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Úvod 

      Konzervatívny katolicizmus sa dá pokladať za jeden z najúspešnejších 

slovenských politických fenoménov. Na politickej scéne sa udržal viac ako storočie. 

Slovenskí katolíci stáli pri zrode slovenského národného povedomia, spolupodieľali sa 

na tragédii klero-fašistického Slovenského štátu, bojovali proti komunizmu a pomáhali 

budovať demokratické Slovensko. V súčasnosti sa politický katolicizmus nachádza na 

osudovej dejinnej križovatke. Na začiatku 20. storočia stáli za katolíckymi politikmi 

masy slovenského obyvateľstva. Dnes ideové východiská politického katolicizmu 

oslovujú sotva 8 percent Slovákov. Napriek tomu sa nedá poprieť, že katolícki politici 

zohrali kľúčovú úlohu pri vytváraní identity a zakladaní štátnosti slovenského národa.   

      Prečo konzervatívny katolicizmus stráca na religióznom Slovensku vplyv? 

Cieľom tejto práce je zmapovať jeho vývoj a poukázať na historické momenty, ktoré ho 

odsúdili k postupnému politickému úpadku. Predpokladá sa, že ideológia moderného 

politického katolicizmu si zachovala veľkú časť posolstva, ktoré v prvej polovici 20. 

storočia mobilizovalo masy, ale nedokázala sa prispôsobiť dynamike demokratickej 

politickej súťaže v modernej Slovenskej republike. 

      Z metodologického hľadiska je práca historickou komparáciou vývojových etáp 

osobitého fenoménu v slovenskej politike. Štruktúra práce je prispôsobená jej cieľu: 

prvá kapitola sa zaoberá koreňmi politického katolicizmu, druhá sa venuje jeho 

pôsobeniu na novodobej politickej scéne a tretia analyzuje jeho perspektívu do 

budúcnosti. Keďže kritické zhodnotenie úlohy konzervatívneho katolicizmu 

v politických dejinách Slovenska si vyžadovalo aj širšiu analýzu slovenských 

politických reálií, jednotlivé kapitoly v krátkosti rozoberajú kľúčové premeny 

politického a straníckeho systému a socio-kultúrnu transformáciu.  

      Práca vychádza z pomerne širokej palety zdrojov. Keďže k danej téme zatiaľ 

neexistuje monografia, odvoláva sa na historicky, politologicky a sociologicky 

zamerané monografie, ktoré sa dotýkajú slovenskej politiky. Z dôvodu nedostatku iných 

zdrojov využíva aj jednu diplomovú prácu. V snahe o autentický obraz slovenskej 

politiky taktiež vychádza z dobových prameňov – volebných programov Kresťansko-

demokratického hnutia a slovenskej tlače. Keďže posledná kapitola práce popisuje 

udalosti z roku 2006 a 2007, do veľkej miery stojí na článkoch zo slovenských denníkov 

a týždenníkov. Nedostatok vhodných sekundárnych zdrojov v práci kompenzujú zdroje 
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primárne: najmä rozhovory s vedúcimi predstaviteľmi1 Kresťansko-demokratického 

hnutia, ktorého dejiny tvoria chrbtovú kosť tejto práce. V práci sa s láskavým 

dovolením oslovených politikov objavujú doslovné citácie a parafrázy z uskutočnených 

rozhovorov. Je nutné zdôrazniť, že sú ich osobnými názormi. 

      Rada by som poďakovala všetkým, ktorí mi pri písaní tejto práce pomohli. 

Redakcii denníka SME, ktorá mi umožnila prístup do svojho archívu, Inštitútu pre 

verejné otázky, ktorý mi dal k dispozícii svoje publikácie, a kresťansko-demokratickým 

politikom, ktorí mi napriek svojmu plnému programu ochotne poskytli rozhovory: 

Jánovi Čarnogurskému, Františkovi Mikloškovi, Vladimírovi Palkovi a Pavlovi 

Hrušovskému. Osobitne by som chcela poďakovať svojmu konzultantovi Petrovi 

Justovi – za jeho konštruktívnu kritiku a morálnu podporu.  

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Rozhovory poskytli obaja otcovia-zakladatelia KDH, Ján Čarnogurský (bývalý predseda) a František 
Mikloško, súčasný predseda KDH Pavol Hrušovský a jeho vyzývateľ na blížiacom sa sneme Vladimír 
Palko.  
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1. KORENE SLOVENSKÉHO POLITICKÉHO KATOLICIZMU 
 

1.1. Katolicizmus ako najsilnejší slovenský politický fenomén v období I.ČSR  

      Vznik Československej republiky bol zásadným impulzom pre diferenciáciu 

politického straníctva na Slovensku. Slovenský politický tábor, ktorý bol v uhorskej 

súťaživej oligarchii (Kopeček 2006: 25) nútený udržiavať všenárodnú jednotu, sa po 

dosiahnutí všetkých štyroch demokratizačných prahov2 začal štiepiť. Kľúčom 

k pochopeniu tohto procesu sú kultúrne špecifiká, s ktorými Slovensko vstupovalo do 

novovytvoreného demokratického režimu.  

       Formovanie slovenského straníckeho systému prebiehalo na socio-kultúrnom 

pozadí, ktoré sa stabilizovalo v poslednom desaťročí éry Uhorska. Štruktúra slovenskej 

spoločnosti sa v medzivojnovom období menila relatívne málo, čo znamená, že 

základné prvorepublikové socio-kultúrne trendy majú svoj pôvod práve v uhorskej  ére 

(Kopeček 2006: 60). Tá na Slovensku zanechala výrazné stopy: krajina zaostávala 

v modernizácii i demokratizácii a navyše trpela traumou z dlhoročnej maďarizácie. 

Tesne pred vznikom Prvej republiky v slovenskej spoločnosti stále dominovali tradičné 

konzervatívno-agrárne štruktúry, silné väzby na cirkvi a poddanská politická kultúra 

charakteristická malou participáciou obyvateľov na politickom systéme a pasívnym 

prijímaním výstupov z mocenského centra (Kopeček 2006: 27). V tomto spoločenskom 

ovzduší prirodzene stagnovalo aj národné hnutie, ktoré bolo podľa klasickej typológie 

historika Miroslava Hrocha „oneskorené“ (Kopeček 2006: 70). Väčšina slovenskej 

inteligencie bola v období Uhorska sústredená v honoračnej Slovenskej národnej strane 

bez početného členstva, straníckeho aparátu a reálneho vplyvu na celouhorskú politiku.  

      Po roku 1918 sa tento stav slovenskej spoločnosti dokonale odrazil na 

vznikajúcom straníckom systéme. Určujúcimi konfliktnými líniami sa podľa schémy 

politológa Steina Rokkana stali mesto-vidiek a cirkev-štát. Krátko po vyhlásení 

Československej republiky sa kvôli rastúcej slovenskej nacionalizácii začalo výraznejšie 

prejavovať aj štiepenie centrum-periféria. Pozdĺž týchto línií sa na Slovensku 

konštituovali prvé inštitucionálne silné masové strany. Najvplyvnejšou z nich sa stala 

katolícka Slovenská ľudová strana (SĽS), ktorá dokázala prekryť všetky tri štiepenia. 

      Slovenský politický katolicizmus mal historické korene už v období Uhorska. 

Katolícka inteligencia pôvodne tvorila jedno z krídel Slovenskej národnej strany, ale po 

                                                           
2 Štyri demokratizačné prahy v terminológií Steina Rokkana: prah legitimácie, inkorporačný (volebný) 
prah, prah reprezentácie a prah výkonnej moci. 
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názorových nezhodách s jej evanjelickým vedením sa v roku 19133 osamostatnila 

a založila si vlastnú stranu – SĽS. Po začiatku prvej svetovej vojny sa SĽS stiahla do 

politickej pasivity, ale v rokoch 1918-1919 vďaka svojmu predsedovi Andrejovi 

Hlinkovi významne prispela k vzniku ČSR (Kamenec 1992a: 8). Napriek tomu, že ako 

samostatný subjekt na slovenskej politickej scéne pôsobila krátko, v slovenskom 

straníckom subsystéme Prvej republiky sa etablovala pomerne rýchlo.  

      Pod vzostup SĽS sa podpísala vtedajšia identita slovenskej spoločnosti, pre 

ktorú bola kľúčová príslušnosť k cirkvi. Konfesijné prúdy – väčšinový katolícky 

a menšinový evanjelický (Bartlová 2005: 835) - boli jedinými organizáciami, ktoré si 

v čase prevratu zachovali administratívnu sieť. K početnejšej katolíckej cirkvi sa pri 

sčítaní obyvateľstva v roku 1921 hlásilo až 70,9 percenta obyvateľov (Bartlová 2005: 

833). Náboženskú správu vykonávalo podľa údajov katolíckeho časopisu Kultúra 

približne 1700 rehoľných a svetských kňazov na 1033 farách (Bartlová 2005: 833). 

Práve miestne fary sa stali prvými straníckymi sekretariátmi. Keďže v pracovnej náplni 

kňazov bol aj súkromný život veriacich, pre katolíckych duchovných bolo pomerne 

ľahké vplývať na svoje „ovečky“ aj politicky (Bartlová 1999: 33). Práve spojenie kňaz-

politik sa pre identifikáciu s SĽS stalo zásadným. Vďaka zázemiu, ktoré ľudákom 

poskytla katolícka cirkev, a podpore Vatikánu sa strana pomerne ľahko prispôsobila 

masovému organizačnému modelu, čo sa prejavilo na rýchlo rastúcej členskej základni. 

Tá vzrástla z 2 tisíc členov v roku 1918 na 21 tisíc členov v roku 1929 a 46 tisíc členov 

v roku 1937 (Kopeček 2006: 57). SĽS sa tak stala najpočetnejším politickým 

zoskupením na Slovensku. 

      K rýchlej konsolidácii strany prispelo aj autoritatívne vedenie predsedu Andreja 

Hlinku, ktorý ako charizmatická osobnosť stranu stmeľoval. Hlinka v SĽS vybudoval 

lojálny káder funkcionárov, prípadne celých rodín, kde stranícke funkcie často 

prechádzali z otcov na synov (Bartlová 2005: 845). Zároveň postavil stranícku lojalitu 

na prvé miesto rebríčka hodnôt: vernosť dogme a predsedovi sa cenila viac ako 

intelektuálne schopnosti či skúsenosti členov strany. Hlinka tak úspešne vybudoval 

„stranu jedného muža“, čo sa v roku 1925 prejavilo na zmene názvu strany, ktorá sa 

premenovala na Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu – HSĽS.   

                                                           
3 Strana síce bola založená už v roku 1905, ale reálne v daný moment prevážila potreba „všenárodnej 
jednoty“, takže SĽS temer celé nasledujúce desaťročie fungovala v rámci SNS. V roku 1913 bola 
nezávislosť strany „obnovená“. (Kopeček 2006: 30)  
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      Program HSĽS prešiel v počiatočnom období Prvej republiky zásadnou 

premenou. Bezprostredne po vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov si strana 

kládla za cieľ presadzovať celokatolícku politickú líniu Vatikánu. Filozofickú oporu 

hľadala v nadnárodnom univerzalizme, na ktorom si katolicizmus zakladal ako na svojej 

špecifickej črte (Münz 1994: 406). Programovo HSĽS vychádzala z katolíckej sociálnej 

náuky, formulovanej v pápežských encyklikách Rerum novarum a Quadragesimo anno. 

Jej pozíciu do veľkej miery ovplyvnil aj sekularizačný tlak „ateistických Čiech“4 : vlna 

protináboženskej rétoriky, ktorá sa zdvihla krátko po vyhlásení Československej 

republiky, HSĽS umožnila postaviť slovenský katolicizmus proti českému pozitivizmu 

a kritickému realizmu a prevziať úlohu obrancu tradičných katolíckych hodnôt pred ich 

ohrozením zvonka. V tomto duchu sa nieslo aj spojenectvo s českými lidovcami, 

uzavreté pred parlamentnými voľbami v roku 1920.  

      Voľby v roku 1920 však potvrdili, že so samotnou obhajobou katolíckych 

hodnôt HSĽS neobstojí. Konfesijné požiadavky zatienila socio-ekonomická kríza, ktorá 

na Slovensku vypukla krátko po vzniku Československa. Po rozpade Uhorska sa 

spretrhali pre Slovensko kľúčové ekonomické väzby, čo spustilo celkovú 

deindustrializáciu krajiny a následne búrlivé sociálne prejavy ľavicového radikalizmu. 

Z tejto situácie ťažili hlavne sociálni demokrati, ktorým dôraz na ekonomické a sociálne 

otázky priniesol víťazstvo v parlamentných voľbách na Slovensku. HSĽS skončila až na 

treťom mieste. Ľudáci si uvedomovali, že z „bieleho“, čiže katolíckeho Slovenska sa 

v daných podmienkach ľahko môže stať Slovensko „červené“5 (Bartlová 2006: 263). 

Sociálnym demokratom okrem ekonomických problémov jednoznačne nahrávala aj 

slabosť mestských stredných vrstiev, kvôli ktorej na Slovensku neuspeli liberáli. Aby 

HSĽS získala viac slovenských voličov, musela rozšíriť svoj program o značnú dávku 

sociálneho populizmu a ponúknuť alternatívny návrh riešenia socio-ekonomickej krízy. 

Tým sa stal autonomistický koncept. 

      Vďaka tomuto programovému posunu HSĽS podchytila a vyzdvihla konfliktnú 

líniu centrum-periféria, ktorá po vzniku Prvej republiky na Slovensku rýchlo získavala 

prevahu. Slovensko sa postupne „slovakizovalo“, k čomu okrem nepriaznivej socio-

ekonomickej situácie prispela aj politika pražského centralizmu. Úlohu zohralo aj 

samotné nastolenie demokratického režimu, ktoré vytvorilo ideálne podmienky pre 

                                                           
4 Dôležitým medzníkom je zbúranie Mariánskeho stĺpu na Staromestskom námestí v Prahe. (Kopeček 
2006: 63)  
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národne-kultúrnu emancipáciu Slovákov. Tento stav bol živnou pôdou pre 

autonomistické strany slovenskej proveniencie: SNS a predovšetkým HSĽS.  

Spojením katolicizmu, sociálneho populizmu a autonomistickej požiadavky sa 

ľudákom podarilo pritiahnuť do svojich radov väčšinu obyvateľov Slovenska, ktorí boli 

z rôznych príčin nespokojní s vývojom v medzivojnovej ČSR. Táto taktika už 

začiatkom dvadsiatych rokov zaistila HSĽS v rámci slovenského straníckeho 

subsystému pozíciu lídra. Medzi importovanými6 stranami, stranami národnostných 

menšín a stranami slovenskej proveniencie sa etablovala ako najvýznamnejší regionálny 

aktér. Jej úspech spočíval v tom, že sa včas preorientovala na široké vrstvy voličstva, 

prijímala veriacich iných konfesií, prípadne aj „národne zblúdilé ovečky“, ktoré 

zastávali posty v období maďarizácie (Bartlová 1999: 35). Jednotiacim prvkom 

heterogénnej voličskej základne bol autonomistický nárok. Najväčší volebný úspech 

HSĽS dosiahla v roku 1925, keď na Slovensku prekročila hranicu 34 percent 

oprávnených voličov. Víťazstvo jej zaistilo hlavne to, že „...prvá dôsledne a rozhodne 

začala propagovať nevyhnutnosť riešenia slovenskej otázky“ (Bartlová 2005: 850).     

Dôraz na štátoprávne usporiadanie sa pre HSĽS zároveň stal dvojsečnou zbraňou – 

priniesol jej popularitu, ale diskvalifikoval ju z účasti na celorepublikovej vláde. Primát 

slovenskej autonómie totiž u ľudákov postupne zatlačil do úzadia zvyšok programu, 

vrátane ochoty podporovať demokraciu a súťaživú politiku (Kopeček 2006: 71). Reálne 

hrozilo, že hlavný cieľ strany, národné sebaurčenie, sa môže dostať do rozporu 

s demokraciou, čo v pražských politických kruhoch vyvolávalo oprávnené obavy. Dá sa 

však povedať, že vývoj HSĽS týmto smerom bol do istej miery nevyhnuteľný: 

v podmienkach demokratického zriadenia vstúpilo slovenské národné hnutie do 

záverečnej fázy a vyzdvihlo národné záujmy nad všetko ostatné. Pre HSĽS ako 

samozvaného „jediného obrancu národa“ tak vstup do vlády, ktorá nerešpektovala jej 

požiadavky, nebol prijateľný.   

Napriek tomu sa HSĽS v období Prvej republiky nedá označiť za anti-systémovú 

stranu. Podľa Giovanniho Sartoriho bola skôr protestnou (Sartori 2005: 137), 

semilojálnou opozíciou, ktorá sa pokúšala o zmenu štátoprávneho rámca a korekciu 

liberálne demokratického usporiadania tak, aby došlo k posilneniu kresťansko-

konzervatívnych prvkov (Kopeček 2006: 51). Je nutné zdôrazniť, že program politickej 

autonómie Slovenska v poňatí HSĽS pod vedením Andreja Hlinku vždy počítal so 

                                                           
6 Strany importované z českých krajín: českí ľudovci, národní demokrati, národní socialisti, živnostníci 
a ďalšie politické subjekty. 
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zachovaním spoločnej republiky. Strana sa snažila dosiahnuť svoj cieľ rôznymi 

spôsobmi: po neúčinnej opozičnej politike si v rokoch 1927-1929 vyskúšala aj účasť vo 

vláde, pričom dúfala v nastolenie slovenskej autonómie „zhora“. Táto taktika 

stroskotala a strana za vstup do vlády zaplatila prepadom v obecných voľbách v roku 

1928 a v parlamentných voľbách v roku 1929 (Kamenec 1998: 48). Vládne intermezzo 

HSĽS na nejaký čas odradilo od ďalších pokusov dohodnúť sa s Prahou. V tridsiatych 

rokoch sa strana sústredila na vytváranie slovenských stranícko-politických blokov 

a celkové zjednotenie autonomistického tábora. V roku 1932 v záujme vydobytia 

slovenskej autonómie uzavrela spojenectvo s evanjelickou Slovenskou národnou 

stranou, čím jasne demonštrovala ochotu prekonať náboženské rozdiely v mene 

politických požiadaviek.    

Aj keď sa HSĽS v medzivojnovom období ešte nedá charakterizovať ako 

separatistická strana, je pravda, že na jej okraji po celý čas existovali radikálne prúdy, 

ktoré vybočovali z oficiálnej politickej línie (Kamenec 1992: 8). V počiatočnom období 

Prvej republiky išlo o organizáciu Rodobrana, vytvorenú podľa talianskeho fašistického 

vzoru, neskôr o časopis Nástup a v roku 1938 o Hlinkove gardy. Práve zakladatelia 

radikálneho krídla - Vojtech Tuka, Ferdinand Ďurčanský a Alexander Mach sa na konci 

30. rokov pričinili o rozpad Československa a vytvorenie klero-fašistického 

Slovenského štátu. Kde treba hľadať korene tragického vývoja HSĽS?    

K úvahám o prevzatí moci na Slovensku priviedlo vedúcich funkcionárov HSĽS 

presvedčenie, že strana je jediným autentickým reprezentantom slovenského národa. 

Fetišizácia HSĽS mala pôvod v jej politickej sile: aj keď strana nikdy nezískala viac než 

34 percent hlasov, pravidelne na Slovensku vyhrávala voľby, čo vytvorilo u jej lídrov 

ilúziu, že má za sebou celý slovenský národ. Druhý muž HSĽS Jozef Tiso v roku 1935 

povedal: „Máme právo hovoriť menom slovenského národa, lebo máme za sebou jeho 

numerickú väčšinu, ale aj preto, že o slovenskom národe na Slovensku jedine my 

hovoríme.“ (Kamenec 1998: 54) Dané presvedčenie sa nezakladalo na pravde, ale jasne 

poukazovalo na autoritárske tendencie, ku ktorým sa okrem radikálneho prúdu v strane 

hlásil aj sám Tiso. Dá sa povedať, že práve tento mesianizmus vedenia HSĽS v sebe 

skrýval zárodok neskoršej transformácie strany na autoritatívnu, či dokonca totalitnú. 

Radikalizácia HSĽS sa nakoniec zavŕšila výmenou lídra v 

podmienkach vystupňovanej medzinárodne politickej krízy na jeseň roku 1938. Smrť 

Andreja Hlinku, predstaviteľa umierneného prúdu v HSĽS, vyniesla na čelo strany 

Jozefa Tisa, ktorý bol zástancom pragmatickej politiky. Po Mníchovskej dohode HSĽS 
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pod jeho vedením využila vyhrotenú situáciu, v ktorej sa ČSR nachádzala, a bez 

predošlého súhlasu centrálnej vlády podpísala 6. októbra 1938 tzv. Žilinskú dohodu, 

ktorá žiadala okamžité ustanovenie slovenskej autonómnej vlády. Požiadavka bola 

splnená už nasledujúci deň. HSĽS týmto zavŕšila svoj dvadsaťročný boj – zároveň ale 

vstúpila do najkontroverznejšieho obdobia svojho politického pôsobenia. 

 

1.2. Politický katolicizmus v období Slovenského štátu 

Zatiaľ čo sa česká politická reprezentácia zmierovala s novým štátoprávnym 

usporiadaním, v HSĽS sa aktivovalo pronemecké krídlo so separatistickými 

tendenciami smerujúcimi k vytvoreniu samostatného slovenského štátu (Kamenec 1992: 

10). V rámci strany šlo o menšinový, ale vplyvný prúd, ktorý pomerne rýchlo presadil 

fašizáciu vnútorných pomerov v krajine: „zjednotenie“ politických strán v Strane 

slovenskej národnej jednoty, zákaz opozičnej tlače, zosilnenie cenzúry, zriadenie Úradu 

propagandy a koncentračného tábora v Ilavskej väznici, zastrašovanie občanov 

príslušníkmi Hlinkových gárd či protižidovské zásahy (Kamenec 1992: 11). Slovensko 

sa tak začalo dištancovať od liberálne demokratického režimu Prvej republiky. V tejto 

atmosfére prebehli 18. decembra 1938 prvé a posledné voľby do Snemu Slovenskej 

krajiny, v ktorých jediná kandidátka HSĽS - Strany slovenskej národnej jednoty získala 

97,3 percent hlasov. HSĽS tak sústredila vo svojich rukách temer neobmedzenú moc. 

Zároveň dala reorganizáciou autonómie jasne najavo, že sympatizuje s nacistickým 

Nemeckom. 

Napriek týmto politickým trendom predstavovala slovenská autonómia pre väčšinu 

členov HSĽS konečnú podobu štátoprávneho usporiadania ČSR. S rozpadom 

Československa a vytvorením samostatného slovenského štátu rátalo iba separatistické 

krídlo, sústredené okolo Vojtecha Tuku, Alexandra Macha a Ferdinanda Ďurčanského. 

Realisticky zmýšľajúci politici si uvedomovali, že odtrhnutie Slovenska by bolo vo 

vyhrotenej medzinárodne-politickej situácii politicky i ekonomicky riskantné. Z výroku 

slovenského premiéra a predsedu HSĽS Jozefa Tisa z februára 1939 je zjavné, že 

umiernení ľudáci s okamžitým osamostatnením Slovenska nepočítali, k slovenskému 

štátu sa malo „dospieť evolučnou cestou a bez vonkajšieho zasahovania“ (Kamenec 

1992: 18). 

O budúcnosti Slovenska ale nakoniec rozhodol práve zahranično-politický nátlak 

nového hegemóna strednej Európy - hitlerovského Nemecka. Adolf Hitler plánoval 

ČSR zlikvidovať a hľadal už len najvhodnejšiu zámienku, ktorou sa mal stať rozpad 
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štátu zvnútra (Kamenec 1998: 68). Nahrávala mu pritom eskalujúca kríza v ČSR: 

ústredná vláda, znepokojená fašizáciou Slovenska, vyhlásila na Slovensku výnimočný 

stav a obsadila kľúčové časti krajiny, čo väčšina slovenských obyvateľov pokladala za 

útok na autonómne štátoprávne usporiadanie  (Kamenec 1992: 19). Führer napätú 

vnútropolitickú situáciu využil a informoval slovenského premiéra Tisa o svojom 

zámere obsadiť české územia. Zdôraznil, že Slovensko je ochotný vynechať za 

predpokladu, že slovenský snem s nemeckou pomocou vyhlási nezávislosť. K ultimátu 

Hitler pripojil aj správu o údajnom sústreďovaní maďarských vojsk na južných 

hraniciach Slovenska. Slovenskí politici nakoniec zastrašovaniu podľahli a 14. marca 

1939 vyslovili v sneme súhlas s vytvorením samostatnej Slovenskej republiky. Aj keď 

pri schvaľovaní návrhu vedeli, že nový štát sa stane nástrojom nemeckej ríše, na 

verejnosti museli tvrdiť, že vznikol zákonne a z vôle národa. Šlo o vedomú, 

pragmatickú falzifikáciu dejín (Kamenec 1998: 73): v skutočnosti sa o osude Slovenska 

rozhodlo pod nacistickým nátlakom a za reálneho nebezpečenstva okupácie zo strany 

nežičlivých susedov Nemecka, Maďarska a Poľska (Kamenec 1998: 72). 

Novovytvorená Slovenská republika sa v zahranično-politických koncepciách 

Nemecka rýchlo zafixovala ako „vzorový štát“, akási propagandistická vizitka pre 

strednú a juhovýchodnú Európu (Kamenec 1992: 38). Bola živým dôkazom toho, že 

„ochrana“ Berlína môže malým národom zaistiť prežitie a politickú sebarealizáciu. Na 

slovenskej strane daná interpretácia „...vydatně živila tezi o nutnosti a produktivnosti 

tzv. politiky menšího zla...“ (Kamenec 1992: 39). Tento politický kurz, vo vojnovom 

období typický pre HSĽS, stál za dôsledným uplatňovaním pronemeckej zahraničnej 

politiky a cieleným budovaním autoritárskeho, v určitých obdobiach až totalitného 

politického systému. HSĽS chcela svojimi krokmi dokázať ríši lojalitu a zabezpečiť si 

tak „miesto pod slnkom“ v nacistami plánovanej novej Európe (Kamenec 1992: 45). 

Politický režim vo vojnovom Slovenskom štáte7 však napriek snahe HSĽS 

a výdatnému nátlaku z nemeckej strany nikdy nenadobudol trvalejšiu, stabilizovanejšiu 

podobu. Vládnuca symbióza politickej strany a kňazstva, zaštítená nacistickým 

Nemeckom, sa medzi historikmi zažila ako „klerofašizmus“ (Příhoda 1990: 49). O 

klerikálnom charaktere režimu niet pochýb, bol zakotvený priamo v ústave, podľa ktorej 

štátna autorita vychádzala výlučne z Boha: „Slovenský národ pod ochranou Boha 

                                                           
7 Podľa ústavy bol štát republikou, ale keďže republikánstvo sa v európskych pomeroch spájalo 
s antiklerikálnym a revolučne-osvietenským odkazom Veľkej francúzskej revolúcie, dávala sa v praxi 
prednosť názvu „Slovenský štát“.  
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Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou 

Jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát.“ 

(Ústava Slovenskej republiky 1939). Ústava priamo popierala suverenitu ľudu, princíp 

posvätný v liberálnych ústavách8 (Nedelsky 2001: 220). Zložitejšie sa hodnotí miera 

fašizácie, respektíve totalizácie ľudáckeho režimu. Podľa typológie nedemokratických 

režimov politológa Juana Linza šlo v Slovenskom štáte o režim autoritársky, 

charakteristický limitovaným politickým pluralizmom, absenciou prepracovanej 

vedúcej ideológie, depolitizáciou spoločnosti, relatívne autonómnou nepolitickou sférou 

a prežívajúcimi tradičnými inštitúciami (Kopeček 2006: 83-84). Režim prechádzal 

systémovými posunmi po osiach mentalita-ideológia, pluralizmus-monizmus 

a mobilizácia-depolitizácia a kolísal medzi organicko-etatickou a defektne-totalitnou 

formou. Dokonale odrážal mocenský zápas medzi umierneným a radikálnym krídlom v 

HSĽS. Konzervatívni katolíci chceli totalitný režim zavádzať postupne, s ohľadom na 

kresťanský pilier a pri zachovaní určitej právnej a personálnej kontinuity 

s predchádzajúcim prvorepublikovým vývojom (Kamenec 1998: 78). Radikáli plánovali 

nastoliť totalitný režim nemeckého typu, pričom sa plne spoliehali na metódy a teóriu 

novopohanského nacionálneho socializmu, ktorý bol v priamom rozpore s ľudáckym 

kresťanským solidarizmom. Do boja o moc prirodzene zasahovalo aj nacistické 

Nemecko, ktoré presadzovalo rýchlu totalizáciu Slovenského štátu. Rôzne fázy režimu 

tak odrážali predovšetkým relatívny vplyv dvoch krídel v HSĽS a spôsob, akým na seba 

pôsobili. 

V období 1939-1940 sa dá hovoriť o organicko-etatickom, relatívne liberálnom type 

autoritatívneho režimu. Predstavitelia HSĽS kládli dôraz na organické prístupy a anti-

liberálnu a anti-kapitalistickú rétoriku katolíckej cirkvi (Kopeček 2006: 91), ktoré 

u Slovákov, sklamaných z liberálnej demokracie a trhového hospodárstva, nachádzali 

najväčšiu odozvu. Oficiálne stál program HSĽS na troch pilieroch: stavovskom, 

kresťanskom a národnom. V praxi sa najviac uplatnil posledný, národný pilier, pretože 

bol „nejvíc kompatibilní s národním socialismem radikálů a (přechodne) vyhovoval 

i Nemcům“ (Kopeček 2006: 90). Teória kresťanského nacionalizmu (Münz 1994: 456), 

ktorú vytvoril prezident Jozef Tiso, spolitizovala katolícku vieroučnú náuku (Jašurek 

2004: 263) a využila ju ako mobilizačný element, čím si u vysoko religiózneho 

slovenského obyvateľstva zaistila masovú podporu. K popularite a dôveryhodnosti 

režimu významne prispelo aj to, že ho ideologicky a personálne zaštítila rímsko-
                                                           

8 Vlastný voľný preklad z angličtiny. 
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katolícka cirkev. Na všetkých stupňoch organizačnej siete HSĽS, v sneme, štátnej rade, 

vo výchovných funkciách v Hlinkovej mládeži a armáde, sa angažovali kňazi. Kontrola 

obsahu katolíckeho myslenia univerzálnou cirkvou a pápežom sa však čoskoro stala 

prekážkou budovania totalitnej ideológie na kresťanskom pilieri (Kopeček 2006: 89). 

Nacionálne-socialistické krídlo v HSĽS s nemeckou pomocou vystavilo konzervatívne-

kresťanskú mentalitu režimu nátlaku nacistickej ideológie9, čo prispelo k celkovej 

premene režimu z organicko-etatického na defektne-totalitný. 

Defektne-totalitnou fázou, ktorá sa vymedzuje rokmi 1940 a 1942, vyvrcholila 

ľudácka politika menšieho zla. Po rokovaní slovenských a nemeckých predstaviteľov v 

Salzburgu prevzalo kľúčové páky výkonnej moci v štáte radikálne krídlo HSĽS. Nástup 

fašistických síl naštartoval celkovú premenu verejného života na Slovensku. Boj medzi 

dvoma prúdmi v strane sa vyostril a konzervatívne-katolícke krídlo v snahe udržať si 

moc prebralo terminológiu radikálov, čo prispelo k celkovej fašizácii režimu. Vznikla 

umelá teória o špecifikách slovenského nacionálneho socializmu, zhrnutá v prácach 

„Tisovo učenie“ a „Slovenský národný socializmus“. Podľa nacistického vzoru sa 

posilnila pozícia strany: vedúcu úlohu HSĽS, ukotvenú v ústave, doplnil vodcovský 

princíp a v roku 1942 oficiálny titul Vodca, ktorý prirodzene pripadol prezidentovi 

Tisovi. Predstavitelia HSĽS kládli väčší dôraz na politickú mobilizáciu spoločnosti, 

stranícka legitimácia sa stala podmienkou kariérneho postupu, čo viedlo k nárastu 

členskej základne zo 183 000 členov v roku 1939 na rekordných 300 000 členov v roku 

1943 (Kopeček 2006: 92). Aj keď HSĽS nechcela nahradiť kresťanský pilier 

nacistickou ideológiou, na osi mentalita-ideológia nastal zreteľný posun, ktorý sa 

prejavil prehĺbením antisemitizmu. Tzv. židovský kódex zo septembra 1940 sa stal 

jedným z najkrutejších protižidovských zákonov v novodobých dejinách Európy 

(Kamenec 1991: 125). Slovensko ako jediné z nemeckých satelitov vlastnými 

prostriedkami deportovalo viac ako 58 000 židovských občanov - takmer dve tretiny 

štvorpercentnej židovskej menšiny v krajine. Je však nutné zdôrazniť, že ľudácky 

antisemitizmus nevychádzal z rasových kritérií, ale z maloburžoáznych obranných 

pozícií, operujúc s protižidovskými heslami a požiadavkami ešte z propagačného 

arzenálu 19. storočia (Kamenec 1991: 278). Napriek tomu, že v rokoch 1940-1942 

režim jasne smeroval k totalite, nikdy sa totalitným nestal: mimo jeho kontrolu zostalo 

                                                           
9 Mentalita je podľa politológa Juana Linza okamžitý, nekonštruovateľný postoj, ktorý je vo svojej 
podstate beztvarý a premenlivý, kdežto pod ideológiou sa rozumie ideálny, k postulovanému cieľu 
vztiahnutý pojem-obsah, ktorý je pevne tvarovaný a konštantný. (Balík, Holzer 2001: 36) 
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hospodárstvo, armáda a justičné orgány, vďaka ktorým sa na Slovensku nevyniesol ani 

jeden rozsudok smrti10. Armáda sa stala ohniskom protirežimnej aktivity a v auguste 

1944 šokovala predstaviteľov režimu Slovenským národným povstaním. 

Defektne-totalitná etapa v Slovenskom štáte sa hodnotí ako jedno z najtragickejších 

období slovenských dejín. Historici sa zhodujú, že „démon súhlasu“, ktorý ľudácku 

politiku v rokoch 1940-1942 ovládal, poprel základné kresťanské princípy, na ktorých 

HSĽS pôvodne budovala svoj režim. Aj keď strana neustále zdôrazňovala svoju 

príslušnosť k svetovému katolicizmu, slúžil jej sčasti ako zámienka na to, aby sa mohla 

dištancovať od ideológie nemeckého národného socializmu a nacizmu, s ktorým musela 

koexistovať, ale ktorý bol protikresťanský (Münz 1994: 404). Expert na Slovenský štát 

Ivan Kamenec mieni, že na nešťastnom vyústení ľudáckeho politického kurzu nič 

nemení ani skutočnosť, že viacerí predstavitelia umierneného krídla vnútorne 

nesúhlasili s nastupujúcimi nacionálno-socialistickými metódami, čo prejavovali 

individuálnymi, súkromnými akciami v prospech jednotlivých osôb11. Slovenská 

politická elita nemala dosť rozhodnosti a odvahy urobiť podľa talianskeho vzoru 

osudový krok a odpútať sa od hitlerovského Nemecka. 

V záverečnej fáze svojej existencie, ohraničenej rokmi 1943 a 1945, si ľudácky 

režim zachovával nejasne autoritársky charakter, ale smeroval k deideologizácii 

a depolitizácii, čím sa opätovne približoval k organicko-etatickej forme. Princípy 

nacionálneho socializmu tichou cestou odumierali a predstavitelia režimu naopak 

vyzývali slovenské obyvateľstvo, aby sa nestaralo o veľkú politiku, ale pracovalo 

v záujme národa a štátu. Na ústupe z represívnych pozícií sa podpísalo najmä morálne-

politické oslabenie HSĽS. K delegitimizácii štátostrany prispela okrem židovských 

deportácií a nemeckých porážok aj absencia samočistiacich mechanizmov, ktorá je pre 

autoritatívne a totalitné režimy typická. HSĽS strácala body hlavne tým, že sa 

nepridŕžala uceleného programu a často obracala politické zásady z kritických rokov 

1938-1939 o stoosemdesiat stupňov. Upustila napríklad od kľúčového hesla „národ je 

viac než štát“. Aj keď bolo už v roku 1943 evidentné, že väčšina slovenského národa 

nestotožňuje svoje záujmy s tou podobou štátnosti, ktorá existovala, vládnuca strana 

podnikala všetko možné, aby verejnosť presvedčila, že „štát je viac než národ“ 

                                                           
10 Dôkazom autonómie určitých subjektov je napríklad aj hlasovanie o deportáciách židovských 
obyvateľov, v ktorom sa predseda Maďarskej strany na Slovensku János Esterházy ako jediný vyslovil 
proti. 
11 Tzv. prezidentské výnimky chránili 5000 až 6000 osôb židovského pôvodu, týkali sa predovšetkým 
židovských konvertitov. (Kamenec 1998: 93) 
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(Kamenec 1992: 136). V konečnom dôsledku HSĽS nedokázala udržať kontrolu nad 

autonómnymi štruktúrami a tie jej postupne vypovedali poslušnosť. Je možné, že 

ľudácky režim by sa bol rozpadol už pred koncom druhej svetovej vojny, nebyť 

nemeckej okupácie po Slovenskom národnom povstaní v auguste 1944. Počas okupácie 

sa na Slovensku pod nemeckým nátlakom opäť uplatňovali fašisticko-totalitné metódy, 

ale viac vo sfére propagandistickej ako praktickej. Po kapitulácii Nemecka padol režim 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany definitívne. 

Z hodnotenia éry Slovenského štátu sa pre politický katolicizmus dajú vyvodiť 

zásadné dôsledky. Potvrdilo sa, že HSĽS do veľkej miery držala nad vodou vodcovská 

osobnosť prezidenta Tisa, ktorý bol aj v posledných mesiacoch režimu najpopulárnejšou 

osobnosťou celej politickej garnitúry a autoritou pre značnú časť obyvateľstva. 

Schopnosť postaviť silného lídra sa neskôr stala kľúčovou aj pre moderné kresťansko-

demokratické hnutie. Z programového hľadiska boli dôležitými momentmi v dejinách 

politického katolicizmu posuny po osi mentalita-ideológia. V počiatočných fázach 

ľudáckeho režimu sa HSĽS dala označiť za pragmaticko-hegemonickú stranu, pre ktorú 

bola mentalita, viazaná na katolicizmus a nacionalizmus, dôležitejšia ako nacistická 

ideológia. V neskoršom období sa HSĽS priblížila k ideologicko-hegemonickému typu 

strany, ale šlo len o dočasnú, pragmatickú zmenu v réžii radikálneho krídla 

a nacistického Nemecka. Neskorší politický katolicizmus  sa odvíjal od prvotného 

prepojenia kresťanského a národného piliera. Odkaz prezidenta Tisa, ktorý sa pokúsil 

prekonať egoizmus nacionalistického partikularizmu zahrnutím univerzálnych 

humanistických princípov katolíckej viery (Jašurek 2004: 265), ostal živou súčasťou 

kresťansko-demokratickej politiky. Naopak, za špecifikum politického katolicizmu 

daného obdobia sa dá označiť Tisovo poňatie štátnej autority, ktorá vychádzala výlučne 

z Boha a tak popierala suverenitu ľudu - posvätný princíp v liberálnych ústavách12. 

(Nedelsky 2001: 220)       

 

1.3. Katolicizmus v boji proti komunizmu: katolícky disent v komunistickom 

Československu 

Napriek tomu, že väčšina katolíckych politikov sa v ére Slovenského štátu 

skompromitovala, politický katolicizmus ako taký zostal významným hráčom aj 

v období 1945-1948. Katolíci sa angažovali v Demokratickej strane (DS), ktorá správne 

odhadla silu voličskej základne zakázanej HSĽS a v tzv. Aprílovej dohode z volebného 
                                                           

12 Vlastný voľný preklad z angličtiny. 
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roku 1946 zaručila katolíckym politikom dvojtretinovú väčšinu medzi kandidátmi na 

poslancov. Tento krok jej priniesol volebné víťazstvo nad Komunistickou stranou 

Slovenska (KSS).  Voličské segmenty na Slovensku boli naďalej fixované na určitý typ 

politických aktérov, ktorí napriek zmenenej podobe reprezentovali dlhodobé politické 

orientácie (Kopeček 2006: 130). Kombináciou „vidieka“ z konfliktnej línie „mesto-

vidiek“ a „cirkvi“ z konfliktnej línie „cirkev-štát“ sa DS priblížila „catch-all“ formátu 

a dosiahla jednoznačný úspech. Porážka komunistov sa tak nedá pokladať za „...výraz 

nějakého demokratického smýšlení většiny slovenské společnosti, nýbrž za odraz 

starších sociálně-politických trendů...“ (Kopeček 2006: 115) Je zjavné, že politický 

katolicizmus si udržal vplyv najmä vďaka nezmenenej sociálnej štruktúre spoločnosti a 

v demokratických podmienkach by sa bol rehabilitoval. Nastupujúca komunistická 

garnitúra si toho bola vedomá a po prevrate vo februári 1948 tvrdo zakročila proti 

katolíckym politikom a rímsko-katolíckej cirkvi. 

V období 1948-1989 tak politický katolicizmus prakticky prestal existovať. Tzv. 

katolícky disent sa sústreďoval na náboženské otázky a na rozdiel od Charty 77, ktorá 

bola širokou koalíciou odporcov komunistického režimu, bol koalíciou ľudí s určitým 

spôsobom myslenia a ucelenou predstavou o vzťahu cirkvi a štátu a náboženských 

a občianskych práv. Nevyžadoval dodržiavanie pozitívneho, ale prirodzeného práva. 

Napriek svojmu nábožensko-spoločenskému zameraniu zákonite pôsobil aj politicky, 

pretože kresťanská viera v otázkach praktizovania viery medzi súkromnou a verejnou 

sférou nerozlišuje. Politický dopad jeho akcií však nebol výsledkom cieľavedomej 

snahy o zvrhnutie režimu, ale obrannej reakcie na perzekúciu, ktorej bola v období 

1948-1989 vystavená katolícka cirkev (Cuhra 2005: 78).  

Keďže porevolučná katolícka politická reprezentácia vyrástla z kresťanského 

disentu, jeho postavenie v komunistickom systéme je pre pochopenie moderného 

politického katolicizmu kľúčové. Kresťanský, respektíve katolícky disent dominoval 

v rokoch 1948-1989 slovenskej politickej opozícii voči komunistickému režimu. 

Myšlienka kresťanského náboženstva ako významnej spoločenskej demokratizačnej sily 

je v politológii častou témou, venuje sa jej napríklad Samuel Huntington či Alfred 

Stepan, ktorý podotýka, že „...úspešné demokratické tranzície v kultúrne náboženských 

spoločnostiach boli vždy predchádzané vnútornou diskusiou v rámci dominantnej 

náboženskej komunity. Takáto debata sa netýkala oddelenia od politiky alebo 
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sekularizmu, ale kompatibility náboženskej doktríny s politickou reformou.“13 (Farr 

2006: 17). Na Slovensku, kde sa k väčšinovej rímskokatolíckej cirkvi v roku 1950 

hlásilo 76,2 percent obyvateľov (Barnovský, Pešek 1997: 13), išlo o exemplárny prípad. 

Dá sa povedať, že práve spoločenský dopad praktizovania katolíckej viery v krajine 

vytvoril predpoklady pre pád komunistického režimu. Na druhej strane je nutné 

zdôrazniť, že katolícky disent sám seba nevnímal ako politickú opozíciu, túto rolu 

naopak odmietal. Martin Bútora v tejto súvislosti hovorí: „...ak aj existovali skupiny, 

ktorých pôsobenie a zámery presahovali alebo preskakovali do politiky, nedeklarovali 

svoje ciele ako primárne politické. Bolo to značne fragmentarizované, partikulárne 

dianie, a keď to porovnáme s klasickým vymedzením politickej opozície, sily, ktorá 

ašpiruje na prebratie politickej moci alebo aspoň na účasť na moci..., tak o niečom 

takom sa na Slovensku hovoriť nedalo.“ (Marušiak 2000: 62) V rámci katolíckeho 

disentu mala politické ambície iba skupina intelektuálov okolo Jána Čarnogurského, 

Františka Mikloška a Jána Langoša. Tajná Cirkev na čele s tajným biskupom Jánom 

Chryzostomom Korcom a laická časť tajnej Cirkvi, vedená Vladimírom Juklom 

a Silvestrom Krčmérym, bola orientovaná výlučne nábožensky. Po skúsenosti 

s režimom Slovenského štátu sa katolícki biskupi nechceli zapliesť s politikou a už 

v auguste roku 1945 zakázali politickú činnosť duchovných (Barnovský, Pešek 1997: 

34). 

Dejiny katolíckeho disentu sú predovšetkým dejinami tzv. tajnej Cirkvi. Jej korene 

siahajú až k vojnovému ľudáckemu režimu a spájajú sa charizmatickou osobnosťou 

chorvátskeho kňaza Tomislava Poglajena-Kolakoviča. Tento jezuita, ktorý z Chorvátska 

ušiel pred nacistickým gestapom, vychoval mladú generáciu slovenských katolíckych 

intelektuálov - neskorších zakladateľov tajnej Cirkvi. Pôsobil skôr ideovo ako 

prakticky, v združení Rodina, ktoré založil, sa diskutovalo o sociálnej náuke katolíckej 

cirkvi a o spoločenských otázkach. Rodina nebola klasickou tajnou organizáciou a 

rozhodne nefungovala na konšpiratívnych princípoch. Katolíckej inteligencii 

a vysokoškolským študentom však dodala inšpiráciu a odhodlanie čeliť hrôzam 

totalitného systému. V päťdesiatych rokoch boli príslušníci Rodiny komunistickou 

garnitúrou odsúdení za protirežimné aktivity na viac ako šesťsto rokov väzenia 

(Mikloško 1991: 161-162). 

Samotná tajná Cirkev vznikla ako odpoveď na systematickú komunistickú 

perzekúciu oficiálnej cirkvi. Komunistický režim od svojho nástupu k moci vnímal 
                                                           

13 Vlastný preklad z angličtiny. 
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najsilnejšiu rímskokatolícku cirkev ako nebezpečného konkurenta. Podstata boja proti 

cirkvi bola jednoznačne mocensko-politická. Spočiatku sa komunistická garnitúra 

snažila využiť vplyv cirkvi vo svoj prospech a vytvoriť tzv. národnú, štátom 

kontrolovanú a na Vatikáne nezávislú cirkev. S týmto cieľom založila tzv. Katolícku 

akciu a neskôr Vatikánom zakázané hnutie prorežimných kňazov Pacem in Terris. 

Zároveň sa pokúšala ochromiť cirkev izoláciou kľúčových predstaviteľov katolíckej 

inteligencie a kléru. Už na prelome rokov 1952 a 1953 však bolo jasné, že táto taktika 

neuspela. Komunistická strana uznala, že jej prvotná predstava bola nereálna, zmenila 

líniu a začala sa venovať ťaženiu proti „náboženskému tmárstvu“ ako prežitku minulosti 

(Barnovský, Pešek 1997: 272). Súčasťou nového plánu bola likvidácia popredných 

katolíckych duchovných a intelektuálov, ktorí sa odmietli podriadiť pokynom režimu14. 

(Waddams 1949: 303) Z 15 československých vysokých cirkevných funkcionárov 

skončilo sedem vo väzení, šesť pod stálym dozorom a dvaja v domácom väzení. 

Porovnanie údajov o slovenských rímsko-katolíckych kňazoch zo začiatku rokov 1950 

a 1952 poukazuje na pokles takmer o jednu štvrtinu. „Reakční kňazi“ putovali do 

väzenia, internačných táborov alebo armády, kde museli vykonať základnú vojenskú 

službu. Trestné postihy predstavitelia režimu prirodzene nezdôvodňovali obhajobou 

a šírením viery, ale politicky motivovanou činnosťou (Pešek 2005: 30). Keďže v tejto 

situácii hrozilo cirkvi úplné ochromenie, Vatikán súhlasil s tajným svätením. 

V priebehu 50. a 60. rokov boli za tajných biskupov vysvätení pomerne mladí jezuiti 

Pavel Hnilica, Ján Chryzostom Korec, Dominik Kaľata a Peter Dubovský, neskorší 

politickí väzni režimu. Oni sa stali oporou tajnej Cirkvi, ktorá sa postupne vypracovala 

na najmasovejšie anti-komunistické hnutie na Slovensku.       

Pôsobenie tajnej Cirkvi sa v rokoch 1948-1989 postupne menilo a preto je nutné 

vymedziť etapy, ktorými prešlo. Za prvú etapu sa dá pokladať činnosť Tomislava 

Poglajena-Kolakoviča a Rodiny v období 1943-1948. V druhej etape, ohraničenej rokmi 

1948-1968, oficiálna katolícka cirkev čelila tvrdým adresným represiám15, čo viedlo k 

založeniu tajnej Cirkvi. V šesťdesiatych rokoch sa politické procesy s biskupmi stali 

z vnútropolitického i z medzinárodne-politického hľadiska neprijateľnými a v roku 

1968 nastalo všeobecné „uvoľnenie“. Tretia etapa dejín tajnej Cirkvi zahŕňa celé 

sedemdesiate a osemdesiate roky. Práve v tomto období nastal rozmach verejne 

                                                           
14 Vlastný preklad z angličtiny. 
15 V českých krajinách bol uplatňovaný model plošných represií. Podľa niektorých historikov to svedčilo 
o miernejšom priebehu normalizácie na Slovensku. (Kmeť 2001: 186) 
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angažovaného kresťanstva. Disident František Mikloško spomína: „Veci sa dajú meniť 

len organicky - my sme šli inou cestou, než Česi, ktorí mali Chartu, výbory... tajná 

cirkev bola anonymná, ŠtB nás nevedelo uchopiť. Krok za krokom sme budovali 

masovú základňu, našou filozofiou bola trpezlivosť...“ (Mikloško 24.4. 2007) Po 

prepustení tajného biskupa Korca a lídrov laického hnutia v rámci katolíckeho disentu 

Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho z väzenia začala tajná cirkev pod ich vedením 

zakladať „malé spoločenstvá“ podľa vzoru Kolakovičovej Rodiny. Najvplyvnejším 

z nich sa stalo spoločenstvo Fatima, ktoré sa okrem náboženskej aktivity venovalo aj 

dovozu náboženskej literatúry. František Mikloško dodáva, že tichá nenápadná práca 

biskupa Korca a laikov v katolíckom hnutí priniesla svoje ovocie v osemdesiatych 

rokoch (Mikloško 1991: 124). Stúpol význam pútí ako verejných demonštrácií viery, 

účasť na nich dosahovala až stovky tisícov ľudí. V roku 1987 začal Mariánsky rok, 

ktorý sa zavŕšil 13. a 14. augusta 1988 masovou púťou v Nitre. Rozšírila sa distribúcia 

neperiodickej a neskôr periodickej samizdatovej tlače, organizovali sa petície. 

Najznámejšou z nich bola petícia Augustína Navrátila „Podnety katolíkov k riešeniu 

situácie veriacich občanov ČSSR“ z konca roku 1987. S podporou pražského 

arcibiskupa kardinála Tomáška aktivisti vyzbierali vyše pol milióna podpisov, pričom 

viac než tristo tisíc ich bolo slovenských (Kmeť 2005: 51). Vyvrcholením katolíckeho 

anti-komunistického hnutia sa stala tzv. Sviečková manifestácia z 25. marca 1988 

v Bratislave. Spojila požiadavku náboženskej slobody so požiadavkou občianskych 

práv, čím prekročila hranicu medzi čisto náboženskou a politickou opozíciou voči 

komunistickému režimu. Na politizácii katolíckeho anti-komunizmu mala zásluhu 

nastupujúca generácia členov tajnej Cirkvi, ktorú reprezentovali Ján Čarnogurský, 

František Mikloško, Ján Langoš a ďalší. Sviečková demonštrácia vstúpila „...do dejín 

katolíckej cirkvi ako prvé a verejné vystúpenie proti komunistickej moci na Slovensku“ 

(Kmeť 2005: 51). Zároveň sa stala prvým slovenským protirežimným vystúpením od 

Pražskej jari. Tvrdý zásah bezpečnosti, ktorá proti zhromaždeným veriacim použila 

vodné delá, obušky, slzotvorný plyn, psov a fyzické násilie (Záverečná správa 1990: 6), 

poukázal na to, že „...podstatnou črtou bola snaha zastrašiť zúčastnených veriacich 

a v konečnom dôsledku potlačiť rastúcu občiansku aktivitu“ (Záverečná správa 1990: 

8). V záverečnej správe Komisie Slovenskej národnej rady na dohľad prešetrenia zásahu 

ZNB proti zhromaždeniu veriacich 25. marca 1988 sa konštatuje: „Je nepochybné, že 

toto zhromaždenie ako veľmi vážny a účinný verejný prejav občanov podmienilo zmeny 

v ČSSR po 17. novembri 1989.“ (Záverečná správa 1990: 13) 
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Napriek tomu, že politický katolicizmus bol v období 1945-89 značne utlmený, 

prešiel akousi „morálnou očistou“, ktorá sa stala základom jeho modernej podoby. 

Keďže politická reprezentácia, ktorá vo februári 1990 založila Kresťansko-

demokratické hnutie (KDH), sa sformovala na pozadí nábožensko-spoločenského 

protirežimného hnutia, je nutné hľadieť na katolícky disent ako na morálne a politické 

východisko moderného politického katolicizmu na Slovensku. Z tohto pohľadu sa dá 

povedať, že politický katolicizmu sa v rokoch 1945-1989 oprostil od ľudáckeho 

dedičstva a redefinoval svoje korene, čo sa naplno prejavilo dôrazom na odkaz 

Sviečkovej manifestácie v neskorších programoch KDH.    
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2. MODERNÝ SLOVENSKÝ POLITICKÝ KATOLICIZMUS – KRESŤANSKO-

DEMOKRATICKÉ HNUTIE (KDH)                       

 
2.1. Porevolučná spoločnosť - KDH ako alternatíva k občianskej VPN (1989-1992) 

2.1.1. Slovenská politika 

Na začiatku deväťdesiatych rokov bolo Slovensko v stredoeurópskom regióne 

jedinou krajinou, ktorá prechádzala štvornásobnou tranzíciou. Okrem demokratizácie 

a ekonomickej liberalizácie sa muselo vyrovnávať s neukončeným procesom národnej 

integrácie a budovania samostatného štátu (Szomolányi 1999: 91). V sťažených 

podmienkach sa prostriedkom riešenia sociálnych problémov opäť stalo národné 

sebaurčenie (Kopeček 2006: 172). 

Krátko po naštartovaní ekonomických reforiem sa stranícky systém polarizoval 

pozdĺž nacionalistickej konfliktnej línie16. Keďže vývoj straníckeho systému bol pod 

homogenizačným tlakom komunistického režimu prerušený, na Slovensku sa podobne 

ako v ostatných post-komunistických krajinách nestihli inštitucionalizovať objektívne 

deliace línie (Hloušek 2000: 379). V rámci nacionalistickej línie transformácie sa 

prejavila línia centrum-periféria a neskôr regionálny a etnicko-národnostný rozmer 

konfliktu. Ostatné štepné línie, vrátane osi komunizmus-anti-komunizmus, hrali 

na ponovembrovom Slovensku len subalternú úlohu (Hloušek 2000: 373). Štiepenie 

centrum-periféria sa prehĺbilo natoľko, že na Slovensku sa už nedokázal presadiť žiadny 

unitaristicko-centralistický subjekt. „Navonok sa zdalo, ako keby slovenskej spoločnosti 

nešlo ani tak o demokratizáciu socializmu či o nový demokratický systém, ako 

o prvoradé vyriešenie národnej otázky“ (Žatkuliak 1999: 89). Väčšina Slovákov chápala 

systémovú zmenu na prelome 80. a 90. rokov predovšetkým ako „otevření prostoru pro 

završení budování národa v podobě vytvoření více či méně samostatného státu“ 

(Kopeček 2006: 172).  

Dominancia nacionalistickej línie potvrdila hlboké kultúrne rozdiely v slovenskej 

spoločnosti. Slovensko nadviazalo na subkultúrnu segmentáciu z medzivojnového 

obdobia: kontinuita etnickej, urbánne-rurálnej a regionálne diferencovanej politickej 

kultúry sa prejavila najmä v prípade subkultúry viazanej na ideológiu a program 

nacionálne-populistickej HSĽS (Szomolányi 1999: 64). Na politickej scéne následne 

vypukol boj o pozíciu „obrancu slovenskej periférie“, ktorý urýchlil rozpad pôvodnej 

                                                           
16 Jedna z určujúcich štepných línií v straníckych systémoch transformujúcich sa post-komunistických 
krajín. (Hloušek 2000: 379) 
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protransformačnej koalície a nástup populistickej a nacionalistickej politickej 

alternatívy. Elity v krátkom období demokratického ČSFR nehľadali hodnotový 

a procedurálny konsenzus. Tým na Slovensku položili základy konfrontačnej politiky. 

 

2.1.2. Vývoj KDH  

Po zamatovej revolúcii slovenskí katolíci založili Kresťansko-demokratické hnutie 

(KDH), ktoré ich záujmy reprezentuje dodnes. KDH bezprostredne po roku 1989 

nadviazalo na povojnovú západoeurópsku kresťansko-demokratickú politiku, ktorej 

otcami boli Konrad Adenauer a Alcide de Gasperi. Vtedajší predseda hnutia Ján 

Čarnogurský k tomu povedal: „V deväťdesiatom roku si KDH jednoducho opísalo 

program CDU... a ten v prvých mesiacoch.... používalo.“ (Čarnogurský 11.4.2007) 

KDH sa hlásilo aj k časti politického odkazu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany – 

kresťanskému sociálnemu učeniu (Čarnogurský 11.4. 2007), obhajobe národných 

a hospodárskych záujmov Slovenska a boju proti prenikajúcemu českému liberalizmu 

(Palko 11.4. 2007). V rokoch 1990-1992 bolo KDH členom federálnej i slovenskej 

vlády. Od marca 1991 do júna 1992 zastával líder hnutia Ján Čarnogurský post predsedu 

slovenskej vlády.   

V búrlivom období formovania straníckeho spektra v rokoch 1990-1992 prešlo KDH 

vnútornou krízou, ktorá sa vyhrotila počas rokovaní o podobe československej 

federácie. V rámci hnutia sa na základe stanoviska k štátoprávnej otázke sformovali dva 

antagonistické tábory. Na začiatku roku 1992 vznikla okolo podpredsedu hnutia Jána 

Klepáča národnostne-orientovaná platforma s pozitívnym postojom k slovenskej 

štátnosti z rokov 1939-1945. Profederálni kresťanskí demokrati sa sústreďovali v krídle 

predsedu Jána Čarnogurského. Spor o štátoprávne usporiadanie Československa sa 

nakoniec vyostril natoľko, že Klepáčova skupina 7.marca z hnutia odišla a založila si 

vlastnú stranu – Slovenské kresťansko-demokratické hnutie (SKDH)17.    

Rozkol hnutie oslabil, ale spätne sa dá vnímať ako pozitívum, pretože posilnil jeho 

súdržnosť (Kopeček 2000). KDH neutrpelo zásadnú intelektuálnu stratu, v tomto 

zmysle naopak získalo: krátko pred voľbami v roku 1992 doň prestúpili dvaja významní 

nominanti VPN – predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško a minister 

kontroly Marián Hvozdík. V snahe vyhnúť sa rozpadu KDH po odštiepení SKDH ožilo 

                                                           
17 Napriek tomu, že sa zlúčilo so Stranou slobody a zmenilo názov na Křesťansko-sociálnu úniu (KSÚ), 
neuspelo vo voľbách v roku 1992 a 1994.  KSÚ nakoniec v roku 1995 splynula s SNS, ktorá jej bola 
programovo najbližšia. (Kopeček 2000) 
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aj organizačne: cielene budovalo organizačnú stabilitu, aby si zaistilo politické prežitie. 

Na popradskom sneme v roku 1992 sa hnutie transformovalo na politickú stranu. 

Organizačná zdatnosť po prepade v parlamentných voľbách 1992 KDH zachránila. 

Napriek nízkemu volebnému výsledku si uchovalo koaličný potenciál a silnú pozíciu na 

komunálnej úrovni. Stalo sa prvou plne inštitucionalizovanou stranou, ktorá sa 

depersonalizovala a úspešne etablovala na slovenskej politickej scéne.  

    

2.1.3 KDH v politike: vzostup a pád 

Do chaotickej ponovembrovej politiky vstúpilo KDH so sebavedomím favorita. 

Formujúce sa Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) mohlo ťažiť z obrovskej autority 

katolíckej cirkvi a počiatočnej popularity svojho predsedu, disidenta Jána 

Čarnogurského (Kopeček 2000). Široká verejnosť navyše KDH vnímala ako nástupcu 

Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, takže sa všeobecne očakávalo, že preberie aj jej 

územno-elektorátne dedičstvo. Komparatívne výhody, ktorými hnutie na začiatku 

deväťdesiatych rokov disponovalo, sa podpísali na raketovom vzostupe jeho preferencií. 

Tesne pred parlamentnými voľbami v roku 1990 KDH viedlo v prieskumoch verejnej 

mienky s temer 40 percentami hlasov. Hnutie sa tak stalo najsilnejším politickým 

protivníkom liberálnej Verejnosti proti násiliu (VPN), ktorá v tej dobe čelila rastúcej 

kritike za faktické zlyhanie pri preberaní moci (Kopeček 2006: 155). Voľby 1990 sa tak 

dali nazvať súbojom medzi občianskou VPN a konzervatívne-katolíckym KDH. 

Napriek tomu, že VPN pokladala KDH za svojho spojenca, volebného víťazstva 

kresťanských demokratov sa obávala. Vysoký volebný potenciál KDH, ktorý sa 

mechanicky vyvodzoval z počtu veriacich Slovákov, a občasná arogancia niektorých 

predstaviteľov KDH oživili strach z vlády „čiernej totality“. (Kresťansko-demokratické 

hnutie, história, WWW) Keďže obe hnutia v tej dobe vystupovali ako vlajkové lode 

protikomunistickej opozície, VPN chýbala pridaná hodnota, ktorou by vyvážila 

konfesiálny vplyv KDH. VPN sa situáciu rozhodla vyriešiť tak, že na kandidátku 

zaradila známe osobnosti z radov postkomunistickej elity – napríklad Alexandra 

Dubčeka, Michala Kováča, Milana Čiča, Rudolfa Schustera či Mariána Čalfu.  

Vyprofilovala sa tak ako strana, ktorá dokáže Slovensko riadiť. To sa nakoniec ukázalo 

byť rozhodujúce. Podľa Jána Čarnogurského si VPN síce „...vytvorila imidž strany 

odborníkov...“ (Čarnogurský 11.4.2007), ale zároveň „...relativizovala mravný 

a politický rozdiel medzi demokraciou a komunizmom.“ (Čarnogurský 1993: 17). Ťah 
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VPN bol skutočne majstrovský a vystihol preferencie dostatočne veľkej časti slovenskej 

spoločnosti. 

KDH nedokázalo kontrovať dostatočne zrozumiteľnou alternatívou, čím 

v konečnom dôsledku odradilo väčšinu „zdedeného“ elektorátu HSĽS. Program hnutia 

čerpal z dvoch myšlienkovo odlišných zdrojov: na jednej strane západoeurópskeho 

poňatia demokracie a voľného trhu a na strane druhej z tradičného slovenského 

kultúrneho izolacionizmu (Krivý, Feglová, Balko 1996: 43). Táto vnútorná schizma 

spôsobila, že KDH neoslovilo ani občiansko-pravicových voličov, ani hodnotovo 

tradične orientovaných voličov (Krivý, Feglová, Balko 1996: 43). KDH navyše stavilo 

na konzervatívne-katolícku a dekomunizačnú rétoriku, ktorá bola pre slovenských 

voličov príliš radikálna. Aj keď Slovensko napriek ateizačnej ére komunizmu ostalo 

religióznou krajinou, výskumy potvrdili značný rozdiel medzi vysokou náboženskou 

orientáciou18 a nízkou cirkevnou angažovanosťou obyvateľstva (Kopeček 2006: 219). 

Väčšina Slovákov sa nestotožňovala ani s anti-komunizmom. U voličov prevládali 

štátno-paternalistické očakávania (Krivý 2000a: 146), čo znamenalo, že väčšina z nich 

komunistický režim a jeho zásluhy na modernizácii a sociálnej stabilite krajiny 

hodnotila pozitívne. Politické dráhy bývalých komunistov, ktorí sa uplatnili vo VPN, 

boli dôkazom toho, že na Slovensku prevládol evolučný typ zmeny (Szomolányi 1999: 

106). Ján Čarnogurský sa s týmto názorom stotožňuje: „Tým, že [do KDH] prišli ľudia 

z kresťanského disentu...vnášali do KDH príliš fundamentalistické črty.“19 

(Čarnogurský 11.4. 2007) 

Volebná porážka KDH bola sklamaním, ktoré kresťansko-demokratickú politiku na 

niekoľko rokov paralyzovalo. Volebná porážka20 zastihla hnutie nepripravené 

a odštartovala obdobie hmlistého politického kurzu, ktorý vyvrcholil krízou identity. Dá 

sa povedať, že KDH sa po voľbách ocitlo v podobnej situácii ako HSĽS v roku 1920. 

Ani Hlinkovým ľudákom k víťazstvu nestačil samotný katolícky apel. S volebným 

neúspechom KDH v roku 1990 padla téza o katolíckom Slovensku a trvalo pomerne 

dlho, kým ju hnutie nahradilo moderným kresťansko-demokratickým programom.  

Najvyšší predstavitelia hnutia sa na porážku z roku 1990 dívajú sebakriticky: „Videl 

som, že na intelektuálov z VPN povedzme odborne a politicky až tak veľmi nemáme, 

                                                           
18 Náboženské vyznanie deklarovalo pri sčítaní ľudu v roku 1991 72,8 percenta obyvateľov. (Kopeček 
2006: 219) 
19 Podľa uznesenia Rady KDH spred volieb 1990 nemohol za hnutie kandidovať človek, ktorý bol čo i len 
jeden deň členom komunistickej strany. (Čarnogurský 11.4. 2007) 
20 KDH skončilo vo voľbách druhé zo ziskom 19,2 percenta hlasov. Voľby vyhralo VPN s 29,35 
percentom hlasov. 
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hoci som cítil, že časom viac zaváži ideová pevnosť a zomknutosť, čo bola prednosť 

KDH.“ (Palko 11.4. 2007)   

Po parlamentných voľbách v roku 1990 politickú scénu rýchlo ovládli spory 

o podobu česko-slovenskej federácie, o ktorej KDH nemalo jasnú predstavu. Slovenská 

verejnosť trpela následkami ekonomickej transformácie, na ktorú reagovala 

nacionalizáciou. Intenzita prvého verejného česko-slovenského konfliktu, tzv. 

pomlčkovej vojny21,  kresťanských demokratov zaskočila. Lídri KDH zjavne nepočítali 

s tým, že štátoprávna otázka na Slovensku tak rýchlo zatieni všetky ostatné konfliktné 

línie. V konečnom dôsledku nedokázali správne odhadnúť väčšinový postoj v 

slovenskej spoločnosti a zaujali ambivalentné, ťažko čitateľné stanovisko, ktoré ich 

stiahlo na politické dno.  

Ústami svojho predsedu KDH hlásalo „zastrene konfederalistický“ postoj. Hnutie sa 

od začiatku snažilo zastrešiť svoj program národným prvkom, ktorý bol charakteristický 

už pre Hlinkovu SĽS. Hneď v prvom bode volebného programu z roku 1990 sa hovorilo 

o zabezpečení suverenity slovenskej republiky, plnoprávnej účasti slovenského národa 

v celoeurópskom spoločenstve, zrušení výlučnej pôsobnosti federácie v otázkach 

zahraničnej politiky, obrany a menovej politiky a rozšírení právomocí republík v oblasti 

ekonomiky (Volebný program KDH 1990). Národne orientovaná rétorika KDH 

odlišovala od profederálneho VPN a približovala ho rurálnemu elektorátu, ktorý na 

kombináciu kresťanského a národného piliera stále reagoval. Napriek národnému 

akcentu si KDH neželalo rozdelenie federácie. V roku 1990 slovenskú samostatnosť 

požadovala len SNS22. Na sneme v Nitre 17.2.1990 sa líder KDH Ján Čarnogurský jasne 

vyslovil za zachovanie spoločného štátu, čím proti sebe popudil mnoho stúpencov 

separatizmu – nielen v exile, ale aj v radoch samotného KDH (Ničová 2005: 23). 

Čarnogurský zároveň nepoprel, že profederálne stanovisko hnutia sa v budúcnosti môže 

zmeniť, čím podľa niektorých slovenských historikov spustil proces, ktorý je dnes 

známy ako „rozvoľňovanie federácie“. 

Separatistickú povesť si KDH vyslúžilo za pôsobenia svojho predsedu na čele 

slovenskej vlády. Ján Čarnogurský prijal post premiéra po odvolaní Vladimíra Mečiara 

v marci 1991. Od svojho nástupu do funkcie sa netajil tým, že existenciu 

Československa považuje za dočasnú, čo potvrdil povestným výrokom o „vlastnej 

slovenskej stoličke a hviezdičke na európskej vlajke“. Podľa vlastných slov cítil 

                                                           
21 Pôvodne novinársky pojem, označujúci spor Čechov a Slovákov o názov federácie. 
22 Obnovená historická Slovenská národná strana. 
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morálnu povinnosť nadviazať na časť odkazu vojnovej Slovenskej republiky: 

„Historicky...nemožno poprieť samotný fakt jej existencie, ani skutočnosť, že ju 

diplomaticky uznali viaceré štáty a že ju pokladali za svoj štát milióny Slovákov“ (List 

predsedu vlády Slovenskej republiky Jána Čarnogurského ministrovi zahraničných vecí 

Jiřímu Dienstbierovi vo veci zmluvy so Spolkovou republikou Nemecko 1990). V 

rozhovore pre francúzsky denník Liberation Čarnogurský dokonca otvorene povedal, že 

Slovensko by okolo roku 2000 mohlo obnoviť svoj nezávislý štatút (Leško 2000: 203). 

Ako premiér sa túto predstavu snažil zhmotniť v zmluve, ktorá by ešte pred prijatím 

federálnej ústavy nanovo zakotvila česko-slovenské vzťahy a zaručila Českej republike 

a Slovensku rovnoprávne postavenie. Peter Zajac v tejto súvislosti píše: „...že zmluva 

v sebe skrývala...istú zreteľnú ambivalenciu. Nebolo jasné...či...má byť stabilizovaním 

spoločného štátu, alebo či má viesť k rozpadu tohto štátu“ (Zajac 1993: 65). Tzv. 

dohoda z Milov zo začiatku roku 1992 bola obojstranným kompromisom, ktorý 

zachovával voľné federálne usporiadanie. KDH za ňou stálo aj v dobe, keď ju väčšina 

politických subjektov odmietala. To, že projekt nakoniec skončil fiaskom, sa 

považovalo za morálnu a politickú porážku celého hnutia. Milovskú zmluvu totiž 

pričinením poslancov KDH23 neschválila ani Slovenská národná rada. Ján Čarnogurský 

to bagatelizoval ako potvrdenie existencie dvoch línií v KDH. Neskôr priznal, že 

nedokázal na vzniknutú situáciu rýchlo reagovať, pretože inú alternatívu vlastne nemal. 

KDH rozdelenie Československa neplánovalo. V druhej polovici roku 1992 bolo okrem 

maďarských strán jediným politickým subjektom, ktorý nehlasoval ani za deklaráciu 

zvrchovanosti, ani za ústavu Slovenskej republiky (Kopeček 2006: 171).    

Iniciatíva KDH stroskotala na vnútornej rozpoltenosti hnutia, ktoré sa 

s Čarnogurského predstavou štátoprávneho usporiadania nestotožnilo. „Na jednej strane 

tu bola veľká snaha schváliť zvrchovanosť a suverenitu SR. Táto snaha nevyplývala len 

z národnej orientácie časti členstva, ale charakterizovala aj nesúhlas s vládnou politikou 

ekonomickej transformácie.“ (Ničová 2005: 49)  Išlo o známu paralelu s HSĽS, ktorá 

riešenie štátoprávnej otázky tiež pokladala za akýsi „všeliek“.   

Okrem nevyhraneného postoja k štátoprávnej otázke a vnútorného rozkolu KDH 

zdiskreditovala nevďačná vládna zodpovednosť. Podľa politického komentátora 

Mariána Leška Ján Čarnogurský pri vstupe do vlády vedel, do čoho ide a 

priniesol „...vedomú obeť, urobil to, čo cítil ako svoju povinnosť, bez ohľadu na svoju 

                                                           
23 Časť poslancov KDH v predsedníctve Slovenskej národnej rady hlasovala za a časť proti Milovskej 
dohode. 
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politickú budúcnosť“ (Leško 1993: 75). Je pravda, že Čarnogurský vedúci post prebral 

v okamihu, keď tisíce ľudí protestovali proti odvolaniu Vladimíra Mečiara, ktorému 

popularitou nemohol konkurovať žiaden slovenský politik. František Mikloško to vidí 

takto: „...vodcovstvo tohto typu si žiada obrovskú dávku demagógie, populizmu...a Ján 

Čarnogurský...vo svojom európskom intelektualizme...nie je schopný byť takýmto 

populistom“ (Mikloško 24.4.2007). Líder KDH sa zároveň na čelo vlády postavil 

v dobe, keď slovenské obyvateľstvo začalo intenzívnejšie pociťovať dopady 

ekonomickej transformácie. KDH nakoniec tvrdo zaplatilo za nepopulárne ekonomické 

reformy a nejasný postoj k štátoprávnemu usporiadaniu. Slovenská verejnosť od vlády 

očakávala vyriešenie politickej a ekonomickej krízy a ľahko podľahla politickej 

propagande Mečiarovho HZDS, ktoré podľa vzoru HSĽS za východisko z nepriaznivej 

situácie označilo slovenskú samostatnosť. KDH v parlamentných voľbách 1992 získalo 

iba 8,88 percenta hlasov, čo bol oproti roku 1990 tvrdý prepad.   

V kľúčovom momente slovenských dejín sa KDH evidentne vychýlilo z roly 

hlavného obhajcu slovenskej periférie, o ktorú ešte v roku 1992 usilovalo (Kopeček 

2006: 171). František Mikloško to zdôvodnil takto: „Čarnogurský nechcel, aby 

slovenskí katolíci išli do emancipačného zápasu bez toho, aby za nimi v tejto veci 

spontánne nestála väčšina národa“ (Mikloško 1996: 188). Je pravda, že až 60 percent 

slovenskej verejnosti malo „zmiešané“, neraz priam kuriózne dopletené orientácie, ktoré 

sa neprikláňali ani k profederálnemu, ani k národnému stanovisku (Krivý, Feglová, 

Balko 1996: 35).   

Hovorcom slovenskej periférie sa namiesto KDH stalo HZDS, ktoré paradoxne 

nadviazalo na Čarnogurského hviezdičku a stoličku. Vladimírovi Mečiarovi stačilo 

kritizovať reformný prepad, ktorý si veľká časť slovenskej verejnosti spojila 

s Čarnogurského vládou, a zaujať neutrálne, centristické stanovisko, ktoré dokázalo 

pritiahnuť nevyhranenú väčšinu voličov. V parlamentných voľbách v roku 1992 Slováci 

dali hlas tým politikom z pôvodnej VPN, ktorí založili HZDS, našli politický výraz pre 

rozšírenú štátne-paternalistickú inklináciu obyvateľstva a presvedčili ho o lepšej 

a menej bolestnej cesty transformácie (Kopeček 2006: 159). Iróniou ostáva, že 

zahmlená predvolebná ponuka HZDS v podobe konfederácie ako spoločného štátu 

a Slovenska s medzinárodne-právnou subjektivitou ťažila z programu Jána 

Čarnogurského.  

Dá sa povedať, že v tomto zmysle sa nástupcom Hlinkovej slovenskej ľudovej 

strany stalo HZDS, a nie KDH. „...územia s niekdajším silným vplyvom Hlinkových 
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ľudákov sú dnes územiami, kde sa darí populistickému...a nacionalistickému prúdu...iba 

v prípade HSĽS (v 20. a 30.rokoch) a HZDS (vo voľbách 1992 a 1994) sa stávalo/stáva, 

že volebné zisky v niektorých lokalitách boli/sú „totálne“...“ (Krivý, Feglová, Balko 

1996: 29). HZDS sa stalo heterogénnou formáciou vodcovského typu, ktorej KDH 

nedokázalo konkurovať. Na rozdiel od KDH sa nevyhraňovalo: neprejavilo záujem 

o dôslednú dekomunizáciu, ani neskĺzlo ku konzervatívne-katolíckemu apelu. Profilácia 

na témach ako tzv. lustračný zákon24 či odpor voči interrupciám a náboženská výchova 

na školách v štýle KDH bola u väčšiny voličov nepopulárna (Kopeček 2006: 175). 

Napätie medzi KDH a HZDS na úrovni elít odzrkadlilo fundamentálny spor medzi 

dvoma segmentmi slovenskej spoločnosti (Učeň 2000: 117).  Mobilizovaný kultúrny 

konflikt, ktorý krajinu rozdeľoval, sa zjednodušene dal označiť za stret rurálneho 

a urbánneho pohľadu na svet (Učeň 2000: 126). Podľa sociológa Vladimíra Krivého bol 

problém rurálnych vzorcov uvažovania a politického správania o to významnejší, že 

slovenská spoločnosť zostala rurálnou v kultúrnom a mentálnom zmysle, a to napriek 

tomu, že v socio-štruktúrnom zmysle už rurálnou nebola (Krivý 2000a: 146). Rozdelená 

politická kultúra zásadne ovplyvnila mocenský boj elít, ktoré sa zoskupili do dvoch 

základných táborov: „vizionárskeho“ a „pragmatického“. Kým vizionári, ku ktorým 

patrilo aj KDH, chápali svoje politické poslanie ako presadzovanie určitých politických 

koncepcií a princípov, pragmatici si cenili predovšetkým výkon moci a prejavovali 

ochotu nadbiehať masovým náladám (Učeň 2000: 117). Pragmatická taktika, ktorú 

využilo HZDS, pritiahla rurálnu väčšinu – a tá bola na Slovensku kľúčom k volebnému 

triumfu. 

Dôsledky pre KDH boli vážne. Hnutie si pôvodne robilo nádeje na rolu 

dominantného hráča, ale nakoniec sa muselo uspokojiť s vedľajšou, menej vplyvnou 

pozíciou. Ján Čarnogurský to v rozhovore s Mariánom Bednárom z denníka Smena 

okomentoval takto: „…za pozitívny populizmus považujem, ak by niekto dokázal 

redukovať problémy ekonomickej reformy na základne pochopiteľné formulácie... Nie, 

nemám talent na zjednodušovanie problémov“ (Smena 20.1. 1992). Týmto výrokom 

                                                           

24 Tzv. lustračný zákon: „Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí 
ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a 
Slovenské republiky“ z roku 1991. Postihol výhradne agentov tajnej polície. Bez ujmy ostali 
nomenklatúrne komun.kádre a kmeňoví pracovníci Štátnej bezpečnosti so špecializáciou na 
vnútor.nepriateľa. V úplnom pokoji sa mohli venovať nacionalistickej propagande, pričom im výdatne 
pomáhala časť ich obetí – spolupracovníkov ŠtB. (Gál 1993: 26) 



 31

Čarnogurský naznačil, že nemal v úmysle KDH budovať ako stranu, ktorá by sa 

s vidinou vysokého volebného zisku uchyľovala k populistickým taktikám. Napriek 

tomu po vyhlásení nezávislosti pod taktovkou HZDS v radoch KDH nepochybne 

zavládla nostalgia, ktorú Čarnogurský popísal takto: „Mnohí...pred dvoma rokmi spájali 

takéto svoje predstavy s KDH a dodnes ľutujú, že nie KDH zakladá slovenský štát. 

Máme teda aj my ľutovať?“ (Čarnogurský 1997: 304)   

 

2.2. KDH a zápas s mečiarizmom (1993-1998) 
2.2.1. Slovenská politika  

Po volebnom víťazstvo Mečiarovho HZDS v roku 1992 sa začalo obdobie, ktoré je 

dnes známe ako mečiarizmus25. O podstate tohto pojmu, ktorý postupne zľudovel 

natoľko, že sa používa aj v odbornej literatúre26, sa dodnes vedú diskusie. Novinár 

Marián Leško ho nazval „patologizáciou moci“ (Leško 1996: 238), politologička Soňa 

Szomolányi ho označila za logické vyústenie moderných politických dejín Slovenska: 

„...väčšina obyvateľov ho potrebuje ako nejakú svoju osobnú skúsenosť, aby stratila 

ilúziu o „špecificky národnej ceste“ ako zázračnom lieku pre transformujúcu sa 

ekonomiku“ (Szomolányi 1999: 81).  

Politický režim tejto éry býva hodnotený rôzne. Americký politológ Fareed Zakaria 

zaradil Mečiarovo Slovensko do širokej kategórie neliberálnych demokracií. Podľa 

českého politológa Lubomíra Kopečka išlo na Slovensku skôr o „súťaživý 

autoritarizmus“ podľa koncepcie Stevena Levitského a Lucana A.Waya (Kopeček 2006: 

193). Vlády Vladimíra Mečiara v rokoch 1993-1998 pre vonkajšie zdanie legitimity 

udržiavali fasádovú demokraciu a formálnu deľbu moci. Hoci svoju politickú autoritu 

získavali v regulérnych voľbách, pravidlá politickej súťaže si upravovali tak, aby im čo 

najviac vyhovovali27. Politika Mečiarových vlád, samozvaná „slovenská cesta 

transformácie“, sa vyznačovala dlhodobým konfliktom najvyšších ústavných činiteľov, 

antagonizmom vládnej koalície a opozície, koncentráciou moci obmedzením priestoru 

pre slobodnú a demokratickú súťaž politických síl, posilnením represívnych prvkov 

v politike vládnej garnitúry voči politickým súperom, klientelistickým spôsobom 

prepojenia politickej a ekonomickej moci, konfliktnými vzťahmi medzi štátom 

a aktérmi občianskej spoločnosti, balansovaním na okraji princípov ústavnosti, 
                                                           

25 Pôvodne novinársky pojem. 
26 (Szomolányi 1999, Kopeček 2006, Just 2006) 
27 Týkalo sa to najmä využívania štátnych zdrojov a zázemia v štátom vlastnených médiách, zastrašovania 
opozície a v neposlednom rade aj kontroverznej novely volebného zákona z roku 1998, ktorá fakticky 
znemožnila účasť volebných koalícií vo voľbách. 
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porušovaním princípov právneho štátu, napätím vo vzťahoch štátnej moci 

a národnostných menšín, nátlakom na nezávislé médiá a snahou vytvoriť štátnu 

ideológiu so silným ochranársko-nacionalistickým a izolacionistickým zafarbením 

(Mesežnikov 1999: 18) 

Línia mečiarizmus-anti-mečiarizmus rozštiepila stranícky systém a spoločnosť na 

dva antagonistické tábory. Na politickej scéne proti sebe stáli autoritársko-mocenské 

strany s populistickým a vodcovským profilom a konsenzuálne-demokratické strany 

programového typu (Szomolányi 1999: 62).  Základný spor medzi nedemokratickou 

a demokratickou orientáciou na úrovni politických elít odrážal kultúrny konflikt a 

primárne štiepenie slovenskej spoločnosti na urbánny a rurálny segment. Rurálna časť 

obyvateľstva sa v rokoch 1990-1997 mobilizovala oveľa výraznejšie a dá sa povedať, že 

práve ona utvárala politický osud krajiny. Konfliktnú líniu mečiarizmus-anti-

mečiarizmus v spoločnosti umocňovalo aj socio-ekonomické štiepenie na „winners“ a 

„losers“ ekonomickej transformácie. Prívrženci HZDS, SNS a neskôr ZRS sa 

rekrutovali hlavne z radov „losers“, u stúpencov opozície to bolo naopak. V sociálne-

politickom kontexte prešla línia mečiarizmus-anti-mečiarizmus niekoľkými fázami: 

kryštalizačnou (formovanie hraníc v politickej obci, 1991-1994), eskalačnou 

(etablovanie hybridného režimu, 1994-1998) a erozívnou (presadzovanie ďalších 

konfliktných línií, 2000-) (Kopeček 2006: 222). Počas eskalačnej fázy, ktorou sa v tejto 

kapitole chcem zaoberať, bol stranícky systém značne fragmentovaný. Od roku 1997 sa 

dal pozorovať istý posun smerom ku konsenzu v tábore nevládnych strán. 

 

2.2.2 Vývoj KDH  

V období mečiarizmu sa dotvoril ideovo-politický profil KDH. Po odchode 

nacionalistického Klepáčovho krídla sa hnutie prezentovalo ako prointegračná a 

proreformná politická sila so silnými väzbami na západoeurópske kresťansko-

demokratické strany28. Vydobylo si dobré medzinárodné postavenie: v apríli 1997 bol 

Ján Čarnogurský zvolený za podpredsedu Európskej únie kresťanských demokratov 

(EUCD) a v máji 1997 mu bol v Bruseli udelený Európsky rad za zásluhy. Napriek 

nadštandardným vzťahom so sesterskými stranami bola zahraničná politika hnutia 

nejednoznačná. Kvôli duchovnej zakotvenosti v západoeurópskych kresťansko-

demokratických stranách ale aj medzivojnovej tradícii HSĽS sa vo vnútri hnutia často 

                                                           
28 KDH bolo členom Európskej demokratickej únie a Európskej únie kresťanských demokratov. 
Inšpirovala sa predovšetkým nemeckými kresťanskými demokratmi z CDU a CSU. 
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prejavovali ideové rozpory. Boli viditeľné napríklad v otázke bezpečnostného 

zakotvenia Slovenska29 (Kopeček, Urubek 2000: 101). V období mečiarizmu bola na 

prvom mieste vnútorná politika. Z tohto hľadiska hnutie rástlo intelektuálne aj 

profesionálne. Využívalo podporu sesterských strán a vysielalo svojich členov na štúdiá 

do zahraničia30. Obvinenia z nekompetentnosti, ktorým čelilo na začiatku 90. rokov, 

zmazali mladí experti ako Mikuláš Dzurinda (ekonomická politika), Július Brocka 

(sociálne veci) či Ján Figeľ (zahraničná politika). Ján Čarnogurský to hodnotí takto: „Na 

jednej strane sa podarilo udržať ľudovú základňu... na druhej strane do predsedníctva 

dostať ľudí, ktorí ... boli špičky vo svojom obore v slovenskom meradle“ (Čarnogurský 

11.4. 2007). Dá sa povedať, že v tomto období sa KDH v slovenskom kontexte najviac 

priblížilo klasickým západoeurópskym kresťansko-demokratickým stranám.   

Otvorenosť a transformačná rozhodnosť prinieslo KDH vo voľbách v roku 199431 

lepšie výsledky v najväčších mestách – Bratislave a Košiciach (Gyarfášová, Krivý, 

Velšic 2001: 101). Zároveň sa začalo prejavovať to, čo sociológ Vladimír Krivý nazval 

„dvojitou zakotvenosťou KDH“, ktoré okrem tradičného konzervatívneho prostredia 

začalo bodovať aj v modernejšom urbánnom prostredí (Krivý, Feglová, Balko 1996: 

116).  

Napriek tomu, že KDH si svojou súdržnou protivládnou politikou v rokoch 1993-

1998 vybojovalo postavenie lídra anti-mečiarovskej opozície, vnútorne bolo rozdelené 

na dva tábory, ktoré sa líšili v pohľade na vnútorný charakter hnutia a jeho činnosť 

v opozičnom bloku. Idealisticko-konzervatívny prúd predsedu Jána Čarnogurského 

súperil s pragmaticko-liberálnym prúdom podpredsedu Mikuláša Dzurindu. 

Čarnogurského krídlo kládlo dôraz na osobitý charakter hnutia ako garanta 

demokratického vývoja na Slovensku. Programovo sa zameriavalo na tradičnú 

konzervatívnu agendu, ktorou nadväzovalo na niektoré aspekty sociálne-politického 

konzervativizmu HSĽS z obdobia Prvej republiky. Špecifikom tejto skupiny bol silný 

anti-komunizmus a príležitostne aj anti-liberálna rétorika. Vladimír Palko pripomína: 

„Ja som veril podobne ako [Ján Čarnogurský], že KDH sa nesmie liberalizovať 

a podliehať neustálym trendom, ktoré sú škodlivé“ (Palko 11.4. 2007). Dzurinda a 

mladšia generácia politikov bez väzby na disent, ktorá začala do hnutia prenikať po 

                                                           
29 Ján Čarnogurský presadzoval neutralitu Slovenska. Jeho názor bol v hnutí menšinový. 
30 V zahraničí študovali Mikuláš Dzurinda, Ján Figeľ, Gabriel Palacka, František Mikloško... 
(Čarnogurský 11.4. 2007) 
31 V roku 1998 KDH nekandidovalo samostatne, jeho členovia kandidovali za Slovenskú demokratickú 
koalíciu (SDK).  
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roku 1992, sa snažila v hnutí presadiť pragmatickejšie stanovisko. KDH chcela budovať 

ako ľudovú stranu s masovou voličskou podporou. Dzurinda bol na sneme v novembri 

1996 v Banskej Bystrici prvým protikandidátom Jána Čarnogurského. Získal viac než 

tretinu hlasov prítomných delegátov. Konzervatívcov jeho vzrastajúci vplyv 

znepokojoval. Jednotu KDH sa snažili obnoviť tak, že Dzurindove ambície 

presmerovali k SDK. To sa nakoniec ukázalo byť osudnou chybou. „Sprvu nepatrná 

trhlina sa začala zväčšovať, až sa v roku 1999 rozrástla na neprekročiteľnú priepasť…“ 

(Kresťansko-demokratické hnutie, história, WWW). 

 Ján Čarnogurský spätne vidí korene roztržky vo väzbe idealisticko-konzervatívneho 

krídla na disent: „...z boja proti komunizmu sme vyšli stvrdnutí, povedal by som, ideovo 

stvrdnutí...potom opäť, v boji proti Mečiarovi bolo treba tvrdosť... neuvedomovali sme 

si, že to nie je priemer názorov celej spoločnosti...“ (Čarnogurský 11.4.2007).   

 

2.2.3. KDH v politike: v prvej línii 

Kryštalizačná fáza mečiarizmu v rokoch 1992-1994 bola poznamenaná rastúcou 

polarizáciou straníckeho systému a spoločnosti. Menšinová vláda HZDS, ktorej 

v parlamente kryla chrbát podporná koalícia SNS a SDĽ (Just 2006: 133), privatizovala 

štátne podniky do rúk sebe blízkych osôb a ostro útočila na maďarskú menšinu a médiá. 

Do politických dejín Slovenska sa obzvlášť zapísal prejav premiéra Mečiara na stretnutí 

so straníckymi funkcionármi v Zlatej Idke, kde hovoril o „...převálcování“ všech 

protivníků v komunálních volbách, o vynuceném ovládání se kvůli zahraničí, podezírání 

novinářů z příjímání dolarových honorářů za vytváření protivládní atmosféry, příslibu 

„tvrdších“ opatření, když se situace uklidní...“ (Leška 2006: 27) Konfrontačný štýl 

politiky odsúdil prezident, opozícia i médiá. Vládne HZDS sa pod paľbou kritiky 

otriaslo a  postihlo ho niekoľko secesií. Aby premiér Mečiar predišiel pádu svojej vlády, 

vytvoril v roku 1993 oficiálnu vládnu koalíciu s SNS. Prejav prezidenta Michala 

Kováča o stave krajiny z marca 1994 nakoniec podnietil vyslovenie nedôvery 

premiérovi a zostavenie dočasnej vlády pod vedením Jozefa Moravčíka.          

KDH proti politike Mečiarovej vlády vystupovalo najostrejšie. Za Mečiarovým 

HZDS videlo bývalú komunistickú elitu, ktorá na začiatku 90. rokov spôsobila rozkol 

vo VPN. Ján Čarnogurský bežne prirovnával praktiky Mečiarovej vlády k „...principu 

korupce a principu personálních čistek jako metodám politické práce, osvědčenému 

komunistickému prostředku udržení moci“ (Leška 2006: 27). Vladimír Palko 

v osobnom rozhovore povedal: „Veď po každej revolúcii prichádza aj kontrarevolúcia. 
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V zásade si myslím, že mečiarizmus bol istou formou kontrarevolúcie“ (Palko 

11.4.2007). Dá sa teda povedať, že KDH svoj boj proti mečiarizmu postavilo na dvoch 

pilieroch: viere, že je zárukou udržania slovenskej demokracie a pretrvávajúcom 

presvedčení, že práve ono má schopnosť vyvážiť vplyv „nadmerne“ ľavicových 

a nacionalistických politických síl.  

Svojou účasťou v širokej koalícii Jozefa Moravčíka KDH potvrdilo, že zhoda 

v otázkach demokracie, právneho štátu a zahranično-politických priorít je preň 

najdôležitejším predpokladom politickej spolupráce. KDH neváhalo odložiť 

dekomunizačné heslá a účelovo spolupracovať s post-komunistami z SDĽ32. Ochotne sa 

spojilo aj so stranami odštiepenými od HZDS33. Situácia politických subjektov, ktoré sa 

na vláde podieľali, bola zložitá, pretože museli vo verejnom záujme potláčať svoje 

programy a špecifické prístupy k riešeniu problémov. Tým zahmlievali svoj politický 

profil a v očiach voličov spochybňovali svoju identitu (Leška 2006: 36).  

KDH, ktoré bolo v koalícii jedinou stranou s dokončenou ideovou transformáciou 

a organizačnou výstavbou, si účasťou vo vláde poškodilo. Moravčíkov kabinet 

uprednostnil dlhodobé záujmy pred aktuálnymi a v snahe obnoviť makroekonomickú 

stabilitu prijal niektoré nepopulárne opatrenia. Ukázalo sa, že ekonomické hodnoty 

tvorili stabilnejšie vrstvy vedomia populácie ako hodnoty vnútropolitické či zahranično-

politické (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 29). Napriek tomu, že Moravčíkova vláda 

dosiahla významné úspechy, ako napríklad obnovenie zmrazených jednaní o stand-by 

pôžičke MMF alebo zlepšenie vzťahov s EÚ, ZEU a NATO, populárnou sa nestala. 

Môžeme povedať, že v prípade KDH sa s istými obmenami zopakovalo vládne 

intermezzo z rokov 1991-1992. Rovnako ako vláda Jána Čarnogurského mala vláda 

Jozefa Moravčíka príliš málo času, aby voličom vysvetlila svoj program a vybudovala si 

u nich dôveru. KDH vo voľbách 1994 zaznamenalo odliv tradičného rurálneho 

elektorátu, ktorý sa priklonil k HZDS a SNS. Lepšie výsledky naopak dosiahlo vo 

veľkých mestách.   

Po parlamentných voľbách 1994 odsunulo HZDS opozíciu do roly bezzubého kritika 

bez možnosti ovplyvňovať politické dianie parlamentnou cestou. Politická moc sa 

                                                           
32 Po tom, čo Moravčíkova vláda odstúpila, sa KDH vrátilo k anti-komunizmu. Na začiatku roka 1996 sa 
napríklad spojilo s HZDS, aby pretlačilo legislatívu kritizujúcu vládu komunistickej strany pred rokom 
1989. 
33 Aliancia demokratov Slovenskej republiky (ADSR), Alternatíva politického realizmu (APR) a Národne 
demokratická strana (NDS) – neskôr splynuli do Demokratickej únie, s ktorou KDH udržiavalo blízke 
styky. 
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presunula k HZDS, SNS a ZRS34, stranám zakotveným v rurálnom a menej vzdelanom 

prostredí, čo potvrdilo polarizujúcu kryštalizáciu parlamentných zoskupení na osi 

urbánno-rurálnej (Krivý, Feglová, Balko 1996: 115). Počas tzv. „noci dlhých nožov“ po 

ustanovujúcej schôdzi Národnej rady HZDS s pomocou SNS a ZRS presadilo rozsiahlu 

čistku vo vedení 38 štátnych a verejnoprávnych inštitúcií a skoncentrovalo vo svojich 

rukách temer všetku moc v štáte. Väčšina opozičných poslancov skončila vo výbore pre 

životné prostredie. Marián Leško k tomu poznamenáva: „Na základe tejto „korektnej 

kooperácie“ sa takmer po pol roku začal plniť program zo Zlatej Idky“ (Leško 1996: 

125). Paradoxom ostáva, že napriek týmto krokom sa HZDS stále snažilo jednať s SDĽ 

a KDH o ich účasti vo vláde (Just 2006: 139). Konečná koalícia HZDS-SNS-ZRS ako 

opatrenie proti prípadným rozkolom použila protiústavné ponímanie poslaneckého 

mandátu, podľa ktorého sa vystúpenie z materskej strany trestalo odňatím mandátu. 

Tým si zaistila akcieschopnosť na celé funkčné obdobie.  

Vládna politika v rokoch 1994-1998 podrývaním základov demokracie a právneho 

štátu priviedla Slovensko do medzinárodnej izolácie. Spochybňovala princípy 

ústavnosti (zmarenie referenda, odňatie mandátu poslancovi za HZDS Františkovi 

Gauliederovi), odmietala rešpektovať rozhodnutia Ústavného súdu (kauza oprávnenosti 

mandátov poslancov za DÚ) a využívala Slovenskú informačnú službu (SIS) ako nástroj 

zastrašovania a diskreditácie opozičných politikov, novinárov a predstaviteľov cirkevnej 

hierarchie. V boji proti prezidentovi Michalovi Kováčovi, ktorý sa podľa HZDS príliš 

rýchlo „emancipoval“ od materského hnutia35, sa establišment odhodlal k mimoriadne 

kontroverznému kroku - únosu jeho syna do zahraničia prostredníctvom SIS. Keďže 

o niečo neskôr Vladimír Mečiar ako zastupujúci prezident vyhlásil amnestiu pre osoby, 

ktoré sa v súvislosti s kauzou dopustili trestného činu, prepojenie SIS a vlády sa v tejto 

veci nikdy nepreukázalo. Mečiarov spôsob vlády vytvoril živnú pôdu pre 

izolacionistické tendencie. Slovensko nebolo na Madridskom summite NATO 

menované ani ako kandidát druhej vlny rozšírenia a na luxemburskom summite EÚ bolo 

vyradené zo skupiny, s ktorou únia zahájila predvstupové rozhovory.  

Výskumy verejnej mienky od roku 1996 signalizovali nespokojnosť slovenskej 

spoločnosti s politikou vládnej koalície. „Losers“ ekonomickej transformácie pociťovali 

frustráciu predovšetkým v sociálne-ekonomickej oblasti a oblasti bezpečnosti, poriadku 

                                                           
34 Ultraľavicové Združenie robotníkov Slovenska.  
35 Michal Kováč bol pôvodne jedným zo zakladateľov HZDS. Po svojom zvolení za prezidenta začal 
vystupovať ako autonómny politický aktér.   
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a spravodlivosti, „winners“ prejavovali výraznú nespokojnosť s vnútropolitickou 

situáciou a zahranično-politickou pozíciou krajiny (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 

22).  Už v roku 1996 mali opozičné politické subjekty preferenčnú prevahu. Tento 

posun spôsobili socio-demografické zmeny v štruktúre spoločnosti a zmeny socio-

kultúrneho charakteru, ktoré boli dôsledkom širších procesov modernizácie a celkovej 

globalizácie (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 43). Okrem obáv o demokratický režim 

však v slovenskej spoločnosti silnel aj pocit bezmocnosti, ktorý malo pred voľbami 

v roku 1998 až 80 percent občanov (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 33). 

Kľúčovú úlohu pri zjednocovaní politickej opozície zohralo KDH. Hnutie bolo 

najstabilnejším pravicovým subjektom a zároveň nekompromisným kritikom 

autoritárskych praktík vládnej koalície. Jeho zástupcovia neustále poukazovali na 

klientelistické prepojenie politickej a ekonomickej moci (prípady Nafta Gbely, 

Slovenská poisťovňa), politické pozadie niektorých trestných činov (nezákonná činnosť 

SIS, únos prezidentovho syna) a porušovanie ústavy (mediálne vďačné parlamentné 

vystúpenia Ladislava Pittnera ku kauzám Gaulieder a Spišiak). KDH bolo terčom 

politických útokov, škandalizácie a vládou inšpirovaných provokácií spravodajského 

charakteru (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 60). Dôkazom toho, že ho za relevantnú 

politickú silu považoval aj premiér Mečiar, sú mnohé jeho výroky, medziiným aj 

absurdné tvrdenie, že podpredseda KDH Vladimír Palko na porade hnutia navrhol 

premiéra zavraždiť (Kresťansko-demokratické hnutie, história, WWW). Hnutie 

udržiavalo blízke styky s konzervatívnou Demokratickou stranou (DS) a liberálnou DÚ, 

ktoré sa na jeho podnet rozhodli vytvoriť alianciu opozičných pravicových strán. V roku 

1996 vzniklo spojenectvo pravého stredu - Modrá koalícia. Napriek tomu, že KDH 

pokladalo súdržnosť opozície za dôležitú, je zjavné, že širšiemu zjednoteniu opozičných 

strán sa bránilo – či už kvôli programovým zásadám, skúsenostiam z Moravčíkovej 

vlády alebo obavám z opätovnej straty voličov. Situácia sa zmenila v máji 1997 po 

zmarenom referende o priamej voľbe prezidenta a vstupe do NATO, ktoré 

najvýraznejšie presadzovalo práve KDH36.  Hneď 3. júla 1997 predseda KDH Ján 

Čarnogurský podpísal s Eduardom Kukanom (DÚ), Jánom Langošom (DS), Jaroslavom 

Volfom (SDSS) a Zdenkou Tóthovou (SZS) dohodu o „dúhovej“ volebnej koalícii. 

                                                           
36 Za priamu voľbu hlavy štátu sa zasadzoval najmä poslanec za KDH a predseda petičného výboru Ivan 
Šimko. Petičnému výboru sa podarilo nazbierať neuveriteľných 521 580 podpisov, ktoré členovia výboru 
prezidentovi priniesli v troch škatuliach (Pravda 5.3.1997). Referendum ústavný súd nakoniec označil za 
zmarené – minister vnútra za HZDS Gustáv Krajči začal lístky distribuovať bez otázky o priamej voľbe 
prezidenta.  
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Týmto aktom oficiálne vznikla Slovenská demokratická koalícia (SDK). Politologička 

Soňa Szomolányi mieni, že „elity sa naučili správať racionálnejšie a zamerali sa na to, 

aby existujúci potenciál agregovali s čo najmenšou stratou“ (Szomolányi 1999: 99). 

Širokú volebnú koalíciu a neskôr stranu SDK kresťanskí demokrati spätne vnímali 

kriticky. Na svojich internetových stránkach ju zhodnotili takto: „Nemožno pri tejto 

príležitosti nespomenúť, že kým vývoj k vzniku Modrej koalície bol dlhodobý, 

prirodzený a logický..., tak vtiahnutie dvoch malých ľavicových strán...bolo šité 

horúcou ihlou. Voličsky evidentne veľa nepriniesli a mnohí tvrdia, že to bol „ťah“ DÚ k 

tomu, aby KDH spolu s DS nemali v rukách väčšie zoskupenie. Iní tvrdia, že to bola, 

„finta“ na to, aby lídrom zoskupenia nebol J. Čarnogurský...“ (Kresťansko-

demokratické hnutie, história, WWW). Sporom o lídra SDK sa nakoniec predišlo tak, že 

sa vytvoril post „hovorcu“ SDK, ktorý obsadil podpredseda KDH Mikuláš Dzurinda. 

Toto rozhodnutie rozdúchalo existujúcu rivalitu medzi „staro-„ a „mlado-kádehákmi“. 

Bodom zlomu sa stal spor o podobu SDK, ktorá po Mečiarovej novele volebného 

zákona37 musela vystupovať ako strana. Kým Čarnogurského krídlo ťažko nieslo, že 

KDH nebude vo voľbách 1998 kandidovať samostatne, Dzurindova skupina premenu 

SDK na stranu vítala ako prvý krok k vytvoreniu veľkého ľudového hnutia 

s kresťansko-demokratickým jadrom. Volebným úspechom SDK sa skončil boj proti 

mečiarizmu – v KDH sa naopak rozpútal boj o prežitie.   

Pri širšom pohľade na dejiny KDH vyvstávajú zaujímavé paralely s koncom 80. a 

začiatkom 90. rokov. Zomknutosť, ktorú kresťanskí demokrati udržiavali v boji proti 

mečiarizmu, evokovala spomienky na kresťanský disent z komunistickej éry. 

Predstavitelia KDH túto paralelu umocňovali výrokmi, v ktorých pripodobňovali 

mečiarizmus ku komunizmu. Téma odporu voči nedemokratickému režimu bola pre 

hnutie v rokoch 1993-1998 najdôležitejším magnetom pri oslovovaní nových voličov. 

Zároveň sa nedá prehliadnuť, že KDH podobne ako na začiatku 90. rokov nedokázalo 

v kľúčovom momente pôsobiť jednotne.  

                                                           

37 Mečiarova novela vytvorila jediný volebný obvod namiesto štyroch, zbavila volebné koalície výhod, 
zakázala členovi jednej politickej strany kandidovať na listine inej politickej strany, uložila stranám 
kandidujúcim v koalícii povinný zisk piatich percent hlasov (pozeralo sa na ne ako sa samostatne 
kandidujúce formácie). (Belko, Kopeček 2003: 45) 
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Obraz politického katolicizmu v období mečiarizmu by nebol kompletný bez 

zmienky o politickej aktivite katolíckej cirkvi. Keďže nebola rozsiahla, spomeniem len 

niekoľko príkladov. Katolícka cirkev sa výraznejšie prejavila pred parlamentnými 

voľbami v roku 1998. Podľa prieskumov verejnej mienky bola s dôverou 55 percent 

občanov piatou najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku, takže mohla významne 

zasiahnuť do predvolebného zápasu (Kollár 1999: 50). Koncom apríla 1998 zverejnilo 9 

biskupov Konferencie biskupov Slovenska (KBS) otvorený list premiérovi, vláde 

a Národnej rade, aby vyjadrilo znepokojenie nad súčasnou situáciou v krajine (Kollár 

1999: 50). Pred voľbami KBS vyzvalo kresťanov, aby išli voliť a riadili sa zásadou 

„voliť tých, o ktorých sme vo svedomí presvedčení, že im ide úprimne o službu 

spoločnému dobru nás všetkých“ (Kollár 1999: 51). 

 

2.3. KDH vo vládach Mikuláša Dzurindu (1998-2006) 

2.3.1. Slovenská politika  

Obdobiu 1998-2006 dominoval zápas o prekonanie politického dedičstva 

mečiarizmu. Soňa Szomolányi pripomína, že „...mečiarizmus skutočne poskytol 

Slovensku možnosť zažiť spomínanú kultúrnu traumu, ktorá sa stala akýmsi 

katalyzátorom občianskej emancipácie a politického učenia...“ (Szomolányi 1999: 81). 

Napriek tomu, že vo voľbách v roku 1998 triumfovali liberálno-demokratické sily, boj 

o politickú konsolidáciu krajiny sa neskončil. Mečiarizmus vážne poškodil 

inštitucionálne prostredie ekonomiky a politiky a jeho neformálne pravidlá si mnohých 

prípadoch osvojili aj tí, ktorí s ním bojovali. Porušovanie pravidiel hry, nerešpektovanie 

dohôd a presadzovanie straníckych záujmov sa z politickej scény nevytratilo spolu 

s Mečiarom (Szomolányi 1999: 102). Po kritických voľbách 1998 sa na Slovensku začal 

uplatňovať dvojaký politický trend: na jednej strane Slovensko zahájilo „návrat do 

Európy“ a odvážne ekonomické reformy, na strane druhej vstúpilo do obdobia krehkých 

vlád a politických škandálov.  

V straníckom systéme sa politický posun krajiny prejavil eróziou konfliktnej línie 

mečiarizmus-anti-mečiarizmus a obnovením „tradičných štiepení“. Ešte do prvej 

polovice funkčného obdobia prvej Dzurindovej vlády prevládala hlboká polarizácia 

medzi koalíciou a opozíciou, no postupom času anti-mečiarizmus strácal na váhe, 

pretože vzďaľovaním sa od doby, keď bol Mečiar pri moci, slabla ostrosť vnímania 

negatívnych stránok jeho pôsobenia medzi občanmi aj politikmi (Leška 2006: 223). 

K marginalizácii línie mečiarizmus-anti-mečiarizmus prispelo viacero faktorov. 
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Predovšetkým stratégie nových strán Smer a ANO, ktoré sa snažili prekonať starú 

logiku straníckej súťaže, ústretovejší prístup druhej Dzurindovej vlády k HZDS38 

a napokon zmeny v samotnom HZDS, ktoré sa v opozícii zbavilo puncu politickej 

agresivity (Rybář 2004: 41). Naopak sa prehlbovala socio-ekonomická línia 

transformácie, nacionalistická línia, ktorá strany rozdeľovala na nacionálne-radikálne, 

nacionálne-neutrálne a nacionálne-nestále a línia cirkev-štát39, ktorá v post-

mečiarovskom období prežívala skutočnú renesanciu (Hloušek, Kopeček 2004: 157). 

Nemenej zaujímavé bolo jednostranné zdôrazňovanie štiepenia komunizmus-anti-

komunizmus zo strany vládneho Kresťansko-demokratického hnutia40 a preskupovanie 

strán na základe ich postoja k európskej integrácii a budúcej podobe EÚ. Kým 

obnovenie post-komunistických konfliktných línií prebehlo plynulo a bez väčších 

okľúk, klasické štepné línie sa na Slovensku presadzovali pomalšie. Tradičné pravo-

ľavé štiepenie pozdĺž socio-ekonomickej línie sa naplno presadilo až v parlamentných 

voľbách v roku 2006, v roku 2002 strany namiesto odlišnosti svojich ekonomických 

programov zdôrazňovali skôr svoju schopnosť lepšie administrovať a manažovať štátne 

záležitosti (Rybář 2004: 42). Reorganizácia straníckeho systému so sebou priniesla 

zvýšenú mieru fragmentácie – rozpadali sa vládne aj opozičné strany, vznikali nové 

relevantné politické subjekty. V slovenských pomeroch nešlo o nič zvláštne, vysoká 

fragmentácia straníckeho systému a vysoká voličská volatilita bola pre Slovensko 

typická od samého začiatku. Napriek sporom na straníckej úrovni sa v krajine pri moci 

udržali funkčné vlády – nadbytočne veľká koalícia z rokov 1998-2002 prežila celé 

funkčné obdobie, minimálna víťazná a neskôr menšinová koalícia z rokov 2002-2006 si 

ho skrátila len o niekoľko mesiacov. Slovensko značne pokročilo vo všetkých 

dimenziách konsolidácie a politika symbolov ustúpila politike reprezentácie záujmov 

(Kopeček 2003: 25). 

  Kultúrna transformácia na Slovensku postupovala o poznanie ťažšie – 

a predovšetkým bolestnejšie. Ani obrat v roku 1998 nebol kultúrnym posunom v zmysle 

poklesu prívržencov HZDS, ovplyvnilo ho posilnenie konsenzuálnosti demokratických 

elít (Szomolányi 2004: 19). Politická kultúra ostala rozdelená na uzatvoreno-provinčne, 

nacionálne a vodcovsko-autoritársky orientovaný typ, hľadiaci na Západ a liberálne 

                                                           
38 Po strate väčšiny v parlamente v roku 2003 premiér Dzurinda hľadal u Mečiarovho HZDS podporu 
v kľúčových hlasovaniach o štrukturálnych reformách.   
39 Táto línia sa presadila hlavne kvôli sporom KDH a liberálnej ANO mediálneho magnáta Pavla Ruska 
v otázkach interrupcií, postavenia cirkví v spoločnosti a zmluve o výhrade svedomia.  
40 KDH v období prvej Dzurindovej málokedy premeškala príležitosť pripomenúť komunistickú minulosť 
členov SDĽ a SOP a prezidenta Rudolfa Schustera.   
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hodnoty s hlbokou nedôverou, a typ otvorenejších, skôr občianskych a neautoritárskych 

orientácií s vedomým príklonom k západnému kultúrnemu okruhu (Krivý 1999:12). Vo 

voľbách 1998 sa jazýčky váh presunuli smerom k proreformnému mestskému 

prostrediu, ktoré prelomilo dlhoročnú pasivitu a mobilizovalo sa, čím zásadne 

ovplyvnilo volebné výsledky. Vo voľbách 1990, 1992 a 1994 hralo dôležitejšiu úlohu 

aktívnejšie rurálne voličstvo, voľby v roku 1998 po prvý raz „vyhralo“ urbánne 

prostredie (Krivý 1999: 58-59). Zosilnenie vplyvu „winners“, ktorí pokladajú liberálnu 

demokraciu za nespochybniteľnú hodnotu a profitujú zo sociálne-ekonomickej 

transformácie, sa ukázalo byť trvalým javom. Po tom, čo sa zmiernila polarizácia 

pozdĺž línie mečiarizmus-anti-mečiarizmus, nastal medzi voličmi ďalší posun: 

prívrženci oboch táborov sa začali premiešavať.  Sociológ Vladimír Krivý poukazuje na 

tri hlavné osi rozmiestnenia stúpencov politických strán: konzervatívne-liberálnu, 

komunisticko-anti-komunistickú a etnicko-nacionalistickú41 (Krivý 2004: 144).  

 

2.3.2. Vývoj KDH  

KDH v tomto období zažilo najväčšiu vnútrostranícku krízu vo svojich dejinách. 

Spor idealisticko-fundamentalistického a pragmatického krídla o budúcnosť hnutia sa 

vyhrotil až do krajnosti. Kým stúpenci lídra Jána Čarnogurského kládli dôraz na 

zachovanie identity a samostatné fungovanie KDH, prívrženci premiéra Mikuláša 

Dzurindu sa sústredili na otázky spojené s existenciou SDK42 a stabilitou vlády (Havlík 

2003: 129). Situáciu skomplikoval vznik novej platformy KDH-Ľudová strana 

z prostredia organizácie mládeže KDH43, ktorá sa hlásila k odkazu medzivojnovej 

HSĽS a svojimi názormi sa blížila SNS (Kopeček 2000). Manifest platformy pragmatici 

využili na to, aby rozohrali v hnutí propagandistickú partiu: Ivan Šimko, pravá ruka 

premiéra Dzurindu, ho označil za „šokujúci hnedý manifest niektorých mládežníkov 

KDH“ (Mesežnikov 1999: 98) a vyzval členov hnutia, aby spiatočnícky radikalizmus 

odsúdili. Podobné vystúpenia umocnili v idealistickom krídle obavy zo zániku KDH.  

Rozkol sa zdal byť nevyhnutný. 

Jednota KDH nakoniec stroskotala spolu s projektom SDK. Hnutie ako jediný 

materský subjekt neschválilo dvojité členstvo v KDH a SDK a pretlačilo obmedzené 

                                                           
41 Vzťah k maďarskej menšine – nacionálna nevraživosť na jednej strane a občianske porozumenie 
a spolupráca na strane druhej. 
42 Len pripomeniem, že ju chceli premeniť na úniu materských subjektov, ktoré by s ňou postupne 
splynuli. 
43 Oficiálne označenie Kresťansko-demokratická mládež Slovenska. 
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dvojité členstvo44, ktoré Čarnogurského krídlu umožnilo odstaviť Dzurindovu skupinu 

od významných funkcií v KDH. Spor sa odohrával aj na osobnej rovine, Čarnogurský 

v podstate zablokoval  Dzurindovu kandidatúru na predsedu hnutia: súťaž vyhral tak, že 

ju znemožnil. Zástancovia zjednotenia materských subjektov v SDK sa nakoniec vzdali 

ďalších ústupkov a na začiatku roka 2000 založili novú stranu SDKÚ, ktorá neskôr 

splynula s liberálnou DÚ. Predstavitelia KDH a DS Dzurindovu ponuku integrácie 

odmietli. Napriek tomu, že idealistické krídlo, reprezentované Čarnogurským, 

Mikloškom a Palkom, pragmatikom prisúdilo „biľag odrodilcov“, objavili sa dohady, že 

ich odchod im v podstate prišiel vhod. „Tvrdili, že navrátilci do KDH sa snažia 

ovládnuť štruktúry hnutia, ktoré vybudoval niekto iný. Dávali tým jasne najavo, že 

vtedajším činiteľom KDH nešlo len o premenu SDK na päťkoalíciu, ale aj o to, aby 

Dzurinda a spol. opustili KDH a založili si vlastnú stranu.“ (Leško 2000: 213) Výsledná 

bilancia vyzerala takto: z KDH do SDKÚ odišli traja členovia vlády zo štyroch, sedem 

poslancov Národnej rady zo šestnástich, pätina členov Rady KDH, štvrtina okresných 

predsedov a krajských predsedov... (Kresťansko-demokratické hnutie, história, WWW). 

Avizovaný masový odchod členov KDH do SDKÚ sa nekonal, pretože členstvo veľmi 

skoro zistilo, že SDKÚ ovládli viac liberáli z DÚ ako konzervatívci z KDH. 

(Kresťansko-demokratické hnutie, história WWW).  

V podobe SDKÚ vyrástol KDH mocný konkurent, ktorý hnutie obral o šancu na 

lepší volebný výsledok. Vďaka strate popularity KDH u verejnosti a pôsobeniu SDKÚ, 

ktorá na seba strhla rozhodujúcu časť potenciálu SDK45,  KDH vo volebnom období 

1998-2002 zaznamenalo silný odliv a slabý príliv voličov46. Napriek tomu, že 

predstavitelia KDH Dzurindovu stranu odsúdili ako „neštandardný, beztvarý a mediálne 

politický subjekt“, preskupeniu kresťansko-demokratických voličov nezabránili. KDH 

prišlo odchodom Dzurindovho krídla o populárnych politikov a Dzurindova schopnosť 

využiť príťažlivosť väčšej strany SDKÚ vyniesla do pozície lákavej alternatívy. 

Po vytvorení SDKÚ silnelo v KDH presvedčenie, že bez modernizácie a zmeny 

imidžu hnutie nebude môcť ďalej o kresťanského voliča súperiť. Tomuto plánu stál 

paradoxne v ceste zakladateľ a predseda KDH Ján Čarnogurský, ktorý bol dlhodobo 

menej populárny ako KDH a podstatne znižoval jeho rating v spoločnosti. „Jeho vízie 

                                                           
44 Bolo možné byť členom SDK a KDH, ale v takom prípade nebolo možné uchádzať sa v KDH o volenú 
funkciu. 
45 Tri štvrtiny voličov KDH z roku 1994 inklinovali k SDK. 35 percent voličov KDH z roku 1994 
podporilo KDH s novým predsedom Hrušovským, 28 percent z nich prešlo k SDKÚ. (Gyarfášová, Krivý, 
Velšic 2001: 108) 
46 Voliči z rímsko-katolíckeho prostredia navyše odchádzali k HZDS a SNS. 
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mu ako politikovi viac škodili, ako prospievali. A neboli ani receptom na úspech KDH“ 

(Leško 2000: 201). Čarnogurského slavjanofilstvo a jeho bezškrupulózna kritika 

bombardovania Juhoslávie vrhali tieň na plánovanú integráciu Slovenska do 

NATO. Jeho anti-liberalizmus, v ktorom bol „pápežskejší než pápež“, znervózňoval 

dokonca aj niektorých členov KDH. Čarnogurského výroky o liberalizme boli často 

škandalózne, hovoril o ňom ako o ideológii, ktorá nastúpila namiesto marxizmu: 

„rovnako arogantná a rovnako nepravdivá, opierajúca sa o peniaze a tragikomickú 

koncepciu občianskych práv"47 (SME, 1.8. 2001). Navyše bolo po dvoch rokoch 

fungovania koalície jasné, že predseda KDH „sa v očiach verejnosti stal jedným zo 

zodpovedných, ktorí sa pričinili o zhoršenie spoločného menovateľa vládnej koalície“ 

(Leško 2000: 217). Okrem toho, že nehlasoval za programové vyhlásenie vlády, prejavil 

sa ako značne konfliktný koaličný partner48. Politikou symbolov sa súhlas získava iba 

od rovnako zmýšľajúcich (Leško 2000: 215). To bol hlavný dôvod, prečo Čarnogurský 

musel z vedenia KDH odísť. 

Pred trenčianskym snemom hnutia v októbri 2000 sa rozpútal boj o kreslo predsedu. 

Čarnogurský prekvapivo oznámil, že nebude kandidovať a odporučil za svojho nástupcu 

Pavla Hrušovského49, ktorému sa rozhodol postaviť vyjednávač s EÚ Ján Figeľ. Súboj 

kandidátov zďaleka nepripomínal ostrý zápas medzi Čarnogurským a Dzurindom 

z konca 90. rokov, dalo sa očakávať, že porazený bude s víťazom naďalej 

spolupracovať vo vedení hnutia. Kým Figeľ mal evidentne väčšiu podporu v médiách, 

za Hrušovským stálo viac osobností a reálnych „ťahúňov“ hnutia (Kresťansko-

demokratické hnutie, história, WWW). Keďže obaja kandidáti presadzovali podobné 

vízie modernej, rozvážnej politiky s dôrazom na profesionálnu tímovú prácu, pri voľbe 

rozhodol vplyv, ktorý mali medzi delegátmi. Predsedom hnutia sa stal Pavol Hrušovský, 

Ján Figeľ obhájil kreslo podpredsedu. Dá sa povedať, že Figeľ neuspel z podobných 

dôvodov ako Dzurinda. Tento politik európskeho formátu sa zasadzoval za na väčšiu 

otvorenosť voči slovenskej spoločnosti a jej voličskému potenciálu a tým aj za 

                                                           
47 Hoci tento výrok je z obdobia, kedy Ján Čarnogurský už nebol predsedom KDH, z mne dostupných 
výrokov najlepšie vystihoval jeho postoje. 
48 Čarnogurský sa napríklad neprimerane angažoval pri deblokácii ruského dlhu, ostro útočil na vládne 
SMK, ktoré odmietlo v Komárne umiestniť súsošie Cyrila a Metoda na čestné miesto, a loboval za 
udelenie Pribinovho kríža I.triedy Jozefovi Mikušovi, ktorý zastával vysoký úradnícky post vo vláde 
Jozefa Tisa.    
49 Ján Čarnogurský chcel pôvodne za svojho nástupcu označiť Vladimíra Palka, ale vzhľadom na to, že 
Palko bol jeho „dvojičkou“, rozhodol sa pre umiernenejšieho Hrušovského. Zrejme vedel, že 
v konkurencii s Figeľom by Palko dopadol rovnako ako on sám. František Mikloško zdôrazňuje, že 
Hrušovského proti Figeľovi postavili preto, aby línia, ktorú presadzovali, mala šancu v KDH prežiť. 
(Mikloško 24.4. 2007)   
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posilnenie koaličného potenciálu. Bol to Ján Figeľ, ktorého v Európe konfrontovali s 

nepríjemnými otázkami o tom, kam KDH so svojou latentne protizápadnou a anti-

liberálnou politikou smeruje (Hospodárske noviny 23.10. 2000).    

Nový predseda Hrušovský od médií trochu nespravodlivo dostal prezývku 

„Čarnogurského dvojník“. „Čarnogurský odišiel aj neodišiel. Nedá sa nevšimnúť si jeho 

vplyv na politiku KDH. Dokonca sa to prejavuje aj na jeho nástupcovi Pavlovi 

Hrušovskom. Často budí dojem človeka neisto sa obzerajúceho za seba“ (Pravda 

22.10.2001). Pohľad zvnútra hnutia je iný. Vladimír Palko prirovnáva KDH za 

predsedníctva Pavla Hrušovského k českej KDU-ČSL. Hrušovského samotného 

charakterizuje pomocou hesla KDU-ČSL - „klidná síla“ (Palko 11.4. 2007). Je 

nepopierateľné, že Pavol Hrušovský dokázal vytiahnuť preferencie hnutia zo štyroch na 

tradičných osem percent a vyjednať pre KDH vplyvné posty v druhej vláde Mikuláša 

Dzurindu, ale neovládol ju tak, ako jeho predchodca. Dá sa povedať, že po odchode 

Jána Čarnogurského KDH definitívne uzavrelo „charizmaticko-inštitucionálnu“ fázu 

svojho vývoja a stalo sa inštitucionálnou stranou (Kopeček 2006: 272-3).     

Za predsedníctva Pavla Hrušovského sa KDH vrátilo k osvedčeným hodnotám 

a prezentovalo sa ako pravicovo-konzervatívny subjekt. Hnutie sa snažilo otvárať témy 

interrupcií, spoločenského postavenia sexuálnych menšín a práv veriacich, ktoré 

vyvolávali tvrdé polemiky s ľavicovými a liberálnymi silami. Prehĺbením anti-liberálnej 

orientácie KDH nadviazalo na všeobecný trend: historicky katolicizmus vždy koreloval 

s odmietaním liberálnej demokracie. V prípade KDH sa jednoducho potvrdilo, že 

tradičný anti-komunistický postoj katolicizmu nikdy automaticky neznamenal podporu 

liberálnej demokracie (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 290). Vedúci predstavitelia 

hnutia si v období 2000-2006 osvojili rétoriku, podfarbenú nacionalistickými 

a konfesionálnymi prvkami. Niektorí z nich sa po ukončení prístupových rozhovorov 

takisto prejavili ako euroskeptici (Mesežnikov 2003: 43). V dôsledku tohto 

kvalitatívneho posunu klesla podpora z mladšieho, urbánnejšieho, vzdelanejšieho 

a otvorenejšieho prostredia opäť na úroveň pôvodnej skladby (Gyarfášová, Krivý, 

Velšic 2001: 116).  KDH ostalo zakotvené v dvoch hodnotových blokoch – anti-

komunistickom (konzervatívci a v menšej miere liberáli) a anti-liberálnom s 

národniarskym zameraním (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 346).  Vyprofilovaná 

sociálna báza bola skôr vhodná na udržiavanie identity ako na doťahovanie za SDKÚ.  

Programovo sa KDH prispôsobilo svojej voličskej základni.  Akcentovalo zvýšenie 

bezpečnosti občanov a tradičný cieľ podpory rodiny, s ktorým šikovne prepojilo svoj 
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ekonomický program. Udržovalo si proreformný postoj: presadzovalo rovnú daň, 

dôchodkovú reformu a reformu verejnej správy. Najprepracovanejší program malo 

v oblasti justície, okrem iného sa zasadzovalo aj za prijatie tresto-právneho inštitútu 

„trikrát a dosť“ (Volebný program KDH 2002). V zahraničnej politike sa vymedzilo ako 

ochranca suverenity Slovenskej republiky: vo vzťahu k EÚ odporúčalo 

zachovať zvrchovanosť v kultúrno-etických (Volebný program KDH 2002) a daňových 

záležitostiach (Volebný program KDH 2006), v oblastiach trestného práva, 

dôchodkového zabezpečenia a vzdelávania (SME 14.6. 2006). Postavilo sa proti prijatiu 

Turecka do EÚ i európskej ústavnej zmluve. Priznané motívy pre voľbu strán dokazujú, 

že program najviac oslovoval práve voličov KDH, ktoré sa v predvolebnej súťaži 

profilovalo programovo jasnejšie ako ostatné strany (Gyarfášová 2004: 123). 

 

2.3.3. KDH v politike: arogancia moci? 

 Prvá vláda Mikuláša Dzurindu bola v istom zmysle nástupkyňou vlády Jozefa 

Moravčíka. Stelesňovala spoluprácu demokratických strán pravicovej, centristickej 

a ľavicovej orientácie. Vďaka účasti Strany maďarskej koalície (SMK), zastupujúcej 

záujmy maďarskej menšiny, sa ešte viac približovala veľkej koalícii (Mesežnikov 1999: 

36). „Anti-mečiarovská“ vláda sa zhodla v otázkach právneho štátu, demokracie, 

ústavnosti a zahranično-politických priorít a odstránila väčšinu deformácií 

z predchádzajúceho obdobia (Mesežnikov 2004: 61). Takisto sa jej vďaka 

„ekonomickému balíčku“ čiastočne podarilo obnoviť makroekonomickú stabilitu 

krajiny.   

Hĺbku reformných opatrení bohužiaľ limitovalo zloženie koalície. Vo vláde sa 

vyprofilovala tzv. vnútorná opozícia, ktorú tvorili dve ľavicové strany – SDĽ a SOP. 

Súdržnosť vládnych strán bola nízka, často dochádzalo k navzájom si odporujúcim 

interpretáciám vládnych politík (Malová 2004: 17). Razanciu reforiem ovplyvnilo aj to, 

že prioritou koaličných strán pred očakávaným vstupom do NATO a EÚ bolo udržať 

stabilnú vládu.    

„Anti-mečiarovský efekt“ sa postupne vyčerpával a koalíciu rozkladali stranícke 

záujmy, čo verejnosť vnímala veľmi negatívne. „Vznik SDKÚ a jej sústavné spory s 

KDH dokázali, že ochota a vôľa na dohodu, ktorú politici prejavovali, kým sa uchádzali 

o moc, vysoko prevyšovala ich ochotu a vôľu dohodnúť sa, keď mocou naozaj 

disponovali. Svojou neschopnosťou dospieť k dohode fakticky popreli svoje vlastné 

tvrdenie, že ich v SDK spojil a zjednotil záujem krajiny“ (SME 21.5.2001). Voliči 
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hodnotili náznaky morálnych a politických zlyhaní Dzurindovej vlády podstatne 

kritickejšie ako u jej predchodkýň, pretože od nej na základe predvolebnej rétoriky 

očakávali inú politickú kultúru a viac odhodlania riešiť hriechy minulosti (Leška 2006: 

270). To, že vláde sa nepodarilo vyriešiť ani jeden privatizačný škandál z Mečiarovej 

éry a to, že justičné orgány neuzavreli ani jeden trestno-právny prípad, ktorý súvisel 

s osobami z Mečiarovho okolia, bolo smutným vyústením veľkých vládnych ambícií. 

KDH, ktoré opakovane podávalo návrhy na zrušenie Mečiarových amnestií ani raz 

neuspelo. Neustále hádky pravicových a ľavicových vládnych strán a rivalita medzi 

premiérom a ministrom spravodlivosti Čarnogurským prispeli k tomu, že verejnosť si 

vládu zafixovala ako rozhádanú. Zahranično-politické úspechy nehrali pri hodnotení 

vlády temer žiadnu rolu (Leška 2006: 272).    

KDH, ktoré nebolo ochotné ustupovať zo svojich programových zásad, sa do istej 

miery pričinilo o negatívny obraz vlády. Jednu z búrok vyvolal hneď pri hlasovaní 

o programovom vyhlásení vlády Ján Čarnogurský. Ako jediný člen vlády hlasoval proti, 

pretože vyhlásenie neobsahovalo kľúčové priority KDH: medzištátnu zmluvu 

s Vatikánom, financovanie cirkevného školstva a zriadenie katolíckej univerzity (Leško 

2000: 211). Na stranu ministra spravodlivosti sa paradoxne postavilo opozičné HZDS. 

Krátko na to začala skupina okolo podpredsedov hnutia Mikloška a Palka navzdory 

koaličnej dohode spochybňovať podporu kandidatúry predsedu SOP Rudolfa Schustera 

na prezidenta republiky. Argumentovala tým, že komunistickým režimom 

prenasledovaní katolíci by sa voľbou bývalého nomenklatúrneho funkcionára 

spreneverili svojej minulosti. Vladimír Palko k tomu v rozhovore povedal: „Ten 

problém neustáleho pretransformovávania komunistických štruktúr do nových a nových 

...strán – na to som vždy upozorňoval a proti tomu som sa staval“  (Palko 11.4.2007). 

Najväčším šokom bolo vystúpenie kresťansko-demokratických zákonodarcov 

z poslaneckého klubu SDK v novembri 2000. Hoci vzťahy medzi premiérom 

a predsedom KDH boli už dlhší čas napäté, tento krok takmer nikto neočakával. 

Vladimír Palko ho ani spätne nevníma ako politickú chybu: „To bola naša záchrana“ 

(Palko 11.4.2007). KDH si neželalo rozpad SDK: „...v zásade plnilo programové 

vyhlásenie, akurát odmietalo zaniknúť“ (Palko 11.4.2007). Vo februári 2001 formálne 

pristúpilo ku koalícii. Bolo si totiž dobre vedomé toho, že v prípade rozdrobenia SDK 

by si SDĽ ako druhá najsilnejšia strana mohla nárokovať premiérske kreslo. 

Snaha kresťanských demokratov o zviditeľnenie bola z ich hľadiska pochopiteľná. 

Situácia, v ktorej sa ocitli, nepríjemne pripomínala rok 1990: po tvrdých rokoch odboja 
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jeho ovocie opäť žal niekto iný. Pred voľbami 1998 bolo KDH najsilnejšou opozičnou 

stranou s morálnou autoritou, po voľbách sa ku kresťansko-demokratickej platforme 

v SDK hlásilo najviac poslancov. Po roztržke medzi KDH a SDK vo vláde zostal jediný 

kresťansko-demokratický minister. „KDH bolo dobré, dokiaľ bolo treba bojovať. Nieslo 

na svojich pleciach ťarchu zápasu s Mečiarom. Keď zavládne pokoj, to je KDH zrazu 

príliš fundamentalistické, čiernu totalitu chce nastoliť...“ (Čarnogurský 11.4. 2007).  

KDH sa počas celého volebného obdobia snažilo brániť puncu večne neúspešnej 

strany. Nepodarilo sa mu presadiť skoro nič z jeho agendy. Medziiným zákon o zrušení 

Mečiarových amnestií, súbor  sociálnych a ekonomických opatrení Veľký tresk, 

dvanásť vyšších územných celkov pri reforme verejnej správy. „Nenaplnili sa ani 

predpovede tých, čo očakávali, že kresťanským demokratom pomôže, ak z ich čela 

odíde jeden z najnepopulárnejších slovenských politikov...“ (Pravda 22.10. 2001). KDH 

nepomohlo ani to, že sa zaslúžilo o vznik Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

podieľalo sa na novele ústavy a pretlačilo zmluvu so Svätou stolicou. Ku konci 

volebného obdobia sa hnutie pochopiteľne snažilo dištancovať od niektorých vládnych 

prešľapov. Odvolávalo sa na to, že zodpovednosť by sa mala stranám pripisovať podľa 

rozsahu ich zastúpenia vo vláde.   

Do svojich prvých parlamentných volieb bez Jána Čarnogurského v roku 2002 

vstupovalo KDH s trochu pošramoteným renomé a bez prevratnej vízie. „...určitým 

problémem byla možná předvolební prezentace KDH na veřejnosti jako do jisté míry 

vnitřně rozpolceného, ba dokonce ideologicky nekoherentního subjektu“ (Bican 2002). 

Vnútorné rozpory sa po odchode Dzurindovho krídla nezmiernili. Čarnogurský okolo 

seba zhromaždil stúpencov tradicionalistického prístupu a Hrušovský prívržencov 

modernej, otvorenej kresťansko-demokratickej politiky. Heslo „Istota stability 

Slovenska“, ktoré občanom odkazovalo, že KDH je najstabilnejšou slovenskou stranou, 

ktorá si stojí za svojimi názormi bez ohľadu na momentálnu úroveň popularity (Wienk, 

Majchrák 2003: 172), tak vyznievalo dvojznačne, pretože nebolo jasné, či je KDH 

vnútorne súdržné. Sen o dvojcifernom zisku sa ukázal byť nereálnym, zisk 

rozhodujúceho podielu hlasov limitovala samostatná kandidátka. Autonómia hnutia na 

druhej strane vytvárala dobré predpoklady pre povolebné vyjednávania.    

Po voľbách sa KDH skutočne stalo „jazýčkom na váhach“. Hoci bolo treťou 

najmenšou stranou v parlamente a druhou najmenšou stranou v koalícii50, v druhej vláde 

                                                           
50 KDH získalo 8,25 percenta hlasov. Menej dostala už len vládna ANO (8,01 percenta hlasov) a opozičná 
KSS (6,32 percenta).  
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Mikuláša Dzurindu (SDKÚ-SMK-ANO- KDH) si vybojovalo významnejšie postavenie, 

než zodpovedalo jeho volebnému výsledku. „...sila KDH bola v tom, že vedela, čo chce, 

v tom, že to bola vnútorne hrdá a silná strana a v tom, že bola nenahraditeľná,“ hovorí 

dnes František Mikloško (Mikloško 24.4. 2007). Z hľadiska svojich ideologických 

záujmov hnutie v druhej Dzurindovej vláde obsadilo všetky kľúčové pozície: malo pod 

kontrolou bezpečnostnú (ministerstvo vnútra), legislatívnu a justičnú stránku 

vnútropolitickej situácie (ministerstvo spravodlivosti) a duchovné pôsobenie na mladú 

generáciu (ministerstvo školstva) (Leška 2006: 284). Okrem silových rezortov mu 

pripadlo aj kreslo predsedu parlamentu. Vďaka hlavnému vyjednávačovi a neskôr 

eurokomisárovi Figeľovi si udržalo vplyv aj na zahraničnú politiku. Pavol Hrušovský 

dával na verejnosti nepokryto najavo, že jeho strana sa cíti ako víťaz volieb. V súlade 

s ambíciami KDH vznikla homogénna, stredo-pravicová vláda bez Mečiarovho HZDS, 

v ktorej KDH zaujalo dôležité miesto. Na druhej strane, „...vehemence, s jakou 

představitelé KDH postupovali v rozporu s reálnými výsledky voleb při utváření vládní 

koalice a při tvorbě jejího programu, vyvolala v nekatolickém prostředí znační údiv“ 

(Leška 2006: 296). 

Druhá Dzurindova vláda sa do dejín zapísala ako reformná. Okrem toho, že 

priviedla Slovensko do NATO a EÚ, dokázala z neho urobiť „tigra“ strednej Európy, 

najrýchlejšie rastúcu ekonomiku v regióne.  Vôľa koalície uskutočniť systémové zmeny 

zostala na dostatočne vysokej úrovni aj po strate formálnej väčšiny koncom roka 2003, 

pretože v otázkach kľúčových sektorových reforiem sa postoje koaličných strán 

zhodovali (Mesežnikov 2004: 62-63). KDH podporilo všetky reformné kroky v socio-

ekonomickej oblasti – či už rovnú daň, dôchodkovú reformu alebo reformu 

zdravotníctva. Kresťansko-demokratickí ministri Daniel Lipšic a Vladimír Palko 

prispeli k riešeniu problematiky organizovaného zločinu a kriminality a aj keď ich 

snaha nepriniesla vždy len pozitívne výsledky, svojou rozhodnosťou sa podieľali na 

tom, že pozitívna premena obrazu Slovenska v zahraničí sa zintenzívnila (Leška 2006: 

319). 

Od vzniku vlády v roku 2002 sa v koalícii vytvárali ad hoc bloky, ktoré súviseli 

s výkonom moci a líšili sa od prípadu k prípadu (Mesežnikov 2004: 63). Koaličných 

partnerov rozoštvávali ideologické rozdiely, ktoré spôsobovali ostrejšie spory než tie, 

ktoré vyplývali z rôznej miery presvedčenia o správnosti reforiem.  Kým v prípade 

ANO a SDKÚ závisela reálna politika od programových cieľov, konanie KDH a SMK 

ovplyvňovali explicitne nepomenované ideologické putá (Rosová 2004: 86-87). Vláda 
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neponúkla iba reformy, ale aj zápas o interrupcie a zmluvu o výhrade svedomia, prípady 

korupcie (kauza zmenky, nevyjasnená motivácia podpory nezávislých poslancov) či 

aféru okolo skupinky51. V dôsledku neustálych hádok sa koalícia rýchlo drobila. Vláda 

sa necelých pätnásť mesiacov po svojom vzniku stala menšinovou. Po rozpade 

poslaneckého klubu ANO sa rozštiepilo aj SDKÚ, od ktorého sa oddelilo Slobodné 

fórum na čele s niekdajšou pravou rukou premiéra Ivanom Šimkom.   

Najohnivejšie spory sa odohrávali medzi kresťansko-demokratickým KDH 

a liberálnou ANO. Ťažisko konfliktu spočívalo v problematike reprodukčného práva 

(najmä interrupčnej legislatívy), postavenia cirkví a práv veriacich. Hoci KDH a ANO 

svoj spor prezentovali ako stret svetonázorov52, ich konflikt mal aj neideologický 

rozmer. KDH ostro vystupovalo proti lídrovi ANO a ministrovi hospodárstva Pavlovi 

Ruskovi a opakovane žiadalo jeho odstúpenie. Minister Rusko sa bránil tvrdením, že 

KDH sa ho snaží kriminalizovať cez rezort vnútra. Po kauze zmenky53 v lete 2005 

premiér Mikuláš Dzurinda pod hrozbou odchodu KDH z koalície Ruska odvolal. 

Ukončil aj spoluprácu s ANO54. To, že ani KDH, ani ANO, nikdy neuviedli, že by kvôli 

spomínaným konfliktom boli ochotné odísť z vlády, vyvolávalo dojem, že ich útoky 

boli do istej miery účelové. KDH pravidelne označovalo návrhy ANO k postaveniu 

cirkví za „obludné, svinské, ohavné a idiotské“, ale spoluprácu s touto stranou po 

voľbách 2006 nevylučovalo (Mesežnikov 2006: 22). Je nesporné, že línia cirkev-štát sa 

pod vplyvom vládnych škriepok zviditeľnila, čo obom súperom pomohlo.   

Anti-liberalizmus KDH sa za jeho pôsobenia vo vládnej koalícii prehlboval a okrem 

sporov s ANO sa premietal najmä do zahraničnej politiky. V januári 2002 hnutie vo 

                                                           
51 Premiér Dzurinda v auguste 2003 na základe dokumentov, ktoré zrejme protiprávne získal od 
Slovenskej informačnej služby, prišiel s teóriou o protištátnej lobistickej skupine. Do „skupinky“ zahrnul 
dokonca aj šéfa Národného bezpečnostného úradu, ktorého potom odvolal, či šéfredaktora 
najvplyvnejšieho nezávislého denníka SME. Výroky premiéra mali medzi politikmi analógie, z KDH, 
ktoré bolo voči kauze indiferentné, sa za premiéra postavil minister vnútra Vladimír Palko. (Kopeček 
2006: 307) 

52 KDH na rozdiel od politických analytikov nikdy nespochybňovalo liberálny profil ANO.  

53 Vyšlo najavo, že Rusko ako minister hospodárstva podpísal zmenky za vyše 100 miliónov korún 
podnikateľovi v oblasti energetiky Ľubomírovi Blaškovi. KDH v polovici augusta 2005 požiadalo 
premiéra, aby Ruska odvolal z vládnej funkcie, pretože inak kresťanskí demokrati opustia vládnu 
koalíciu.  

 

54 Podporu vlády v parlamente mali do konca obdobia zabezpečiť bývalí poslanci ANO, združení okolo 
Ľubomíra Lintnera, s ktorými zvyšné tri koaličné strany podpísali dodatok ku Koaličnej zmluve. 
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vláde pretlačilo deklaráciu o zvrchovanosti členských štátov EÚ a štátov kandidujúcich 

na členstvo v EÚ v kultúrno-etických otázkach55. Bol to prvý krok56 smerom ku 

„kultúrnej vojne“ proti ľavicovým liberálom, za ktorú sa na sneme v roku 2003 

prihováral podpredseda KDH Vladimír Palko. „Vojna“ proti zosobneniu „ľavicového 

liberalizmu“, Európskej únii, vypukla po vstupe Slovenska do EÚ.  Kresťanskí 

demokrati ostro zaútočili na „euromarxizmus“ a „mravný relativizmus únie“. Vladimír 

Palko podotýka: „Historická Európa s jej koreňmi, kultúrnymi, náboženskými, stojí 

v úplnom rozpore s EÚ“ (Palko 11.4. 2007). Členovia KDH podľa vlastných slov cítia 

povinnosť upozorňovať na to, že Európsky parlament „nabáda členské a kandidátske 

krajiny zaviesť registrované partnerstvo alebo umožniť interrupcie“, Európska komisia 

„priamo dotuje medzinárodné organizácie, podporujúce umelé potraty“ a celý rad 

členských krajín už „legalizoval homosexuálne zväzky, užívanie drog či eutanáziu“ 

(Miháliková 2004: 127). Známymi sa stali prípady europoslankyne Anny Záborskej, 

ktorú dva francúzske denníky obvinili z homofóbie, a Vladimíra Palka, ktorý 

vehementne obhajoval kontroverzné výroky švédskeho kňaza Akeho Greena 

o homosexualite ako o „rakovine spoločnosti“57. KDH muselo za svoje postoje čeliť 

tvrdej kritike. Slovenské médiá dokonca varovali pred „kriesením klerikálnej politiky“ 

(SME 1.8.2001). Dá sa povedať, že zahranično-politické stanovisko KDH evokuje 

ľudácky nacionalizmus, ale zároveň v sebe skrýva obavy z „morálnej nákazy“ 

prichádzajúcej zo zahraničia, ktorú Slovensko už raz zažilo58. František Mikloško 

v tejto súvislosti zdôrazňuje, že KDH chce ísť proti logike historických postojov 

slovenských elít, ktoré sa v kľúčových momentoch slovenských dejín primkýnali 

k silnejším štátom a nebránili duchovnú tvár Slovenska (Mikloško 24.4. 2007). 

Vo volebnom období 2002-2006 KDH skutočne dokázalo, že za svojimi prioritami 

si stojí. Vystúpenie z koalície vo februári roku 2006 kvôli zmluve o výhrade svedomia, 

ktorú SDKÚ odmietlo zaradiť na rokovanie vlády, hoci to vyplývalo z programového 

vyhlásenia, potvrdilo, že postoj hnutia v otázkach praktickej politiky vychádza 

predovšetkým z hodnôt kresťanského konzervativizmu (Mesežnikov 2007: 06). To, čo 

mnohí označili za „predvolebný ťah, prameniaci zo straníckeho egoizmu“, bolo pre 
                                                           

55 Napríklad v otázkach reprodukčného správania, ochrany rodiny a inštitúcie manželstva... Deklarácia sa 
neskôr stala inšpiráciou pre poľský parlament.  
56 KDH neskôr presadilo aj zvláštne právomoci parlamentného výboru pre európske záležitosti: 
eurovýbor schvaľuje stanoviská SR k právne záväzným aktom EÚ, ktoré mu predkladajú príslušní 
ministri. Tí sú povinní riadiť sa stanoviskami eurovýboru pri rokovaní v orgánoch EÚ, odchýliť sa od 
nich smú len v naliehavých prípadoch, pričom takéto konanie musia vo výbore dodatočne odôvodniť.  
57 Je nutné podotknúť, že Záborská svoje spory s Liberation a L‘Humanité vyhrala.  
58 Obdobie 1939-1945. 
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KDH prejavom zásadovosti. Keďže KDH závisí od udržiavania identity, demonštruje 

odlišné chápanie výkonu politiky ako ideologicky nevášnivé subjekty typu SDKÚ, 

Smer či ANO. Je nutné podotknúť, že napriek zmene postavenia v mocenskom systéme 

sa hnutie až do predčasných volieb snažilo, aby sa presadilo čo najviac ustanovení 

programového prehlásenia vlády. Volebný výsledok KDH vo voľbách 2006 bol 

dôkazom toho, že taktika hnutia bola správna. Ani tentoraz nedosiahlo dvojciferný 

výsledok, ale udržalo si svoje stabilné voličské jadro.    

Na záver krátko k politickej angažovanosti katolíckej cirkvi. Za zmienku stojí 

pastiersky list katolíckych biskupov k voľbám 2002, v ktorom vyslovili obavy, aby sa 

do čela spoločnosti nedostali ľudia, ktorí nerešpektujú ľudské a kresťanské hodnoty 

a pastiersky list s varovaním pred nereálnymi očakávaniami, spojenými so vstupom do 

EÚ (Kollár 2002: 52). V roku 2005 cirkev takisto upozornila na sociálne-ekonomickú 

situáciu na Slovensku. Zdôraznila, že rýchly zisk by sa mal použiť na investície do 

vzdelania, výchovy, kultúry, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Tým dala jasne 

najavo, že ekonomické reformy by malo sprevádzať aj upevňovanie solidarity (Kollár 

2005: 41).  
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3. PERSPEKTÍVA POLITICKÉHO KATOLICIZMU NA SLOVENSKU                                           

 

3.1. Kríza KDH po parlamentných voľbách 2006  

Po voľbách v roku 2006 sa KDH prepadlo do svojej tretej vážnej krízy. Po kauzách 

Klepáč a SDKÚ nastalo to, čo médiá výstižne nazvali ďalšou „hodinou triedenia 

duchov“  (SME 6.7. 2006). Bezprostredná príčina rozkolu v KDH bola vzhľadom 

k anti-komunistickej rétorike hnutia viac ako zvláštna: šlo o prípadnú koalíciu s post-

komunistickou stranou Smer, ktorá s veľkým náskokom vyhrala parlamentné voľby. 

Vedenie KDH sa dlho nevedelo rozhodnúť, či rokovať o vstupe do vlády alebo odísť do 

opozície. Proti krídlu predsedu Pavla Hrušovského, ktorý chcel hnutie udržať pri moci, 

sa postavila klika okolo podpredsedu Vladimíra Palka. Po tom, čo sa Hrušovskému 

tesnou väčšinou podarilo cez predsedníctvo pretlačiť vstup do vlády so Smerom a SMK, 

rebelujúca skupinka, ktorá tvorila temer polovicu vedenia KDH, predsedníctvo opustila.  

Zdá sa, že v KDH sa zrazili dve krídla, ktoré sa nápadne podobajú na tie z roku 2000. 

Pocit déja vu umocňuje aj to, že do sporu sa zamiešal bývalý predseda hnutia Ján 

Čarnogurský – s tým rozdielom, že namiesto Pavla Hrušovského dnes podporuje 

Vladimíra Palka.   

Je táto križovatka zlomová? Vedenie KDH je očividne rozdelené na dva 

antagonistické tábory. Vladimír Palko to vidí jednoznačne: „Z tohto pohľadu aj krízu, 

ktorá je v KDH, považujem len za pokračovanie rozhodnutia z roku 2000“ (Palko 11.4. 

2007). Predseda Pavol Hrušovský súčasnú situáciu vníma inak, podľa neho je „...skôr 

krízou neschopnosti prijať väčšinové rozhodnutie“ (Hrušovský 24.4. 2007). Palko 

hovorí o ideách, Hrušovský o moci. Chystá sa v KDH repríza snemu z roku 2000? Zdá 

sa, že KDH cíti potrebu prehodnotiť svoje dejiny a definitívne sa rozhodnúť, či sa bude 

pridržiavať zásadovej politiky, alebo sa „rozkročí“. Voľba Pavla Hrušovského, ktorý 

v roku 2000 zvíťazil ako všeobecne prijateľný, nevyhranený kandidát, toto rozhodnutie 

oddialila. Už v roku 2000 bolo jasné, že skutočný predel nebol medzi Jánom Figeľom a 

Pavlom Hrušovským, ale medzi Jánom Figeľom a obľúbencom Jána Čarnogurského 

Vladimírom Palkom. Z tohto dôvodu Ján Čarnogurský nenavrhol Vladimíra Palka za 

svojho nástupcu – vedel, že v súboji s populárnym Figeľom by Palko neuspel. Na 

tohtoročnom sneme sa Vladimír Palko s podporou disidentov, ktorí hnutie zakladali, 

postaví Pavlovi Hrušovskému. Čo to pre hnutie znamená? Obaja súperi tvrdia, že 

nehrozí vystupovanie zo strany a zakladanie novej strany či štiepenie strany. Ján 
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Čarnogurský tvrdí: „Teraz ide o to, aké akcenty sa v KDH nastavia, či viac 

intelektuálne, alebo ľudové“ (Týždeň 17.7. 2006). 

Podľa vrcholných predstaviteľov KDH sa bude zvádzať súboj o tvár KDH. 

Intelektuálny prúd okolo Vladimíra Palka, Daniela Lipšica a Františka Mikloška kladie 

dôraz na abstraktné idey a princípy, ľudový prúd uprednostňuje konkrétne rozhodnutia 

a relatívne blízke politické ciele. Zdá sa, že stúpenci ľudového prúdu majú v súčasnej 

dobe v KDH prevahu – za predsedom Pavlom Hrušovským stojí väčšina predsedníctva 

a 120-člennej Rady KDH.  Mimoriadny snem ho po minuloročných voľbách potvrdil vo 

funkcii predsedu. „Otázka znie, či popri dôraze na kresťanské hodnoty a kultúrno-etické 

témy, ktoré hnutie definujú „doprava“ z podstaty veci (a nič sa na nich nezmení), KDH 

nezahodí tradíciu dôsledne protikomunistickej strany a svoj ekonomický liberalizmus“ 

(SME 6.7. 2006). Ak by Palkovo krídlo prehralo, KDH by pravdepodobne 

„vycentrovalo“ svoju pozíciu medzi Smerom a SDKÚ, čím by sa priblížilo českej 

KDU-ČSL.  

To, či v KDH skutočne ide o súboj dvoch nezmieriteľných vízií, je otázne. Predseda 

Pavol Hrušovský túto interpretáciu odmieta: „Rozdiely tam nie sú také zásadné, žeby 

sme tam na základe tejto rozdielnosti a akejsi novej vízie politiky mohli dnes oddeliť 

dvoch kandidátov na predsedu ako odlišných tak, že jeden prináša úplne novú zmenu 

a ten druhý zotrváva na pozícii terajších programových a politických záujmov, ktoré 

strana presadzuje“ (Hrušovský 24.4. 2007). V programovej rovine si Hrušovský a Palko 

skutočne nie sú príliš vzdialení. Na úrovni ideí si naopak protirečia: nevedia sa 

dohodnúť nakoľko sú ochotní zľaviť z hodnôt, ktoré KDH doteraz definovali.    

Krídlo Vladimíra Palka sa stranu snaží tlačiť smerom k národnému 

konzervativizmu, ktorý istým spôsobom nadväzuje na politický odkaz HSĽS. Toto 

stanovisko je živým dôkazom toho, že v slovenskom politickom katolicizme sa dodnes 

uchovalo mnoho z jeho sociálneho konzervativizmu a anti-liberalizmu v zmysle anti-

západnosti (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 290). Palko zastáva názor, že Slovensko 

by sa malo jasne prikloniť ku kresťanskej tradícii a brániť sa prenikajúcemu vplyvu 

morálneho relativizmu EÚ, pričom tvrdí, že: „Politika strany Právo a spravodlivosť je 

mi asi najbližšia v celej Európe“59 (Palko 11.4. 2007).  Nevylučuje ani zakotvenie 

kresťanského charakteru štátu v ústave (Palko 11.4. 2007), ktorá sa v preambule 

odvoláva len na najmenej kontroverzné obdobie slovenských dejín – kristianizáciu 

                                                           
59 Vladimír Palko sa dištancoval od zahraničnej politiky poľskej PiS, ktorá sa vďaka pro-americkému 
kurzu dostala až k podpore vstupu Turecka do EÚ. To KDH odmieta. (Palko 11.4. 2007) 
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územia za Veľkomoravskej ríše (Tížik 2006: 181). Keby jeho krídlo túto myšlienku 

presadilo, Slovensko, ktoré v súčasnosti proklamuje náboženskú neutralitu, by sa 

okľukou vrátilo k ľudáckemu klerikalizmu60. Dá sa povedať, že intelektuáli v KDH sa 

stotožňujú s dlhoročnou snahou Vatikánu budovať v Európe „cordon sanitaire“, ktorý 

by vzdoroval pravosláviu i pokušeniam „ateistického Západu“ (Gyarfášová, Krivý, 

Velšic 2001: 290). Palkova skupina takisto využíva národný apel a propaguje myšlienku 

silného Slovenska v EÚ. Tento obraz umocňuje nacionalizmom podfarbená rétorika 

Vladimíra Palka, ktorý viackrát zopakoval, že vo veciach národného záujmu by si vedel 

predstaviť spoluprácu s SNS61.  

Touto líniou by si KDH do veľkej miery udržalo svoju doterajšiu identitu a zároveň 

sa úspešne odlíšilo od pravicovo-liberálnej SDKÚ. Pokračovalo by v nastoľovaní tém, 

ktorým sa na slovenskej politickej scéne nechcú venovať iní: demografickej kríze, 

udržaniu národnej identity v EÚ, zachovávaniu európskej identity v strete s islamom či 

ochrane rodiny. Prežilo by dedičstvo kresťanského disentu, ktoré v krídle zosobňuje 

František Mikloško: KDH ako víťaz nad komunizmom a mečiarizmom by naďalej 

pôsobilo na slovenskej politickej scéne ako hlas svedomia, ktorý Slovákom pripomína 

ich nedávnu minulosť. „Ak KDH nebude predstavovať aj takúto líniu ideovú, nemyslím 

cirkevnú, ale ideovú, tak ľuďom dôjde, že stratilo opodstatnenie a budú voliť Dzurindu“ 

(Mikloško 24.4. 2007).    

V súvislosti s touto víziou kresťansko-demokratickej politiky sa objavujú obavy 

z návratu kresťanského fundamentalizmu. Sú opodstatnené?  František Mikloško 

zdôrazňuje: „KDH musí urobiť jednu organickú premenu – prejsť pomaly z toho KDH, 

ktoré bolo poznačené „disidentským syndrómom“ – disidentským myslením 

a ideológiou, čiže tvrdohlavosťou... do kresťanskej strany, ktorá si bude udržovať svoje 

názory, ale ktorá sa stane viac civilnou témami“ (Mikloško 24.4. 2007). Vladimír Palko 

a Daniel Lipšic plánujú urobiť z KDH ekonomicky kompetentnú stranu, ktorá bude 

popri svojich tradičných témach klásť dôraz na kresťanskú solidaritu. Mohlo by sa zdať, 

že KDH sa pod ich vedením bude snažiť ukázať voličom príjemnejšiu tvár.  

Fundamentalizmus nie je nutne netolerantný, netlačí na násilné presadzovanie svojej 

ideológie a nepokúša sa o realizáciu politického zriadenia založeného na jeho ideológii 

                                                           
60 Privilegovanosť rímsko-katolíckej cirkvi je zakotvená v Základnej zmluve so Svätou stolicou. (Tížik 
2006: 189) 
61 Slovenská národná strana sa preslávila protimaďarskými výrokmi svojho predsedu Jána Slotu, ktorý 
vyhlasoval napríklad aj to, že chce tankami zrovnať Budapešť zo zemou. Vďaka jej účasti vo vláde 
Roberta Fica bolo sociálne-demokratickému Smeru pozastavené členstvo v Strane európskych socialistov 
(PES).  
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(Eco 2006: 83). Palkov zámer novelizovať ústavu sa síce približuje k integralizmu62, ale 

vzhľadom na to, že na svete neexistuje jediná krajina, v ktorej by katolicizmus bol 

štátnym náboženstvom (Maier 2006: 122), zrejme nie je reálnym nebezpečenstvom.  

Hrušovského krídlo inklinuje k stredu a môže sa javiť ako umiernenejšie. Je to však 

viac otázka štýlu ako obsahu politiky. Pavol Hrušovský je obkolesený ľuďmi ako 

minister školstva z druhej Dzurindovej vlády Martin Fronc a minister práce, sociálnych 

vecí a rodiny z Moravčíkovej vlády Július Brocka, ktorí na rozdiel od Vladimíra Palka 

či Daniela Lipšica nepriťahujú mediálnu pozornosť kontroverznými výrokmi.  

Zaujímavé je aj to, že pri štiepení KDH v roku 2000 medzi poslednými vystúpili 

z poslaneckého klubu SDKÚ, čo by mohlo svedčiť o ich príklone k 

nekonfliktnej politike. Aj Pavol Hrušovský, ktorý sa do kresla predsedu dostal vďaka 

tomu, že bol „všeobecne prijateľný“, si zakladá na diplomacii: „Skôr som miernejší, 

pokojnejší, niekedy rozvážnejšie hľadám slová a spôsob vyjadrenia môjho názoru na 

veci, s ktorými nemusím súhlasiť...možno mám jemnejší spôsob aj v prejave kritiky...“ 

(Hrušovský 24.4. 2007). Na druhej strane sa nedá poprieť, že program jeho krídla 

v máločom zaostáva za víziou „fundamentalistov“. Zdôrazňuje kresťanské dogmy, 

morálne poňatie politiky a národné záujmy. Programovú blízkosť dvoch názorových 

prúdov podčiarkuje aj to, že Pavol Hrušovský sa v minulosti dôrazne staval za 

Vladimíra Palka a to aj vtedy, keď jeho kroky kritizovali domáce aj zahraničné médiá63. 

Sám napríklad presadil zvláštne právomoci výboru pre európske záležitosti a dodnes 

lobuje za ústavnú ochranu manželstva. Hrušovský tvrdí, že Palko sa od neho líši iba 

v tom, že kladie väčší dôraz na sociálne a ekonomické otázky. V jeho radikalizme 

problém nevidí:  „...radikalizmus Vladimíra Palka vyplýva len z jeho povahových a 

charakterových vlastností. Ja v politike skôr rád súťažím, ako v politike hľadám 

nepriateľa“ (Hrušovský 24.4. 2007). Tým v podstate dáva najavo, že zastáva podobné 

postoje ako Palko. 

Hrušovského krídlo sa od idealistického prúdu odlišuje svojím prístupom k moci. Po 

voľbách prejavilo ochotu ísť do vlády s ľavicovo-populistickým Smerom, čím sa 

posunulo bližšie k stredu. Zdá sa, že jeho predstavitelia sa do istej miery stotožňujú 

s názorom Jána Čarnogurského, ktorý sa po niekoľkých rokoch vrátil do vedenia KDH: 

„...mravné princípy by sa nemali do politiky prenášať samoúčelne, ale preto, aby cez ňu 

                                                           
62 Integralizmus ako náboženské a politické chápanie, podľa ktorého sa vlastné náboženské princípy 
musia postupom času stať vzorom politického života a zdrojom zákonov štátu. (Eco 2006: 83) 
63 Napríklad jeho vystúpenia v Rada ministrov vnútra a spravodlivosti. Palko a Lipšic sa postavili proti 
univerzálnosti legislatívy pri uznávaní zväzkov homosexuálov.  
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pôsobili v spoločnosti. Ak nemajú šancu prostredníctvom politiky pôsobiť, sú tak či tak 

relativizované“ (Týždeň 17.7. 2006). KDH sa snaží vyvarovať „syndrómu OKS“64 – 

inými slovami, snaží sa udržať pri moci. Július Brocka otvorene povedal: „Myslím, si, 

že KDH by malo dať šancu nielen HZDS, ale aj Smeru, SNS a iným stranám, voči 

ktorým sme sa zásadne vyhranili tak, ako keby sme už nikdy nechceli byť s nimi vo 

vládnej koalícii“ (SME 31.10. 2006). Je nutné pripomenúť, že tento postoj odráža pocity 

regionálnych štruktúr, ktoré sa po parlamentných voľbách obávali straty postov 

v miestnej štátnej správe natoľko, že prejavili ochotu vstúpiť do vlády so Smerom. 

Hrušovského krídlo je na ne zrejme úzko napojené.  

V prípade, že by v KDH prevážil mocenský prístup k politike, hnutie by sa vychýlilo 

z role obrancu morálnych hodnôt. Aj keď členovia Hrušovského krídla zdôrazňujú, že 

aliancia so stranami typu Smer či HZDS by bola len prostriedkom k presadzovaniu 

kresťansko-demokratických priorít, nedá sa prehliadnuť, že politiku KDH istým 

spôsobom vyprázdňujú. Pravdou zostáva, že hnutie by pod ich vedením maximálne 

využilo svoj koaličný potenciál. Cena KDH je vysoká, hnutie sa v pozícii „jazýčka na 

váhach“ ocitlo už niekoľkokrát – v roku 1994, 2002 a dokonca aj 2006. V roku 1994 

bolo kľúčovým členom vlády Jozefa Moravčíka, po voľbách ho k sebe kvôli vylepšeniu 

povesti v zahraničí lákal aj Vladimír Mečiar. V rokoch 2002-2006 bolo členom 

minimálnej víťaznej koalície. Svojej ceny si bolo vedomé a vyjednalo si väčší vplyv, 

než aký by bol zodpovedal jeho volebnému výsledku. V roku 2006 mohlo KDH vstúpiť 

do vlády so Smerom. To, že Smer sa preň nerozhodol súviselo aj s tým, že dlho váhalo. 

KDH je na slovenskej politickej scéne žiadané a Hrušovského krídlo by to rado využilo. 

Otázka je, ako by na hodnotový posun zareagovali voliči.    

Kríza v KDH je skutočne väčšmi o moci, ako o ideách. Dnes je zrejmé, že KDH 

pociťuje traumu z toho, že nedokáže prekročiť svoju „osempercentnú hranicu“. 

Hrušovský aj Palko dali jasne najavo, že sú si programovo blízki. Palko ponúka okrem 

tradičnej „kádeháckej“ vízie pridanú hodnotu – väčšiu profesionalitu v ekonomických 

a sociálnych otázkach. Zároveň priznáva, že zo svojej radikálnej rétoriky nezľaví. 

Hrušovský straníkov láka na účasť vo vláde. Pritom sa snaží pôsobiť ako pokojná, 

stmeľujúca sila. Slovenské médiá to nazvali súbojom fundamentalizmu a straníckeho 

egoizmu.  

Problém KDH je však zložitejší a to predovšetkým preto, že obaja kandidáti na 

predsedu si vo svojich programoch protirečia. Uznávajú, že KDH svojou momentálnou 
                                                           

64 Mimoparlamentná Občianska konzervatívna strana. 
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politikou dokáže osloviť len tvrdé voličské jadro. Slováci KDH vnímajú ako stranu, 

ktorá sa drží svojich názorov. Z toho nevyhnutne vyplýva, že v „...ľuďoch vyvoláva isté 

obavy, že budú musieť dodržiavať pravidlá. Tam sme konfrontovaní s tým, aj s tým, 

prečo nedokážeme generovať väčšie percentá...“ (Hrušovský 24.4. 2007). Vladimír 

Palko je ochotný stranu potlačiť vpred aj za cenu istej dávky populizmu: „Za 

neprimeraný populizmus považujem to, keď niekto sľubuje veci, ktoré nemôže splniť. 

Ak pod populizmom myslíme robiť veci, ktoré ľudia s radosťou prijímajú, tak si 

nemyslím, že by som toho nebol schopný“ (SME 8.1. 2007). Je nejasné, ako sa táto 

taktika zlučuje s jeho presvedčením, že KDH nemá zľavovať zo svojich zásad. Ak by 

KDH šlo touto cestou, je možné, že by sa začalo presúvať do politického priestoru, 

ktorý okupuje SDKÚ. Pavol Hrušovský sa percentami zaoberať nechce: „...nemôžeme 

podľahnúť len a len marketingu a len a len percentám, aj keď percentá sú v politike 

dôležité...“ (Hrušovský 24.4. 2007). Zdá sa, že je zmierený s tým, že KDH je a aj ostane 

malou, ale dôležitou stranou, a mieni hrať na jej koaličný potenciál. Otázka opäť znie – 

ako sa bude politická pružnosť v  štýle českých ľudovcov znášať s jeho dôrazom na 

priority typu výhrada vo svedomí či interrupcie? Obe vízie sa tak javia ako 

nekonzistentné. Je ťažké odhadnúť, ako na ne zareaguje spomínané tvrdé voličské jadro. 

Jedine to má totiž KDH v tejto chvíli isté.      

 

3.2. Budúcnosť KDH a politického katolicizmu na Slovensku 

Politologička Soňa Szomolányi hovorí: „Nie každý, kto zohral významnú rolu pri 

iniciácii [demokracie], v tzv. abnormálnom štádiu politiky – pri prechode od starého 

režimu – musí nevyhnutne byť dobre uspôsobený aj na štádium normálnej politiky“ 

(Szomolányi 1999: 92). Slovenská politická scéna sa od roku 1989 zmenila a KDH 

prišlo o veľkú časť svojej príťažlivosti. Vyšumela spomienka na komunizmus 

a mečiarizmus, zoslabla religiozita. Ak KDH chce ostať parlamentnou stranou, musí na 

tieto trendy reagovať. 

KDH značne utrpelo tým, že spor o podobu režimu, v ktorom zohralo kľúčovú rolu, 

ustúpil tradičným konfliktným líniám. Podľa sociológa Vladimíra Krivého sa 

v dominantnom boji o budúcnosť ekonomických reforiem, ktoré presadila druhá 

Dzurindova vláda, do seba najsilnejšie zakliesnili ľavicovo-populistický Smer a stredo-

pravicové SDKÚ, čo uškodilo menším stranám identít, ku ktorým patrí aj KDH 

(Domino fórum 5.7. 2006). Hlasy sa väčšmi koncentrovali. Okrem ľavo-pravého 

štiepenia získala na význame aj nacionalistická konfliktná línia - tam triumfovala 
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dvojica SNS a SMK. Konzervatívno-liberálny spor ustúpil do pozadia, pretože KDH sa 

po páde liberálnej ANO nemalo voči komu vymedziť. Volebný výsledok a zmätok, 

ktorý v radoch KDH vyvolali povolebné vyjednávania, hnutie demoralizoval. Tesne po 

voľbách KDH začalo pôsobiť nejednotne a postupne strácalo dôveryhodnosť.  

Za svoje spory platí vysokú cenu. Úroveň popularity sa príliš nezdvihla ani rok po 

voľbách. Podľa prieskumu verejnej mienky z marca 2007 si tretina respondentov myslí, 

že KDH v budúcich parlamentných voľbách buď neprekročí päťpercentnú hranicu alebo 

sa zlúči s inou stranou. Voliči KDH sú o niečo optimistickejší – až štyri pätiny z nich 

veria, že KDH bude v roku 2017 v parlamente. Napriek tomu na nich zjavne zapôsobila 

rozpoltenosť hnutia, pretože ani dva mesiace pred voľbou predsedu nemajú favorita. 

Podľa prieskumu agentúry MVK si navyše v kresle predsedu častejšie predstavujú iných 

ako oficiálnych kandidátov – Daniela Lipšica (28 percent), Jána Čarnogurského (26,3 

percenta) a až potom Pavla Hrušovského (25,8 percenta) a Vladimíra Palka (17,7 

percenta) (SME, 19.3. 2007). Voliči KDH i široká verejnosť zjavne nevidia v hnutí 

jasného lídra a pochybujú aj o jeho ďalšom osude.         

Mohlo by sa zdať, že KDH má dôvod na obavy o svoju budúcnosť, pretože súčasné 

spoločenské trendy rozkladajú jeho voličstvo. Náboženskému cíteniu na Slovensku 

chýba obsah, začína byť výrazom sociálnej konformity. Posilnili sa materialistické 

orientácie obyvateľstva, v oblasti morálnych noriem sa zvýšila permisivita, ktorá je 

sčasti liberálnou toleranciou a sčasti oslabeným odporom voči amorálnemu správaniu. 

(Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 278). Zoslabli odmietavé reakcie na interrupcie, 

manželskú neveru či homosexualitu. Má konzervatívna agenda KDH u dnešných 

Slovákov šancu uspieť? V krajine prežíva náboženský tradicionalizmus (Bunčák 2001: 

68), na ktorý upozorňuje aj František Mikloško: „...dovolím si povedať, že zbožnosť je 

jednou zo základných čŕt slovenského človeka“ (Mikloško 24.4. 2007). Podstatnejšie je 

však to, že hoci „...postoj verejnosti ešte nie je väčšinovo odmietajúci predstavu 

veriacich v politike ako garanta dobrej politiky... ukazuje na stratu dôvery v takúto 

predstavu“ (Tížik 2006: 188). Znamená to, že KDH už stratilo časť morálnej autority, 

ktorú jej voliči doteraz pripisovali.  

Napriek tomu voličská skladba poskytuje KDH stále dosť príležitostí osloviť 

voličov. Hlavné osi rozmiestnenia prívržencov politických strán, konzervatívno-

liberálna, pravicovo-ľavicová a nacionalistická (Krivý 2004: 142), kopírujú tri piliere, 

na ktorých program hnutia stojí. Zároveň poukazujú na to, prečo program KDH na 

voličov môže pôsobiť rozporuplne. Neliberálny tradicionalizmus má KDH spoločný 
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s HZDS, KSS a SMK, a kresťanský konzervativizmus zase zdieľa s SDKÚ, HZDS 

a SNS (Krivý 2004: 144). V dôsledku miešania voličstva okolo týchto dvoch osí k sebe 

KDH nedokáže pretiahnuť ani voličov HZDS a SNS, pre ktorých je príliš umiernené, 

ani voličov SDKÚ, pre ktorých je naopak príliš radikálne. Pritom HZDS a SNS 

predstavujú zvyšky elektorátu niekdajšej HSĽS, ktorý by KDH mohlo pohltiť. Hlinkovo 

dedičstvo je charakteristické náchylnosťou k nacionálnemu populizmu a aj keď sa 

súčasné KDH nedá pokladať za nacionálne-populistické, v radoch jeho voličov je 

pomerne veľa latentných národniarov. Medzi voličmi KDH a SNS je Jozef Tiso 

dokonca častejšie uvádzaný ako pozitívna než ako negatívna postava: u KDH je naňho 

hrdých 18 percent, u SNS 16 percent voličov (Gyarfášová, Krivý, Velšic 2001: 253). 

Z tohto pohľadu by sa „národná“ rétorika Vladimíra Palka mohla ukázať ako úspešná. 

Konzervatívne-liberálna os takisto predstavuje sľubný potenciál. Napriek tomu, že 

prežíva útlm, môže sa oživiť pri zosilňovaní liberalizačného tlaku zo strany EÚ. Ak sa 

náboženský tradicionalizmus na Slovensku naďalej udrží, kombinácia konzervatívneho 

apelu s nacionalistickým sa v správnej miere môže osvedčiť.   

Momentálnou krízou sa KDH vracia k šoku, ktorý prežilo v roku 1990 – sklamanie 

z toho, že sa nestalo veľkou stranou mu paradoxne bráni v tom, aby si v slovenskej 

politike udržalo pozíciu malej, ale kľúčovej strany. Politický komentátor Peter Javůrek 

trefne poukazuje na to, že „...najväčšími traumami kresťanských demokratov sú dve 

veci: to, že im Mikuláš Dzurinda ukradol „ľudovosť“ a to, že im HZDS a SNS ukradli 

„vlastenectvo““ (Žurnál 12.4. 2007). Úvahy o populizme, nacionalistická karta, útoky 

na SDKÚ či koketovanie s SNS a HZDS naznačujú, že KDH sa doteraz nerozhodlo, 

ktorou cestou pôjde. Nejednota preň predstavuje vážnu hrozbu.  

Keďže báza KDH je vhodná na udržiavanie identity, hnutie si potrebuje uchovať 

svoj doterajší imidž stabilnej a zásadovej strany.  Ak sa zo svojej pozície vychýli, nie je 

vylúčené, že stratí opodstatnenie. To, čo KDH odlišuje od ostatných slovenských strán, 

ktoré sa označujú za kresťanské, je práve jeho „fundamentalizmus“ a proti-západný 

a proti-liberálny akcent. Ak ho KDH potlačí, môže sa stať, že ho integruje SDKÚ. 

Zároveň tento typ „kádeháckej“ rétoriky paradoxne KDH bráni v tom, aby zlepšila svoj 

volebný výsledok. Ten ale nie je taký tragický, ako ho hnutie vníma. „...v 

spotrebiteľskej a zábavnej demokracii nemôže byť „lídrom pravice“ nikdy strana 

s ideologickým vyhranením. Len koaličným príveskom väčšej, „zbernej“ strany“ (SME 

6.7. 2006). Zdá sa, že Pavol Hrušovský to pochopil. Vladimír Palko si to ešte 

nepripúšťa.  
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Po „prvej tretine“ je súboj dvoch krídel vyrovnaný. Zatiaľ prebehlo 29 okresných 

snemov a podpora pre kandidátov je približne rovnaká (SME 24.4. 2007). Pavla 

Hrušovského zatiaľ podporuje Rada KDH, ktorá bude mať na sneme hlavné slovo. 

Nová sa bude voliť o dva roky. Na druhej strane, za Vladimírom Palkom stoja postavy 

ako Ján Čarnogurský, František Mikloško či europoslankyňa Anna Záborská, ktorej otec 

Anton Neuwirth mal v hnutí veľkú autoritu. V tejto chvíli je ťažké odhadnúť, ako snem 

nakoniec dopadne. Budúcnosť KDH je otvorená. 
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Záver 

Táto práca bilancovala dejiny politického katolicizmu v kontexte „kľukatej cesty“ 

Slovenska k štátnosti a demokracii. Dá sa povedať, že konzervatívni katolíci v priebehu 

väčšiny 20. storočia ťažili z religiozity a nacionalizmu na Slovensku. Hlinkova 

slovenská ľudová strana v medzivojnovom Československu tvrdo presadzovala 

katolícku sociálnu náuku a slovenskú autonómiu. Týmto programom vystihla 

preferencie veľkej časti slovenského obyvateľstva a vystúpila na vrchol svojej 

popularity. Napriek tomu, že zápas za slovenskú štátnosť sa tragicky zavŕšil v klero-

fašistickom Slovenskom štáte, konzervatívny katolicizmus sa dokázal rehabilitovať. 

Tajná cirkev v komunistickom Československu opäť mobilizovala kresťanské masy, 

a to v boji proti režimu. Dejinný zlom nastal v rokoch 1991-1992: politický 

katolicizmus, reprezentovaný Kresťansko-demokratickým hnutím, sa vychýlil zo svojej 

historickej roly obrancu slovenskej periférie. Úspech Hlinkovej slovenskej ľudovej 

strany už nikdy nezopakoval.  

Potvrdil sa predpoklad, že v podmienkach „spotrebiteľskej a zábavnej demokracie“ 

moderné KDH neobstálo v konkurencii nových strán. Prvé sklamanie prišlo na začiatku 

90. rokov: z výsledkov volieb 1992 a 1994 bolo jasné, že územno-elektorátne dedičstvo 

HSĽS pripadlo populistickému HZDS a nacionalistickej SNS. KDH síce postavilo svoj 

program na ideovom odkaze HSĽS –obrane náboženských hodnôt a národných záujmov 

– ale odmietlo ho propagovať spôsobom, ktorý predviedlo HZDS a SNS. Namiesto toho 

sa snažilo uspieť ako moderná pravicová strana. Darilo sa mu to v období mečiarizmu 

keď sa pozícii lídra proti-mečiarovskej opozície vrátilo na predné priečky popularity. 

Víťaznú cestu kresťanských demokratov nakoniec ukončila Mečiarova novela 

volebného zákona. Keďže KDH sa v záujme slovenskej demokracie rozhodlo vstúpiť 

do SDK, nemohlo svoju výhodnú pozíciu z roku 1998 využiť v predvolebnom boji. 

Trauma z toho, že sa nestalo veľkým ľudovým hnutím, sa naplno prejavila v spore 

v roku 2000. Po odchode mladej generácie expertov do SDKÚ KDH zrejme definitívne 

stratilo šancu obhájiť post vodcu pravice. Prieskumy verejnej mienky poukázali na to, 

že religiozita slovenského voličstva ustupuje náboženskému tradicionalizmu. Slováci sú 

tolerantnejší a materialistickejší. Z tohto pohľadu má v rukách výhody čitateľnejšie, 

umiernenejšie a profesionálnejšie SDKÚ.      

Dnešný stav KDH odráža jeho neschopnosť redefinovať vlastné ciele. Kresťansko-

demokratickí politici nemajú o budúcnosti hnutia jednotnú predstavu. Hoci sa zmierili 

s tým, že hnutie ostane malou stranou, nezhodli sa na tom, ako túto pozíciu zúročiť. Ak 
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na júnovom sneme zvíťazí doterajší predseda Pavol Hrušovský, hnutie sa zrejme 

posunie do stredu straníckeho spektra a bude zastávať podobnú pozíciu ako česká KDU-

ČSL. Ak Pavol Hrušovský podľahne Vladimírovi Palkovi, v KDH preváži doterajšia 

pravicová orientácia. Ideové východiská hnutia sa pravdepodobne nezmenia. Bez 

ohľadu na to ako snem dopadne, je zrejmé, že KDH už neprekročí tieň „malého hráča“. 

Otázka znie nakoľko v záujme moci zľaví zo svojich postojov.  
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Summary 

The thesis traces the rise and fall of conservative Catholicism, one of the most 

successful political phenomena in Slovak politics. A significant element of the Slovak 

political psyche, conservative Catholicism has played a leading role in Slovakia’s 

strenuous struggle for statehood and democracy throughout the whole 20th century. Now 

it is fighting for its own survival. Though it has retained the crucial pillars of the 

ideology that has managed to mobilize Slovak masses for most of the 20th century, it has 

failed to naturalize them to the dynamics of the political competition in “consumer 

democracy”. This thesis aims to pinpoint the historical moments that have predestined 

conservative Catholicism to political decay. 

The thesis offers a comparative analysis of the key developmental stages of 

conservative Catholic ideology and politics. Chapter one deals with the historical roots 

of political Catholicism, drawing attention to its leverage in inter-war Czechoslovakia, 

war-time cleric-fascist Slovak State and Communist Czechoslovakia. The core chapter 

two copes with the adaptation of the conservative-Catholic doctrine to democratic 

practice, following the development of the modern Christian Democratic Party (KDH) 

in 1989-2006. The structure of the chapter mirrors Slovakia’s twisting journey toward 

democracy: part one deals with the disintegration of Czechoslovakia (1989-1992), part 

two covers “mechiarism”, the illiberal regime of Prime Minister Vladimír Mečiar 

(1993-1998), and part three analyzes the democratic recovery and reformist successes 

under post-mechiarist goverments (1998-2006).  The final chapter analyzes the 

prospects for political Catholicism in future Slovak politics in the light of a recent 

schism inside the Christian Democratic Party.     

Though political Catholicism is not doomed to disappear from the democratic 

political scene, it is most probably heading toward marginalization. Its modern 

programme has failed to attract the electorate of the inter-war Hlinka’s Slovak People’s 

Party (HSĽS), whose heritage has been overtaken by populist and nationalist parties 

(Movement for democratic Slovakia – HZDS, Slovak National Party - SNS). The 

modern Christian Democratic Party has aspired to the leadership of the right wing but 

has been outweighed by the more moderate and professional Slovak Democratic and 

Christian Union – SDKÚ. The trauma Catholic politicians have suffered from their 

failure to re-establish widespread influence has hindered their efforts to consolidate the 

party. It remains questionable, whether or not it reunites and continues to play a role in 

Slovak politics.        
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Téma a cieľ bakalárskej práce 

Konzervatívny katolicizmus, jeden z najúspešnejších fenoménov slovenskej politiky, 

prežíva v súčasnosti krízu. Moderné Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) sa po 

odchode z druhej stredo-pravicovej vlády Mikuláša Dzurindu a relatívnom neúspechu 

v parlamentných voľbách 2006 rozštiepilo. Hrozí, že politický katolicizmus, ktorého je 

predstaviteľom, sa na slovenskej politickej scéne už nebude schopný udržať.  

Otázkou je, či ideové východiská politického katolicizmu definitívne stratili 

príťažlivosť, alebo jednoducho prechádzajú transformáciou. KDH postavilo svoj 

program na obhajobe konzervatívnych hodnôt, pre ktoré si v modernej slovenskej 

spoločnosti čoraz ťažšie hľadá stúpencov. Jeho predstavitelia boli kritizovaní najmä 

kvôli nekompromisným postojom voči registrovaným partnerstvám, umelému 

prerušeniu tehotenstva a s nimi spojenými kontroverznými výrokmi, ktoré vyvolali 

negatívny ohlas na Slovensku aj v zahraničí. Napriek tomu, že Slovensko naďalej 

zostáva prevažne katolícke, podpora kresťanských demokratov v roku 2006 klesla pod 

10 percent. Keďže politický katolicizmus prežíva v slovenskej politike od konca 19. 

storočia, stále je možné, že aj túto krízu úspešne prekoná. 

Práca bude mapovať dejiny politického katolicizmu, pričom sa zameria hlavne na 

jeho ideológiu. Od začiatku svojej histórie spájali jeho predstavitelia svoj úspech 

s morálnou autoritou, ktorú dokázali obnoviť aj po diskreditácii politického katolicizmu 

počas vojnového Slovenského štátu. Konzervatívny katolicizmus sa v období 

komunistického režimu stal východiskom pre slovenský disent a neskôr jednou 

z hlavných síl protimečiarovskej opozície. Kresťanskí demokrati sa úspešne zapojili aj 

do dvoch posledných stredo-pravicových vlád, ktoré presadili reformy a naštartovali 

hospodársky rast a modernizáciu v krajine. V modernej histórii Slovenska má politický 

katolicizmus napriek klesajúcim preferenciám voličov špecifické miesto, a je namieste 

pýtať sa, aká je jeho perspektíva do budúcnosti.  

Cieľom práce je zistiť, nakoľko sa ideológia politického katolicizmu od svojich 

začiatkov zmenila a na záver zhodnotiť jej aktuálnosť v súčasnom Slovensku.  Keďže 

kresťanskí demokrati budú nasledujúce volebné obdobie v opozícii, je otázne, či sa 

strana dokáže zjednotiť, alebo definitívne stratí priazeň slovenských voličov.     
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