyjádření předseda SMK Bugár uvedl, že SNS se snaží strašit slovenské voliče 

neexistujícími cíli SMK, neboť nemá vlastní politický program.249  

Těsně před volbami Slota vyzval všechny Slováky, aby přišli k volbám, neboť 

Slovák, který nebude volit SNS, nepřímo volí SMK, a tím umožní odtrhnutí jižní části 

Slovenska.  

SNS se tím podařilo rozpoutat hysterickou kampaň apelující na „pravověrné“ 

Slováky, aby Maďarům zabránili mít jakýkoliv reálný politický vliv. Je třeba zdůraznit, 

že na rozdíl od jiných evropských extrémních stran hlásících se v určité míře k 

nacionalismu (viz například Rakousko či Francie) nebyli na Slovensku předmětem 

                                                                                                                                               
Seznam kandidátů SNS, on-line: http://www.statistics.sk/nrsr_2006/slov/info/regkand.jsp, citováno 26. 4. 
2009. 
245 Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave společnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007, s. 75. 
246 Andrassy, Ľ. Volebné prešľapy, paradoxy, konflikty, on-line: http://www.noveslovo.sk/clanok. 
asp?id=14264, citováno 26. 4. 2009. 
247 Gyarfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2006, s. 213. 
248 Pravda on-line 5. 6. 2006, on-line: http://spravy.pravda.sk/hzds-smer-sns-neohrozia-sr-d0r-
/sk_domace.asp?c=A060605_145952_sk_domace_p12, citováno 26. 4. 2009. 
249 Pravda on line 8. 6. 2006, on-line: http://spravy.pravda.sk/smk-podla-slotu-hovori-o-federalizacii-sr-
f1x-/sk_domace.asp?c=A060608_141331_sk_domace_p23, citováno 26. 4. 2009. 
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nacionalistické mobilizace přistěhovalci či migranti z jiných států, ale domácí menšina 

žijící na tomto území stovky let, navíc většinou mluvící jazykem majoritního národa.   

 

5.4. Vznik vládní koalice v roce 2006 

 Již v lednu 2006 Anna Malíková deklarovala úmysl strany stát se součástí 

jakékoliv vlády: „Věříme, že budeme opět parlamentní stranou. A naší ambicí je být i 

vládní stranou. To znamená podílet se na tom, aby se na Slovensku kormidlo stočilo a 

SR nabrala kurz k ochraně národních zájmů.“250 Poměrně krátce po volbách oznámil 

vítěz voleb Smer–SD, že sestaví koalici se SNS a ĽS–HZDS  v poměru 11:3:2. Jako 

důvod uvedlo předsednictvo strany Smer–SD, že „hlavním východiskem při 

rozhodovaní byla způsobilost sociálních demokratů realizovat svůj volební program 

v této nové vládní koalici“.251 

 Rozhodnutí Smeru–SD bylo přijímáno s určitým překvapením a rezervou, byť 

strana ani před volbami nevyloučila možnou spolupráci. B. Bugár, předseda SMK, 

prohlásil: „Vy Slováci lehce přežijete i účast šovinistické Slotovy SNS v budoucí 

Ficově vládě. Pro nás Maďary to ale bude katastrofa.“252   

 Obě strany ale spojovalo více, než by se na první pohled mohlo zdát. Jak SNS, 

tak Smer–SD působily před rokem 2006 v opozici. Částečně se tedy projevila 

osvědčená taktika, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel. SNS již dlouho před volbami 

označila zcela jasně Smer–SD za vítaného koaličního partnera, na rozdíl například od 

ĽS–HZDS Vladimíra Mečiara, kterého Slota krátce před volbami označil za 

„nedůvěryhodného politika“.253  

 SNS také neměla žádné výhrady k programu Smeru–SD ani k programovému 

prohlášení vlády, a politická špička SNS dokonce připustila, že v zájmu sestavení 

koalice se případně nemusí personálně podílet na nové vládě. 

 Smer–SD měl ale i další důvody, které podpořily jeho rozhodnutí uzavřít 

spojenectví právě se SNS. Strany Smer–SD a SNS spolupracovaly již při zmíněných 

krajských volbách v roce 2005, kdy byly součástí pěti předvolebních koalic. V roce 

                                                 
250 Pravda on-line 5. 1. 2006, on-line: http://spravy.pravda.sk/sns-chce-vladnut-ale-bez-smk-a-kss-d4r-
/sk_domace.asp?c=A060105_134621_sk_domace_p12, citováno 26. 4. 2009. 
251 Pravda on-line 28. 6. 2006, on-line: http://spravy.pravda.sk/hzds-a-sns-pozvanie-smeru-vitaju-kdh-
rozhodnutie-respektuje-p5k-/sk_domace.asp?c=A060628_210823_sk_domace_P04, citováno 26. 4. 2009. 
252 Gyarfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2006, s. 216. 
253 Pravda on-line 14. 6. 2006, on-line: http://spravy.pravda.sk/slota-odkazal-meciarovi-nie-dpj-
/sk_domace.asp?c=A060614_124328_sk_domace_p23, citováno 26. 4. 2009. 
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2004 obě strany podpořily kandidaturu I. Gašparoviče na post prezidenta SR.254 Smer–

SD pravděpodobně nepočítal s ostře odmítavou reakcí Strany evropských socialistů 

(PES), která se rozhodla na protest proti účasti SNS ve slovenské vládě pozastavit 

Smeru–SD členství v této frakci Evropského parlamentu.255 V dopise adresovaném 

Robertu Ficovi se PES ohradila proti SNS a jako hlavní výtku uvedla: „(…) považujeme 

stanoviska přinejmenším jednoho z vašich koaličních partnerů za neslučitelná s jádrem 

sociálně-demokratických hodnot, včetně respektování práv etnických menšin a 

demokracie.“256 

 Členy nové vlády se za Slovenskou národní stranu stali Marián Janušek jako 

ministr výstavby a regionálního rozvoje, Ján Mikolaj jako ministr školství a Jaroslav 

Izák jako ministr životného prostředí.257 

 Uzavření koalice Smer–ĽS–HZDS–SNS jasně potvrdilo, že v případě Slovenska 

stále na „strukturálních faktorech, jako je například etnická heterogenita společnosti a 

politická identita, záleží“.258 Miroslav Kollár naprosto přesně vystihl povolební situaci, 

když napsal: „Vstupem slovenských nacionalistů do vládní koalice, a tedy i do vládních 

postojů a výkonů státní moci se totiž výrazně oslabil občanský princip správy věcí 

veřejných, a tedy zároveň se výrazně posílil slovenský národní princip. Pocit nejistoty 

všech slovenských menšin a ohroženosti maďarské menšiny byl daný především 

programem SNS a kampaní, se kterou SNS do koalice a do vlády vstupovala (‚Slováci 

nadevše‘).“259 

 

5.4.1.  Působení S�S ve vládě 

 Obsazením výše zmíněných postů dosáhla SNS svého cíle sestavit čistě 

„slovenskou“ vládu, získala ale také například značný vliv na rozdělování prostředků 

z evropských fondů. Souběžně prakticky po celý první půlrok vládnutí nové koalice 

probíhal proces obsazování pozic v exekutivě a v institucích řízených státem. Nejvíce se 

tyto změny dotkly SMK – do konce roku nezůstal ve funkci ústředních institucí veřejné 

                                                 
254 Gyarfášová, O.; Kolár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2006, s. 78. 
255 SME 13. 10. 2006. 
256 Pravda on-line 4. 7. 2006, on-line: http://spravy.pravda.sk/nahnevani-socialisti-pisali-ficovi-duy-
/sk_domace.asp?c=A060704_124308_sk_domace_p23, citováno 26. 4. 2009. 
257 SME 4. 7. 2006. 
258 Gyarfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2006, s. 38. 
259 Tamtéž, s. 218. 
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správy nikdo, kdo byl nominován touto stranou.260 Na rozdíl od ĽS–HZDS  byla 

Slovenská národní strana velmi loajálním partnerem Smeru–SD a ve valné většině 

otázek koaliční spolupráce zaujala shodný postoj jako tato strana. 

 Jedním z největších problémů, který nová vláda po nástupu do úřadu musela 

řešit, byl nárůst napětí na jižním Slovensku, vyvolaný mimo jiné i údajným útokem na 

studentku maďarské národnosti H. Malinovou. Rovněž bilaterální vztahy s Maďarskem 

se zhoršily.261 Příčinou ochlazení slovensko-maďarských vztahů byl mezi jiným 

rozhovor Jána Sloty, uveřejněný  22. července 2006 v Lidových novinách. Ján Slota zde 

prohlásil: „SNS tu nechce nikoho utlačovat, potlačovat, zakazovat používání jeho 

mateřského jazyka. My bojujeme jen proti těm představitelům SMK, kteří jako menšina 

utlačují majoritní národ na jeho výsostném území, na území Slovenské republiky. To 

nám vadí. (…) SNS bude žádat, aby SMK, jejíž představitelé nepovažují Slovensko za 

svoji vlast, ale za součást Velkého Uherska, byla zakázána. Už dnes mají slovenští 

Maďaři kulturní a školskou autonomii, na Slovensko proniklo okolo tisíce maďarských 

firem, které na to dostaly speciální dotace maďarské vlády, aby se dostaly na slovenský 

jih a tam všechno ovládly. Jako že už to ovládly.“262 Rozhovor vzbudil velký ohlas na 

Slovensku i v zahraničí. Slovenské vládní špičky ovšem k extrémním projevům 

nacionalismus a šovinismu zaujaly krajně nejasný a nevyhraněný postoj. 

 Situace v samotné straně se po vyhraných volbách a po zapojení do vládní 

koalice stabilizovala. V říjnu 2006 byl Ján Slota opět zvolen předsedou strany. Slota 

následně posílil centralistické tendence uvnitř tohoto politického subjektu, když do 

stanov prosadil podmínku, že každého nového člena musí schválit předsednictvo. Svou 

stranu přirovnal k armádě: „Naše strana je jako moderní armáda. Není důležitý počet, 

ale profesionalita, odhodlanost a věrnost ideám.“263 Slota v duchu svého politického 

přesvědčení odmítavě reagoval na četné výtky a obvinění z extremismu, které se 

objevily zejména po jeho výše zmíněném rozhovoru pro deník Lidové noviny: „SNS 

nebyla nikdy extrémní. My jsme byli vždy biti, zavíráni a pronásledováni. Za 135 roků 

jsme se nikdy neobrátili zády k svému národu a k státnosti. Pokud je toto extremismus, 

tak jsme asi extrémní.“264 Podobně se vyjádřil i v prosinci 2006, když svoji stranu 

                                                 
260 Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave společnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007, s. 41. 
261 Tamtéž, s. 50–51. 
262 Lidové noviny 22. 7. 2006. 
263 SME on-line, on-line: http://www.sme.sk/c/2961185/Slota-prirovnal-SNS-k-modernej-armade.html,  
citováno 26. 4. 2009. 
264 Tamtéž. 
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označil za „standardní politickou sílu, která patří do Evropy a která má velmi daleko 

k extrémnímu nacionalismu, šovinismu a nesnášenlivosti.“265  

 SNS se urputně snažila zbavit nálepky „problémového a nevyzpytatelného 

člena“ nové slovenské vlády, kterou získala v očích zahraničních politiků. V říjnu 2006 

vydala strana prohlášení, ve kterém se jednoznačně politicky distancovala od „rasové, 

etnické nebo národnostní nesnášenlivosti kdekoliv v Evropě“ a od „jakékoliv formy 

verbálních útoků na čest a důstojnost občanů Slovenska, kteří patří k jakékoliv 

menšině“.266 Avšak zejména ve světle výroků předsedy SNS se toto prohlášení jeví jen 

jako politické gesto dobré vůle vůči straně Smer–SD, aby tato neztratila poslední zbytky 

reputace a kreditu v zahraničí a zlepšila své renomé při jednání ze zahraničními 

partnery.  

 Také průzkumy veřejného mínění z listopadu 2006 naznačily, že veřejnost je 

nespokojena především s projevy národnostní netolerance a násilí. Protimaďarské 

názory J. Sloty dokonce 41 % respondentů označilo za znepokojující (viz příloha č. 16). 

Velmi trefně to komentuje socioložka Zora Bútorová, když říká, že SNS sklízí plody 

své extrémně vedené předvolební kampaně pouze v době zhoršené etnické situace.267  

 Ovšem v dlouhodobém horizontu ani SNS, ani Smer–SD jejich spojenectví 

v očích jejich voličů nepoškodilo. Voličská základna SNS se stabilizovala na hranici 

10% podpory.268 Podle sociologického šetření by v případě voleb v červnu 2007 obě 

strany dosáhly dokonce lepších výsledků než ve volbách 2006.269 V únoru 2008 bylo 

navíc straně Smer–SD, i díky dopisu R. Fica a J. Sloty adresovanému PES, obnoveno 

členství v tomto uskupení.270  

 Představitelé SNS také veřejně uvedli, že strana má v rámci koalice dostatečný 

prostor pro prosazování svých programových priorit.271 První „plody“ členství SNS ve 

vládní koalici jsou viditelné až v roce 2007, kdy strana prosadila například zákon o A. 

Hlinkovi či usnesení o Benešových dekretech. Zvláště pak debata kolem zákona o A. 

                                                 
265 Srov. SITA 25. 12. 2006 a Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2006. Súhrnná 
správa o stave společnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007, s. 76.  
266 Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave společnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007, s. 77. 
267 Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave společnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007, s. 213. 
268 Hynčica, P. SMER–SNS. Dlouhodobé ideové a strategické spojenectví? Politologická revue. 2007, 
roč. XIII, č. 2, s. 78. 
269 Švec, J. Ako by sa skončili parlamentné voľby, ak by sa konali v júni 2007?, on-line: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=8348, citováno 28. 4. 2009. 
270 SME 15. 2. 2008. 
271 Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave společnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008, s. 82. 
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Hlinkovi ukázala, že účast SNS ve vládě má nezanedbatelný vliv na celkovou atmosféru 

a veřejný diskurz v zemi. Především proto, že posiluje nacionalismus jako názorový 

proud. Témata marginálního charakteru, ale s národním nádechem, posouvá z okraje 

veřejné debaty přímo do jejího centra.272 

 

6.       Programatika a ideová východiska S�S 

Snaha odkrýt jádro identity jakékoliv strany může poměrně snadno narazit na 

rozdíl (často propastný) mezi tím, jakou strana chce být, a tím, jakou ve skutečnosti je. 

Identita je veskrze abstraktní pojem, který vyjadřuje ztotožnění se s určitým systémem 

víry, náhledem na svět, hodnotovým žebříčkem i začleněním do společnosti. Sdílení 

stranické identity je klíčovým rysem každé politické strany. 

Poslední kapitola práce se zaměří na tři okruhy témat, a sice na ideologické 

znaky a zdroje tvořící jádro identity strany, profil voliče SNS a programatiku SNS ve 

sledovaném období. Zároveň zde stručně shrneme některé poznatky z předcházejících 

kapitol, jež byly věnovány vývoji SNS a její roli v politickém systému SR.  

Z předcházejících kapitol vyplývá, že hlavní hybnou silou SNS je její vztah vůči 

národu, národnímu jazyku a tzv. národním zájmům. To také předpokládá 

nacionalistická linie transformace, a proto bude této problematice věnována největší 

pozornost. 

 

6.1     Jádro identity S�S 

SNS se od začátku pokoušela čerpat politický kapitál z přihlášení se ke svým 

tzv. historickým kořenům (tj. původní Slovenské národní straně, která fungovala na 

území Rakouska-Uherska již od roku 1871), které jí měly dodávat legitimitu zejména 

v jejím počátečním zakladatelském období. Někdejší Slovenská národní strana byla 

hlavně před 1. světovou válkou silnou celonárodní stranou. Později se stala menší 

stranou, silně orientovanou na evangelické elity Československé republiky.  

SNS se ovšem po roce 1989 nepřiblížila ani k jedné z těchto charakteristik. 

Jediné, co ji spojovalo s minulostí, a to nejen s původní SNS, ale i s Hlinkovou 

slovenskou lidovou stranou (HSĽS), byla vyhraněná národní rétorika a nacionalistická 

propaganda jako základ její identity. 

                                                 
272 Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave společnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008, s. 85. 
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Základním prvkem, na který se SNS s odkazem k historii odvolávala, je obnova 

slovenského národního povědomí o samostatnosti. Toto povědomí také stojí v centru 

slovenského národního hnutí, jehož součástí se SNS po roce 1990 bezpochyby stala. 

Celé slovenské národní hnutí v 90. letech se odvolává na dvě historické okolnosti 

budování moderního slovenského národa. První z nich je národní obrození Slováků 

v době habsburské monarchie, druhou pak pokusy politické reprezentace posílit pozici 

Slováků v rámci společného československého státu.273   

SNS se v počátcích svého působení soustředila zejména na ustavení 

samostatného slovenského státu, později na „boj“ proti nárokům maďarské menšiny 

žijící na jižním Slovensku.  

Sama SNS dnes ve svých stanovách charakterizuje „své“ poslání jako politické 

strany takto: „(…) udržovat státní svrchovanost Slovenské republiky, podporovat, 

upevňovat a zvyšovat povědomí slovenského národa, obzvláště na jazykově smíšených 

území Slovenské republiky, a prohlubovat vztah občanů k slovenské státnosti. Své členy 

vede v duchu národních, mravních a demokratických hodnot k humanismu, lásce 

k vlasti, čestnosti, udržení, rozvíjení a ochraně národního dědictví, národní identity a 

všelidských hodnot. Vyvíjí úsilí o ekonomické, kulturní a sociální povznesení 

samostatné a svrchované Slovenské republiky. Cílem SNS je zachování a rozvoj 

demokratického, ekonomicky silného, územně celistvého, kulturně a vzdělanostně 

vyspělého samostatného a nezávislého slovenského státu.“274 

Je nutné zdůraznit, že tyto stanovy jsou v platnosti od roku 2006 do současnosti, 

a navzdory své dikci tedy nepocházejí z doby rozdělování federace a silného 

nacionalistického pnutí roku 1992 tak jako jiná podobná prohlášení, zmíněná ve třetí 

kapitole této práce. 

Identita SNS měla stěžejní vliv na formování její vládní a případně i opoziční 

politiky, ať už se jednalo o její snahy omezit práva národnostních menšin, agresivní 

volební kampaně, zákon o státním jazyku, zpochybňování slovensko-maďarské 

smlouvy, sporné hodnocení období válečného slovenského státu a xenofobní výpady 

směrem k Maďarům, Romům nebo Čechům (viz podrobně kapitoly 2, 3, 4, 5). 

  

                                                 
273 Malová, D. The Slovak National Movement. A Case Successful Contention. In: Kopecký, P.; Mudde, 
C. (eds.) Uncivil Society? Contentious Politics in Post-Communist Europe. London and New York: 
Routledge, 2003, s. 55. 
274 SNS: Stanovy Slovenské národní strany ve znění platném od listopadu 2006, on-line: www.sns.sk, 
citováno 21. 3. 2009. 
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6.2. Voliči S�S  

V úvodu této podkapitoly o voličích SNS je třeba uvést výrok slovenského 

sociologa a odborníka na volební chování Vladimíra Krivého, který tvrdí, že základní 

charakteristikou voliče SNS je jeho primární inklinace k identitě, kterou strana 

disponuje, nikoliv k zájmům, které obhajuje.275 Jiný slovenský sociolog, Michal 

Vašečka, pak popisuje průměrného voliče SNS takto: „(...) preferuje tvrdé reakce ve 

vztazích mezi lidmi, je to volič, který vyznává národ jako nejvyšší hodnotu (…) 

nerozumí principům občanské společnosti a ani jim nechce velmi rozumět. Pro 

takovéhoto voliče je důležitý národní stát a národní komunita, která má být 

homogenní.“276 Z tohoto hodnocení opět vyplývá, že nacionalistická konfliktní linie je 

pro takového voliče důležitější než vymezení se na pravo-levé škále politického spektra 

(viz příloha č. 11).277  

Názorně je to patrné na výsledcích a průběhu posledních parlamentních voleb 

z roku 2006. „V duchu vulgárního slovenského nacionalismu založila [SNS – pozn. V. 

P.] svoji protimaďarskou kampaň na požadavku vrátit slovenskou vládu do rukou 

Slováků a na zpochybňování politické loajality SMK i maďarské menšiny jako celku. 

Mezi ostatními relevantními slovenskými stranami se však nenašla ani jedna, která by 

protimaďarskou rétoriku SNS konzistentně a rezolutně odmítla a kritizovala. Etnická 

karta přispěla k mobilizaci voličstva nejen útočící SNS, ale i bránící se SMK a nakonec 

vynesla oběma stranám stejný počet parlamentních křesel.“278  

Obecně lze konstatovat, že voličské jádro SNS je poměrně malé. Tvoří jej 

zejména voliči ryze etnicky slovenských převážně zemědělských území severního a 

středního Slovenska (původní okresy Čadca, Bytča, Žilina, Kysucké N. Mesto, 

Považská Bysrica, Prievidza).279 Naopak nejnižší podporu SNS měla a má na území 

východního a jižního Slovenska, kde jsou významně zastoupeny romská a maďarská 

menšina.  
                                                 
275 Krivý, V. Regionálne vol´by na Slovensku: Důvody pre a proti pesimizmu. on-line: 
http://www.ineko.sk/files/regionalne_voby.pdf, citováno 21. 3. 2009. 
276 Vašečka, M. Slovenské národné strany, ich vzájomný vzťah a vzťah k občanom SR. on-line: 
http://www.ivo.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3536, citováno 21. 3. 2009. 
277 V příloze jsou uvedeny výsledky sociologických průzkumů mapujících identity přívrženců 
jednotlivých slovenských stran, včetně Slovenské národní strany (viz přílohy č. 5 – 10). 
278 Gyarfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2006, s. 119–120. 
279 Tato území měla ve volbách 1992 a 1994 nadprůměrnou volební účast.  
Srov. Gyarfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2006, s. 110 a 116 a Gyárfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 
'02: výsledky, dôsledky, súvislosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, s. 77 nebo Bútora, M. 
(ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999, s. 251. 
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Od roku 1998 oslovovala SNS zvláště mladší středoškolsky vzdělané voliče 

střední třídy z malých měst a vesnic do pěti tisíc obyvatel a ve zvýšené míře i 

prvovoliče.280 

Oproti ostatním dlouhodobě působícím relevantním stranám (např. SMK, HZDS 

či KDH) se tato strana podle opakovaných sociologických průzkumů vyznačuje častým 

přílivem i odlivem příznivců.281 Volič SNS se také po roce 1990 postupně čím dál tím 

více přibližuje voliči HZDS.282 Sociologické průzkumy o slovenských voličích 

prozrazují ještě jednu zajímavou, a pro někoho snad dokonce překvapivou věc: Při 

porovnání výsledků meziválečných voleb s výsledky voleb po roce 1989 se ukazuje, že 

SNS dosahuje nejvyšší úspěšnosti právě v těch regionech, kde se v dobách první 

republiky dařilo jiné nacionalistické straně – Hlinkově slovenské lidové straně 

(HSĽS).283 

Až na propad v roce 2002, který byl způsoben zejména personálními spory mezi 

jednotlivými křídly SNS (viz kapitola 4.), je míra voličské přízně SNS velmi dobrá. Ve 

volbách 2006 SNS dokonce při přepočítávání platných hlasů na poslanecké mandáty 

dosáhla obdobné voličské podpory jako v roce 1990 (viz příloha č. 1). 

Podle sociologických průzkumů Institutu pro veřejné otázky (IVO) provedených 

před posledními volbami v roce 2006 přesto většina přívrženců SNS nepovažovala tuto 

stranu za kompetentní pro řešení konkrétních problémů veřejné politiky (viz příloha č. 

15). Voliči SNS byli zejména velmi skeptičtí ke schopnosti SNS řešit socioekonomické 

problémy země, nicméně je současně považovali za důležité.284  

Mnohem podstatnější roli při rozhodování voličů SNS, komu dají ve volbách 

hlas, hrály jiné důvody: „SNS byla pro 54 % přívrženců stranou, které záleží na 

zachování tradičních hodnot, pod čímž si zřejmě představovali především obhajobu a 

prosazování zájmů slovenského národa vůči jiným národům a národnostem. SNS 

                                                 
280 Srov. Bútora, M. (ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 
1999, s. 257 a 259–260 nebo Gyarfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006, s. 136–137, 173 a 199 nebo Gyárfášová, O.; Mesežnikov, G. 
(eds.) Vláda strán na Slovensku. Skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004,   
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281 Gyárfášová, O.; Krivý, V.; Velšic, M. (eds.) Krajina v pohybe. Správa o politických názoroch a 
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Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006, s. 184. 
284 Bútorová, Z.; Gyárfášová, O. Slovensko a voliči před voľbami. Pohľed za oponu volebných preferenci. 
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stavěla svoji identitu na protimaďarské kartě, kterou vydávala za proslovenskou, a jejím 

agresivním používáním usilovala o mobilizaci svých voličů.“285  

Průzkum IVO z dubna 2006 potvrdil u SNS další voličský trend: 21,4 % 

respondentů podporujících SNS připustilo, že se u voleb může rozhodnout pro jinou 

stranu.286 SNS tak má jako parlamentní strana jednu z nejnestabilnějších a 

nejproměnlivějších voličských základen. 

 

6.3. Komparace volebních programů S�S v letech 1992–2006 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, SNS je jediným relevantním subjektem, který lze 

zařadit do stranické rodiny extrémně pravicových stran a který je zároveň obhájcem 

zájmů slovenského národa jak v parlamentě, tak i v exekutivě. Z toho vyplývá, že 

propagovaný „program představuje umírněnou verzi vystupování některých jejích 

představitelů [tj. představitelů SNS – pozn. V. P.] a v zásadě odráží vysoký stupeň 

nacionalismu“.287 

V období 1990 až 1992 bylo klíčovým cílem SNS dosažení nezávislosti Slovenska. 

Po vzniku SR se strana soustředila zejména na „(…) budování image národní síly, 

subjektu bránícího Slovensko proti nebezpečím zvnějšku (z Maďarska, ČR, USA apod.) 

i zevnitř (ze strany maďarské a romské menšiny, ‚antinárodních‘ kosmopolitních sil 

apod.)“288 

Slovenská národní strana se účastnila všech polistopadových volebních klání a 

pro každé z nich vypracovala vlastní program. Při porovnávání jejích programů 

dojdeme k závěru, že některá témata se objevují znova a znova, byť s různým stupněm 

důležitosti. V následujícím výčtu jsou tato klíčová témata vyjmenována, současně jsou 

tato programová hesla podrobněji rozebrána s ohledem na jejich časový vývoj. 

 

 

                                                 
285 Gyarfášová, O.; Kolár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 2006, s. 126. 
286 Bútorová, Z.; Gyárfášová, O. Slovensko a voliči před voľbami. Pohľed za oponu volebných preferencí. 
on-line: http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/Slovensko_a_volici.pdf, citováno 21. 3. 2009. 
287

 Fiala, P.; Holzer, J.; Strmiska, M. (eds.) Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-
politický profil a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita 
v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2002, s. 368. 
288 Tamtéž. 
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1. Převzít úlohu sjednotitele společnosti v duchu emancipačního vývoje 

slovenského národa (zdůraznění křesťanských hodnot a cyrilometodějských 

tradic) 

SNS se ve svých materiálech sama identifikuje jako: „národně orientovaná, 

konzervativní, středo-pravá strana opírající se o evropský křesťanský hodnotový systém, 

s třemi základními pilíři – národním, křesťanským a sociálním. SNS navazuje na cyrilo-

metodějskou, štúrovskou a memorandovskou státotvornou tradici a linii státoprávních 

úkonů vedoucích k svrchovanosti slovenského národa a suverenitě Slovenské 

republiky.“289 Své poslání v politickém životě Slovenska strana vidí v úsilí „sjednocovat 

Slováky doma i v zahraničí do národní pospolitosti, prosazovat jejich právo na národní a 

státní svrchovanost, posilovat povědomí a sebevědomí slovenského státotvorného 

národa, chránit integritu, nezávislost, suverenitu a dobré jméno Slovenska“.290  

Od vzniku SNS v roce 1990 se toto její základní programové východisko 

nezměnilo a je přítomné ve všech programových dokumentech. Lze vyslovit názor, že 

se jedná o nejtrvalejší politický cíl SNS. 

 

2. Vybudováni samostatného Slovenska jako národního státu, v němž jsou Slováci 

jediným státotvorným národem, prosazování národního principu a hodnot 

Rozvíjení úvah na téma národ, národní stát, národní suverenita, národní 

program, národní jednota, národní zájem, národní princip apod. věnuje SNS velkou část 

všech svých programů. Důraz na samostatnost slovenského státu a národa, potažmo 

posilování národní suverenity, je nejvíce opakovanou tezí téměř v každé kapitole všech 

programů od roku 1992.  

Jak již bylo zmíněno, byla SNS na jaře 1992 první stranou, která se jasně 

postavila za vybudování nezávislého a samostatného Slovenska. Program z roku 1992 

končí apelem na slovenské voliče, který nejlépe shrnuje celou politiku SNS až do 

rozdělení federace v roce 1993: „Nikdo jiný, jen občan Slovenské republiky, má právo 

se rozhodnout, zda chce být i nadále občanem nesuverénní administrativní polokolonie, 

a tedy občanem druhé kategorie, nebo zda chce být svobodným občanem, obyvatelem 

samosprávné obce a suverénního státu.“ 

 

                                                 
289 SNS: Stručně o SNS, on-line: http://www.sns.sk/modules.php?name=Content&pa=showpage& 
pid=177, citováno 21. 3. 2009. 
290 Tamtéž. 
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3. Politika vůči národnostním menšinám a postoj k SMK 

Snad jediným programem SNS, který  téměř nevěnoval pozornost otázkám 

národnostních menšin, byl ten z roku 1992.291 Absenci tohoto programového bodu pro 

dané období lze vysvětlit tím, že v letech 1990–1992 představovala pro SNS prioritu 

samostatnost SR, a toto téma bylo nadřazeno všem ostatním. Později po dosažení 

nezávislosti se SNS na politice vůči menšinám profiluje a natrvalo toto téma začleňuje 

do všech programových prohlášení. 

V roce 1998 SNS hovoří o tom, že „pěstuje toleranci, úctu a lásku k jiným 

národům a národnostem a k jejich kulturám a kulturnímu úsilí“.292 Na druhou stranu 

však SNS dle vlastních slov požaduje důsledné dodržování stejného principu vůči 

hodnotám slovenské státnosti a slovenské národní kultury na jazykově smíšených 

územích Slovenska. V programu z roku 1998 také nalezneme vyjádření obavy 

z možného iredentismu na jižním Slovensku.  

V programu z roku 2002 („Program národní obnovy na roky 2002–2006“) klade 

SNS velký důraz na národní jednotu: „V národních otázkách musíme tedy prosazovat 

politiku jednotné fronty, která svojí jednoznačností však v žádném případě neomezuje 

svobodu života jednotlivce na jeho cestě k dosažení jeho osobních a občanských 

cílů.“293 SNS se v tomto programu vzdala útočně vyhroceného nacionalistického tónu a 

spíše apelovala na posílení národní sounáležitosti. 

Při pohledu na programy SNS a PSNS před volbami 2002 mezi nimi nenalézáme 

významnější odlišnosti. Lze proto říci, že „jediným dělícím faktorem proto zůstalo, 

podobně jako v případe celé strany, personální obsazení kandidátek“.294 

K nacionalistické rétorice se SNS vrátila hned v dalším programu s názvem 

„Jsme Slováci, Slovákům slovenskou vládu“, který strana vypracovala před volbami 

2006. SNS tu již v úvodu útočí na Stranu maďarské koalice, když hodnotí vládní 

politiku v letech 2002 až 2006: „Typickým příkladem choré slovenské politiky je fakt, 

že o osudu slovenského národa a státu už druhé vládní období de facto rozhoduje strana 

maďarské menšiny, která jako politická strana programově úzce územně a etnicky 

                                                 
291 SNS: Volebný program Slovenskej národnej strany pre voľby do NR SR 1992, on-line: 
http://www.sns.sk/images/dokumenty/program_1992.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
292 SNS: Program SNS pre obdobie 1998–2002, s. 10, on-line: 
http://www.sns.sk/images/dokumenty/program_ sns_1998_2002.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
293 SNS: Program Slovenskej Národnej Strany pre parlamentné voľby 2006, s. 6, on-line: 
http://www.sns.sk/ images/dokumenty/program_sns_2006.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
294 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 255. 
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zaměřená nemá právo ani opodstatnění stát v čele státu.“295 SNS dále odmítla údajnou 

tendenci sousední Maďarské republiky „vykonávat politiku účelové selekce a 

přizpůsobování se standardům ochrany práv národnostních menšin ve prospěch 

zpochybňování hranic se sousedními státy, zpochybňování poválečného uspořádání 

Evropy a administrativního a státněpolitického sjednocování Maďarů v Karpatské 

kotlině“.296 Útoků na maďarskou menšinu, Stranu maďarské koalice a Maďarsko je 

v celém programovém dokumentu mnohem více. V kapitole IX se podrobně vysvětluje, 

jakou politiku vůči národnostním menšinám by strana prosazovala v případě zvolení. 

V programu 2006 se SNS poprvé vyjádřila také k romské problematice, a to 

svým přesvědčením, že „národnostní práva romského etnika jsou garantovaná na úrovni 

standardů mezinárodního společenství“.297 

 

4. Sociálně-tržní hospodářství a odmítnutí privatizace strategických podniků  

Zejména ve svých počátcích podporovala SNS liberální ekonomiku, postupně 

ale přešla na pozice obhajující princip sociálně-tržní ekonomiky. Odlišná politika 

v ekonomické otázkách v letech 1992 až 1993 je spojena s působením Ľ. Černáka na 

postu předsedy strany. Konečný a Zetocha upozorňují na fakt, že se „Ľ. Černák pokusil 

o vnitřní reformu SNS a zastával názor, že by se SNS měla snažit spolupracovat se 

všemi parlamentními subjekty, zasazoval se o potlačení nacionální orientace a její 

nahrazení konzervativní politikou. V ekonomické oblasti se naopak snažil posunout 

program SNS více doprava“.298 V roce 1992 se v části programu SNS věnované 

ekonomice píše: „(…) je potřebné stabilizovat politické a ekonomické podmínky. To se 

dá dosáhnout pouze na základě rychle probíhající privatizace a restrukturalizace 

národního hospodářství.“299 Jako potřebné kroky SNS navrhuje: 1. privatizaci, 2. 

demonopolizaci, 3. liberalizaci cen, 4. liberalizaci zahraničního obchodu, 5. volnou 

směnitelnost měny.300  

                                                 
295 SNS: Program Slovenskej Národnej Strany pre parlamentné voľby 2006, s. 2, on-line: 
http://www.sns.sk/ images/dokumenty/program_sns_2006.pdf,  citováno 23. 3. 2009. 
296SNS: Program Slovenskej Národnej Strany pre parlamentné voľby 2006, s. 35–36, on-line: 
http://www.sns.sk/ images/dokumenty/program_sns_2006.pdf,  citováno 23. 3. 2009.. 
297 SNS: Program Slovenskej Národnej Strany pre parlamentné voľby 2006, s. 36, on-line: 
http://www.sns.sk/ images/dokumenty/program_sns_2006.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
298 Konečný, M.; Zetocha, K. Slovenská národní strana: druhá šance. Středoevropské politické studie. 
2005, roč. VII, č. 2–3, s. 244. 
299 SNS: Volebný program Slovenskej národnej strany pre voľby do NR SR 1992, s. 4, on-line: 
http://www.sns.sk/images/dokumenty/program_1992.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
300 Tamtéž, s. 3–4. 
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Po zvolení Jána Sloty do čela strany prodělává SNS výrazné změny ve svých 

názorech na ekonomiku. Ve volebním programu pro rok 1994 SNS deklarovala, že 

„nepodporuje a nikdy podporovat nebude výprodej jakéhokoliv bohatství do rukou 

anonymních nadnárodních a kosmopolitních subjektů, které svoji ekonomickou moc 

využívají k politickému ovlivňování.“301 V roce 1998 SNS ve volebním programu 

vyhlašuje: „Sociálně tržní ekonomika je více než ekonomickým pořádkem, je to životní 

sty.l“ Jasně se strana staví také proti další privatizaci státních podniků:302 „Strategické 

podniky, které mají zásadní vliv na život lidí ve státě (např. vodárny, energetika, pošta, 

ropovody, plynovody, železnice, letiště), musí být regulované státem. SNS nebude proto 

podporovat jejich privatizaci.“303 Podobné postoje zaujímala SNS i ve volbách 2002 a 

2006.  

V roce 2006 strana svým voličům slibuje, že „(…) pokud bude ve vládě, bude 

prosazovat rozvoj ekonomiky a růst blahobytu širokých vrstev obyvatelstva v souladu 

s humánní evropskou tradicí sociální solidarity, propojením trhu s jasně určeným 

podnikatelským prostředím, součinností soukromého a veřejného sektoru“.304 

 

5. Odmítnutí vstupu do NATO, neutralita Slovenska, měkký euroskepticismus 

SNS ještě v roce 1998 prosazovala neutralitu Slovenska a zasazovala se, aby 

byla neutralita země zakotvena v ústavě „jako jeden ze zásadních ústavních principů“. 

Strana zároveň odmítala angažovanost v jakýchkoliv bezpečnostních aliancích, byť se 

v programu odvolávala na koncept kolektivní bezpečnosti.305 

SNS i PSNS vystupovaly ve volební kampani v roce 2002, v návaznosti na svou 

dřívější politiku, proti vstupu Slovenska do NATO a dožadovaly se vypsání referenda 

k této otázce: „SNS nevidí žádné přesvědčivé argumenty a přesvědčivé důvody pro 

vstup Slovenska do mezinárodních vojenských seskupení. Rozhodnutí o budoucím 

členství bude strana respektovat, pokud se uskuteční cestou přímého vyjádření 

                                                 
301 Mesežnikov, G. Vývoj stranického systému na Slovensku. Politologická revue. 1996,  roč. II, č. 1,      
s. 40. 
302 A to přesto, že v období 1994–1998, kdy byla SNS členem vládní koalice, proběhlo hned několik vln 
privatizací, často provázených korupčními skandály. 
303 SNS: Volebný program SNS pre obdobie 1998–2002, s. 21, on-line: 
http://www.sns.sk/images/dokumenty /program_sns_1998_2002.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
304 SNS: Program Slovenskej Národnej Strany pre parlamentné voľby 2006, s. 5, on-line: 
http://www.sns.sk/ images/dokumenty/program_sns_2006.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
305 SNS: Volebný program SNS pre obdobie 1998–2002, s. 17–19, on-line http://www.sns.sk/images/ 
dokumenty/ program_sns_1998_2002.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
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občanů.“306 Avšak před volbami v roce 2006 prodělala SNS v této otázce významný 

názorový posun. Jak se píše ve volebním programu z roku 2006, SNS se „ztotožňuje 

s tím, že SR v rámci zapojení se bývalých socialistických zemí do struktur NATO a EU 

nemohla zůstat stranou od tohoto dění“.307 

V pohledu na Evropskou unii zastává SNS mírně skeptický postoj. Integraci se 

apriori nebrání, nicméně vyslovuje opakovaně názor, že je třeba postupovat 

v integračním úsilí obezřetně, tak aby Slovensku nevznikly žádné ztráty a aby pro něj 

byla integrace spojena s veskrze positivním přínosem.308 Jako jednu z hlavních iniciativ 

pro volební období 2006–2010 na poli zahraniční politiky státu vyhlašuje SNS 

„decentralizaci bruselské eurobyrokracie a přestěhování některých významných 

evropských institucí do Bratislavy jako perspektivní středoevropské metropole“.309 

Porovnáním programů z let 1992–2006 dojedeme k závěru, že minimální rozdíly 

jsou ve volebních programech z let 1998 a 2002 a největší naopak mezi programy z let 

1992 a 2006. 

I přes personální změny v době opozičního působení SNS v letech 1998 a 2002 

nedošlo k výrazným změnám programových priorit. Jak už bylo zmíněno ve čtvrté 

a páté kapitole důvodem rozštěpení strany v roce 2001 na SNS A. Malíkové a PSNS J. 

Sloty byly primárně personální neshody mezi lídry, a nikoliv jejich rozdílné ideové 

názory nebo politické cíle. 

K největšímu názorovému posunu v letech 1992 až 2006 došlo v přístupu SNS 

k politice vůči národnostním menšinám a v ekonomických otázkách.  

Na základě analýzy programu, tak jak byla představena v této kapitole, lze 

dospět k závěru, že SNS se nejvíce ze všech slovenských politických stran ve svých 

programech zabývá ochranou národních zájmů a maďarskou menšinou na území 

Slovenska. Za nejútočnější by se dal pak označit volební program z roku 2006, ve 

kterém SNS hovoří o zpochybňování poválečného uspořádání Evropy. 

                                                 
306 SNS: Program národnej obnovy – Pre volebné obdobie 2002–2006, s. 18, on-line: http://www.sns.sk/ 
images/dokumenty/program_sns_2002_2006.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
307 SNS: Program Slovenskej Národnej Strany pre parlamentné voľby 2006, s. 42, on-line: 
http://www.sns.sk/ images/dokumenty/program_sns_2006.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
308 Srov. SNS: Volebný program SNS pre obdobie 1998–2002, s. 18, on-line: http://www.sns.sk/ 
images/dokumenty/program_sns_1998_2002.pdf, citováno 23. 3. 2009 a SNS: Program národnej obnovy 
– Pre volebné obdobie 2002–2006, s. 19, on-line: http://www.sns.sk/images/dokumenty/program_sns_ 
2002_2006.pdf, citováno 23. 3. 2009 nebo SNS: Program Slovenskej Národnej Strany pre parlamentné 
voľby 2006, str. 37–42, on-line: http://www.sns.sk/images/dokumenty/program_sns_2006.pdf, citováno 
23. 3. 2009. 
309 SNS: Program Slovenskej Národnej Strany pre parlamentné voľby 2006, s. 42, on-line: 
http://www.sns.sk/ images/dokumenty/program_sns_2006.pdf, citováno 23. 3. 2009. 
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Není pravděpodobně překvapivé, s ohledem na výše zmíněný výčet programových 

priorit SNS a závěrů z nich plynoucích, že od roku 2002 má Slovenská národní strana 

uzavřenou asociační dohodu s Unií pro Evropu národů, frakcí Evropského parlamentu, 

která vznikla po volbách v roce 1999 z dřívější frakce Unie pro Evropu. Tato frakce je 

spojena s evropskou politickou stranou Aliance pro Evropu národů a skládá se zejména 

z nacionalistických a konzervativních politických stran.310 Již v předcházejícím období 

ovšem SNS udržovala bilaterální styky a kontakty například s představiteli Skotské 

národní strany, Strany svobody J. Heidera, Národní fronty J.-M. Le Pena, Srbské 

radikální strany, Slovinské národní strany, s irskou stranou Fianna Fail či se stranou 

Vladimíra Žirinovského.311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
310 Srov. UEN, on-line: http://www.uengroup.org/home.html a Slovenská národná strana – partneri, on-
line: http://www.sns.sk/modules.php?name=Web_Links&l_op=viewlink&cid=5&min=10&orderby=title 
A&show=10, obojí citováno 21. 3. 2009. 
311 Srov. Bútora, M. (ed.) Slovensko 1996. Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 1997. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1997, s. 29 a Bútora, M. (ed.) Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby 
1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999, s. 43–44 a Mesežnikov, G. (ed.) Slovensko 2002. 
Súhrnná správa o stave společnosti a trendech na rok 2003. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2003, 
s. 104. 
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Závěr 

 Na začátku práce byly položeny tři základní otázky, které se pokusila tato práce 

na základě výzkumu, deskripce této problematiky a teoretických východisek 

zodpovědět. 

 První z nich se týkala postavení a působení SNS jako relevantní strany 

v politickém systému SR s ohledem na historické a identitární faktory, které toto její 

postavení mohly ovlivnit. Pro nalezení odpovědi je pravděpodobně nejvhodnější použít 

právě koncept stranických rodin, který na základě identity a vnitřní charakteristiky 

zkoumané strany vysvětluje pozice, které strana zaujímá a případně je i porovnává 

s dalšími politickými subjekty. 

 Z 2.–6. kapitoly této práce je patrné, že u Slovenské národní strany dochází k 

prolínání rodiny regionálních a etnických stran a rodiny pravicově extrémních stran, tak 

jak Beyme u „nacionalistů“ předpokládá (srov. proslovensky orientovanou politiku, 

xenofobií výroky, populistické volební kampaně, nacionalisticky zabarvené projevy 

jejích politiků v parlamentu, prosazovaní trestu smrti v roce 1998 i 2002, důraz na 

pořádek a ekonomický prospěch „vlastního národa“, odmítání integrace do NATO a 

vyvolávání strachu z ohrožení vnějším nepřítelem či SMK). 

  V podkapitole 1.1.2. bylo citováno, že by SNS mohla být považována za 

nacionalisticky jednajícího aktéra, jehož politický potenciál je založen zejména na 

„identitární mobilizaci národního společenství“. Podle našich zjištění lze s tímto 

tvrzením souhlasit a je možné najít hned několik důvodů, které podporují tento závěr. 

 Prvním z nich je skutečnost, že SNS se se svým programem, výroky různých 

představitelů strany a prosazovanou legislativou deklarativně i reálně, a to již od roku 

1990, hlásí k tradici slovenského nacionalismus, který strana používá jako politickou 

ideologii. Jak bylo v jednotlivých kapitolách chronologicky doloženo, rétorika SNS se 

po celou dobu působení strany vyznačovala extrémním podobou, kterou je možné 

z pohledu příslušníků národnostních menšin chápat jako zastrašující výhružky. 

Charakteristickými rysy působení SNS byly: úsilí o nezávislost Slovenska, obhajoba 

slovenské státnosti a samostatnosti, rezervované postoje vůči branně-bezpečnostní 

integraci, důraz na zachování vlivu většinového slovenského národa, důsledná kritika 

maďarské politické reprezentace, obhajoba slovenského vlastenectví, tradic, jazyka a 

kultury. 
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 Za druhé, v postkomunistickém Slovensku docílila strana výrazné masové 

společenské mobilizace, která se promítla i do setrvalé voličské podpory SNS a 

dlouhodobé etablovanosti strany v politickém systému. Přestože v letech 1998–2006 

byla strana, zejména z důvodu participace SMK na vládní koalici, v tzv. extrémní 

opozici vůči vládě, nelze SNS považovat za stranu antisystémovou. 

 Za třetí, velmi dobré volební výsledky a tomu odpovídající mandáty v NR SR 

napomohly straně prosadit mnoho politických cílů. Některé byly prosazeny trvaleji, jiné 

pouze na omezeně krátkou dobu. Potřeba „nacionalizovat“ agendu vládní politiky a 

v některých případech zřetelná snaha preferovat národní cíle před respektováním 

demokratických hodnot je patrná zejména ve volebním období 1994–1998. Éra vládní 

koalice HZDS–SNS–ZRS se vyznačovala tendencí k neomezené vládě většiny. Tato 

forma vlády, při které je reálně znemožněna kontrola jedné složky moci jinou složkou, 

má velmi málo společného s demokracií klasického západního modelu.312  

 Za čtvrté, z historického hlediska lze považovat SNS za stranu, která se podílela 

na formování názoru slovenské společnosti na rozdělení původní federace na dva 

samostatné celky. Avšak, a to je třeba zdůraznit, následná existence samostatné státnosti 

jako garance pro národní identitu ve vnímání jejích příznivců neoslabila význam 

působení strany. Přestože identita národnostní skupiny byla dlouhodobě a 

institucionálně zabezpečena, národ jako zdroj identifikace nepřestal ztrácet svůj 

význam. SNS má díky tomu velmi konzistentní základ svého politického program. Tato 

ideová jednota stranu dokáže stmelit i v případě vážných osobních neshod hlavních 

politických lídrů strany, jak se také stalo v letech 1999–2003. 

 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že z historického i ideového hlediska 

představuje SNS nacionalisticky jednajícího aktéra, což naprosto významně ovlivňuje 

charakter vnitřní struktury strany a jejího působení v rámci slovenské politické scény. 

 Pro zodpovězení druhé a třetí výzkumné otázky – zda lze SNS jako 

nacionalistickou stranu považovat za stranu relevantní, s odpovídajícím koaličním 

potenciálem, a jak nahlížet na vazbu vzniku a vývoje SNS k její identitě, – je klíčový 

charakter štěpení uvnitř samotné slovenské společnosti. Jestliže můžeme SNS 

považovat za silně nacionalisticky jednajícího aktéra, pak na základě konceptu Hlouška 

a Kopečka identifikujeme na Slovensku nacionalistickou konfliktní linii, jež má 

významný vliv na relevantnost a koaliční potenciál SNS.   

                                                 
312 Szomolányi, S. Kľukatá cesta Slovenska k demokracii. Bratislava: Stimul, 1999, s. 74. 
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 Ve chvíli, kdy slovenská společnost musí řešit základní otázky směřování 

slovenského národa, jak tomu bylo v letech 1992–1994 v souvislosti s rozpadem ČSFR 

a silným nacionalistickým pnutím, vzrůstá vliv a důležitost SNS. Podobný nárůst 

intenzity působení nacionalistické konfliktní linie je patrný po roce 2005.  

 Výsledky voleb a spolupráce SNS se Smerem–SD dokládají, že nacionalismus 

není tématem přitažlivým jen pro malou a nevýznamnou skupinku společnosti, ale jasně 

dělí společnost na dva zřetelně se odlišující tábory. Koaliční potenciál strany tedy 

vzrůstá ve chvíli, kdy se národní témata dostávají do popředí veřejné debaty a oslovují 

čím dál tím větší procento obyvatel. Vznik a vývoj strany se váže právě na 

nacionalistický potenciál a „národní hlas“, který hledá politický subjekt, s nímž by se 

mohl co nejlépe identifikovat. Ideově-programový základ strany je neměnný, pouze 

stejně jako nacionalistická konfliktní linie nabývá na síle, nebo se oslabuje. 

 Strany, jež se, jako SNS, dokáží opřít o národní a křesťanský pilíř, ale zároveň 

umějí prosazovat sociální témata, ve slovenské politice dosahují nemalých úspěchů – 

podobně jako HSĽS před válkou.313 Spojenectví se Smerem–SD naznačuje, jakou 

cestou by se SNS mohla vydat, aby oslovila co nejširší vrstvy voličů. 

 Na úplný konec jako definitivní shrnutí této práce si dovolím několik vlastních 

obecných závěrů, ke kterým jsem na základě analýzy působení SNS v politickém 

systému Slovenska dospěla.  

 Rozdělení na „my“ a „oni“ přináší řadu problémů (například včetně mezinárodní 

ostrakizace), se kterými se společnost musí poměrně komplikovaně a dlouho 

vyrovnávat. Nacionalisticky jednající aktéři, jako je SNS, mohou být brzdícím faktorem 

konsolidace stranického systému a demokracie. Extrémně jednající političtí hráči navíc 

vždy omezují počet možných koaličních alternativ a přispívají k sestavování 

programově heterogenních, širokospektrálních vlád – a tedy i ke křehkosti politického 

systému jako celku.  

 V případě Slovenska nelze totiž etnickou heterogenitu považovat za fatální 

překážku či zdroj nevyhnutelného společenského konfliktu, ale za možnost pro 

nedemokratické a extrémní politiky mobilizovat v zápase o politickou a ekonomickou 

moc potenciál etnických rozdílností a historických resentimentů. Domnívám se, že klíč 

k slovensko-maďarskému smíření lze nalézt jen v dialogu mezi slovenskou většinou a 

                                                 
313 Hynčica, P. SMER-SNS. Dlouhodobé ideové a strategické spojenectví? Politologická revue. 2007 
roč.XIII,  č. 2, s. 64–65. 
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maďarskou menšinou. Program, politika a síla parlamentního zastoupení SNS bohužel 

prozatím brání hlubokému a trvalému usmíření obou národů. 

 Slovensko, podle mého názoru, čeká ještě dlouhá cesta k dosažení úplné 

konsolidace demokracie. Nacionalistické a vlastenecky smýšlející subjekty musí odejít 

z centra politické moci na tak dlouho, dokud se nezbaví extrémních elementů svého 

programu a rétoriky, tak aby jejich další působení neskončilo stavem legitimizované 

xenofobie.  
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Resumé 

 Bakalářská práce „Slovenská národní strana: analýza jejího působení a postavení 

ve slovenském politickém systému v letech 1989–2006“ pojednává o dlouhodobě 

působícím politickém subjektem stranického systému Slovenské republiky – Slovenské 

národní straně. Práce se pokouší zodpovědět některé základní otázky týkající se právě 

Slovenské národní strany. Například ohledně jejího postavení v rámci slovenského 

politického systému, ohledně relevance strany a jejího koaličního potenciálu a 

v neposlední řadě také ohledně vnitřní proměny politické identity.  

 Na základě výzkum, lze stranu považovat za „nacionalisticky jednajícího aktéra“ 

hlásící se k tradičnímu slovenskému národnímu proudu. Tato skutečnost se projevuje 

hned po založení strany a zaujímá důležité místo v celé historii obnovené Slovenské 

národní strany. Můžeme v této souvislosti dokonce hovořit o nejtrvalejším 

charakteristickém rysu identity této strany. Díky vysoké politické podpoře, které se 

tomuto politickému subjektu dlouhodobě dostává, nelze stranu označit jako 

„antisystémovou“. Právě naopak, jedná se o relevantní politickou sílu v stranickém 

systému, která ovšem vždy upřednostňuje národní hodnoty před těmi demokratickými. 

Tato bakalářská práce rovněž poukazuje na fakt, že pro velkou skupinu slovenské 

společnosti je nacionalismus velmi přitažlivý politický koncept. Slovenské národní 

straně to dovoluje trvale se orientovat na tento segment společnosti  a posilovat svou 

vlastní identitu.  

 Na závěr práce je vysloven názor, že nacionalisticky jednající aktéři, jako je 

SNS, mohou být brzdícím faktorem konsolidace stranického systému a demokracie na 

Slovensku.  

 

Summary 

 The thesis „Slovak National Party: Analysis of its Activities and Position in the 

Slovak Political System in the Years 1989–2006“ discusses a long-term acting political 

entity of the Slovak party system – Slovak National Party. The work responds to several 

crucial questions relating to this party. These questions refer to the position of the 

Slovak National Party in the Slovak political system, to its political relevance and 

coalition potential, and last but not least to the transformation of the party core identity.  

 On the basis of the research, the party can be truly considered as a 

“nationalistically acting subject” professing allegiance to the traditional Slovak 
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nationalism. This phenomenon has been appearing and processing in the whole modern 

history of the Slovak National Party. We can even talk about the key and persisting 

character of the party identity. Thanks to successful aggregation of political support the 

party is not considered as the “anti-system” movement. On the contrary, the party is a 

truly relevant political player, nevertheless it prefers national values to the democratic 

ones. This thesis as well shows that thoughts of nationalism are really appealing to a big 

group of Slovak inhabitants. This is why the identity of the Slovak National Party is 

focused primarily on this issue.  

 In conclusion, the “nationalistically acting political player” represented by the 

Slovak National Party can be seen as a retardatory factor for the democracy 

consolidation in Slovakia. 
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Příloha č. 1: Volební výsledky S�S v letech 1990–2006 (tabulka) 

 

Volební rok 
Podíl platných 

hlasů v % 

Počet platných 

hlasů 

Počet přidělených 

poslaneckých 

mandátů v 150 

členné NR SR (SNR 

do roku 1993) 

1990 13,94 470 984 22 

1992 7,93 244 527 15 

1994 5,40 155 359 9 

1998 9,07 304 839 14 

2002 (SNS+PSNS) 3,32 + 3,65 95 633 + 105 084 0+0 

2006 11,73 270 230 20 

Zdroj: Statistický úřad SR, http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4490 

 

 

Příloha č. 2: ČSFR by se měla rozdělit na dva státy –sociologický průzkum (graf) 

Zdroj: Institut pro výzkum veřejného mínění (IVVM), Pravda 30. 4. 1992 
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Příloha č. 3: Výzva iniciativy „Za zvrchované Slovensko“ 

 
Výzva iniciatívy „Za zvrchované Slovensko“ 
(16. 9. 1991)  

My, ktorí sme sa prihlásili k iniciatíve Za zvrchované Slovensko, obraciame sa na 
občanov Slovenskej republiky s touto výzvou:  

Slovenský národ má teraz historickú a neopakovateľnú príležitosť uplatniť 
demokratickou cestou prirodzené a neodňateľné právo na vlastnú zvrchovanosť. 
Najnovšie udalosti v strednej a východnej Európe nás utvrdili v presvedčení, že nastal 
čas rozhodnutí. Už nie je možné odkladať uskutočnenie základného práva na štátnu 
zvrchovanosť na základe uplatnenia sebaurčovacieho práva národov. Vyzývame 
všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na politické názory, vierovyznanie a 
národnosť, aby podporili myšlienku demokratickej, svetu otvorenej zvrchovanej 
Slovenskej republiky.  

Vyzývame slovenskú politickú reprezentáciu, aby zasadla za stôl národnej dohody. 
Vyzývame poslancov Slovenskej národnej rady, aby si uvedomili vážnosť situácie, aby 
sa povzniesli nad úzke stranícke záujmy a vyhlásili v čo najkratšom čase zvrchovanosť 
Slovenska a v nadväznosti na ňu prijali a vyhlásili Ústavu Slovenskej republiky.  

Len takto sa môže Slovensko ako rovnocenný partner zaradiť do spoločenstva 
európskych štátov.  

Iniciatíva ZA ZVRCHOVANÉ SLOVENSKO  

Původní signatáři: P. Brňák, J. Budaj, J. Cuper, L. Deák, J. Darmo, V Droppa, A. Ferko, 
J. Ferko, J. Handžárik, V. Horňáček, A. Hykisch, I. Gazdík, R. Kaliský, G. Kaliská, M. 
Kováč, V. Kompánek, Z. B. Kuľhavý, M. Kňažko, B. Kunc, A. Kráľ, J. Magala, J. 
Markuš, V. Mečiar, J. Mihalík, A. Mrázek, V. Ondruš, J. Prokeš, B. Piatko, V. Repka, J. 
Rezník, D. Slobodník, P. Škultéty, M. Tkáč, T. Uhríková, J. Uhrík, P. Valo.  

Zdroj: Slovenské národné noviny 24. září 1991 
cit. dle: http://www.just.wz.cz/view.php?cisloclanku=2005010154 
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Příloha č. 4: Smlouva o vytvoření vládní koalice HZDS, RSS, ZRS a S�S 

 

Zmluva o vytvorení vládnej koalície HZDS, RSS, ZRS a S�S 

I. 

1. Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), Združenie robotníkov Slovenska (ZRS), 
Slovenská národná strana (SNS) a Roľnícka strana Slovenska (RSS) – ďalej len 
„zmluvné strany“ – uzatvárajú zmluvu o vytvorení koalície, na základe ktorej budú 
vzájomne spolupracovať na úrovni vlády Slovenskej republiky. 

2. V súlade s výsledkami parlamentných volieb v dňoch 30. septembra 1994 a 1. 
októbra 1994 a na základe vzájomnej dohody vytvoria zmluvné strany koaličnú vládu 
Slovenskej republiky. Spoločný program koaličnej vlády, súčinnosť zmluvných strán pri 
jeho realizácii a vzájomná spolupráca na všetkých úrovniach budú smerovať v duchu 
Ústavy a ďalších zákonov Slovenskej republiky ku: 

– prosperite Slovenskej republiky a jej občanov, ich kultúrnemu a duchovnému rozvoju, 

– stabilizácii politického systému, zákonodarnej a výkonnej moci, 

– naplneniu občianskych princípov, národných a štátnych záujmov Slovenskej 
republiky, 

– posilneniu vonkajšej a vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a jej suverenity, 

– zapájaniu Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách a vzťahoch, najmä 
európskych a transatlantických integračných zoskupeniach. 

3. Zmluvné strany budú vzájomne presadzovať rozvoj pluralitnej demokracie, právneho 
štátu, sociálnej i ekologicky orientovanej ekonomiky, hospodársku a sociálnu 
transformáciu, zabezpečenie a rozvoj práv občanov, vrátane práv príslušníkov 
národnostných menšín a etnických skupín na území Slovenskej republiky, ako aj trvalú 
mierovú spoluprácu s demokratickými štátmi. 

4. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky bude predložené do Národnej 
rady Slovenskej republiky po odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa 
zaväzujú Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky realizovať. 

5. Vláda Slovenskej republiky je z hľadiska činnosti zmluvných strán viazaná iba 
Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.  

II. 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci a v rozsahu vnútorných dokumentov 
presadzovať súčinnosť a spoluprácu svojich orgánov a organizácií na ústrednej, 
regionálnej, obecnej a miestnej úrovni. 
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2. Zmluvné strany sa budú pravidelne vzájomne, pravdivo a úplne informovať o 
zásadných politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a ďalších problémoch. 

3. Rozhovory zmluvných strán sa budú konať pravidelne jedenkrát týždenne na úrovni 
predsedov zmluvných strán. Každá zmluvná strana sa zaväzuje pristúpiť ku koaličným 
rozhovorom na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Zúčastňujú sa na nich predsedovia 
zmluvných strán alebo nimi poverení zástupcovia. 

4. Koaličné rozhovory na najvyššej politickej úrovni zmluvných strán sa budú konať 
najmenej raz za mesiac. 

III. 

1. Na základe tejto zmluvy budú zmluvné strany po vzájomných konzultáciách 
zabezpečovať personálne obsadenie na úrovni ministrov, štátnych tajomníkov, vedúcich 
úradov a ďalších významných funkcií. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení ministerstiev vlády SR tak, že ZRS obsadí 
funkcie jedného podpredsedu vlády, troch ministrov a troch štátnych tajomníkov; SNS 
obsadí miesto dvoch ministrov a dvoch štátnych tajomníkov; RSS obsadí miesto 
jedného štátneho tajomníka; HZDS obsadí funkciu predsedu vlády, ďalších 
podpredsedov vlády a ostatných členov vlády a štátnych tajomníkov. Obsadenie funkcií 
vedúcich úradov ministerstiev navrhne vždy príslušný minister. Obsadenie funkcie 
vedúceho Úradu vlády navrhne predseda vlády.  

IV. 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne pôsobiť pri predchádzaní sporov. 

2. V prípade vzniku sporu medzi zmluvnými stranami rokujú o jeho riešení predsedovia. 
Pokiaľ sa nedosiahne bezodkladné riešenie, zmluvné strany vytvoria pre riešenie 
sporných otázok skupiny poverených zástupcov zmluvných strán na ich riešenie, 
určenie spôsobu riešenia sporu a prípravu rozhodnutia predsedom zmluvných strán. 

3. Až do prijatia konečného rozhodnutia o spornej otázke sa zmluvné strany dobrovoľne 
zdržia akéhokoľvek komentovania, vysvetľovania vlastných postojov alebo postojov 
inej zmluvnej strany. 

4. Po prijatí konečného rozhodnutia je rozhodnutie záväzné a nespochybniteľné i 
smerom k verejnosti a tlači. Rovnako je i záväzný dohovorený rámec informovania 
verejnosti o spornej otázke a spôsobe riešenia. 

5. Z jednotlivých koaličných rozhovorov a konzultácií sa vedú a archivujú zápisy a o 
konkrétnych dohovoroch a dohodách. 

6. Zmluvné strany budú pravidelne spoločne informovať verejnosť a masmédiá o 
postojoch a zámeroch koalície. 

7. Každá zo zmluvných strán má právo informovať o svojich straníckych zámeroch a 
postojoch, a to v rámci tejto zmluvy o vytvorení koalície.  
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V. 

1. Zmluva o vytvorení vládnej koalície je zmluva otvorená, ku ktorej môže pristúpiť aj 
iná politická strana alebo hnutie so súhlasom všetkých zmluvných strán. 

2. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom jej podpísania predsedami zmluvných strán a 
zaniká dňom predvolebnej kampane parlamentných volieb, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  

V Bratislave dňa 11. decembra 1994 

Vladimír Mečiar, predseda HZDS 

Ján Ľupták, predseda ZRS 

Ján Slota, predseda SNS 

Pavel Delinga, predseda RSS 

 

Zdroj a cit. dle: deník SME 13. 12. 1994 
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Příloha č. 5: Přívrženci politických stran na osách protimaďarská nesnášenlivost a    

libertariánství vs. autoritářství  

Zdroj: Gyárfášová, O.; Mesežnikov, G. (eds.) Vláda strán na Slovensku.  
Skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. 

 

 

Příloha č. 6: Přívrženci politických stran na osách porážka komunismu a slovenský 

nacionalismus  

Zdroj: Gyárfášová, O.; Mesežnikov, G. (eds.) Vláda strán na Slovensku.  
Skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. 
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Příloha č. 7: Přívrženci politických stran na osách liberální tradicionalismus a 

slovenský nacionalismus  

Zdroj: Gyárfášová, O.; Mesežnikov, G. (eds.) Vláda strán na Slovensku.  
Skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. 

 

 

Příloha č. 8: Přívrženci politických stran na osách křesťansko-konzervativní 

klerikalismus a protimaďarská nesnášenlivost (graf) 

Zdroj: Gyárfášová, O.; Mesežnikov, G. (eds.) Vláda strán na Slovensku.  
Skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. 
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Příloha č. 9: Skupiny přívrženců politických stran: Co by je nejvíce nahněvalo? 

(tabulka) 

 

Zdroj: Gyárfášová,O.; Mesežnikov, G. (eds.) Vláda strán na Slovensku.  
Skúsenosti a perspektívy. Bratislava:Inštitút pre verejné otázky, 2004. 
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Příloha č. 10: Vybrané ukazatele kolektivních identit přívrženců politických stran 

(tabulka) 

 
Zdroj: Gyárfášová, O.; Mesežnikov, G. (eds.) Vláda strán na Slovensku.  
Skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. 
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Příloha č. 11: Orientační umístění politických stran v rámci schématu 

socioekonomické a etnické konfliktní linie 

Zdroj: Hynčica, P. SMER-S+S. Dlouhodobé ideové a strategické spojenectví?  
Politologická revue. 2007, roč. XIII, č. 2. 

 

 

  

Příloha č. 12: Vývoj volebních preferencí od voleb 2002 do voleb 2006 (tabulka) 

 

Zdroj: Gyárfášová, O.; Kollár, M.;, Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006. 
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Příloha č. 13: „S kým určitě nepůjde do koalice strana, kterou byste volili?“ 

(tabulka) 

Zdroj: Gyárfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006. 

 

 

Příloha č. 14: Výsledky sociologického průzkumu: Slovenská republika jako stát 

Slováků vs. Slovenská republika jako stát všech občanů (graf) 

 

 

Zdroj: Gyárfášová, O.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. 
Bratislava: Institut are veřejné otázky, 2006. 
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Příloha č. 15: Kompetentnost stran v očích svých přívrženců – podle % přívrženců 

přesvědčených o nejlepší schopnosti „své“ strany dosáhnout zlepšení 

v konkrétních oblastech (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Gyárfášová, O.; Kollár, M.;, Mesežnikov, G. (eds.) Slovenské voľby 2006. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006. 
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Příloha č. 16: Sociologický průzkum spokojenosti slovenské společnosti se situací 

po volbách v roce 2006 (graf) 

Zdroj: Bútora, M.; Kollár, M.; Mesežnikov, G. (eds.) Slovensko 2006.  
Súhrnná správa o stave společnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007. 

 
 

Příloha č. 17: Studie Rohrschneidera a Whitefielda: Míra důležitosti vybraných 

témat pro jednotlivé politické strany SR (tabulka) 

Zdroj: Haughton, T., Rybář, M. A Change of Direction. The 2006 Parliamentary 
Elections and Party Politics in Slovakia. Journal of Communist Studies 

and Transition Politics. 2006, roč. 22, č. 4. 
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Téma, metodologie a cíl práce 

 

Téma práce 

Tématem této práce bude prostřednictvím případové studie a aplikace vybraných 

teorií analýza působení Slovenské národní strany (SNS) na slovenské politické scéně. 

Ráda bych se především zaměřila na prvky nacionalismu, na nacionalistický 

mobilizační potenciál, který SNS doprovází již od jejího vzniku v roce 1989 a na 

aplikaci definice nacionalistické strany v případě SNS. Práce bude sledovat období od 

roku 1989 až do vzniku stávající vládní kolice v roce 2006. 

 

Základní východiska 

Systémy politických stran a jejich následná typologizace a klasifikace tvoří 

v politické vědě jednu z nejdůležitějších oblastí výzkumu. V souvislosti s typologizací a 

kategorizací politických stran se poměrně často užívá pojmu „stranická rodina“, kdy 

základním kritériem je ideologie a název strany. Avšak pokud porovnáme tradiční 

stranické rodiny, tak jak byly například navrženy Klausem von Beymem, tak žádná 

z těchto rodin není explicitně nazvána nacionalistická.  

Autoři, kteří se věnují výzkumu stran, používají často pojmy jako „pravicově 

extrémistické strany“ či „regionální a etnické strany“. A proto je definice toho, co lze 

vůbec za nacionalistickou stranu pokládat, nesmírně náročná, neboť už samotný pojem 

nacionalismus v sobě obsahuje větší množství interpretačních hledisek. 

 Studium nacionalismu, jeho projevů a forem nám pomáhá lépe chápat politickou 

situaci v mnoha postkomunistických zemí a to v období, které například Brubaker 

přirovnává k post-multinacionální éře. Síla nacionalismu tkví zejména v mobilizačním 

potenciálu, kterým disponují strany, které zvolí nacionalistický projekt za jádro své 

identity a totožnosti. 

 

Metodologie, teoretické přístupy a dosavadní výzkum 

Ve své práci využiji zejména  tři teoretické přístupy. Prvním bude již samotná 

definice nacionalismu, druhým pak vymezení pojmu „nacionalistická“ strana v rámci 

typologie stranických rodin a posledním doplňujícím bude koncepce konfliktních linií 

Hlouška a Kopečka, která na nacionalismus pohlíží jako na štěpnou linii stranického 
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systému, která je specifická pro postkomunistické státy a která v čase může nabývat 

různé intenzifikace a také se výrazně dynamicky vnitřně proměňovat.      

Z politologického hlediska je zajímavé, že až období od 90. let zaznamenává 

větší výzkumnou pozornost studiu nacionalismu a nacionalistických politických stran. 

Ve své práci bych se ráda metodologicky opřela o texty Maxmiliána Strmisky, který 

definoval nacionalistickou stranu jako „politickou stranu, jejichž volební a legitimizační 

potenciál je založen především na identitární mobilizaci národního společenství“ a dále 

pak o práce několika českých a slovenských politologů, kteří se systematicky věnují 

studiu slovenských politických stran. V nedávné době vyšla například velmi přehledně a 

kvalitně zpracovaná monografie Lubomíra Kopečka, která stručně shrnuje vývoj 

slovenského stranického systému po pádu komunismu (Kopeček, L. Politické strany na 

Slovensku 1989 až 2006). 

 

Cíl práce: 

Cílem této bakalářské práce bude analyzovat teoretické přístupy výzkumu 

nacionalistických stran a pokusit se je aplikovat na Slovenskou národní stranu. Ráda 

bych se chtěla touto prací zaměřit na následující otázky: Jakou roli sehrála Slovenská 

národní strana ve vývoji slovenského stranického systému? Jakou rétoriku SNS používá 

ve svých volebních kampaních? Do jaké míry je adekvátní a přiměřené označit 

Slovenskou národní stranu za nacionalistickou stranu a zároveň do jaké míry 

realizovaný politický program SNS splňuje atributy charakteristické pro 

nacionalistickou stranu?  

Doufám, že tato práce alespoň částečně přispěje  k určitému obohacení tohoto 

prozatím nepříliš probádaného odvětví politologie ve Střední Evropě.    
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2.2.2. Vztah propojení národa a budování státu (E. Gellner) 
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