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Abstrakt 

Práca sa zaoberá vnútornou politikou Slovenskej republiky v rokoch 1994 aţ 1998 

v kontexte jej snáh o úspešnú integráciu do európskych a transatlantických štruktúr. 

Špeciálny zreteľ je v práci braný na nedemokratické prejavy zneuţívania moci 

prezentované vládnou koalíciou, ktoré postupne viedli k vylúčeniu SR z prvej vlny 

krajín, prijímaných ako do Európskej únie, tak aj do NATO.  

Práca v prvej časti mapuje politický ţivot najvýraznejšej osoby tohto obdobia, 

Vladimíra Mečiara, od jeho prvého výstupu do popredia aţ po politický pád v roku 

1998 a podrobne sa venuje mediálne aj politicky najdôleţitejším kauzám jeho kabinetu 

a tieţ konfliktu s prezidentom M. Kováčom. V druhej časti popisuje priebeh 

integračného procesu SR vo vymedzenom období, vrátane reakcií zahraničia na 

vnútropolitické dianie v krajine a hodnotí, do akej miery sa V. Mečiar a ním vedená 

vládna koalícia podieľali na neúspechu celého procesu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The aim of this thesis is an analytical view on the domestic policy of the Slovak 

republic between 1994-1998 in the context of its efforts to integrate in the European 

Union and NATO. The work primarily focuses on description of the undemocratic 

actions presented by the governmental coalition, which led Slovakia to disqualification 

from the integration process and caused country´s international isolation. 

In the first part thesis deals with the personality of a three-times Prime Minister 

Vladimír Mečiar, his rise to power and most important political events, that preceded 

the election victory of his party in October 1994. In the second part the work 

summarizes some of the key moments of his governance with a negative impact on  

a foreign policy, while the impact itself is assessed in the last part of the work.  
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Úvod  

Obdobie rokov 1994 aţ 1998 sa významnou mierou zapísalo do histórie 

samostatnej Slovenskej republiky. Vláda, ktorá vzišla z vôbec prvých parlamentných 

volieb po získaní nezávislosti prevzala zodpovednosť za budovanie mladého štátu 

a tejto úlohy sa zhostila – ako bude v práci podrobne prezentované – vcelku dosť 

kontroverzným spôsobom. Aj preto sú dnes, s odstupom takmer pätnástich rokov od 

skončenia jej mandátu, názory na jej pôsobenie krajne rozdielne. Kým pre časť 

populácie stelesňuje postava jej predsedu Vladimíra Mečiara otca slovenskej štátnosti  

a najvýznamnejšieho politika novodobej histórie krajiny, pre niektorých je jeho meno 

synonymom arogancie, zneuţívania moci aj ústavy a dokonca aj uchyľovania sa  

k najšpinavším praktikám vôbec. Väčšina z týchto negatívnych prejavov neušla ani 

pozornosti zahraničia a stala sa základom pre kritiku vlády SR, obsiahnutú do 

demaršov, oficiálnych stanovísk či neformálnych varovaní. Na jej konci stálo vylúčenie 

Slovenska z prvej skupiny krajín strednej a východnej Európy, začleňujúcich sa do 

európskych a transatlantických štruktúr a medzi demokratickými krajinami nevídaná 

medzinárodná izolácia. Je na mieste domnievať sa, ţe práve niektoré kroky vládnej 

koalície rokov 1994-1998 priamo ovplyvnili zmenu pôvodne pozitívnych postojov 

zahraničia voči Slovensku a spôsobili omeškanie v dosahovaní stanovených cieľov  

v oblasti zahraničnej politiky. Pre pochopenie tejto skutočnosti je nevyhnutné podrobne 

zmapovať všetky významné udalosti, ktoré predchádzali konečným rozhodnutiam 

oboch medzinárodných spoločenstiev a ktoré ich priamo ovplyvnili.  

 

Vo svojej práci, ktorej hlavným cieľom je odhaliť príčinu integračných zlyhaní 

Slovenskej republiky, sa preto zameriavam na najvýznamnejšie konfrontačné strety, 

kontroverzné opatrenia a iné prejavy napätia vo vnútornej politike krajiny a pokúšam sa 

ozrejmiť ich význam pre zahraničnú politiku SR. Dôraz tieţ kladiem na vykreslenie 

spätnej väzby na domácu politiku zo strany EÚ a NATO a na skutočnosť, ako tieto javy 

ovplyvňovali vzájomné vzťahy krajiny s oboma inštitúciami. Ťaţiskom tejto analýzy sa 

tak stáva otázka, do akej miery ovplyvnili javy vo vnútri krajiny jej postavenie  

v medzinárodnom spoločenstve a akú veľkú úlohu zohrali pri začleňovaní Slovenskej 

republiky do oboch spomínaných organizácií. 
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Zámeru práce zodpovedá aj jej štruktúra: v texte, rozdelenom na štyri hlavné 

kapitoly sa najprv zameriavam na stručné vykreslenie situácie na Slovensku pred 

vznikom samostatnej krajiny, resp. pred kľúčovým októbrom 1994 ako začiatkom  

v práci opisovanej etapy. Identifikujúc osobu predsedu vlády Vladimíra Mečiara ako 

najvýznamnejší faktor pri kumulácii moci ním vedeným kabinetom taktieţ popisujem 

začiatky jeho pôsobenia vo vrcholovej politike a vývoj vzťahov s Michalom Kováčom, 

ktoré po roku 1994 prerástli do otvoreného konfliktu a prispeli k prudkému zostreniu 

vnútropolitickej situácie v štáte. V tretej kapitole rozoberám najvýznamnejšie opatrenia 

vnútornej politiky SR, ktoré Mečiarova vláda vykonala a pokúsim sa dokázať, ţe práve 

ich realizácia vyradila Slovenskú republiku zo skupiny krajín s najväčšími šancami na 

členstvo a spôsobila jej dočasnú medzinárodnú izoláciu. Genéze vzťahov s dvomi  

z najvýznamnejších medzinárodných zoskupení – EÚ a NATO – je venovaná záverečná 

kapitola práce, ktorá zároveň prezentuje postoje oboch organizácií na vnútornú politiku 

SR a detailnejšie ozrejmuje následky, ktoré pre krajinu vyplývali z neplnenia 

poţadovaných kritérií. Na úplnom konci sa nachádza projekt bakalárskej práce, 

schválený v minulom akademickom roku, ktorý sa stal vodítkom pri vytváraní celého 

textu. S výnimkou kapitoly o ekonomickej politike vládnej koalície, ktorú som vylúčil 

pre iba okrajové korešpondovanie s témou je práca písaná presne podľa tohto projektu. 

Drobné zmeny postihli aj názov diela, z ktorého vypadla zmienka o spoločenských 

dopadoch koaličnej politiky. K tejto zmene som bol nútený pristúpiť po prihliadnutí na 

odporúčaný rozsah bakalárskej práce, ktorý by práca v prípade zahrnutia tejto časti 

výrazne prekročila. 

 

Pri zostavovaní textu som z dôvodu stále nedostatočne odborne rozpracovanej 

témy vychádzal najmä z literatúry vydanej špecializovane k niektorej konkrétnej téme, 

nachádzajúcej sa v práci (napr. únos M. Kováča ml.), zo spomienok priamo 

zúčastnených aktérov (publikácie M. Kováča a V. Mečiara) či zo súhrnných prác, 

mapujúcich politické a spoločenské dianie v krajine. Z tématicky vhodných odborných 

prác musím vyzdvihnúť publikáciu českého politológa V. Lešku Slovensko 1993-2004: 

léta obav a nadějí, ktorá sa javí ako jedno z najlepších doteraz vydaných diel, 

venovaných politickému vývoju na Slovensku po 1. januári 1993. Významnú časť 

zdrojov zahŕňajú aj dobové pramene, zvlášť agentúrne a autorské články, uverejňované 

denníkom SME a prístupné v elektronickom archíve denníka. 
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1 Politická situácia pred voľbami v októbri 1994 

1.1 Začiatok vzťahov V. Mečiara a M. Kováča ako polarizujúcich 

faktorov politickej scény 1994-1998 

Javy vnútornej politiky s priamym dopadom na zahraničné postavenie 

Slovenska, popisované v tejto práci, vznikali z veľkej časti ako dôsledok stretu dvoch 

najvyššie postavených výkonných inštitúcií v krajine – vlády (reprezentovanej jej 

predsedom) a prezidenta. Pre pochopenie genézy týchto stretov a celého politického 

vývoja v krajine v rokoch 1994 – 1998 je potrebné zamerať sa v úvode na individuality 

ich predstaviteľov – Vladimíra Mečiara a Michala Kováča – a stručne popísať vývoj ich 

vzťahov pred ich eskaláciou v spomínanom období. 

 

Prvé stretnutie týchto dvoch významných postáv slovenskej politickej scény je 

moţné datovať na december 1989, kedy sa obaja nečakane stali členmi novovytvorenej 

slovenskej vlády, známej aj pod označením „vláda národného porozumenia“. Vo vláde, 

zloţenej z reprezentantov bývalej štátnej moci aj prodemokratických zástupcov 

zdruţených v hnutí Verejnosť proti násiliu, vedenej Milanom Čičom, obsadil V. Mečiar 

post ministra vnútra a ţivotného prostredia, kým M. Kováčovi pripadla zodpovednosť 

za rezort financií. Obaja boli do kabinetu navrhnutí práve VPN a zvlášť výber Mečiara, 

dovtedy neznámeho právnika zo stredného Slovenska, bol veľmi prekvapujúci. Úlohou 

tejto vlády s dočasným mandátom bolo pripraviť prvé demokratické parlamentné voľby 

na Slovensku po viac neţ štyridsiatich rokoch. Konali sa súčasne s voľbami do 

Federálneho zhromaţdenia v dňoch 8.-9. júna 1990 a podľa očakávania v nich 

dominovala VPN, ktorá so ziskom takmer 30 % obsadila 48 kresiel 150-člennej 

Slovenskej národnej rady
1
. Vďaka svojej vysokej popularite, získanej počas pôsobenia 

vo funkcii ministra vnútra, sa V. Mečiar stal jedným z lídrov hnutia, ktoré ho krátko po 

voľbách nominovalo za kandidáta na predsedu vlády. Po prvýkrát sa tak dostal do 

funkcie, v ktorej s dvomi niekoľkomesačnými prestávkami zotrval aţ do jesene 1998
2
. 

Jeho premiéra v čele slovenskej vlády však netrvala dlho, v apríli 1991 ho SNR z postu 

odvolala a na jeho miesto nastúpil predseda Kresťanskodemokratického hnutia Ján 

Čarnogurský. Mečiarovmu odvolaniu predchádzal názorový spor vo vnútri VPN, 

                                                
1
 Štatistický úrad SR. Výsledky volieb do SNR 1990. [cit. 2012-03-26+. Dostupné z: 

http://app.statistics.sk/webdata/_slov/volby/volby90/php90.htm.   
 

http://app.statistics.sk/webdata/_slov/volby/volby90/php90.htm
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v ktorom proti nemu stál líder hnutia Fedor Gál. Spor vyvrcholil Mečiarovým 

zaloţením platformy Za demokratické Slovensko (VPN-ZDS), do ktorej sa k nemu 

pridali aj M. Kňaţko, J. Budaj či M. Kováč a z ktorej sa neskôr sformovalo Hnutie za 

demokratické Slovensko. Táto strana obsadila v nasledujúcich voľbách do SNR, 

konaných 5. a 6. júna 1992, prvé miesto so ziskom 37,26 % všetkých hlasov
3
 

a v koalícii so Slovenskou národnou stranou následne vytvorila novú vládu, opätovne 

vedenú Vladimírom Mečiarom. Uţ v tomto období bolo podľa vtedajšieho predsedu 

VPN Gála moţné u Mečiara, ktorého popularita v tom čase dosahovala závratných  

80 %
4
, badať prvé náznaky agresívneho štýlu politiky, prejavujúce sa osobitne 

v neochote riešiť politické záleţitosti s ostatnými kompetentnými predstaviteľmi 

a v impulzívnom presadzovaní vlastného názoru
5
. Podľa niektorých zdrojov tieţ v čase 

pôsobenia na poste ministra vnútra zhromaţďoval spravodajské informácie z materiálov 

bývalej Štátnej bezpečnosti, ktoré potom vyuţíval k nátlaku na dotknuté osoby
6
. 

 

Aj napriek uţ vtedy známemu spôsobu vládnutia zostával Vladimír Mečiar 

dominantnou osobnosťou, vysoko prevyšujúcou ostatných účastníkov politického ţivota 

na Slovensku.  Pod jeho vedením dospelo Hnutie za demokratické Slovensko v júli 

1992 k politickej dohode s najsilnejšou českou politickou stranou ODS, ktorá  viedla 

k zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku dvoch suverénnych 

republík 1. januára 1993. Mečiarom vedený kabinet sa tým automaticky stal vládou 

Slovenskej republiky. 

 

1.2 Mečiarova cesta k moci (vývoj od vzniku krajiny po predčasné 

parlamentné voľby 1994) 

Pre potvrdenie zvrchovanosti krajiny zostávalo po 1. januári nutné obsadiť 

poslednú, ústavou vytvorenú inštitúciu moci – úrad prezidenta SR. Voľba hlavy štátu, 

definovaná ako nepriama, vykonaná poslancami Národnej rady, mala byť potvrdením 

neotrasiteľného postavenia najsilnejšej parlamentnej strany a v praxi sa 

nepredpokladalo, ţe by úrad obsadil iný kandidát, neţ navrhnutý Mečiarovym hnutím. 

                                                                                                                                          
2 Po prvýkrát Mečiara v období apríl 1991 - jún 1992 nahradil na poste predsedu vlády J. Čarnogurský, 
neskôr v období marec - december 1994 J. Moravčík, pozn. autora. 
3 Štatistický úrad SR. Výsledky volieb do SNR 1992. [cit. 2012-03-26+. Dostupné z: 
http://app.statistics.sk/webdata/_slov/volby/volby92/php92.htm.  
4
 KOVÁČ, Michal. Pamäti: Môj príbeh občana a prezidenta. Dunajská Lužná: MilaniuM, 2010., s. 47. 

5 LEŠKO, Marián. Mečiar a mečiarizmus. Bratislava: VMV, 1996, s. 189. 

http://app.statistics.sk/webdata/_slov/volby/volby92/php92.htm
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Politické grémium Hnutia za demokratické Slovensko nominovalo do boja o pozíciu 

hlavného kandidáta podpredsedu vlády Romana Kováča a bývalého ministra financií 

ČSFR Michala Kováča. Po krátkej kampani medzi regionálnymi orgánmi hnutia 

napokon jeho republikové predstavenstvo odporučilo ako oficiálneho nominanta  

R. Kováča pričom sa jeho členovia okrem toho dohodli, ţe v prípade nezvolenia 

prezidenta počas prvej dvojkolovej voľby bude v nasledujúcej kandidátom HZDS  

M. Kováč. Nakoľko počas prvého pokusu v dňoch 26.-27. januára ani jeden zo štvorice 

R. Kováč, M. Ftáčnik, A. Neuwirth a J. Prokeš nezískal ústavou poţadovaných 90 

hlasov, konala sa o tri týţdne druhá voľba. V nej 15. februára Národná rada hlasmi 106 

poslancov zvolila Michala Kováča za prvého prezidenta Slovenskej republiky
7
. 

   

1.3 Vznik konfliktu medzi predsedom vlády a prezidentom  

Základy konfliktu medzi premiérom Vladimírom Mečiarom a prezidentom 

Michalom Kováčom, ktoré naplno eskalovali po ustanovení tretej Mečiarovej vlády 

v decembri 1994, je potrebné hľadať ďaleko predtým, práve v období bezprostredne po 

zvolení hlavy štátu. V marci 1993, iba jeden deň po svojej inaugurácii odmietol 

prezident vymenovať za riaditeľa Slovenskej informačnej sluţby vedúceho Úradu vlády 

Ivana Lexu, pretoţe podľa neho nespĺňal základné charakterové vlastnosti pre výkon 

tejto funkcie a nepoţíval jeho dôveru
8
. Mečiar sa následne o pár mesiacov pokúsil 

u Kováča presadiť Lexovo menovanie za ministra privatizácie, evidentne so zámerom 

dosadiť sebe blízku osobu na z hospodárskeho hľadiska veľmi významný post. Po 

opätovnom prezidentovom odmietnutí premiér menoval Lexu štátnym tajomníkom 

rezortu a pozíciu ministra prevzal on sám, skutočne však riadil ministerstvo Lexa. Tento 

prvý váţnejší stret predznamenal vývoj vzťahov medzi premiérom a prezidentom na 

ďalších 5 rokov a stal sa tieţ dôleţitou súčasťou udalostí, vedúcich k predčasným 

parlamentným voľbám na jar roku 1994.  

 

Ich konaniu predchádzala zloţitá vnútropolitická situácia, spôsobená  

Mečiarovým uţ vtedy zreteľne autoritatívnym štýlom vládnutia. Po dlhotrvajúcom 

názorovom konflikte s jedným zo svojich najbliţších spolupracovníkov a  tvárou 

revolučných zmien v roku 1989 Milanom Kňaţkom poţiadal premiér prezidenta 

                                                                                                                                          
6 LESNÁ, Ľuba. Tisova vila a Gašparovičove spisy ŠtB. Delet [online]. 25. 4. 2009, [cit. 2012-03-17]. 
Dostupné z: http://www.delet.sk/spravy-a-politika/editorial/tisova-vila-a-gasparovicove-spisy-stb.  
7
 KOVÁČ, Michal. cit. d., s. 80. 

8 KOVÁČ, Michal. cit. d., s. 155. 

http://www.delet.sk/spravy-a-politika/editorial/tisova-vila-a-gasparovicove-spisy-stb
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Kováča o Kňaţkovo odvolanie z pozície ministra medzinárodných vzťahov SR. 

Prezident sa obrátil na Ústavný súd s dotazom, či je povinný vyhovieť ţelaniu premiéra 

a aj keď ho nález súdu k tomuto postupu nezaviazal, z obavy pred Mečiarovou 

rezignáciou a následným zostrením politickej situácie v krajine jeho poţiadavke 

vyhovel. Kňaţko po odvolaní spolu so skupinou niekoľkých poslancov opustil klub 

HZDS, čím sa vláda ocitla v Národnej rade v menšinovom postavení a V. Mečiar musel 

pre znovuzískanie väčšiny hľadať koaličného partnera. Našiel ho v podobe Slovenskej 

národnej strany, ktorá s hnutím napriek počiatočnému váhaniu v septembri uzavrela 

koaličnú zmluvu. Spolupráca so SNS síce prinavrátila Hnutiu za demokratické 

Slovensko väčšinové postavenie, nezabránila však ďalšiemu štiepeniu strany. 

Začiatkom februára 1994 vytvoril minister zahraničných vecí a člen hnutia Jozef 

Moravčík spolu s podpredsedom vlády R. Kováčom na protest voči premiérovi 

platformu, ku ktorej sa následne pripojilo 9 ďalších poslancov za HZDS. Všetci boli 

okamţite okresnými predsedníctvami vylúčení z hnutia, následkom čoho obaja vládni 

predstavitelia podali demisiu. Vzniknutú situáciu s narastajúcim odchodom poslancov 

a tým stratou mandátov sa najsilnejší subjekt Národnej rady snaţil riešiť vyhlásením 

referenda o tom, či poslanci, ktorí opustili poslanecký klub strany, za ktorú kandidovali, 

majú byť zbavení poslaneckého mandátu. Tento návrh vyvolal v zahraničí búrku nevôle, 

nakoľko dokazoval snahu o presadenie modelu imperatívneho mandátu, odporujúceho 

princípom parlamentnej demokracie
9
. Slovenskej republike tak hrozila len rok po jej 

vzniku prvá váţna medzinárodná diskreditácia. Jej uskutočneniu nakoniec zabránilo 

paradoxne samotné HZDS, ktoré síce prostredníctvom petičného výboru poskytlo 

prezidentovi viac neţ 420-tisíc podpisov, z ktorých však bolo platných len niečo vyše 

230-tisíc, pri ústavou poţadovaných 350-tisícoch podpisov
10

. Prezident tak nemohol 

poţadované referendum vyhlásiť. Napätá atmosféra vtedajších dní, panujúca 

v najvyšších sférach slovenskej politiky nakoniec viedla aţ k vysloveniu nedôvery 

predsedovi vlády V. Mečiarovi Národnou radu. Predchádzalo tomu vystúpenie 

prezidenta Kováča, ktorý 9. marca 1994 predniesol v priamom televíznom aj 

rozhlasovom prenose v parlamente správu o stave republiky. V nej okrem zvyčajného 

zhodnotenia politickej a ekonomickej situácie v krajine popísal aj svoj vzťah 

s predsedom vlády, ktorého obvinil z autokratického spôsobu vládnutia, ovplyvňovania 

poslancov a vydierania. Kováč označil Mečiara za „hlavného vinníka našej 

                                                
9
 LEŠKA, Vladimír. Slovensko 1994-2003: léta obav a nadějí. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, s. 

29. 
10 Tamtiež. 



14 

 

vnútropolitickej situácie“, ktorý „vytváral rôzne kauzy a utvrdzoval verejnosť v tom, ţe 

stokrát opakovanú loţ skôr alebo neskôr prijme značná časť verejnosti ako pravdu“
11

. 

Prezident tieţ vyslovil názor, ţe by parlamentnú krízu pomohli vyriešiť predčasné 

voľby. S jeho návrhom sa stotoţnili aj poslanci Národnej rady, ktorí na návrh člena 

KDH L. Pittnera vyjadrili prvému premiérovi samostatného Slovenska v tajnom 

hlasovaní nedôveru. Touto udalosťou vyvrcholila prvá váţnejšia politická kríza 

Slovenskej republiky. Podľa českého politológa Vladimíra Lešku za to mohli 

„proklamované, čiastočne aj oprávnené pozitíva“, ktoré sa ale „nemohli behom jedného 

roku prejaviť“
12

. Ako ďalej Leška píše, Slovensko sa na druhej strane stalo krutou 

obeťou všetkých negatívnych javov – zvlášť v hospodárskej oblasti – vyplývajúcich 

z rozdelenia federácie
13

.  

 

Po páde druhej vlády Vladimíra Mečiara sa moci ujal kabinet, zloţený z členov 

dovtedajšej opozície a vedený bývalým ministrom zahraničných vecí Jozefom 

Moravčíkom. Iba deň po jeho vytvorení sa NR SR hlasmi 149 poslancov uzniesla na 

skrátení volebného obdobia a na predčasných voľbách, ktoré naplánovala na jeseň toho 

istého roku. Aj keď sa koalícia vyznačovala jasne stanovenou politikou a obdobie jej 

vládnutia hodnotia politológovia ako pokojné,  po voľbách sa jej uţ nepodarilo udrţať si 

vedúce postavenie, ktoré paradoxne nikdy nebolo delegované občanmi a jej členovia 

prešli do opozície. 

 

Prezentáciu Kováčovej správy o stave republiky môţeme povaţovať za 

definitívny rozkol s Vladimírom Mečiarom, s ktorým v roku 1991 spoločne zakladali 

Hnutie za demokratické Slovensko. Jeho predstavitelia začali nielenţe okamţite po 

prechode do opozície podnikať opatrenia s cieľom znepríjemniť prezidentovi výkon 

jeho funkcie, ale objavovali sa tieţ prvé pokusy zbaviť ho mandátu
14

. V júli 1994 na 

mítingu hnutia vo Zvolene V. Mečiar vyhlásil: „Ubezpečujem vás, ţe po voľbách 

budeme iniciovať ustanovenie vyšetrovacej komisie na preverenie ústavnosti výkonu 

funkcie Michala Kováča. Ak dospeje k záveru, ţe porušil ústavu, a ja si myslím, ţe áno, 

                                                
11

 Správa o stave Slovenskej republiky prednesená prezidentom SR Michalom Kováčom na 27. schôdzi 
Národnej rady SR dňa 9. marca 1994. In ŠIMULČÍK, Ján (ed.). Dokumenty doby 1990-2000. Prešov: 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002, s. 134. 
12 LEŠKA, Vladimír. cit. d., s. 31. 
13 Tamtiež. 
14

 Podľa niekdajšieho predsedu českej vlády P. Pitharta bola dôvodom na odstránenie Kováča, ktorú 
Mečiar z politického hľadiska pri obrovskej prevahe koalície v parlamente nepotreboval, práve jeho 
túžbe po pomste za udalosti z marca 1994 (porovnaj: LEŠKO, M. cit. d., s. 201.), pozn. autora. 
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je povinnosťou parlamentu prezidenta odvolať, na čo je potrebných 90 hlasov. Ďalej 

môţe parlament prezidentovi skrátiť funkčné obdobie, na čo je potrebných 90 hlasov. 

Môţe prezidentovi vysloviť nedôveru, na čo potrebuje 76 hlasov. Môţe rozhodnúť 

o vypísaní referenda, či má prezident zotrvať vo svojej funkcii, na čo treba 76 hlasov. 

Ale najkrajšia by bola piata moţnosť, keby pán prezident sám a dobrovoľne odstúpil“.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 LEŠKO, Marián. cit. d., s. 136-137. 
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2 Október 1994 – Tretí pokus 

 

O pár mesiacov neskôr, po vymenovaní ďalšej Mečiarovej vlády sa uţ tá 

zámerom odstrániť Kováča z pozície hlavy štátu nijako netajila. Politológ Grigorij 

Meseţnikov opísal dané obdobie ako „neúnavné úsilie najsilnejšieho člena vládnej 

koalície úplne ovládnuť politický priestor“
16

, s jasným cieľom eliminovať všetkých, 

ktorí by tomuto zámeru stáli v ceste. Vytvoreniu tretieho Mečiarovho kabinetu 

predchádzali uţ zmienené predčasné parlamentné voľby, konané 30. septembra a 1. 

októbra 1994. V nich podľa očakávania zvíťazilo HZDS so ziskom 34,96 % hlasov, čo 

im v parlamente vynieslo 61 poslaneckých mandátov
17

. V súčte so svojím „prirodzeným 

spojencom“ (V. Leška) – SNS – však disponovalo dokopy iba 70 mandátmi, 

s chýbajúcimi 6 poslancami na zisk parlamentnej väčšiny. Absolútnym neúspechom sa 

skončili voľby pre strany dovtedy vládnucej širokej koalície, ktoré získali dokopy iba 50 

mandátov, čo zďaleka nepostačovalo na vytvorenie obdobnej koalície. Prekvapujúcim 

„jazýčkom na váhach“ sa nakoniec stalo ľavicové Zdruţenie robotníkov Slovenska, 

vedené Jánom Ľuptákom, ktoré súhlasilo so vstupom do parlamentnej koalície s dvomi 

uţ spomínanými stranami. Jej vytvoreniu predchádzala búrlivá aféra, keď uţ na prvom 

povolebnom stretnutí zástupcov novozvolených parlamentných strán s prezidentom 

vyzvali podpredsedovia HZDS I. Lexa a O. Keltošová Michala Kováča k odstúpeniu, 

argumentujúc nedemokratickým prístupom pri riešení vládnej krízy v marci 1994 a 

„v záujme stability Slovenska a vytvorenia pokojnej situácie“
18

. Zo strany Lexu sa 

evidentne jednalo o osobnú pomstu za Kováčovo odmietnutie vymenovať ho za 

riaditeľa SIS a neskôr aj za ministra privatizácie, zo strany HZDS o načrtnutie vzťahu 

s hlavou štátu na celé nasledujúce volebné obdobie. 

 

Hnutie po prerozdelení mandátov v parlamente, v ktorom disponovalo v koalícii 

so ZRS a SNS nakoniec väčšinou 83 hlasov, nestrácalo čas. Počas neslávne známej 

„noci dlhých noţov“ z 3. na 4. novembra 1994 parlament odvolal členov Rady 

                                                
16

 MESEŽNIKOV, Grigorij. Vnútropolitický vývoj a politická scéna SR v roku 1995. In BÚTORA, Martin; 
HUNČÍK Péter (ed.). Slovensko 1995: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Nadácia Sándora 
Máraiho, 1996, s. 13. 
17 Viď: Oficiálne výsledky volieb do Národnej rady SR v roku 1994 na stránke Štatistického úradu SR,  
[cit. 2012-02-14]. Dostupné z: 
http://app.statistics.sk/volby98/1994/volby21.htm.  
18

LEŠKO, Marián. Ako sa vymenovali za riaditeľa (tajnej služby) *Tandem Mečiar – Lexa: O vzniku 
a fungovaní politickej symbiózy vyššieho typu 4 . SME [online]. 03. 05. 1996, [cit. 2012-02-14]. Dostupné 

http://app.statistics.sk/volby98/1994/volby21.htm
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Slovenskej televízie, prezídia Fondu národného majetku, predsedu a zástupcu predsedu 

Najvyššieho kontrolného úradu, riaditeľa Slovenského rozhlasu aj generálneho 

prokurátora SR. Na uvoľnené funkcie okamţite dosadil nominantov väčšinovej koalície. 

Osobitný kontrolný orgán NR SR pre kontrolu Slovenskej informačnej sluţby obsadil 

parlament výlučne poslancami HZDS a SNS, čo bol krok, v demokratických 

spoločnostiach absolútne neprípustný. Poslanci koalície tieţ odignorovali zauţívané 

prerozdelenie predsedníctva vo výboroch podľa princípu pomerného zastúpenia 

a opozícii
19

 prenechali z 12 výborov iba jeden – pre ţivotné prostredie – do ktorého za 

smiechu celej sály navrhli a následne zvolili rektora Univerzity Komenského a 

popredného slovenského onkológa, profesora Juraja Šveca
20

. Zástupcovia opozície sa uţ 

v tom čase v sieni nenachádzali, keďţe ju s výnimkou podpredsedu SDĽ Roberta Fica 

ešte pred začiatkom odvolávania na protest opustili. Všetky opatrenia, realizované 

v priebehu jedinej noci Národnou radou na čele s Mečiarovým spolupracovníkom 

Ivanom Gašparovičom označil jeho stranícky šéf za „výlučne obranné, vykonané 

v záujme stability“
21

 a z čisto hľadiska ústavnosti boli v poriadku. Hnutie však súčasne 

získalo do rúk nástroje, umoţňujúce presadzovať vlastnú politiku aj prostredníctvom 

porušovania rôznych pravidiel, písaných a nepísaných zákonov a tieţ – ako potvrdili 

udalosti volebného obdobia 1994-1998 – niekoľkokrát aj Ústavy SR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
z: http://www.sme.sk/c/2109422/ako-sa-vymenovali-za-riaditela-tajnej-sluzby-tandem-meciar-lexa-o-
vzniku-a-fungovani-politickej-symb.html.  
19 V tom čase sa ešte nejednalo o de iure opozíciu, pozn. autora. 
20 MIKLOŠKO, František. Pán Mečiar, ospravedlňte sa za Gauliedera. Postoy [online]. 04. 07. 2008,  
[cit. 2012-02-14+. Dostupné z: 
http://www.postoy.sk/miklosko_o_meciarovi.  
21 LEŠKA, Vladimír. cit. d., s. 44. 

http://www.sme.sk/c/2109422/ako-sa-vymenovali-za-riaditela-tajnej-sluzby-tandem-meciar-lexa-o-vzniku-a-fungovani-politickej-symb.html
http://www.sme.sk/c/2109422/ako-sa-vymenovali-za-riaditela-tajnej-sluzby-tandem-meciar-lexa-o-vzniku-a-fungovani-politickej-symb.html
http://www.postoy.sk/miklosko_o_meciarovi
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3 Vnútorná politika vládnej koalície 1994-1998 – 

obdobie vnútropolitického napätia 

3.1 Pokus o destabilizáciu demokracie – Mečiarove prejavy 

autoritárskej politiky 

HZDS ešte viac zintenzívnila svoj tlak na prezidenta po zostavení vlády, ktorú 

utvorila podľa parlamentného vzoru v koalícii so Slovenskou národnou stranou 

a Zdruţením robotníkov Slovenska. Nakoľko trojkoalícia nedisponovala trojpätinovou 

väčšinou v parlamente, nutnou na ústavné odvolanie prezidenta, snaţila sa eliminovať 

jeho vplyv na dianie v krajine na maximálnu moţnú úroveň. Príkladom toho sa stal 

presun vymenúvacích kompetencií z hlavy štátu vláde SR v prípade riaditeľa Slovenskej 

informačnej sluţby či náčelníka generálneho štábu slovenských ozbrojených síl. 

Parlament tieţ na návrh vlády oklieštil právomoci prezidenta pri vyhlasovaní referenda 

a výraznou mierou zníţil rozpočet jeho kancelárie, následkom čoho ju muselo opustiť 

35 zamestnancov a prezident citeľne obmedziť svoje zahraničné cesty
22

. Vrcholom 

inštitucionálnych treníc medzi vládou a prezidentom v prvých mesiacoch jej funkčného 

obdobia bolo vyslovenie nedôvery Michalovi Kováčovi poslancami Národnej rady 

v máji 1995, ktoré nasledovalo po oboznámení sa poslancov so správou Osobitného 

kontrolného orgánu na kontrolu SIS. V nej jej autori – členovia orgánu z radov 

koaličných strán – obvinili prezidenta zo zneuţívania sluţby na politické ciele, 

sledovania vládnych politikov a zo snahy o ich diskreditáciu
23

. Opomenúc absurdnosť 

týchto záverov poslanci odignorovali skutočnosť, ţe Ústava Slovenskej republiky 

inštitút vyjadrenia nedôvery prezidentovi SR nepoznala. Zámerom celého tohto kroku 

bola okrem ďalšieho očiernenia hlavy štátu príleţitosť na zmenu výborom 

skompromitovaného vedenia SIS; vláda do funkcie riaditeľa po zmene zákona 

o Slovenskej informačnej sluţbe vymenovala Ivana Lexu. O ďalších päť mesiacov 

kabinet opäť vyzval prezidenta na odstúpenie z funkcie, pretoţe podľa neho 

„podkopával základy ústavného systému“
24

.  

           

                                                
22

 MESEŽNIKOV, Grigorij. Vnútropolitický vývoj a politická scéna SR v roku 1995. In BÚTORA, Martin; 
HUNČÍK Péter (ed.). Slovensko 1995: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Nadácia Sándora 
Máraiho, 1996, s. 14. 
23 SME. M. Kováč považuje uznesenie NR SR za „protiústavné“. SME [online]. 06. 05. 1995,  
[cit. 2012-02-14+. Dostupné z:  
http://www.sme.sk/c/2121316/m-kovac-povazuje-uznesenie-nr-sr-za-protiustavne.html.  
24 Tamtiež, s. 13. 

http://www.sme.sk/c/2121316/m-kovac-povazuje-uznesenie-nr-sr-za-protiustavne.html
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3.1.1 Kauza triptychu „Klaňanie sa troch kráľov“ 

Obeťou politických intríg hnutia a jeho čelných predstaviteľov sa nestával len 

prezident, ale tieţ všetci tí, ktorí sa rozhodli prejaviť mu otvorenú podporu. Taký bol 

prípad biskupa banskobystrickej diecézy a predsedu Konferencie biskupov Slovenska 

Rudolfa Baláţa. Ten v jednej zo svojich homílii ešte v čase bezprostredne po vyslovení 

nedôvery hlave štátu odsúdil tento krok a následne adresoval predsedovi Národnej rady 

I. Gašparovičovi list, vyjadrujúci plnú podporu biskupov Slovenska prezidentovi. Vláda 

sa ho preto – podľa obţaloby, vznesenej v tejto veci voči predstaviteľom SIS v roku 

2002 – rozhodla zdiskreditovať. Poslúţiť k tomu mal predaj barokového triptychu 

Klaňanie sa troch kráľov, výťaţok z ktorého chcel biskup Baláţ uvoľniť na 

rekonštrukciu cirkevných nehnuteľností. SIS pri tejto príleţitosti úmyselne 

medializovala vymyslenú skutočnosť, ţe dielo je umeleckou pamiatkou a jeho predajom 

sa Baláţ vedome pokúsil spáchať trestný čin. Neskorším vyšetrovaním sa okrem 

úmyselného dezinformovania tieţ preukázalo, ţe údajný záujemca o umelecké dielo bol 

v skutočnosti agent, nasadený Slovenskou informačnou sluţbou a o operácii vedel aj 

riaditeľ SIS I. Lexa. Výkonnú úlohu SIS pri riadení celej operácie potvrdil ešte v tom 

istom roku Oskar Fegyveres, bývalý člen sluţby a neskorší korunný svedok vo 

viacerých procesoch s vedúcimi príslušníkmi SIS, ktorý tieţ vypovedal o intenzívnom 

záujme predsedu vlády Mečiara o priebehu operácie
25

. Pravdivosť jeho výpovede 

potvrdil o desaťročie neskôr aj bratislavský okresný súd, ktorý ale Lexu z obvinenia vo 

veci zneuţitia právomoci oslobodil. Podľa súdu sa totiţ nepodarilo dokázať, ţe bolo 

cieľom Sluţby spáchanie trestného činu
26

. Z politologického hľadiska je však 

zaujímavé, ţe sa vládna moc neštítila ani konfliktu s inštitúciou, s ktorou zdieľala veľký 

počet svojich sympatizantov. Táto skutočnosť nielenţe navodzuje dojem, ţe 

diskreditácia nepohodlných osôb patrila medzi úplne najvyššie priority vlády, ale tieţ 

svedčí o jej obrovskej sebaistote.  

 

Motív útokov na hlavu štátu a jej sympatizantov – a zároveň priznanie 

zodpovednosti SIS za ich vykonávanie – ozrejmuje správa staronového riaditeľa sluţby 

Vladimíra Mitra z februára 1999, v ktorej sa spomína aj analytický dokument, 

vypracovaný v máji 1995 Ivanom Lexom pre predsedu vlády V. Mečiara. Mitro o tomto 

                                                
25TÓTH, Peter. Na úteku pred Slovenskou informačnou službou (3) *Oskar F.: "Rozkaz znel: Diskreditácia 
biskupa Baláža". SME [online]. 28. 11. 1995, [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: 
http://www.sme.sk/c/2136081/na-uteku-pred-slovenskou-informacnou-sluzbou3-oskar-f-rozkaz-znel-
diskreditacia-biskupa-balaza.html#ixzz1psj7U1tH. 

http://www.sme.sk/c/2136081/na-uteku-pred-slovenskou-informacnou-sluzbou3-oskar-f-rozkaz-znel-diskreditacia-biskupa-balaza.html#ixzz1psj7U1tH
http://www.sme.sk/c/2136081/na-uteku-pred-slovenskou-informacnou-sluzbou3-oskar-f-rozkaz-znel-diskreditacia-biskupa-balaza.html#ixzz1psj7U1tH
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dokumente v oficiálnej správe píše: „Analytický dokument SIS vychádzal z toho, ţe 

dobrovoľné odstúpenie M. Kováča z úradu prezidenta republiky moţno dosiahnuť 

tlakom, a to zvýšením politického napätia a rozvinutím silnej informačnej kampane, aby 

bol M. Kováč zdiskreditovaný ako osoba i ako prezident. Podľa tohto dokumentu sa na 

tento účel mala pouţiť sústredená a opakovaná medializácia dostupných 

kompromitujúcich skutočností, vyhľadávanie nových skutočností doma i v zahraničí.“
27

 

SIS sa tejto úlohy zhostila s vysokou razanciou a intenzita jej útokov bola čoraz 

brutálnejšia. Keďţe všetky dovtedajšie pokusy o prezidentovu diskreditáciu zlyhali, 

rozhodli sa predstavitelia sluţby pritvrdiť, a to spôsobom nanajvýš drastickým. Vyuţili 

na to medializovanú kauzu „Technopol“, v ktorej medzi podozrivými figuroval aj 

Kováčov syn Michal. 

           

3.1.2 Únos prezidentovho syna 

V novembri 1994 vydala prokuratúra v bavorskom Mníchove zatykač na syna 

prezidenta Kováča, 34-ročného podnikateľa Michala Kováča ml. pre podozrenie 

z nedovoleného obohatenia sa vo výške viac neţ 2 miliónov dolárov na úkor firmy 

Technopol. Ako sa neskôr dokázalo, išlo o obvinenie, zaloţené na vykonštruovanej 

výpovedi jedného zo spolupracovníkov SIS a prezidentov syn v tom čase nebol so 

spomínanou spoločnosťou v ţiadnom obchodnom vzťahu.
28

 Presvedčený o vlastnej 

nevine, Kováč mladší súhlasil s vypočutím mníchovskými vyšetrovateľmi, ktoré sa 

malo odohrať začiatkom septembra 1995 v Bratislave. K stretnutiu však nakoniec 

nedošlo, pretoţe Michal Kováč mladší bol pár dní pred ním násilne unesený do 

Rakúska. Je logické, ţe v prípade skutočnej snahy vládnej moci o pošpinenie prezidenta 

by sa snaţila zabrániť tomuto stretnutiu, na ktorom by sa mohla preukázať Kováčova 

nevina a celý diskreditačný zámer by sa zrútil. Okrem očiernenia prezidentovej osoby 

mohlo byť motívom skutku aj presvedčenie, ţe by sa M. Kováč po uplatnení 

medzinárodného zatykača rakúskou stranou na svojho syna, jeho následným vydaním 

do Nemecka a vyšetrovaním pred súdom dostal pod silný psychologický tlak, ktorému 

by ťaţko odolával a pravdepodobne by abdikoval. Vývoj udalostí ukázal, ţe tento 

predpoklad by bol mylný.  

                                                                                                                                          
26 Reportáž Českého rozhlasu, 28. 4. 2006, *cit. 2012-03-19+. Dostupné z: 
http://m.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/243087. 
27 SME. Správa V. Mitra o plnení úloh SIS. SME [online]. 18. 2. 1999, [cit. 2012-02-19+. Dostupné z: 
http://www.sme.sk/c/2179771/sprava-v-mitra-o-plneni-uloh-sis.html. 
28

 Memory Kontrol. Zostrih záznamu z verejnej diskusie Mečiarizmus II. [cit. 2012-02-20+. Dostupné z: 
http://www.memorykontrol.org/meciarizmus-ii-diskutuju-Luba-lesna-a-karol-wolf-video-vstup.  

http://m.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/243087
http://www.sme.sk/c/2179771/sprava-v-mitra-o-plneni-uloh-sis.html
http://www.memorykontrol.org/meciarizmus-ii-diskutuju-Luba-lesna-a-karol-wolf-video-vstup
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Detaily únosu sú všeobecne známe: 31. augusta 1995 v doobedňajších hodinách 

pritlačili neďaleko Svätého Jura pri Bratislave tri vozidlá auto Kováča ml. ku krajnici 

a prinútili ho zastaviť. Následne ho 8 neznámi muţi násilím vyvliekli z jeho vozidla 

a vtlačili do pristaveného Seatu s diplomatickou poznávacou značkou, ktorým ho 

previezli na územie Rakúska. Počas jazdy ho mučili elektrošokmi, podávanými na 

genitálie a nútili konzumovať nadmerné mnoţstvo alkoholu. Po prekročení hraníc 

nechali zbitého a do bezvedomia opitého Kováča na zadnom sedadle auta pred 

policajnou stanicou v Hainburgu. Pribliţne v tom istom čase anonymný hlas, volajúci 

z miestnej telefónnej búdky nemčinou s cudzím prízvukom
29

 oznámil na tiesňovej linke, 

ţe sa na danom mieste nachádza Interpolom hľadaná osoba.  Po vyslobodení z auta bol 

Kováč ml. prevezený do viedenskej univerzitnej nemocnice, kde ho nasledujúci deň 

polícia formálne zatkla. Po viac neţ mesiaci, strávenom vo vydávacej väzbe, bol 

prepustený na kauciu 30 miliónov šilingov a rakúsky Vyšší krajinský súd následne 

zamietol ţiadosť Nemecka o jeho vydanie. V odôvodnení rozhodnutia súd poukázal na 

skutočnosť, ţe Slovenská republika v rozpore s medzinárodnou obyčajou neprotestovala 

voči násilnému prevozu svojho občana z výsostného územia jeho domovského štátu 

napriek tomu, ţe o to prezident M. Kováč oficiálne poţiadal ministra zahraničných vecí 

J. Schenka uţ dva dni po únose
30

. Tým – podľa súdu – vzniklo dôvodné podozrenie, ţe 

bol „Michal Kováč mladší zbavený slobody a násilím prevezený do Rakúskej republiky 

s vedomím úradov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom štátneho orgánu, 

respektíve osobami konajúcimi preň.“
31

  V prípade vydania by sa tak Rakúsko 

spolupodieľalo na porušení Kováčových základných občianskych práv. Slovenské 

ministerstvo zahraničných vecí reagovalo na rozsudok predvolaním si rakúskeho 

veľvyslanca v Bratislave a protestnou nótou, poţadujúcou vysvetlenie rozsudku. Pre 

zaujímavosť sa ţiada dodať, ţe Vladimír Mečiar pár dní po únose označil skutok za 

„samoúnos“, zosnovaný otcom a synom Kováčovcami s cieľom škodiť vláde SR
32

 

a neskôr obvinený riaditeľ spravodajskej sluţby I. Lexa opísal celý priebeh kauzy takto: 

„Mladý pripravil istú firmu o viac ako dva milióny dolárov...a bol presvedčený, ţe je 

dokonale krytý postavením svojho tatka. Na jednom výlete do Rakúska ho zatkli a zlodej 

začal kričať – chyťte zlodeja. Nastúpil som ako náhradný program, aby si ľudia prestali 

                                                
29 LESNÁ, Ľuba. Únos prezidentovho syna. Praha a Bratislava: G + G a Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 
66.    
30

 KOVÁČ, Michal. cit. d., s. 279. 
31 KOVÁČ, Michal. cit. d., s. 296. 
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všímať podstatu kauzy“
33

. Tieto vzájomne prepojené stanoviská poukazujú minimálne 

na aroganciu vládnej moci, ktorá opovrhnutia hodným spôsobom pristupovala k osobe 

prezidenta. Pre úplnú presnosť je nutné uviesť, ţe Krajinský súd v Mníchove zrušil 23. 

februára 2000 pre nedostatok dôkazov zatykač na M. Kováča ml.
34

. 

 

O zapojení SIS do únosu sa hovorilo uţ od prvých dní. Kľúčovým sa stalo 

svedectvo Oskara Fegyveresa, príslušníka SIS priamo zapojeného do celej akcie. Ten uţ 

pár dní po jej vykonaní kontaktoval príslušného vyšetrovateľa, poskytol mu plnú 

výpoveď o všetkých jemu známych skutočnostiach a krátko potom zo strachu o svoj 

ţivot opustil krajinu. Fegyveresove obavy z pomsty tajnej sluţby zvýraznila 29. apríla 

1996 explózia BMW, v ktorom zahynul jeho najlepší priateľ a pomocník pri úteku do 

zahraničia, Róbert Remiáš. Remiáš krátko pred svojou smrťou vyjadril obavu z osobnej 

likvidácie, existujú tieţ dôkazy, ţe bol v dňoch bezprostredne pred ňou intenzívne 

sledovaný. Vyšetrovanie výbuchu sprevádzal rad pokusov o ovplyvňovanie a marenie, 

smerujúci z najvyšších miest policajného prezídia a ministerstva vnútra, ako to dokazuje 

napríklad pamätný telefonický rozhovor medzi ministrom vnútra Ľ. Hudekom 

a riaditeľom SIS I. Lexom
35

. V ňom sa aktéri dohadovali na eliminácii im nepohodlných 

vyšetrovateľov prípadu. Vychádzajúc z tohto rozhovoru a z ďalších dôkazov, 

zozbieraných staronovým prezidentom spravodajskej sluţby Mitrom je zrejmé, ţe sa na 

odstránení Remiáša podieľala SIS, pravdepodobne na priamy príkaz predsedu vlády  

V. Mečiara.  

 

3.1.3 Mečiarove amnestie 

Mečiar po ukončení funkčného obdobia prezidenta Kováča v marci 1998 vyuţil 

právomoci, vyplývajúce z plnenia úloh hlavy štátu v prípade neobsadenia tejto pozície a 

vydal súbor amnestií, ktoré okrem iného zabránili v objektívnom vyšetrení celého 

prípadu. Premiér nariadil, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné 

konanie pre podozrenie z týchto trestných činov, resp. z ich skutočného vykonania. 

Zastupujúci prezident síce obhajoval vydanie amnestií obdobným krokom M. Kováča 

                                                                                                                                          
32

 LESNÁ, Ľuba. Únos prezidentovho syna. Praha a Bratislava: G + G a Inštitút pre verejné otázky, 2001, s. 
73. 
33 HARATÍK, Vlado; LEXA, Ivan. Únos. Bratislava: TATRA Medial, 2004,  s. 20. 
34 Korzár. Kauza Technopol sa pre Kováča ml. definitívne skončila. Korzár [online]. 23. 2. 2000, [cit. 2012-
02-19+. Dostupné z: http://korzar.sme.sk/c/4725996/kauza-technopol-sa-pre-kovaca-ml-definitivne-
skoncila.html. 
35 LESNÁ, Ľuba. cit. d., 2001, s. 121-123. 

http://korzar.sme.sk/c/4725996/kauza-technopol-sa-pre-kovaca-ml-definitivne-skoncila.html
http://korzar.sme.sk/c/4725996/kauza-technopol-sa-pre-kovaca-ml-definitivne-skoncila.html
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z roku 1997, ktorým vtedajšia hlava štátu zastavila vyšetrovanie kauzy Technopol, 

avšak faktické dôvody Kováčom vydanej amnestie boli diametrálne odlišnej povahy
36

.  

Mečiar týmto krokom podľa svojich odporcov priznal zodpovednosť SIS a podľa 

poslancov KDH aj „nečisté (vlastné) svedomie“
37

. Zrušenie tohto kontroverzného 

opatrenia sa stalo po nástupe Mikuláša Dzurindu na post premiéra v roku 1998 jednou 

z hlavných tém slovenskej politickej scény, doteraz však neuspel ani jeden zo šiest ich 

pokusov o ich ústavné anulovanie. Smer SD, dlhodobo výrazne najsilnejšia slovenská 

parlamentná strana, odmieta diskusiu o zrušení Mečiarových amnestií argumentujúc 

právnou absurdnosťou tohto kroku, stranám nakloneným ich zrušeniu naopak chýba 

potrebných 90 hlasov v Národnej rade. Je teda vysoko pravdepodobné, ţe sa ţiadny 

z trestných činov, spáchaných v súvislosti so zavlečením Michala Kováča ml. do 

Rakúska, nepodarí nikdy objasniť.  

 

3.1.4 SIS, médiá, občania – ďalšie zdroje podpory vládnej moci 

Riaditeľ SIS I. Lexa uţ v dobe, kedy sluţba čelila váţnym podozreniam zo 

zneuţitie na trestnú činnosť a činnosť v rozpore s jej poslaním, predniesol v Národnej 

rade 22. mája 1996 správu o činnosti spravodajskej sluţby. V nej odmietol všetky tieto 

obvinenia a zároveň opätovne napadol prezidenta Kováča a okruh ľudí, vyjadrujúcich 

mu aktívnu podporu. Lexa obvinil prezidenta z „politickej radikalizácie spoločnosti“
38

 

a o aktivitách opozičných poslancov NR SR vyhlásil, ţe by „v krajinách so zabehanou 

demokraciou znamenali okamţitú demisiu z postov ústavných činiteľov a politickú 

smrť“
39

. V kontexte týchto informácií neprekvapí, ţe správa sa iba minimálne venuje 

opisu toho, ako SIS spravodajsky chráni Slovenskú republiku – úlohy, ktorá je jej 

primárnou. V hlbokom kontraste s Lexovým dokumentom sa javí uţ spomínaná správa 

jeho nástupcu Vladimíra Mitra. V nej autor priznal, ţe sluţba v čase vedenia jeho 

                                                
36 Kováč udelil amnestiu obvineným v kauze Technopol (s výnimkou svojho syna, ktorý na Slovensku 
nefiguroval medzi obvinenými). Prezident tento krok odôvodnil ako snahu ukončiť kauzu, využívanú na 
politický boj voči jeho osobe. Okrem tejto amnestie prezident tiež omilostil aj O. Fegyveresa, 
podieľajúceho sa na únose M. Kováča ml. do Rakúska, pozn. autora.  
37

 VELECKÝ, Milan. Vláda zrušila referendum, udelila amnestiu a odvolala dve tretiny veľvyslancov. 
Týždenník Trend [online]. 11. 3. 1998, [cit. 2012-04-26+. Dostupné online: 
 http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/vlada-zrusila-referendum-udelila-amnestiu-a-
odvolala-dve-tretiny-velvyslancov.html. 
38 Správa o plnení úloh Slovenskej informačnej služby pre Národnú radu Slovenskej republiky, 22. 5. 
1995;  
In ŠIMULČÍK, Ján (ed.). Dokumenty doby 1990-2000. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002, s. 134. 
39

 Správa o plnení úloh Slovenskej informačnej služby pre Národnú radu Slovenskej republiky, 22. 5. 
1995;  
In ŠIMULČÍK, Ján (ed.). cit. d., s. 138. 

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/vlada-zrusila-referendum-udelila-amnestiu-a-odvolala-dve-tretiny-velvyslancov.html
http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-/cislo-Marec/vlada-zrusila-referendum-udelila-amnestiu-a-odvolala-dve-tretiny-velvyslancov.html
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predchodcom „bola zneuţívaná na ovplyvňovanie politického ţivota na Slovensku, na 

presadzovanie ekonomických a mocenských záujmov úzkej skupiny osôb, ktoré boli 

lojálne vláde. Fungovala ako spravodajská sluţba vládneho hnutia, ktorému pomáhala 

udrţať sa pri moci za kaţdú cenu, porušovanie zákonov nevynímajúc.“
40

 Mitro mal na 

mysli zvlášť účasť SIS na únose prezidentovho syna M. Kováča ml. do zahraničia 

a marenie policajného vyšetrovania riaditeľom SIS I. Lexom.  

 

Slovenská spoločnosť prijímala inkriminované a podrobne medializované kauzy 

s rozdielnymi názormi, evidentne hlboko polarizovaná postojmi k osobe premiéra 

Mečiara. Medzi spoločensky angaţujúcimi občanmi sa na jednej strane formovala 

skupina opozícii priklonených odborníkov, ktorí sa zdruţovali okolo intelektuálov 

Martina Bútoru, Milana Leška a Pavla Demeša. Tí od roku 1995 vydávali tzv. „súhrnnú 

správu o stave spoločnosti“, v ktorej poukazovali na stav slovenskej spoločnosti, 

ovplyvnenej aktívnym pôsobením mečiarovej politiky vo všetkých jej oblastiach. Proti 

ním stál početný zástup prívrţencov koalície, zloţených najmä z obyvateľov strednej 

a staršej generácie a národne orientovaných voličov. Títo stúpenci koalície a zvlášť 

HZDS samotného, tvoriaci premiérov „kult osobnosti“, svojho hrdinu oddane 

podporovali a veľmi citlivo reagovali na akékoľvek prejavy nesúhlasu s jeho politikou. 

Situácia zašla aţ tak ďaleko, ţe niekoľkokrát verbálne aj fyzicky napadli novinárov 

a demonštrantov, snaţiacich sa na mítingoch Hnutia za demokratické Slovensko 

poukázať na prinajmenšom nezvyčajné praktiky jej predstaviteľov. Ostatne, tento štýl 

správania sa voči svojim oponentom nebol pri osobnej konfrontácií cudzí ani 

samotnému predsedovi vlády. 

 

Arogancia koalície bola príkladne zreteľná aj na poli mediálnej politiky, ktorá sa 

stala hlavným reprezentantom vládnej politiky ako takej smerom k občanom a súčasne 

slúţila ako jeden z nástrojov na polarizáciu spoločnosti. Médiá, naklonené opozícii 

a oponentom vlády sa stávali v rokoch 1994-1998 pravidelne terčom útokov zo strany 

štátnej moci a čelili mnoţstvu súdnych sporov, často z úplne neopodstatnených príčin. 

Politika voči nezávislým médiám bola dôvodom na kritiku zo strany zahraničných 

mimo- aj medzivládnych organizácií počas celej tretej vlády V. Mečiara
41

. 

                                                
40 Správa V. Mitra o plnení úloh Slovenskej informačnej služby za obdobie rokov 1995-1998; In 
ŠIMULČÍK, Ján (ed.). cit. d., s. 186. 
41

 GRAYBOW, Charles; KARATNYCKY, Adrian; MOTYL, Alexander J. Nations in transit, 1998: civil society, 
democracy, and markets in East Central Europe and the Newly Independent States. New Brunswick: 
Transaction Publishers, 1999, s. 523.   
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Na druhej strane médiá, sympatizujúce s vládnou koalíciou, tvorili významnú 

časť jej politiky.  Verejnoprávna televízia (STV), riadená nominantmi vládnych strán, 

opakovane zneuţívala svoje dominantné postavenie na televíznom trhu na vysielanie 

subjektívnych reportáţi, zameraných na osočovanie hlavy štátu, zvyčajne bez 

poskytnutia priestoru na jeho vlastné vyjadrenie.  V prípadoch, kedy prezidentovi 

predsa len umoţnila vystúpiť, snaţila sa vykresľovať ho v negatívnom svetle, prípadne 

rušiť jeho vystúpenia inými programami. Keď pri príleţitosti 77. výročia tragickej 

havárie M. R. Štefánika poţiadal Michal Kováč o moţnosť vystúpiť s príhovorom 

v Slovenskej televízii, tá príhovor označila za „porušenie ţiadosti o štátnický príhovor 

bez vnútropolitických invektív“
42

 a uviedla ho aj s komentovaným zahlásením. Reţisér 

vysielania STV Martin Hrdlička a populárna hlásateľka televízie Ada Straková
43

, ktorí 

odmietli pripravené vyhlásenie zaradiť do programu, resp. v priamom prenose prečítať, 

boli s okamţitou platnosťou prepustení. Ďalšie, súkromné médiá – televízia VTV 

a denník Slovenská republika – obe v 100% vlastníctve osôb, napojených na HZDS, uţ 

otvorene hlásali protikováčsku a protiopozičnú kampaň a boli stranou vyuţívané na 

šírenie vykonštruovaných, často úplne absurdných informácií. Po únose Michala 

Kováča mladšieho do Rakúska na jeseň 1995 sa tieto médiá zamerali na očierňovanie 

osôb, svedčiacich v prospech Kováča a svojimi príspevkami zniţovali ich občiansku 

dôveryhodnosť v očiach spoločnosti. O ich nespornom propagandistickom význame pre 

HZDS svedčí fakt, ţe sa popularita hnutia aj v čase najväčších káuz a neutíchajúcej 

kritike z radov opozície, občianskej verejnosti a zahraničia neustále zvyšovala. Kým 

v júni 1995 stranu podporovalo 27,4 % potenciálnych voličov
44

, vo februári 1996 to uţ 

bolo 33,2 % a v apríli toho istého roku dokonca 35,2 % respondentov
45

. Môţeme 

predpokladať, ţe na náraste preferencií strany sa podieľali aj spomínané médiá, úspešné 

vo vylepšovaní pošramoteného imidţu vládnej koalície. 

 

                                                
42

 SME. Martin Hrdlička, ktorého prepustili zo STV, nesúhlasí s formuláciami vo svojej výpovedi. SME 
[online]. 10. 5. 1996, [cit. 2012-03-17+. Dostupné z: 
 http://www.sme.sk/c/2109916/martin-hrdlicka-ktoreho-prepustili-zo-stv-nesuhlasi-s-formulaciami-vo-
svojej-vypovedi.html#ixzz1px9jso7s. 
43 Strakovej dcéra Barbora bola v roku 2009 zvolená za podpredsedníčku ĽS-HZDS pre zahraničnú 
politiku, pozn. autora. 
44

 Vývoj volebných preferencií v r. 1995. In Slovensko 1995: Súhrnná správa o stave spoločnosti, s. 24. 
45 Vývoj volebných preferencií v r. 1996. In Slovensko 1996: Súhrnná správa o stave spoločnosti, s. 36. 

http://www.sme.sk/c/2109916/martin-hrdlicka-ktoreho-prepustili-zo-stv-nesuhlasi-s-formulaciami-vo-svojej-vypovedi.html#ixzz1px9jso7s
http://www.sme.sk/c/2109916/martin-hrdlicka-ktoreho-prepustili-zo-stv-nesuhlasi-s-formulaciami-vo-svojej-vypovedi.html#ixzz1px9jso7s
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3.1.5 Polovica 

V polovici funkčného obdobia bola reputácia vlády v oblasti ústavného vládnutia 

v troskách. Koalícia spôsobom, nezvyčajným pre demokratické systémy, 

skoncentrovala vo svojich rukách všetku politickú moc a prakticky znemoţnila opozícii 

vykonávať aktivity, vyplývajúce jej zo zákona aj z praxe iných demokracií. Okrem 

realizácie opatrení, ktoré boli v rozpore s Ústavou SR parlament prijal aj niektoré 

z hľadiska ústavy síce nespochybniteľné, no kontroverzné zákony, ktoré zbytočné 

vyostrovali aj tak napätú situáciu na slovenskej politickej scéne. Jednalo sa napríklad 

o zákon o štátnom jazyku, ktorý výrazne okresal zakotvené menšinové práva, zakazujúc 

pouţívať menšinám v úradnom styku ich národný jazyk. Zákon, ktorý sa dotkol hlavne 

občanov maďarskej národnosti ţijúcich na Slovensku odsúdila Rada Európy aj 

Európska únia, ktorá svoju kritiku zákona obsiahla aj do jedného z demaršov, zaslaných 

vláde SR. Úpravu vzťahov s maďarskou menšinou poţadovala tieţ Severoatlantická 

aliancia, ktorá ju označila za jedno z hlavných politických kritérií pre vstup Slovenska 

do NATO. Avšak ţiadna z dovtedy vykonaných káuz a kontroverzných krokov 

neupútala takú pozornosť a nevystavila Slovenskú republika tak silnému tlaku 

zahraničia, ako to bolo v prípade skutkov, vykonaných počas dvoch zostávajúcich rokov 

Mečiarovej vlády. Jednalo sa o odňatie poslaneckého mandátu zástupcovi HZDS 

Františkovi Gauliederovi a zmarenie referenda o vstupe krajiny do NATO a zavedení 

priamej voľby prezidenta.  Aj keď boli oba prípady flagrantným porušením Ústavy SR, 

rozloţenie síl a obsadenie všetkých kľúčových pozícii v krajine koalíciou neumoţňoval 

opozícii prijať potrebné opatrenia na ich zabráneniu. 

 

3.1.6 Kauzy roku 1997 I – „Prípad Gaulieder“ 

František Gaulieder, poslanec Hnutia za demokratické Slovensko a člen 

Osobitného kontrolného orgánu (OKO), nesúhlasil so spôsobom kontroly SIS a z tohto 

dôvodu 5. novembra 1996 opustil poslanecký klub HZDS, čím sa stal nezávislým 

poslancom. Šestnásť dní nato ho hnutie vylúčilo zo svojich radov. Následkom jeho 

odchodu stratil  najsilnejší člen koalície tzv. blokačnú menšinu, umoţňujúcu mu vetovať 

akýkoľvek ústavný zákon, s ktorým by nesúhlasil
46

 a bolo len otázkou krátkeho času, 

kedy z toho hnutie vyvodí dôsledky. Keďţe neexistovala moţnosť zbaviť poslanca NR  

                                                
46

BELKO, Marián; KOPEČEK, Lubomír. Moc zákonodárná. In KOPEČEK, Lubomír (ed.). Od Mečiara 
k Dzurindovi. Slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. Brno: Mezinárodní 
politologický ústav Masarykovi univerzity, 2003, str. 41.  
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SR jeho mandátu hlasovaním v parlamente, východiskom sa mal stať „Gauliederov“ list 

predsedovi Národnej rady I. Gašparovičovi, v ktorom sa jeho autor zriekol funkcie 

poslanca. Avšak 4. decembra 1997 vystúpil Gaulieder v Národnej rade a vyhlásil: 

„Nikdy som nezaslal ţiaden list predsedovi Národnej rady, v ktorom sa vzdávam 

mandátu poslanca. Tento list, ktorý je podvrhom...som nikdy neodoslal, nenapísal 

predsedovi parlamentu. Predsedovi parlamentu som napísal list, v ktorom píšem, ţe sa 

poslaneckého mandátu nevzdávam, a verejne tu vyhlasujem, pred plénom Národnej 

rady, ţe poslaneckého mandátu sa nevzdám do konca I. volebného obdobia Národnej 

rady.
47

“ Gaulieder v pôvodnom, pravom liste I. Gašparovičovi okrem iného napísal, ţe 

akýkoľvek iný mandátu sa týkajúci list je fabulovaný a predseda parlamentu tak mal 

predpokladať jeho nepravosť. Ignorujúc túto skutočnosť posunul Gašparovič list 

Mandátovému a imunitnému výboru NR SR, ktorý na návrh poslanca Dušana Macuška 

ešte 4. decembra sformuloval uznesenie o Gauliederovom vzdaní sa mandátu. 

Uznesenie bolo následne hlasovaním v parlamente prijaté, takţe poslanec Gaulieder 

prišiel o poslanecký mandát a bol okamţite nahradený J. Belanom z HZDS, ktorý sa 

získaním trestnoprávnej imunity vyhol stíhaniu za ťaţké ublíţenie na zdraví za zrazenie 

cyklistu pri porušení dopravných predpisov. Hnutie správnosť postupu obhajovalo 

faktom, ţe kaţdý člen jeho poslaneckého klubu podpisoval pred nástupom prehlásenie 

o odstúpení v prípade nerešpektovania záujmov strany. Uţ táto vynútená poţiadavka 

imperatívneho mandátu, brániaca poslancovi NR SR vykonávať svoju funkciu na 

základe vedomia a svedomia, bola ale porušením ústavy. Gaulieder sa s rozhodnutím 

obrátil na Ústavný súd, ktorý potvrdil protiústavné konanie parlamentu, avšak právomoc 

zvrátiť dané rozhodnutie uloţil opäť poslancom. Tí v októbri 1997 v hlasovaní vrátenie 

mandátu Gauliederovi odmietli. Tento bezprecedentný akt odstránenia nepohodlného 

poslanca vyvolal hlboké pobúrenie v radoch opozície, mimovládnych organizácií aj 

zahraničných vlád, pozorne sledujúcich dianie na Slovensku z dôvodu nášho záujmu 

o integráciu do severoatlantických (NATO) a európskych štruktúr (EÚ). Opatrenia, 

ktoré v reakcii na prípad poslanca Gauliedera zahraničie vo vzťahu k Slovensku prijalo 

sa neskôr ukázali ako kľúčové, s výrazne negatívnym dopadom pre integračné ambície 

krajiny
48

.  

                                                
47

 Stenografická správa o 21. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 4. 12. 1996, [cit. 2012-
03-11+. Dostupné z:  http://www.nrsr.sk/dk/Documents.aspx?MasterID=96619. 
48 Podobným spôsobom boli porušené aj práva občana Emila Spišáka, ktorý mal nastúpiť na uvoľnené 
poslanecké miesto po zosnulom poslancovi SNS B. Kuncovi. Strana však na jeho miesto nominovala L. 
Hrušku, čím porušila Spišákovo právo. Ten sa obrátil na ústavný súd, ktorý mu dal za pravdu, avšak NR SR 
toto rozhodnutie –  rovnako ako v prípade Gauliedera – odmietla reflektovať do praxe. Tento prípad 
však v zahraničí nevzbudil obdobný ohlas, pozn. autora. 

http://www.nrsr.sk/dk/Documents.aspx?MasterID=96619
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3.1.7 Kauzy roku 1997 II – Zmarené referendum 

Rovnaký dopad priniesli aj závery prípadu, ktorým vláda SR pokračovala 

v trende porušovania ústavy a ignorovania rozhodnutí najvyšších súdnych inštitúcií 

v krajine. Jednalo sa o zmarenie referenda o priamej voľbe prezidenta a vstupe 

Slovenskej republiky do NATO, ktoré sa malo konať v máji 1997. Jeho vyhláseniu 

predchádzala obava (ako sa neskôr ukázalo, opodstatnená, pozn. autora) opozičných 

poslancov zo zneuţitia prezidentských kompetencií vládou v prípade nezvolenia 

(staro)novej hlavy štátu. Ešte v decembri 1996 títo poslanci odovzdali predsedovi NR 

SR I. Gašparovičovi návrh ústavného zákona o zavedení priamej voľby prezidenta 

a ţiadali, aby sa ním parlament začal zaoberať, prípadne aby vyhlásil referendum 

o tomto spôsobe výberu hlavy štátu. Národná rada sa síce daným návrhom začala 

zaoberať uţ deň po jeho predloţení, na odporúčanie Ústavnoprávneho výboru však na 

dva mesiace prerušila rokovanie o ňom argumentujúc potrebou dôkladného 

rozanalyzovania poţiadavky. Keďţe hrozila reálna obava z úmyselného odkladania 

ďalšieho prejednávania poţiadavky a neochoty vládnych strán umoţniť občanom 

vyjadriť sa k návrhu, predseda KDH J. Čarnogurský 14. decembra 1996 vyhlásil začatie 

zbierania podpisov na vypísanie referenda. Opozícii sa ústavou poţadovaných 350-tisíc 

podpisov podarilo vyzbierať v rekordnom čase 6 týţdňov (celkovo sa vyzbieralo 

495 241 platných podpisov), ani to však nezaistilo hladký priebeh smerom k jeho 

realizácii. Vládna koalícia totiţ medzitým prišla s myšlienkou vlastného referenda – 

o vstupe Slovenskej republiky do NATO. Bolo moţné predpokladať, ţe verejnosť by 

dve v krátkom čase po sebe nasledujúce referendá vnímala negatívne, čo by sa odrazilo 

v niţšej účasti a zníţenej šanci na presadenie priamej voľby. Návrh hlasovať o vstupe 

Slovenska do Severoatlantickej aliancie však vyznel prinajmenšom zvláštne v kontexte 

skutočnosti, ţe vláda uţ v tom čase vedela o zámere Aliancie neprijať v dohľadnej dobe 

Slovensko za svojho člena. Rozhodovať sa tak malo o vstupe do organizácie, ku 

ktorému sme dovtedy nedostali ţiadnu ponuku
49

. Parlamentom schválené referendum 

zahŕňalo ešte ďalšie dve otázky: "Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?", 

"Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?", aj keď z vyhlásení 

vrcholných predstaviteľov NATO bolo jasné, ţe sa o realizácii týchto opatrení ani len 

neuvaţovalo. Podľa novinára Róberta Kotiana bolo jediným zmyslom týchto dvoch 

otázok „vytvoriť negatívny postoj občanov k prvej otázke, ktorá sa týka(la) záujmu 

                                                
49

 MICHALIČ, Sergej. Referendum: Od petičnej akcie cez zmarenie k rozhodnutiu prokurátora. In 
BÚTORA, Martin; MESEŽNIKOV, Grigorij (ed.). Slovenské referendum ´97: zrod, priebeh, dôsledky. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1997, s. 48. 
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o vstup SR do NATO“
50

. Po odovzdaní petície prezidentovi Michal Kováč vyhlásil 13. 

marca 1997 referendum, do ktorého spojil otázku o priamej voľbe prezidenta s tromi 

otázkami, týkajúcimi sa vstupu do NATO, ktoré odsúhlasil parlament. So zjavným 

zámerom za kaţdú cenu zabrániť moţnému schváleniu priamej voľby hlavy štátu sa 

vláda krátko pred vyhláseným termínom referenda (23.-24. 5.) obrátila na Ústavný súd 

s otázkou, či je moţné referendom meniť ústavu a či nie je schválená podoba 

referendového lístka uţ samotným porušením ústavy. Podnetom na to sa stala príloha, 

vytlačená na zadnej strane lístka a zobrazujúca novelizovanú podobu ústavného zákona 

o voľbe prezidenta tak, ako by vyzeral po odsúhlasení občanmi. Podľa ústavy však 

o definitívnej podobe zákona smie rozhodovať výlučne Národná rada, ktorá by mala 

povinnosť prípadný pozitívny výsledok referenda legislatívne potvrdiť. Výklad ústavy, 

poskytnutý Ústavným súdom iba dva dni pred konaním referenda potvrdil, ţe „Ústava 

SR neobsahuje zákaz, aby predmetom referenda podľa čl. 93 ods. 2 ústavy bola otázka 

o zmene ústavy alebo jej časti“
51

. Ústavný súd tieţ označil schválenú podobu 

hlasovacieho lístka za formálne nevyhovujúcu, zároveň však rozhodol, ţe vyhlásenie 

referenda prezidentom bolo v súlade s ústavou. Rozhodnutie Ústavného súdu tak 

zjednodušene zaväzovalo vykonať referendum v podobe, v akej ho vyhlásil prezident 

a následne schválila Ústredná komisia referenda, pretoţe aj keď formulácia 4. otázky 

bola v rozpore s ústavou, ústava neumoţňovala zrušiť či meniť uţ vyhlásené 

referendum. Súd však tieţ potvrdil, ţe ani v prípade úspechu hlasovania by sa priama 

voľba prezidenta nedosiahla automaticky a záväznosť reflektovať vôľu občanov by pre 

parlament existovala iba v hodnotovej rovine. Toto rozhodnutie bolo síce moţné 

povaţovať minimálne za mierne sklamanie aj pre opozičných navrhovateľov, pre 

vládnu koalíciu však znamenalo priamu hrozbu spoločenského tlaku na parlamentnú 

zmenu ústavy. Minister vnútra G. Krajči preto iba jeden deň pred konaním referenda 

vydal príkaz vytlačiť a distribuovať lístky iba s tromi otázkami, odvolávajúc sa na 

rozhodnutie Ústavného súdu o nesprávnej formulácii štvrtej otázky. Minister 

odignoroval  celkové stanovisko Ústavného súdu aj závery Ústrednej komisie referenda, 

ktorá ako jediný ústavou poverený orgán na prípravu a priebeh referenda schválila 

                                                
50 Tamtiež, s. 49. 
51

 Uznesenia o výklade ústavných zákonov – č. 26 – II. ÚS 31/97 – Referendum a zmena Ústavy Slovenskej 
republiky. Ústavný súd SR, 1997-05-21, [cit. 2012-03-07+. Dostupné z: 
http://www.concourt.sk/Zbierka/1997/26_97s.pdf.  
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a opečiatkovala hlasovací lístok so štyrmi otázkami. Na označenie nového lístka bola 

pouţitá falošná pečiatka, vyrobená pravdepodobne na osobný príkaz ministra vnútra
52

.  

Hlasovania sa v dňoch 23.-24. mája zúčastnila iba malá časť oprávnených hlasujúcich. 

Väčšina občanov reagovala na výzvu opozície neparticipovať na referende s neúplným 

či neplatným lístkom, v niektorých obciach tieto lístky neboli ani rozširované. 25. mája 

na tlačovej konferencii za účasti zahraničných médií predseda vlády V. Mečiar 

a minister vnútra G. Krajči oznámili, ţe referendum je pre nízku účasť neplatné. Aj toto 

vyhlásenie bolo v rozpore so zákonom, nakoľko právomoc vyhlásiť výsledky mala iba 

ústredná referendová komisia. Tá vo svojom oficiálnom stanovisku uviedla, ţe 

referendum bolo zmarené ministrom vnútra, keďţe ten odmietol vykonať príkaz, ku 

ktorému ho zaväzovalo rozhodnutie komisie. Zároveň naňho podala ţalobu pre 

podozrenie zo spáchania trestných činov zneuţitia právomocí verejného činiteľa 

a falšovania úradnej listiny, ktorá však bola neskôr právne nanajvýš spochybniteľnými 

rozhodnutiami vrchného okresného prokurátora Bratislavy I zrušené
53

. Zmarenie 

referenda vyvolalo v zahraničí vlnu rozhorčenia, ktorú neustál minister zahraničných 

vecí P. Hamţík a ešte v máji 1997 rezignoval na svoju funkciu. Predstavitelia opozície, 

poukazujúc na porušenie ich základných občianskych práv, poţiadali prezidenta 

o stanovenie nového termínu referenda, ktoré bolo následne určené na 19. apríl 

v pôvodne schválenej podobe, t.j. so štyrmi otázkami. Vláda však toto rozhodnutie po 

skončení funkčného obdobia prezidenta Kováča označila za protiústavné a zrušila ho. 

Minister vnútra Krajči aţ s odstupom šiestich rokov priznal zodpovednosť za zmarenie 

referenda, ktoré vysvetľoval nátlakom zo strany predsedu vlády
54

.  

   

3.1.8 Kováčov odchod 

Útoky na hlavu štátu pokračovali aj v posledných mesiacoch jeho funkčného 

obdobia, ktoré sa malo skončiť v marci 1998. V čase bezprostredne pred týmto 

termínom uţ bolo zrejmé, ţe koaličnou väčšinou de facto ovládaná Národná rada bude 

„sabotovať“ parlamentnú voľbu prezidenta, čo dokazujú aj opakované neúspešné 

                                                
52

 MICHALIČ, Sergej. Referendum: Od petičnej akcie cez zmarenie k rozhodnutiu prokurátora. In 
BÚTORA, Martin; MESEŽNIKOV, Grigorij (ed.). Slovenské referendum ´97: zrod, priebeh, dôsledky. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1997, s. 69. 
53 Vrchný prokurátor zrušil žalobu svojho podriadeného na ministra Krajčiho, pretože minister podľa 
rozhodnutia síce nesprávne interpretujúc, ale v dobrej vôli plnil rozhodnutie Ústavného súdu. V prípade 
druhej žaloby prokurátor rozhodol, že nevyplnený hlasovací lístok nie je možné pokladať za úradnú 
listinu, čím nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu, pozn. autora.  



31 

 

pokusy napriek tomu, ţe koalícia disponovala pohodlnou väčšinou na jeho výber. 

Z tohto dôvodu dosluhujúci prezident Kováč odovzdal  2. marca 1998 väčšinu svojich 

prezidentských právomocí vláde SR. Jednalo sa najmä o menovanie veľvyslancov, 

vysokoškolských profesorov, predsedu a podpredsedov Ústavného súdu, udeľovanie 

amnestií či velenie ozbrojených síl. Akt ukončenie funkčného obdobia prezidenta 

sprevádzala masová demonštrácia pred prezidentským palácom, na ktorej jej účastníci 

transparentmi vyjadrovali podporu odchádzajúcemu prezidentovi a zároveň dávali 

najavo obavu z ďalšieho smerovania krajiny
55

. Tá sa naplnila uţ na druhý deň a podľa 

predpovedí opozičných poslancov z decembra 1996 potvrdila, prečo vládnou väčšinou 

ovládaný parlament neusiloval o výber hlavy štátu. Vladimír Mečiar 3. marca uplatnil 

kompetencie prezidenta republiky a vydal uţ spomínané amnestie, týkajúce sa okrem 

prípadu zavlečenia Michala Kováča ml. do Rakúska aj trestných činov, spáchaných 

v súvislosti s prípravou a prevedením referenda 23. a 24. mája 1997. Aj keď bolo 

vyhlásenie amnestií v súlade s vtedy platnou legislatívou, opozícia a zahraniční 

pozorovatelia interpretovali tento krok ako priznanie zodpovednosti a zároveň snahu 

o trvalé zabránenie vyšetrenia káuz. Podozrivou bola osobitne skutočnosť, ţe amnestie 

uţ vo formáte, v akom boli vydané, bránili začínať či pokračovať vo vyšetrovaní 

prípadov, pre ktoré boli vytvorené. 

  

Parlamentu pod vedením Ivana Gašparoviča sa nepodarilo zvoliť prezidenta 

krajiny ani po prevzatí kompetencií vládou SR o čo sa celkovo pokúšala 5-krát
56

. Aţ 18. 

marca 1999 uţ poslanci koalície SDK-SDĽ-SMK-SOP navrhli a následne aj presadili 

ústavný zákon o priamej voľbe prezidenta, na základe ktorého 30. mája toho istého 

občania zvolili za Kováčovho nástupcu Rudolfa Schustera. 

 

3.2 Postavenie opozície v Národnej rade Slovenskej republiky 

v období 1994-1998 

Zamedziť stupňujúcim sa prejavom protiústavného konania vlády sa nepodarilo 

ani subjektu primárne na to určenému – opozícii, zloţenej z parlamentných 

                                                                                                                                          
54

 BELEJ, Martin. Krajči priznal zodpovednosť za zmarené referendum. Korzár [online]. 10. 2. 2003, [cit. 
2012-03-21+. Dostupné z: http://korzar.sme.sk/c/4628665/krajci-priznal-zodpovednost-za-zmarene-
referendum.html. 
55 KOVÁČ, Michal. cit. d., s. 363. 
56

 SME. Parlament prezidenta nezvolil ani na piaty pokus. SME [online]. 17. 04. 1998, [cit. 2012-04-16]. 
Dostupné z: 
http://www.sme.sk/c/2150448/parlament-prezidenta-nezvolil-ani-na-piaty-pokus.html.  

http://korzar.sme.sk/c/4628665/krajci-priznal-zodpovednost-za-zmarene-referendum.html
http://korzar.sme.sk/c/4628665/krajci-priznal-zodpovednost-za-zmarene-referendum.html
http://www.sme.sk/c/2150448/parlament-prezidenta-nezvolil-ani-na-piaty-pokus.html


32 

 

mimokoaličných strán. Pomer poslaneckých mandátov, vychádzajúci z výsledkov 

predčasných parlamentných volieb v 1994, ale hlavne následné prerozdelenie 

kontrolných funkcií novovytvorenou parlamentnou koalíciou vytvorilo stav, v ktorom sa 

pozícia opozície zmenila z reálne konkurenčnej na mimoriadne podriadenú. 

 

Budúci vzťah medzi koalíciou HZDS-SNS-ZRS a zvyšnými stranami 

parlamentu
57

 načrtla uţ prvá a následne aj v ten istý deň konaná druhá schôdza NR SR: 

opozícii sa s výnimkou Výboru pre ţivotné prostredie „neušlo“ miesto predsedu 

ţiadneho z ostatných výborov a v rozpore so zauţívaným postupom jej koalícia 

nezverila ani jeden post podpredsedu Národnej rady. Pre opozičných predstaviteľov, 

ktorí boli ešte pár týţdňov pred tým sami členmi vlády sa muselo jednať o nepríjemnú 

a veľmi prekvapujúcu skúsenosť. Niektorí z vedúcich osobností Demokratickej únie 

síce poznali osobu i praktiky V. Mečiara z čias spoločného pôsobenia vo VPN aj HZDS, 

ale zjavne aţ „ideálne podmienky“, plynúce z výsledkov volieb, umoţnili (budúcemu) 

premiérovi Mečiarovi ukázať svoju pravú tvár. Genéza vzájomných vzťahov koalície 

a opozície, neschopnej uplatniť svoju ústavou danú rolu „bŕzd a protiváh“, gradovala 

s postupom času, ktorý vládna moc vypĺňala zavádzaním (nielen) pre opozíciu 

nepriateľných opatrení. Aj keď opozičná menšina získala prakticky uţ na začiatku 

funkčného obdobia Národnej rady významného spojenca – prezidenta M. Kováča – ani 

jeho vládou sústavne podkopávaná autorita nemohla zabezpečiť opozícii významnejší 

vplyv a jediným reálnym premostením medzi nimi tak zostal hodnotový odpor voči 

vládnucemu kabinetu a vzájomná (slovná) podpora. Ako konštatuje slovenský politológ 

G. Meseţnikov, obdobie rokov 1994-1998 je moţné definovať ako stav sústavnej 

parlamentnej konfrontácie s prakticky ţiadnou konsenzuálnou spoluprácou
58

. Vládna 

koalícia, ktorá chápala demokraciu ako „diktatúru väčšiny“ (G. Meseţnikov) odmietala 

akúkoľvek kooperáciu s predstaviteľmi opozičného tábora a pravidelne zamietala všetky 

jej legislatívne návrhy. Táto skutočnosť síce pôsobila v opozícii ako „stmeľujúci 

faktor“, avšak ani výnimočné zjednotenie celej jednej časti politickej scény nedokázalo 

zvrátiť dojem, ţe na Slovensku opozícia, zvlášť v období prvej polovice funkčného 

obdobia, neexistovala.  

 

                                                
57 Spoločná voľba (SV), Maďarská koalícia (MK), Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), Demokratická 
únia Slovenska (DÚ), pozn. autora. 
58

 MESEŽNIKOV, Grigorij. Vnútropolitický vývoj a politická scéna SR v roku 1995. In BÚTORA, Martin; 
HUNČÍK Péter (ed.). Slovensko 1995: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Nadácia Sándora 
Máraiho, 1996, s. 15. 
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Okrem bránenia opozícii vykonávať jej zvyčajnú činnosť podnikla vláda – 

podobne, ako v prípade hlavy štátu – aktívne diskreditačné kroky pre jej oslabenie. Ešte 

počas tzv. dlhej noci zriadil parlament na návrh poslancov HZDS dve dočasné komisie 

– komisiu pre objasnenie príčin, ktoré viedli ku kríze ústavného zriadenia v roku 1994 

a tieţ komisiu pre overenie počtu podpisov pre DÚ. Kým prvá mala dokázať zneuţitie 

právomocí M. Kováča pred vyslovením nedôvery druhej vláde V. Mečiara a umoţniť 

jeho ústavné odvolanie, cieľom druhej bolo spochybniť pôsobenie Demokratickej únie 

v Národnej rade, ktoré koalícia odôvodňovala nedostatočným počtom podpisov na jej 

predvolebnej petícii. Poslanci ignorovali závery Ústrednej volebnej komisie, ktorá 

petíciu bez výhrad akceptovala a umoţnila strane zúčastniť sa volieb
59

. Činnosť oboch 

komisií vedených poslancom HZDS D. Macuškom trvala iba niekoľko mesiacov 

a keďţe ich závery neboli nikdy oficiálne prezentované je na mieste domnievať sa, ţe 

koalícia z ich výsledkov nedokázala vyťaţiť materiál pre ďalší politický nátlak. V snahe 

potlačiť opozíciu – nielen parlamentnú – však neprestávala vyuţívať svoju dominantnú 

presilu v legislatívnom procese, ktorý sa stal hlavnou zbraňou v rukách reprezentantov 

vládnych strán. Na jar roku 1996 vláda schválila dvojnásobnú novelizáciu Trestného 

zákona, ktorá mala podľa navrhovateľov „vytvoriť dodatočné záruky na ochranu 

mladého nezávislého štátu“
60

. Predseda vlády novelu, ktorá by umoţňovala trestne 

stíhať osoby, organizujúce verejné zhromaţdenia politicky motivovaného charakteru či 

osoby, „rozširujúce v cudzine nepravdivé informácie, poškodzujúce záujmy republiky“ 

obhajoval jej prijatie hrozbou „rozvrátenia štátu tými, ktorí to uţ dvakrát
61

 skúšali“
62

. 

Podľa Meseţnikova sa vláda týmto krokom snaţila presadiť „právnu normu represívnej 

povahy zameranú proti politickým oponentom a odporcom vlády, čiţe vytvoriť 

legislatívny základ na trestný postih osôb nesúhlasiacich s vládnou politikou“. Novela 

vyvolala vlnu pobúrenia nielen v radoch opozície a občianskej verejnosti, ale tieţ 

v Európskej únii, ktorá kritiku na ňu obsiahla v jednom z demaršov, zaslaných vláde 

SR. Parlament 26. marca 1996 návrh novely schválil, avšak po jeho očakávanom 
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vetovaní M. Kováčom uţ – pravdepodobne aj pod tlakom týchto okolností – k jeho 

opakovanému schváleniu nepristúpil. O pár mesiacov, pri snahe presadiť novelu 

Trestného zákona s vypustenými najspornejšími bodmi NR SR dokonca prezidentom 

vetovaný návrh neschválila. 

 

Postoj vlády voči opozícii bol počas celých štyroch rokov charakterizovaný 

pokladaním predstaviteľov menšinovej skupiny za nepriateľov Slovenskej republiky. 

Premiér, prisudzujúci si zásluhu o samostatnosť krajiny obviňoval poslancov 

opozičných strán z pokusov destabilizovať vnútorný vývoj v krajine a z manipulácie 

verejnosti, ktorej nespokojnosť s vládou vyvrcholila masovými demonštráciami, 

konanými od roku 1996 prakticky aţ do konca funkčného obdobia parlamentu. 

Významným podnetom pre občianske, opozíciou vyvolané protesty sa okrem novely 

Trestného zákona a iných sporných opatrení vlády stal aj únos M. Kováča mladšieho 

a zavraţdenie svedka prípadu R. Remiáša, ktorého vyšetrenie na pôde parlamentu 

koalícia zmarila. Okrem tohto návrhu nebol úspešný ani ţiadny z opakovaných pokusov 

vysloviť nedôveru členom vlády či predsedovi NR SR I. Gašparovičovi, ktorých 

protiústavné kroky sa odzrkadlili aj vo vnímaní stavu v krajine medzi jej občanmi. 

V januári 1997 aţ 52 % opýtaných respondentov označilo v prieskume agentúry Focus 

demokraciu na Slovensku za ohrozenú
63

. 

 

Jedným z vrcholných prejavov „arogancie politickej moci“
64

 (M. Dzurinda) 

voči ostatným parlamentným zoskupeniam bolo zmarenie referenda o priamej voľbe 

prezidenta SR, podnet na ktoré vyslali poslanci KDH a ktorého prekazenie definitívne 

rozhodlo o izolácii Mečiarom vedenej republiky. Predseda vlády po získaní 

prezidentských právomocí v marci 1998 presadil, zvlášť s ohľadom na blíţiace sa 

parlamentné voľby, ďalšie ústavné zmeny, sťaţujúce postavenie opozície v politickom 

systéme. Pri absencii prezidenta ako moţnej procedurálnej a ideologickej prekáţky 

vláda novelizovala zákony o voľbách do obecných zastupiteľstiev aj NR SR, ktoré 

zásadne skomplikovali prípravu opozičných strán na parlamentné voľby v septembri 

1998. Kabinet okrem iného stanovil volebné kvórum pre koalície na 5 % pre všetkých 

jej členov, čo bol krok evidentne namierený voči formujúcej sa pravicovej koalícii 
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(SDK). Ako však ukázali výsledky volieb a udalosti nasledujúce po nich, ani tento krok 

nezabránil Mečiarovmu pádu. 

 

3.2.1 Vzťahy koalície a opozície v integračnom procese 

Osobitnou kapitolou vzťahov dvoch protipólne postavených parlamentných 

zoskupení bola oblasť zahraničnej politiky. Kým opozícia od začiatku nadväzovala na 

integračne orientovanú politiku Moravčíkovej vlády, Mečiarov kabinet nasledoval túto 

líniu iba v proklamovanej rovine. Praktická realizácia vládnej politiky dávala 

predstaviteľom západných krajín stále viac podnetov pre kritiku vnútropolitickej 

situácie na Slovensku, ktorú však premiér spočiatku odmietal a neskôr presúval práve 

na opozíciu. Rovnako ako prezidentovi jej vyčítal, ţe svojimi vyjadreniami v zahraničí 

očierňuje vládu, čím marí jej snahy o začlenenie krajiny do európskych 

a transatlantických štruktúr. V rámci legislatívneho procesu však vláda a opozícia 

v otázkach zákonov, zaisťujúcich plnenie formálnych poţiadaviek pre integráciu krajiny 

do týchto štruktúr, výnimočne spolupracovali.  

 

S pribúdajúcimi náznakmi nezaradenia Slovenska do prvých kôl rokovaní 

o vstupe do oboch organizácií Mečiar zostroval svoju rétoriku a čoraz častejšie napádal 

politických oponentov. Na rokovaní o zahraničnopolitickom smerovaní krajiny 10. júla 

1997 označil členov opozície „straníkmi“, kvôli ktorým Slovensko „prekakalo NATO 

a prekaká aj Európsku úniu“
65

 a pred decembrovým luxemburským summitom, kedy uţ 

bol neúspech slovenskej politiky voči EÚ zrejmý, opozíciu priamo označil za jeho 

strojcov
66

. Aj keď boli teda predstavy oboch skupín o umiestnení Slovenska 

v medzinárodnom systéme totoţné, kaţdá z nich identifikovala ako kľúčové pri 

napĺňaní týchto predstáv rozdielne prístupy. Ako dokázal vývoj do aj po voľbách 

v septembri 1998, úspešný a teda aj správny bol iba jeden z nich. 

                                                
65 SME. V. Mečiar o Európskej únii. SME [online], 12. 12. 1997, [cit. 2012-04-13+. Dostupné z: 
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4 Odklon od demokracie v kontexte integračných 

ambícií krajiny  

Zahraničnopolitické postavenie Slovenskej republiky bolo uţ od samého 

začiatku jej existencie determinované dvoma faktormi – jej vlastnými záujmami, 

ktorým dominovalo uznanie štátnosti a následná integrácia do medzinárodných štruktúr 

a zároveň vnútornou politikou krajiny, ktorá mnohokrát veľmi negatívnym spôsobom 

ovplyvňovala vnímanie Slovenska smerom zvonku. 

 

Druhá vláda V. Mečiara, ktorá previedla Slovensko kľúčovým 1. januárom 1993 

netajila svoje odhodlanie začleniť republiku v čo najkratšom moţnom čase do 

európskych štruktúr, čo jasne načrtla uţ vo svojom volebnom programe  pre 

parlamentné voľby v roku 1992
67

. Po osamostatnení – pokračujúc v predstavenej vízii – 

nevyzeral tento zámer vôbec nereálne: demokratické krajiny Západu oceňovali rýchle 

a pokojné rozdelenie federácie aj snahu oboch novovznikajúcich republík smerovať 

k napĺňaniu Európou zdieľaných hodnôt. Oveľa viac však pozornosť priťahovala 

výhodná geografická poloha v strede Európy, ktorej význam je zo strategického 

hľadiska nezanedbateľný. Svetové mocnosti, ostatné krajiny aj samotná Organizácia 

spojených národov schválili túto teritoriálnu zmenu rýchlym diplomatickým uznaním 

oboch krajín, ktoré bolo navyše zvýraznené kontrastom, aký predstavovalo rozdelenie 

Česko-Slovenska v porovnaní s pomalým a násilným rozpadom Juhoslávie. 

 

4.1 Vzťah Slovenskej republiky s Európskou úniou 

O začlenení sa do Európskeho spoločenstva sa hovorilo uţ od prvých dní po 

zrútení socialistického bloku. Bolo zrejmé, ţe bez zblíţenia sa s rozvinutou Európou 

nebude moţné zbaviť sa negatív, spôsobujúcich našu zaostalosť a ţe najvýhodnejšou – 

ak nie jedinou – moţnosťou pre toto zblíţenie bude vstup do ES. Prvé aktívne kroky 

v tejto oblasti s cieľom plne sa do Európy integrovať prejavili uţ predstavitelia 

federatívnej republiky, ktorí v decembri 1991 podpísali so zástupcami Európskeho 

spoločenstva asociačnú dohodu o pridruţení. Tá síce kvôli rozdeleniu nikdy nebola 

ratifikovaná, stala sa ale odrazovým mostíkom pre nadviazanie hlbšej spolupráce so 

spoločenstvom. Integrácia dokonca začala slúţiť vtedajšiemu predsedovi slovenskej 
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vlády v rámci federácie V. Mečiarovi ako argument, vysvetľujúci nevyhnutnosť 

samostatného štátu. V júli 1992 v príhovore občanom povedal: „Ak sa budeme do 

Európy integrovať cez Česko-Slovensko a nevybudujeme systém, zaručujúci Slovensku 

účasť za rokovacím stolom ako rovnocennému partnerovi, odsúdime sa do úlohy 

regiónu a etnickej skupiny, ktorá bude postupne asimilovaná. Zabránime tomu len 

vtedy, keď získame priestor v medzinárodných vzťahoch a medzinárodných inštitúciách 

– to bez medzinárodnej právnej subjektivity nebude moţné.“
68

 Mečiar trochu strašidelne 

opísal moţný osud Slovenska, ktorý však v tom čase uţ bol prinajmenšom vrcholným 

predstaviteľom oboch častí deliacej sa krajiny zrejmý. 

 

4.1.1 Vznik Slovenskej republiky – Na ceste do Európy 

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky jej premiérovi uţ nič nebránilo 

v realizácii politiky, vedúcej k integrácii Slovenska do Európskej únie. 12. januára 1993 

počas návštevy francúzskeho ministra zahraničných vecí R. Dumasa zdôraznil, ţe 

„nemoţno pochybovať o smerovaní Slovenska do Európskeho spoločenstva“
69

 a uţ 

o trištvrte roka podpísal v Luxemburgu asociačnú dohodu o pridruţení, otvárajúcu 

krajine cestu k vytúţenému začleneniu sa do zjednotenej Európy. Po vyslovení 

nedôvery predsedovi vlády Mečiarovi v marci 1994 prebral na krátky čas zodpovednosť 

(aj) za zahraničnú politiku kabinet, vedený Jozefom Moravčíkom, ktorý udrţiaval vo 

vzťahu k ES podobný, progresívny prístup s postupne formujúcimi sa výsledkami. 

V polovici septembra 1994 sa preto rakúsky minister zahraničných vecí A. Mock mohol 

zmieniť o Slovensku ako o potenciálnom kandidátovi na členstvo v EÚ v prvej skupine 

prijímaných krajín, aj keď bez jasne stanoveného harmonogramu
70

. 

 

 

4.1.2 Jeseň 1994 – Prvé náznaky problémov 

Do predčasných parlamentných volieb na jeseň 1994 vstupovalo Hnutie za 

demokratické Slovensko síce z opozície, ale so statusom bezkonkurenčne najsilnejšieho 

aktéra politického ţivota. Vychádzajúc z predvolebných prieskumov preferencií mohlo 
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HZDS predpokladať, ţe zaujme dominantné postavenie aj v novozloţenej Národnej 

rade a s najväčšou pravdepodobnosťou aj vo vláde, ambiciózne sľuby a predstavy vo 

vytvorenom volebnom programe boli teda na mieste. V časti programu, venovanej 

zahraničnej politike (pre ktorú vyhradili miesto aţ na jeho úplnom konci, pozn. autora), 

sa píše: „Za dlhodobú prioritu Slovenskej republiky budeme pokladať jej členstvo 

v Európskej únii. Tento cieľ sa budeme snaţiť napĺňať vytváraním všetkých systémových 

opatrení.“
71

 O aké systémové opatrenia sa malo jednať ukázali predstavitelia hnutia – 

uţ ako členovia poslaneckého klubu, disponujúceho 61 mandátmi – na 1. parlamentnej 

schôdzi, konanej v noci z 3. na 4. novembra. Poslancami parlamentnej koalície 

vykonané opatrenia, ktoré boli v ostrom protiklade so v demokratických štátoch 

zauţívanými zvyklosťami, nemohli a ani neušli pozornosti zahraničia. Denník New 

York Times, označiac V. Mečiara za „tvrdého komunistu, ktorý je na to pyšný“
72

, 

charakterizoval udalosti „noci dlhých noţov“ ako činy, „posielajúce Slovensko späť do 

starých zlých časov“
73

. Kritiku vplyvného amerického denníka síce mohol Mečiar 

ignorovať,  svedčila ale o intenzite pozornosti, akej bola mladá a zároveň ctiţiadostivá 

krajina vystavená, a to nielen zo strany médií. 28. novembra odovzdala veľvyslankyňa 

Nemeckej spolkovej republiky a H. Zenkerová a jej francúzsky kolega M. Perin 

z poverenia Európskej komisie demarš, ktorým Únia vyjadrila svoje znepokojenie nad 

vývojom politickej situácie na Slovensku a upozornila jej predstaviteľov na nutnosť 

zmeny rozloţenia síl v riadiacich a kontrolných orgánoch štátu. Veľvyslankyňa 

Zenkerová k oficiálnemu stanovisku EÚ dodala, ţe „Európska únia je klub so 

záväznými pravidlami. Ak doň chce niekto vstúpiť, musí ich dodrţiavať.“
74

 Jednalo sa 

o odkaz, ktorému sa sotva nedalo rozumieť správne: Slovensko vybočilo z kurzu, 

naštartovaného po vzniku krajiny a začalo presadzovať praktiky, nezlučiteľné 

s postavením členskej krajiny EÚ. Napriek tomu predseda najsilnejšej parlamentnej 

strany a dezignovaný premiér vyhlásil, ţe demarš je „pozitívny“ a ţe sa „nič nestalo“
75

. 
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V. Mečiar týmto odignoroval prvú výstrahu, upozorňujúcu na moţnú diskvalifikáciu 

Slovenskej republiky z integračného procesu. Ako sa neskôr ukázalo, vládna moc 

neodmietla demarš len slovami svojich predstaviteľov, ale aj ich skutkami. 

 

4.1.3 Reakcie európskych krajín na útoky voči prezidentovi SR 

Rok 1995 priniesol silnejúcu vlnu útokov na prezidenta M. Kováča, ktorého sa 

vládna koalícia snaţila prinútiť k abdikácii. Bolo zrejmé, ţe sa kroky zamýšľané 

v súvislosti s touto činnosťou stretnú v zahraničí s ostrým nesúhlasom a kaţdému 

muselo byť jasné, ţe výrazne skomplikujú šance Slovenska na skorý vstup do EÚ. 

Útoky, začínajúce oklieštením prezidentových exekutívnych právomocí, cez ústavne 

irelevantné vyjadrenie nedôvery jeho osobe parlamentom a končiace násilným 

zavlečením jeho syna do Rakúska väčšina obyvateľov sotva dokázala vnímať v kontexte 

slovenskej zahraničnej politiky, čo bolo z veľkej časti spôsobované charizmatickým 

vystupovaním predsedu vlády. Tešiac sa vysokej popularite dokázal Mečiar úspešne 

presviedčať svojich prívrţencov o nedorozumeniach a nepochopení zo strany 

zahraničných pozorovateľov, nesprávne interpretujúcich politické dianie v krajine 

a súčasne podliehajúcich zhubnému vplyvu diskreditačnej kampane opozície: v roku 

1995 si bolo 55 % voličov a sympatizantov HZDS istých smerovaním krajiny do EÚ 

a 80 % príslušníkov rovnakej skupiny neschvaľovalo kritiku zo strany Únie, ktorá sa 

začínala stupňovať
76

. Po prijatí uznesenia, ktorým v máji 1995 Národná rada vyslovila 

hlave štátu nedôveru, tlmočil britský veľvyslanec P. Harborne ministrovi zahraničných 

vecí J. Schenkovi znepokojenie nad postupom voči prezidentovi a kroky, prijímané voči 

nemu, označil za nepredstaviteľné v demokratickej krajine
77

. Keď o tri mesiace denník 

SME uverejnil článok o tomto stretnutí, v ktorom zahrnula všetky kritické poznámky 

britského diplomata, vláda SR zaţalovala jeho šéfredaktora pre prezradenie štátneho 

tajomstva. 

 

26. júna 1995 odovzdal premiér V. Mečiar na summite členských a pridruţených 

krajín EÚ v Cannes francúzskemu prezidentovi J. Chiracovi oficiálnu ţiadosť 

Slovenskej republiky o vstup do Európskej únie. V sprievodnom Memorande vlády SR 

kabinet zdôraznil, ţe „vývoj v SR dokazuje, ţe demokratické inštitúcie sú pevne 
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zakotvené a napriek rôznym politickým zmenám ústavný systém je stabilizovaný. SR je 

všeobecne vnímaná ako štát budujúci a rozvíjajúci demokraciu...a vyvíjajúci 

permanentné úsilie o zdokonaľovanie systému svojho fungovania na prospech ochrany 

všetkých svojich občanov bez rozdielu“
78

. Vládni predstavitelia pri formovaní 

memoranda zjavne zabudli na minimálne jednu osobu, voči ktorej uţ v tom čase 

prebiehala intenzívna diskreditačná kampaň. Udalosti zo septembra 1995, spojené so 

zavlečením syna prezidenta Kováča do Rakúska, vyvolali v západnej Európe vlnu 

neskrývaného rozhorčenia. EÚ dala pri formovaní svojho názoru pred oficiálnym 

stanoviskom slovenskej vlády prednosť rozhodnutiu rakúskeho súdu, ktorý naznačil 

zapojenie slovenských štátnych orgánov do celej operácie a bolo len otázkou času, kedy 

sa dostaví jej reakcia. Tá prišla 25. októbra a mala podobu uţ druhého demaršu. Únia 

v ňom prezentovala svoje obavy zo stavu demokracie na Slovensku, osobitne 

zdôrazniac akcie vládnej moci voči prezidentovi, „ktoré nezodpovedajú ústave 

a demokratickým praktikám platným v Európskej únii“
79

. V správe sa okrem toho 

uvádzalo, ţe EÚ nebude akceptovať prihlášky krajín, ktoré nesplnia všetky stanovené 

kritériá, vrátane politických. Kým v prípade prvého demaršu bolo ešte moţné vysvetliť 

– ale nie ospravedlniť – situáciu náhlym opojením z čerstvo delegovanej moci, činnosť, 

kritike ktorej sa venoval druhý demarš uţ jasne poukazovala na úmyselnú protiústavnú 

politiku, ktorá prakticky vylučovala ďalšie zbliţovanie sa s „vysnenou“ organizáciou. 

V. Mečiar počas príhovoru v Cannes poznamenal, ţe si je vedomý, „ţe úspešnosť 

zavŕšenia procesu k plnoprávnemu členstvu v EÚ máme vo vlastných rukách“
80

. 

S odstupom 4 mesiacov čelil premiér kritickému stavu, za ktorý niesla plnú 

zodpovednosť jeho vláda a ktorý krajine pomaly ale isto uberal nádej na úspech. Ani 

v tejto situácii ale nezostal predseda slovenskej vlády nič dlţný svojej povesti 

autoritatívneho a zlyhanie si nepripúšťajúceho politika: pri prijímaní demaršu poúčal 

talianskeho veľvyslanca o tom, ţe predstaviteľ nestabilného Talianska nemá právo 

kritizovať stabilné Slovensko. O deň neskôr na mítingu HZDS v Košiciach pre zmenu 

poznamenal, ţe sa nejednalo o demarš ale o komuniké, cieľom ktorého bolo uistiť sa 

o tom, ţe otázka postu prezidenta bude riešená demokraticky. Mečiar pred 

zhromaţdenými sympatizantmi tieţ uviedol, ţe v Európe rastie význam Slovenska, 
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ktoré je „mimoriadne strategicky dôleţité a mimoriadne dobre postavené“
81

. Obava 

z neprijatia do európskych štruktúr bola podľa premiéra preto úplne neopodstatnená, 

nakoľko „oni nás potrebujú a chcú všetci“
82

. Je ťaţké identifikovať, či boli tieto slová 

povedané s prehnanou dávkou naivity a mylného presvedčenia o vlastnej dôleţitosti, 

alebo sa jednalo o premyslený – aj keď vedome zavádzajúci – ťah premiéra smerom 

k (svojim) voličom. Tí sa o skutočnom záujme Európy o integráciu Slovenska mohli 

dozvedieť viac z rezolúcie Európskeho parlamentu, schválenej 16. novembra 1995. 

Poslanci v nej vytkli slovenskej vláde viaceré opatrenia, nezlučiteľné s postavením 

modernej demokratickej krajiny a jej celkovú politiku označili za „nerešpektujúcu 

demokraciu, ľudské a menšinové práva a princípy právneho štátu“
83

. Premiér Mečiar 

ešte 4 dni predtým v Berlíne prirovnal konanie Európskej únie k učiteľovi, 

známkujúcemu ţiakov zo správania a ešte ďalej zašiel hovorca hnutia S. Háber, ktorý 

v oficiálnom vyhlásení HZDS pripodobnil prístup západoeurópskych krajín k Slovensku 

politike nacistického Nemecka
84

. Aj kvôli tomu, ale hlavne reflektujúc dianie na 

slovenskej politickej scéne nemecký kancelár H. Kohl vo svojom decembrovom 

príhovore odporučil rozšírenie Európskej únie iba o tri zo štyroch krajín Visegrádskej 

skupiny – chýbalo Slovensko. Zmienka o vynechaní krajiny pri procese rozširovania EÚ 

smerom na východ zaznela síce z úst vrcholného predstaviteľa významnej členskej 

krajiny po prvýkrát a musela pôsobiť ako ľadová sprcha pre slovenských vládnych 

politikov, v nasledujúcom období si však na obdobné vyjadrenia museli zvykať. 

Prichádzal prvý účet za všetky prešľapy, ktoré západné krajiny veľmi podrobne 

registrovali. Denník New York Times vo svojom vydaní z 26. decembra 1995 venoval 

opisu situácie na Slovensku celú stranu, poskytnúc priestor pre vyjadrenie aj 

predstaviteľom vládnych a opozičných strán. Autor článku sa stotoţnil so závermi 

opozičného poslanca F. Šebeja, ktorý opísal Slovenskú republiku vtedajšej doby takto: 

„Stávame sa autoritatívnou krajinou vedenou ľuďmi bez ideológie, ale s nenásytným 

hladom po moci. Stávame sa netolerantným, vysoko centralizovaným nacionalistickým 

štátom“
85

. Článok tieţ podrobne opisoval všetky dovtedy známe kauzy, pričom 
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špeciálnu pozornosť venoval únosu prezidentovho syna. Nevinu vládnej koalície 

v tomto intenzívne medializovanom prípade obhajoval predseda Zahraničného výboru 

NR SR a poslanec HZDS Dušan Slobodník slovami „budete všetci veľmi prekvapení, 

keď vyjde najavo pravda“
86

. Tomu zabránil jeho stranícky šéf V. Mečiar vydaním uţ 

spomínaných amnestií v roku 1998.  

 

4.1.4 Dvojpólovosť slovenskej zahraničnej politiky 

Slovenská republika aj naďalej pristupovala k otázke európskej integrácie 

v maximálne schizofrenickom duchu. Vláda sa usilovala plniť všetky formálne 

poţiadavky Únie – ako prvá z desiatich
87

 asociovaných krajín odovzdala Európskej 

komisii vypracovaný podrobný dotazník o komplexných analýzach domácich politík, 

iniciovala vytvorenie parlamentného výboru pre európsku integráciu a podporila tieţ 

návrh Európskeho parlamentu na zriadenie spoločného parlamentného výboru medzi 

ním a Národnou radou SR. Vo vzťahu k EÚ bola teda citeľná snaha o dokázanie 

slovenského záujmu o vstup do nej. Na druhej strane vnútorná politika SR ostro 

kontrastovala  s jej proklamovanými zahraničnopolitickými ambíciami a spôsobovala 

oslabovanie reputácie krajiny ako primeraného zahraničného partnera. Vrcholní 

predstavitelia Slovenskej republiky pôsobili dojmom neuvedomovania si vplyvu 

vnútornej politiky na celkové hodnotenie Európskou úniou a ich ignorácia dobre 

mienených rád (aj v podobe demaršov) vzďaľovala Slovensko od EÚ. Európsky 

komisár pre zahraničné vzťahy Hans van den Broek v priebehu rokov 1995 a 1996 

krajinu niekoľkokrát navštívil a na stretnutiach s najvyššími politickými činiteľmi 

zdôrazňoval nutnosť zmeny v prístupe ku všetkým účastníkom politického ţivota 

v štáte. Výhrady Komisie boli okrem krokov vlády voči osobe prezidenta SR namierené 

aj proti menšinovej politike, zvlášť poukazujúc na prijatie zmieňovaného jazykového 

zákona. V tom čase ale šance Slovenska na skoré otvorenia váţnych prístupových 

rokovaní neboli stále zhasnuté, čo dokazovali aj opakované vyjadrenia európskych 

štátnikov. Kancelári Rakúska a Nemecka F. Vranitzky a H. Kohl ešte v júli 1996 

v Salzburgu otvorene deklarovali podporu nášmu vstupu do EÚ a v podobnom duchu sa 

vyjadrovali aj ďalší európski lídri. Podmienkou ale bolo „odstránenie prvkov, ktoré 
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nepodporujú smerovanie Slovenska do Európskej únie“
88

 (H. Kohl). V „preklade“ to 

znamenalo – berúc do úvahy spokojnosť Európskej komisie pri plnení ďalších 

podmienok členstva – zamerať sa na splnenie politických podmienok, prijatých na 

kodanskom summite v roku 1993. Mečiarov kabinet však prejavil veľkú dávku 

politickej nezrelosti a nedokázal opakované upozornenia, poukazujúce na trpezlivosť 

a úprimnú snahu Únie zahrnúť Slovensko medzi svojich členov, pretaviť do 

konkrétnych opatrení. Na rozdiel od krajín, riešiacich svoje vnútorné problémy výlučne 

na domácej pôde nebol schopný ani pre záujem SR odosobniť sa od konfliktu s hlavou 

štátu, čím len prehlboval priepasť medzi krajinou a zvyškom Európy. 

  

Prezident Kováč uskutočnil v polovici októbra 1996 dvojdňovú oficiálnu 

návštevu Bruselu, počas ktorej na stretnutí s predsedom Európskej komisie J. Santerom, 

predsedom Európskeho parlamentu K. Hänschom a ostatnými poslancami EP čelil 

kritike nízkej úrovne demokracie na Slovensku. Predstavitelia oboch európskych 

inštitúcií poukázali na dva demarše, ktoré zostali prakticky bez odozvy a  varovali 

prezidenta, ţe krajine reálne hrozí vylúčenie z prvého kola prístupových rokovaní. M. 

Kováč na výstrahu reagoval uistením o „veľkom pokroku v transformácii“ a zdôraznil, 

ţe pretrvávajúce problémy s uplatňovaním demokratických princípov na Slovensku 

budú v priebehu prijímacieho procesu odstránené
89

. Keď o necelé dva týţdne na to 

podpredseda spoločného parlamentného výboru EP a NR SR H. Bösch v rozhovore s  

V. Mečiarom ocenil význam prezidentovej cesty, predseda vlády reagoval: „Slovenská 

republika ničím a nijako nezaostáva za okolitými štátmi, Týmto sa nestotoţnujeme 

s osobným subjektívnym hodnotením, ktoré prezident republiky urobil u vás, na 

zasadaní Európskeho parlamentu, bez konzultácie s vládou a bez akejkoľvek analýzy. 

Dištancujeme sa od týchto názorov, ktoré spochybnili Slovensko v cieľoch 

a pripravenosti na európsku integráciu.“
90

 V. Mečiar týmto hrubo zneváţil dobre 

odvedenú prácu, ktorej jediným problémom bolo, ţe jej vykonávateľom bol prezident 

Slovenskej republiky. Premiér si nekládol servítku pred ústa ani v rozhovore pre 

londýnsky denník Financial Times, v ktorom porovnával osobu M. Kováča 

s prezidentom vojnového Slovenského štátu J. Tisom. Povedal: „Prvý bol obesený, čo 

máme urobiť s tým druhým?“
91

 Po týchto vyhláseniach muselo byť kaţdému racionálne 

zmýšľajúcemu človeku jasné, ţe akokoľvek si premiér ţelal vstup Slovenska do EÚ, 

                                                
88

 KOVÁČ, Michal. cit. d., s. 320. 
89

 LEŠKA, Vladimír. cit. d., s. 81. 
90 KOVÁČ, Michal. cit. d., s. 336. 
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nebol ochotný podriadiť svoju nevraţivosť voči prezidentovi tejto agende. Jeho politika 

začínala pomaly presúvať krajinu z pozície obdivovaného a ambiciózneho štátu do 

medzinárodnej izolácie, ktorá sa začínala prejavovať čoraz výraznejšie. Mečiar ani po 

polročnej snahe slovenských diplomatov nedosiahol stretnutie s nemeckým kancelárom 

Kohlom či prezidentom USA B. Clintonom a keď 3. 12. Predseda Európskeho 

parlamentu K. Hänsch pre rakúsky denník Kurier poznamenal, ţe pochybuje o účasti 

Slovenska v prvej skupine krajín začleňujúcich sa do EÚ
92

, bolo jasné, ţe integračné 

ciele SR sú veľmi ohrozené. Únii začínala dochádzať trpezlivosť s krajinou, ktorej 

vedúci predstavitelia si zjavne nerobili ťaţkú hlavu z opakovaných výziev a upozornení. 

A zachádzali ešte ďalej: 4. decembra 1996 odňali poslanci NR SR v rozpore s ústavou 

mandát svojmu kolegovi F. Gauliederovi z HZDS, čo vyvolalo ďalšiu vlnu protestov 

z krajín Únie. V následnej rezolúcii Európskeho parlamentu jeho zákonodarcovia 

poţadovali „prehodnotenie stanoviska v tejto veci“
93

 a komisár EÚ H. van den Broek 

upozornil ministra zahraničných vecí Pavla Hamţíka, ţe neplnenie základných 

politických podmienok môţe zablokovať vstup SR do EÚ. Ešte ďalej zašiel denník 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý napísal ţe “Slovensko uţ dvakrát v priebehu 

posledných mesiacov dokázalo, prečo by bolo hrubou chybou počítať s ním v súčasnej 

Európe“
94

. Denník okrem „prípadu Gaulieder“ naráţal aj na zmarené referendum 

o priamej voľbe prezidenta a vstupe SR do NATO v máji 1997, ktoré bolo „ťaţkým 

úderom pre integračné snahy Slovenska“
95

 a podľa švajčiarskych novín Neue Zürcher 

Zeitung definitívne „vohnalo krajinu do izolácie“
96

.  
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4.1.5 Následky 

Prešľapy, ktorých sa za necelé tri roky svojho pôsobenia dopustili Mečiarom 

vedená koalícia a z veľkej väčšiny rovnako zloţená Národná rada našli v zahraničí 

väčšiu odozvu, neţ ich aktéri predpokladali a v polovici roku 1997 prišla krajine jej 

„výsluţka“: komisár van den Broek len týţdeň po referende v Bratislave vyhlásil, ţe 

„zmarenie referenda je činom takého významu, ţe definitívne vyraďuje Slovensko 

z priamych rozhovorov o integrácií“
97

. Ako dodal M. Leško, občania SR boli za jednu 

a tú istú vec potrestaní dvakrát: jednak im vláda protiprávne znemoţnila zúčastniť sa na 

referende, ktoré vyhlásil prezident a súčasne ich poškodila svojim celkovým 

nezákonným konaním, ktoré nasmerovalo Slovensko do medzinárodnej izolácie
98

. 

Celková reakcia EÚ na tieto udalosti bola neúprosná: predstavitelia Európskej únie aj 

napriek spoločnému vyhláseniu prezidenta a predsedu vlády SR o spoločnom úsilí 

integrovať Slovensko do európskych štruktúr na summite v Luxemburgu 13. decembra 

neodporučili začatie intenzívnych rokovaní o vstupe do EÚ so Slovenskou republikou. 

Tie Únia naopak začala so šiestimi inými krajinami z regiónu strednej Európy. 

Najhoršie obavy o definitívnom vylúčení SR z integračného procesu, do ktorého 

zostávala krajina stále zapojená, ani výrok niekdajšieho francúzskeho prezidenta  

F. Mitteranda, ktorý v roku 1991 odhadol dĺţku integrácie krajín z východného bloku na 

niekoľko desaťročí
99

 sa teda nenaplnili. Na druhej strane závery summitu a zvlášť 

spôsob, akým boli formulované ukázali, ţe Európa so Slovenskom v jeho vtedajšej 

podobe nerátala. Napriek tomu predseda vlády V. Mečiar označil ešte v Luxemburgu 

stretnutie za mimoriadne úspešné a zdôraznil fakt, ţe EÚ má intenzívny záujem o úplné 

začlenenie krajiny do svojich štruktúr
100

 a ministerka zahr. vecí Z. Kramplová 

zdôraznila, ţe sa jedná o „úspech slovenskej diplomacie“
101

. Nezaradenie Slovenska do 

prvej vlny krajín neskôr premiér obhajoval takto: „Štáty EÚ sa pozerajú na problém 

rozšírenia ako na otázku geopolitickej stratégie. Na druhej strane je rozhodujúca otázka 
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praktickej politiky; náklady, podmienky, plusy a mínusy, jasná kalkulácia, pretoţe 

priberajú k sebe chudobnejších.“
102

 Mečiar týmito slovami preniesol zodpovednosť za 

odmietnutie Slovenskej republiky výlučne na Úniu, ignorujúc odôvodnenie 

vychádzajúce z udalostí, ktoré tomuto rozhodnutiu predchádzali.  

 

Záver EÚ nezaradiť Slovensko do skupiny štátov, s ktorými prednostne otvorila 

prístupové rokovania bol utvrdený v nasledujúcich dňoch a týţdňoch, počas ktorých 

koalícia neprestávala pokračovať v ďalších, nanajvýš kontroverzných krokoch. Keď aj 

po rozhodnutí Ústavného súdu vrátiť F. Gauliedrovi protiprávne odňatý mandát odmietli 

poslanci NR SR tento krok vykonať, dorazila na Slovensko rezolúcia Európskeho 

parlamentu, vyjadrujúca nesúhlas s postupom slovenského zákonodarného zboru. 

Predseda EP J. M. Gil-Roblesom v nej označil Slovenskú republiku za krajinu, „ktorá 

ignoruje Ústavný súd a nerešpektuje základné ľudské práva“
103

. Obdobnú búrku nevôle 

vyvolala v krajinách západnej Európy (a USA) aj demonštrácia moci, ktorú po získaní 

niektorých prezidentských kompetencií v marci 1998 predviedol premiér: okrem 

udelenia amnestií, neumoţňujúcich vyšetrovanie káuz únosu Michala Kováča ml. 

a zmareného referenda tieţ na návrh ním vedenej vlády proti diplomatickej zvyklosti 

odvolal 28 veľvyslancov, vrátane zástupcov SR v USA, Rusku, Číne a na kľúčových 

zastúpeniach v Budapešti, Viedni či Bruseli
104

 a na ich miesta vymenoval predstaviteľov 

vládnej moci a jej spriaznených diplomatov. Predstavitelia medzinárodných inštitúcií, 

o členstvo v ktorých sa SR v tom čase usilovala tieto kroky ostro odsúdili a poţadovali 

od slovenskej strany urýchlené vysvetlenie všetkých udalostí
105

. Po tomto ďalšom 

veľmi negatívnom zviditeľnení sa krajiny sa uţ integračný dialóg medzi EÚ a vládou  

V. Mečiara nepodarilo obnoviť. Koalícia síce naďalej pokračovala v plnení formálnych 

poţiadaviek, opätovné otvorenie prístupových rokovaní sa však začalo aţ po nástupe 

koaličnej vlády vedenej M. Dzurindom, ktorá vzišla z parlamentných volieb v septembri 

1998. 
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4.2 Vzťah Slovenskej republiky a Severoatlantickej aliancie (NATO) 

4.2.1 NATO: Hľadanie vzťahu 

Začlenenie Slovenska do Severoatlantických bezpečnostných štruktúr bolo 

rovnako ako európska integrácia prioritou Mečiarom vedenej koalície prakticky od 

prvých dní po vzniku samostatnej republiky. Avšak kým náleţitosť k Európe chápali 

občania štátu ako jasnú samozrejmosť zaisťujúcu hospodársku prosperitu, prístup 

k k vojenskému paktu mohli niektoré skupiny obyvateľstva povaţovať za ohrozenie 

čerstvo nadobudnutej suverenity. Na druhej strane stála skupina sympatizantov 

Aliancie, tvoriaca sa hlavne z odporcov politického zriadenia pred rokom 1989. Tí 40 

rokov čelili komunistickej propagande, ktorá „démonizovala NATO ako citadelu 

amerického imperializmu a agresie“
106

 a teraz vycítili šancu pritiahnuť sa – v duchu 

hesla „nepriateľ môjho nepriateľa je môj priateľ“ – k úhlavnému rivalovi bývalého 

reţimu. Obdobná nejednotnosť v „otázke NATO“ prevládala aj na najvyššej politickej 

úrovni: v tom čase – ale evidentne ani neskôr – ešte členovia koalície  nevnímali 

geopolitickú skutočnosť nutného spojenia oboch integračných snáh do jedného celku, 

v ktorom bolo členstvo v NATO ako v transatlantickom systéme kolektívnej obrany 

akousi „prerekvizitou“ pre vstup do Európskej únie a napriek jasne deklarovaným 

postojom sa medzi poslancami koalície HZDS-SNS dokonca objavovali hlasy, volajúce 

po načrtnutí panslavistického programu a väčšej zahraničnopolitickej orientácii na 

Rusko. Bezprostredne po rozdelení ČSFR v roku 1993 Mečiar zdôrazňoval strategickú 

geografickú polohu Slovenska, o ktorej si naivne (?) myslel, ţe zohrá kľúčovú úlohu pri 

vytváraní vzťahov ostatných krajín k Slovensku. Západ
107

 síce okamţite uznal 

suverenitu oboch vznikajúcich krajín ale zdrţal sa akýchkoľvek integračných prísľubov, 

čo vyvolalo vo vládnej koalícii rozpačité reakcie. Tento začiatočný „nezáujem“ je však 

nutné interpretovať v kontexte vtedajšej doby: Spojené štáty ako vedúca mocnosť 

NATO len pred dvomi rokmi ukončili dlhotrvajúci bipolárny konflikt so Sovietskym 

zväzom, s ktorého nástupnickými štátmi – vrátane Ruska – usilovali o korektné 

diplomatické vzťahy a ochote významným spôsobom zasiahnuť do koncepcie 

zahraničnej politiky zjavne nepridávali ani vtedajšie negatívne skúsenosti z vojny 

v Perzskom zálive či ekonomická situácia v USA. Avšak udalosti, ktoré sa odohrali 

v roku 1993 v juhovýchodnej Európe primäli predstaviteľov veľmoci zmeniť svoje 
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postoje a namiesto mocenského sťahovania sa z Európy svoju angaţovanosť v nej, 

naopak, rozšíriť. 

 

4.2.2 Politika SR voči Aliancii v prvých mesiacoch nezávislosti 

Slovenská republika ešte 1. januára 1993 ratifikovala prístupovú dohodu k Rade 

Severoatlantickej spolupráce (NACC), ktorá zahŕňala všetky krajiny bývalého 

Varšavského paktu a ktorej hlavným cieľom bolo poskytovať odborné rady pri 

transformácii obranných a bezpečnostných politík. O tri týţdne neskôr novozvolený 

slovenský prezident M. Kováč práve inaugurovanému B. Clintonovi vo Washingtone 

ozrejmil plány Slovenska vstúpiť do NATO a poţiadal ho o podporu pre tieto kroky. 

Ambíciu Slovenskej republiky Kováč zopakoval aj v novembri 1993 v centrále NATO 

v Bruseli, kde zároveň zdôraznil integračný záujem všetkých relevantných politických 

síl na Slovensku. Napriek tejto skutočnosti zostával prezident jediným výraznejším 

reprezentantom slovenských záujmov vo vzťahu k NATO v zahraničí. Predseda vlády 

Mečiar počas svojej návštevy USA v máji 1993 síce taktieţ tlmočil snahy Slovenska 

uspieť v tejto oblasti, rokovania s vrcholnými predstaviteľmi zahraničných výborov 

Kongresu však skončili blamáţou: v reakcii na otázku vodcu Demokratickej strany 

v Senáte G. Mitchella ohľadne riešenia slovensko-maďarskej otázky premiér váţne 

navrhol, aby USA vyslali na spoločnú hranicu niekoľko svojich jednotiek s cieľom 

stabilizovať situáciu v jej okolí
108

. Túto poznámku americkí zástupcovia nekomentovali, 

avšak známy politológ a poradca prezidenta J. Cartera pre národnú bezpečnosť Z. 

Brzezinski na druhý deň a potom opäť v júli 1993 v Bratislave premiéra upozornil, ţe 

politický vývoj na Slovensku nedáva krajine – na rozdiel od Českej republiky, Poľska, 

Maďarska, Slovinska a Estónska – istotu skorého začlenenia sa do integrovanej 

a prosperujúcej Európy
109

. Brzezinski, známy prognostik vývoja situácie v regióne 

strednej a východnej Európy ktorého predpovede sa väčšinou plnili Slovensko 

nevylučoval, len poukazoval na skutočnosť, ţe uţ v tom čase niektorí renomovaní 

experti dokázali postrehnúť odchýlky v očakávanom uberaní sa novovzniknutej krajiny. 

Je ťaţké pochopiť, kde bral Brzezinski v tom čase podklady pre svoje závery. Slovenská 

republika bola po „zamatovom rozvode“ obdivovaná celým demokratickým svetom, 

v aktualizácii vládneho programu v apríli 1993 dokonca po prvýkrát potvrdila 
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odhodlanie vstúpiť do NATO v prípade, „ţe bude NATO pripravené rozšíriť 

bezpečnostné garancie a prijať nových členov.“
110

 Výstrahy amerického politológa sa 

tak mohli zdať ako neopodstatnené a to zvlášť potom, ako Severoatlantická aliancia na 

summite v Bruseli 10. januára 1994 predstavila vytvorenie programu Partnerstvo za 

mier, ktorým reagovala na poţiadavku viacerých krajín o plnoprávne členstvo. 

Partnerstvo za mier, účasť v ktorom bola okamţite ponúknutá aj Slovensku, 

nepredstavovalo jeho náhradu, ale program prípravy na integráciu, ktorú mali krajiny 

dosiahnuť po dokázaní svojej pripravenosti. Postavenie SR bolo v tom čase viac neţ 

sľubné. Prezident Spojených štátov deň po summite na stretnutí s hlavami štátov 

Višegrádskej štvorky uistil M. Kováča o tom, ţe si NATO ţelá vidieť Slovensko medzi 

svojimi členmi
111

 a V. Mečiar, ktorý s Clintonom tieţ rokoval interpretoval udalosti 

v zmysle, ţe uţ otázka nestojí tak, či členstvo áno, alebo nie, ale kedy a ako sa tak 

stane
112

. Tento záver, ktorý na jednej strane sľuboval zúčastneným štátom integráciu, 

avšak nestanovil pevný termín vstupu vyvolal paradoxne v štátoch V4 mierne 

sklamanie, ktoré netajilo zvlášť Poľsko. Prezident Kováč ešte pred stretnutím pripravil 

s predsedom vlády návrh, nahradzujúci Slovensku a ďalším trom stredoeurópskym 

krajinám členstvo v Partnerstve za mier plným politickým členstvom. Tento návrh bol 

však americkou stranou okamţite zamietnutý
113

. Krajine tak nezostávalo nič iné, neţ 

plnením základných poţiadaviek Aliancie presviedčať ju o vlastnom pokroku. Na 

rozdiel od Európskej únie, ktorá za kľúčové povaţovala plnenie rôznych ekonomických 

kritérií, v prípade NATO bola rozhodujúcou dôvera Spojených štátov amerických. Tá 

okrem vojenskej pripravenosti spočívala v pozitívnom vývoji politickej situácie a stupňa 

demokracie v kandidátskej krajine – teda v očakávaniach, ktorých praktická realizácia 

sa ukázala v prípade Slovenskej republiky ako váţny problém.  

Pozitívom pre integračné snahy Slovenska bola stúpajúca podpora obyvateľstva pre 

vstup do NATO. Kým v roku 1993 by vstup podporilo 44,7 % opýtaných, o necelý rok 

stúpol ich počet uţ na 48,4 %
114

. Nárast preferencií je moţné pripísať zmene politického 

vedenia po vyslovení nedôvery V. Mečiarovi – kabinet J. Moravčíka povýšil záujem 
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vstúpiť do oboch hlavných medzinárodných organizácií (NATO aj EÚ) za jednu zo 

svojich najväčších priorít a podľa toho vytváral aj svoju politiku. V máji 1994 schválil 

Prezentačný dokument SR k Programu Partnerstvo za mier, v ktorom prejavil vôľu úzko 

kooperovať s členskými štátmi Aliancie a postupne splniť všetky predpoklady na vstup 

do nej.  

 

4.2.3 Opätovný problém: Mečiar 

Zrejmé pribliţovanie SR do NATO ale skomplikovali jesenné parlamentné voľby 

a vláda, ktorá z nich vzišla. Aj keď všetky tri koaličné strany (HZDS, SNS, ZRS) vo 

svojich volebných programoch potvrdili záujem o kontinuitu v zahraničnopolitickom 

smerovaní krajiny, minimálne v prípade posledných dvoch bolo moţné pochybovať 

o ich úprimnosti. Predstavitelia Slovenskej národnej strany sa v neformálnych 

vyjadreniach netajili nevôľou pridruţenia SR k najväčšiemu vojenskému zoskupeniu na 

svete a radšej preferovali formu neutrality, ich oficiálna podpora vychádzala skôr 

z pragmatickej vypočítavosti udrţať si status najbliţšieho spojenca dominantnej 

parlamentnej strany. Postoj Zdruţenia robotníkov Slovenska čoby silno ľavicovej strany 

bol nedôverčivý všeobecne voči (akýmkoľvek) integračným procesom. Napriek tomu sa 

však ani jeden zo subjektov ešte neodváţil v prvých mesiacoch spoločného vládnutia 

postaviť proti kurzu, udávanému HZDS. 

 

Tretí Mečiarov kabinet začal okamţite po prebratí moci pripravovať – podobne, 

ako v prípade EÚ – plnenie formálnych podmienok pre vstup do NATO. Predseda vlády 

na svojej prvej zahraničnej ceste po nástupe do funkcie ubezpečil v Bruseli 

o nespochybniteľnom kurze krajiny, smerujúcej do Aliancie
115

. Jeho vyhlásenie však 

v kontexte parlamentnej „dlhej noci“ a následnom demarši EÚ muselo znieť všelijako, 

len nie dôveryhodne. Belgický premiér Jean L. Dehaen síce po stretnutí so svojim 

slovenským kolegom vyhlásil, ţe je evidentné, ţe si Slovensko „vybralo vstup do 

(Európskej únie a) NATO“
116

, avšak pozorné vnímanie zahraničnej diplomacie pomaly 

naznačovalo ešte neurčité znaky opatrného odcudzovania sa. Slovenskí vrcholní 

predstavitelia najprv neboli vo februári 1995 pozvaní na konferenciu NATO do 

Mníchova, ktorá sa zaoberala aj otázkou rozširovania napriek tomu, ţe sa jej  zúčastnili 
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zástupcovia takmer všetkých krajín strednej a východnej Európy. O necelé dva týţdne 

navštívil Slovensko námestník ministra zahraničných vecí USA W. Christophera 

Richard Holbrooke, ktorý sa stretol s tromi najvyššími ústavnými predstaviteľmi 

krajiny. Holbrooke opäť zdôraznil podporu USA  integračných ambíciách SR, zároveň 

však ako prvý predstaviteľ vedúcej krajiny Aliance vyjadril znepokojenie nad 

„konfrontačným tónom vo vnútornej politike Slovenska, ktorý nie je inde beţný“
117

. 

Americký diplomat tieţ potvrdil, ţe USA pozorne sledujú vývoj vzťahov medzi 

mocenskými orgánmi krajiny, ktorý „bude mať vplyv na vstup do NATO (a Európske 

únie)“
118

. Holbrooke týmto jednoznačne upozornil, ţe NATO nielenţe zaregistrovalo 

prinajmenšom nezvyčajné kroky novej koalície po prevzatí moci, ale ţe budú aj naďalej 

mapovať situáciu na Slovensku a vyvodzovať z nej dôsledky. Vláda bola tak po demarši 

EÚ uţ druhýkrát upozornená na nutnosť zlepšenia stavu demokracie a, ako konštatuje 

M. Leško, po európskej odmietla aj americkú výstrahu
119

. 

 

Vývoj udalostí vo vzťahu SR a NATO v období rokov 1994 aţ 1998 je moţné 

prirovnať k vývoju vzťahov medzi Slovenskom a Európskou úniou. Severoatlantická 

aliancia, plniac Holbrookove slová, veľmi citlivo vnímala konfrontačné strety na poli 

vnútornej politiky SR a podobne ako Únia k nim zaujímala jednoznačné stanoviská. 

Ako dôleţitý faktor pri budovaní (resp. búraní, pozn. autora) vzťahov s NATO sa 

v polovici roku 1995 ukázali postupné pokusy SNS a ZRS prezentovať svoje hodnotové 

názory na poli zahraničnej politiky SR. V októbri 1995 predstavitelia oboch strán 

poskytli v priebehu niekoľkých dní dva rozhovory pre ruskú tlačovú agentúru ITAR-

TASS; v jednom z nich predseda „národniarov“ J. Slota okrem iného vyhlásil: 

„Slovensko by nemalo vstupovať do rozličných vojenských blokov a malo by si zachovať 

neutralitu“, a ţe „neúmerné rozširovanie NATO o bývalé socialistické krajiny v strednej 

a východnej Európe destabilizuje kontinent“
120

. Tieto slová doplnila o dva dni 

podpredsedníčka strany A. Malíková vyjadrením, ţe by si Slovenská republika mala 

„uţiť svoju samostatnosť a nehrnúť sa bez rozmyslenia do akýchkoľvek štruktúr“
121

. 

Tieto výroky poukazovali na schizofréniu slovenskej zahraničnej politiky, ktorej chýbal 

jasný ideologický cieľ a ktorá zbytočne prehlbovala uţ aj tak dosť vysokú nedôveru 

                                                
117

 Tamtiež, s. 31. 
118 Tamtiež. 
119 Tamtiež. 
120 KOTIAN, Róbert. S kým pôjde V. Mečiar do NATO? (2). SME [online]. 5. 10. 1995, [cit. 2012-04-13]. 
Dostupné z: http://www.sme.sk/c/2132384/s-kym-pojde-v-meciar-do-nato-2.html. 
121

 SME. SNS: Na schôdzu áno, za program nie. SME [online]. 7. 10. 1995, [cit. 2012-04-13+. Dostupné z: 
http://www.sme.sk/c/2132214/sns-na-schodzu-ano-za-program-nie.html.  

http://www.sme.sk/c/2132384/s-kym-pojde-v-meciar-do-nato-2.html
http://www.sme.sk/c/2132214/sns-na-schodzu-ano-za-program-nie.html


52 

 

západných krajín voči Slovensku. Je zaráţajúce, ţe napriek poznaniu vnútorných 

názorov členov oboch zmieňovaných strán zveril premiér V. Mečiar SNS post ministra 

obrany (obsadil ho Ján Sitek) a do funkcie podpredsedu vlády SR pre európsku 

integráciu vymenoval poslanca ZRS J. Kalmana. Na druhej strane sa však môţeme 

domnievať, ţe Mečiar poveril vedením týchto postov koaličných partnerov HZDS práve 

preto, aby ich zaviazal podporovať oficiálnu vládnu politiku v oblasti zahraničných 

vecí. Pre úplnosť je nutné dodať, ţe J. Sitek vykonával funkciu ministra obrany 

mimoriadne zodpovedne a mal nepochybne zásluhu na tom, ţe SR úspešne plnila 

vojenské kritériá Aliance v rámci Partnerstva za mier
122

. 

 

4.2.4 Prvé náznaky vylúčenia 

Pod vplyvom udalostí, ktoré na Slovensku rozpútali diskusiu o úrovni 

demokracie a dvoch demaršoch EÚ sa začali medzi členskými krajinami NATO 

objavovať prvé pochybnosti o plnení politických podmienok, ku ktorým sa Slovenská 

republika zaviazala. Počas turné po Spojených štátoch v auguste 1995 sa prezident 

Kováč stretol aj so zástupcami administratívy B. Clintona, ktorí ho uţ otvorene 

upozornili na hroziacu izoláciu krajiny a vyzvali ho, aby o tejto skutočnosti otvorene 

informoval občanov SR
123

. Z pohľadu pribliţovania sa Slovenskej republiky k NATO 

nastávalo pre Slovensko kľúčové obdobie, ktoré však nevykazovalo ţiadne známky čo 

len minimálnych nádejí. Len pár dní po upozornení, ktoré v USA prebral Michal Kováč, 

došlo k únosu jeho syna do Rakúska. Zahraničné médiá venovali tomuto skutku  

(a celému prípadu vôbec) veľkú pozornosť a upozorňovali svojich čitateľov nielen na 

mocenský boj dvoch najvyšších ústavných činiteľov, ale tieţ aj na celkovo sa 

zhoršujúce podmienky na politickej scéne. Reakcia oficiálnych predstaviteľov 

západných krajín bola síce z hľadiska formy miernejšia, avšak s oveľa váţnejšími 

politickými dôsledkami. Dva dni po druhom demarši EÚ dorazil do Bratislavy aj 

demarš vlády USA, v ktorom americká administratíva konštatovala, ţe na Slovensku 

„rastie netolerancia vládnej koalície k opozičným názorom, rozvíja sa atmosféra 

politického zastrašovania a nepriehľadný, stranícky spôsob rozhodovania vlády“
124

. 

Vladimír Mečiar na tieto obvinenia reagoval rétorikou sebe vlastnou: demarš označil za 
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„komuniké“ a americkému veľvyslancovi na Slovensku T. Russelovi vytkol, ţe USA 

síce proklamujú záujem o prehlbovanie vzťahov so Slovenskou republikou, na druhej 

strane ale nie sú ochotné „viesť rovnoprávny dialóg na najvyššej úrovni so všetkými 

predstaviteľmi SR“
125

. Premiér naráţal na opakovaný „nezáujem“ amerického 

prezidenta stretnúť sa s ním, čo sa dalo povaţovať za ďalší z prejavov postupnej 

izolácie „čiernej ovce strednej Európy“
126

, znásobený o moţné osobné Clintonove 

antipatie voči slovenskému premiérovi. Dojem zahraničných politikov zo stretnutí  

s V. Mečiarom ilustruje vtedajšia prvá dáma a súčasná ministerka zahraničných vecí 

USA Hillary Clintonová, ktorá sa s Mečiarom stretla v Bratislave v roku 1996 a vo 

svojich memoároch ho kvôli jeho arogantnému spôsobu vystupovania prirovnala 

k zimbabwianskemu diktátorovi Robertovi Mugabemu
127

.  

 

4.2.5 Je rozhodnuté 

Správa amerického ministerstva zahraničných vecí svedčila o tom, ţe Slovensko 

nenapĺňalo politické očakávania Partnerstva za mier a jeho reálna šanca začleniť sa do 

Aliancie v prvej vlne krajín naďalej prudko klesala. V júni 1996 námestník ministra 

obrany USA F. Kramer potvrdil, ţe „rozširovanie NATO je zaloţené a určitých 

hodnotách“ a ţe v prípade rozhodovania sa o pozícii Slovenska nebude medzi členmi 

NATO „ţiadnych pochybností“
128

. Jednalo sa o prvé oficiálne vyhlásenie predstaviteľa 

organizácie o tom, ţe pozícia SR je v otázke integrácie uţ de facto rozhodnutá. Podľa 

zástupcu tajomníka ministerstva zahraničných vecí USA pre európske záleţitosti 

Ronalda D. Asmusa uţ v tom čase nebolo v americkej vláde nikoho, kto by podporoval 

vstup Slovenskej republiky do NATO
129

, čo tamojšia administratíva zvýraznila sebe 

vlastným spôsobom: vo výročnej správe ministerstva zahraničných vecí USA 

o ľudských právach na Slovensku uviedla, ţe v krajine pretrvávajú „znepokojujúce 

trendy na míle vzdialené demokratickým princípom“
130

. Premiér, vedomý si 

zhoršujúceho sa postavenia vlastnej krajiny a stojac pred reálnou hrozbou zlyhania 

v oblasti zahraničnej politiky sa snaţil preniesť vinu za túto situáciu na prezidenta 
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Kováča. V diskusnej relácii verejnoprávnej televízie STV 16. júla 1996 povedal: „Jeho 

spôsoby prekračujú hranice právneho poriadku. My ho vnímame ako permanentný jav, 

ktorý tu je, ako nie veľmi pozitívny jav, ktorý nám veľa kazí. Treba zvýšiť úsilie, aby 

parlament riešil jeho osobu v krátkom čase alebo ho nechať dokončiť do marca 1998, 

ale potom si nemôţeme robiť nároky ani na vstup do EÚ, ani na vstup do NATO“
131

. 

Napriek priaznivým ohlasom predstaviteľov NATO na diplomatické aktivity M. Kováča 

sa premiér, napomenutý v tom čase uţ troma demaršmi, rozhodol označiť prezidenta, 

ktorého krátko predtým nazval „zdochýnajúcim koňom“
132

, za prekáţku integračných 

snáh Slovenska a vytvoril si tým „alibi“ pre vysvetlenie prípadného neúspechu občanom 

SR. Tých však aj naďalej presviedčal o sústavnom pokroku v prístupovom procese. 

Umoţnením vyjadriť im ich vlastný názor premiér tieţ vysvetľoval návrh referenda, 

v ktorom sa mali obyvatelia krajiny vysloviť k trom otázkam s bezpečnostnou 

tematikou (a k štvrtej otázke  o priamej voľbe prezidenta SR), aj keď mu zákon túto 

povinnosť vôbec neukladal. Dve z troch vládou navrhnutých otázok však mali jasný 

diskreditačný charakter voči Aliancii, aj keď s ňou na prvý pohľad nesúviseli. Kabinet 

sa občanov pýtal, či by súhlasili s rozmiestnením nukleárnych zbraní a zbraní 

hromadného ničenia na území SR. V kontexte kľúčovej otázky tieto dotazy budili 

dojem, ţe by NATO po prijatí Slovenska za svojho člena plánovalo zariadenia v krajine 

umiestniť, aj keď organizácia samotná podobné úvahy niekoľkokrát odmietla. Koalícia 

týmto pravdepodobne chcela vyvolať v očiach obyvateľstva odpor voči 

Severoatlantickej aliancii, čo by následne ospravedlnilo neúspech celého integračného 

procesu. Po zmarení referenda v máji 1997 sa táto téma síce stala bezpredmetnou, ale 

ďalšie ostré protesty západných krajín znamenali zároveň „pohreb nádeje na skoré 

prijatie SR do NATO“
133

. Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA J. Dinger 

označil skutok vládnej koalície za „krok späť od demokratického charakteru 

slobodných a spravodlivých volieb, ktoré sa na Slovensku konali po roku 1989“
134

 

a protesty prišli aj z ďalších krajín. Táto udalosť, ktorej ohlasu v zahraničí sa dovtedy 
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vyrovnal iba únos M. Kováča mladšieho síce nasledovala uţ po (neoficiálnom) 

rozhodnutí, presúvajúcom Slovensko na vedľajšiu integračnú koľaj, nepochybne ale toto 

rozhodnutie potvrdila.  

 

4.2.6 Záver 

Slovensku, ktorý si definitívny verdikt o neprijatí v prvej vlne rozširovania 

vypočulo 8. júla na summite v Madride tieţ poškodili vyjadrenia členov vlády, ktorí 

prichádzajúce indície o vzďaľovaní sa Západu odôvodňovali tajnou dohodou medzi 

USA a Ruskom, podľa ktorej si mali tieto mocnosti vymedziť svoje sféry vplyvu 

v strednej a východnej Európe. Vlády oboch krajín ničím nepodloţené správy okamţite 

dementovali. Zvaľovanie viny za neúspech na iných, ktoré M. Kováč označil za jeden 

z hlavných nástrojov Mečiarovej politiky, sa tak stalo aj súčasťou integračných zápasov 

mladej krajiny. Predstavitelia USA sa v nasledujúcich vyjadreniach opakovane vracali 

k skutočným dôvodom, pre ktoré vládna koalícia nedokázala ani len z časti naplniť 

svoje programové vyhlásenia a ktoré, aj keď smerujúce z rôznych strán, mierili na ten 

istý objekt – osobu predsedu vlády. Ten sa snaţil, rovnako ako v prípade vylúčenia 

Slovenska z prednostnej skupiny krajín v Luxembourgu, bezprostredne po madridskom 

summite vysvetliť dôvody odmietnutia krajiny politikou NATO, ktorá podľa neho 

s prijatím Slovenska v prvom kole nikdy ani nerátala. Z tejto lţi Mečiara usvedčila 

ministerka zahraničných vecí USA Madelaine Albrightová, ktorá vo svojich memoároch 

uviedla, ţe mu v Madride pri osobnom rozhovore povedala, ţe „šancu na členstvo 

Slovenska zmaril on osobne“
135

. Ešte výstiţnejšie uzavrel celú záleţitosť R. Asmus v 

diele Dvere do NATO, kde napísal, ţe sa Slovensku podarilo „nemoţné“: za necelé tri 

roky sa „vlastnou prácou“ diskvalifikovalo z pozície top favorita na miesto izolovanej 

krajiny s v demokraticky orientovaných štátoch neprípustnou vládou
136

. 

 

Na summite v Luxembourgu Aliancia ponúkla členstvo zvyšným trom krajinám 

Visegrádskej skupiny, ktoré do nej následne v roku 1999 vstúpili. Slovenská republika 

bola NATO-m prizvaná aţ po nástupe koaličnej vlády M. Dzurindu na praţskom 

summite v roku 2002 a o ďalšie dva roky sa stala jeho plnoprávnym členom. 

                                                
135

 SME. Clintonovci nevedia, že podporili Mečiara. SME [online]. 15. 4. 2004, [cit. 2012-04-14+. Dostupné 
z: http://www.sme.sk/c/1460631/clintonovci-nevedia-ze-podporili-meciara.html. 
136 ASMUS, Ronald D. cit. d., s. 230. 

http://www.sme.sk/c/1460631/clintonovci-nevedia-ze-podporili-meciara.html
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Záver 

 

Búrlivé obdobie rokov 1994 aţ 1998, späté s častým prekračovaním  

a zneuţívaním kompetencií najvyššími ústavnými činiteľmi krajiny a ich 

niekoľkonásobným porušením Ústavy SR je nepochybne jednou z najkontroverznejších 

etáp moderných slovenských dejín.  

 

Mečiarom vedená vláda nedokázala naplniť svoje programové vyhlásenia  

v oblasti zahraničnej politiky a namiesto priblíţenia Slovenska k Európskej únii  

a NATO ho od nich svojími nedemokratickými prejavmi vzdialila. Aj keď dnes nie je 

moţné s istotou povedať, či by vývoj integračných ambícií Slovenskej republiky  

v rokoch 1994 aţ 1998 v prípade dodrţiavania a dôsledného plnenia všetkých kritérií 

vládnym kabinetom smeroval k úspešnému zavŕšeniu prístupových procesov, prípadové 

štúdie okolitých krajín, začínajúcich na rovnakej štartovacej čiare ako Slovensko tento 

predpoklad podporujú. Ako totiţ dokazujú závery oboch medzinárodných inštitúcií, 

ktoré boli predstaviteľom SR opakovane zdôrazňované, hlavným dôvodom integračnej 

zaostalosti bola neschopnosť krajiny plniť politické kritériá v oblasti dodrţiavania 

demokracie a občianskych a politických práv občanov. Vychádzajúc z tejto skutočnosti 

a z naštudovaných (a v práci predloţených) materiálov o slovenskej vnútornej politike 

daného obdobia je moţné skonštatovať, ţe aj keď vláda SR síce v praxi javila úprimný 

záujem o integráciu Slovenska do európskych aj transatlantických štruktúr, na druhej 

strane ale nebola ochotná dobrovoľne sa zriecť plne dominantného postavenia vo 

všetkých sférach politického ţivota v krajine, ktorý bol v ostrom kontraste s princípmi 

demokracie ako ju chápal Západ.  

 

Vládna koalícia, ktorá prebrala zodpovednosť za krajinu v čase, keď bolo jej 

zahraničnopolitické postavenie maximálne pozitívne tak nesie plnú zodpovednosť za 

zlyhanie pri pribliţovaní sa Západu a za vytvorenie stavu, ktorý vohnal Slovenskú 

republiku do čiastočnej medzinárodnej izolácie a zníţil jej dôveryhodnosť v očiach 

ostatných krajín. Berúc do úvahy vyjadrenia popredných reprezentantov západných 

krajín, vyvracajúcich akékoľvek vopred vytvorené politické plány preto môţeme 

Mečiarov reţim a udalosti spojené s obdobím jeho vlády v rokoch 1994-1998 

jednoznačne identifikovať ako jedinú príčinu tohto neúspechu.   
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Summary 

 

The main goal of this thesis is to analyze the impact of domestic policy of 

Slovakia in the period 1994-1998 on its position within the international system with  

a special focus on integration ambitions of Slovak republic towards the European Union 

and NATO. 

 

Almost immediately after obtaining full independence in January 1993 leading 

Slovak political authorities presented their plan of full integration to the EU as well as 

NATO, that seemed to be very ambitious but realistic, too. International community 

appreciated peaceful dissolution of former Czechoslovakia and considered both 

successional countries to be possible members of the organizations. However, the 

situation changed with Vladimír Mečiar coming to power in October 1994. In that time 

already 2-times prime minister of Slovakia and by many regarded as „father of the 

country“, Mečiar became infamously known for his autocratic and non-democratic style 

of governing, that included misuse of the Slovak secret service (SIS), corruption, 

repression of media and opposition, and conflict with the then-President, Michal Kováč. 

After president´s term expired in the spring 1998, Mečiar assumed the role of acting 

president for awhile and issued an amnesty set in order to disable the investigation of 

some of the crimes, committed by him and his compatriots. 

 

Western community was expressing its concerns upon the situation in Slovakia 

regularly and sent country´s major representatives several démarches and warnings, 

although these remained unresponded. As a result of a disability to follow demands on 

changing the way of governing, Slovakia under Mečiar´s rule became partially isolated 

from the western countries and its intention to integrate to the EU and NATO was 

slowed down by the organizations themselves. As proven in the thesis, miscarriage in 

the integration process was caused explicitly by the unacceptable practices of the 

Mečiar´s cabinet that carried full responsibility for them.  
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Voľba témy 

 

Obdobie vládnutia koalície, vedenej Vladimírom Mečiarom v rokoch 1994-1998, patrí 

medzi najtemnejšie etapy novodobých slovenských dejín. Táto kontroverzná postava – 

podľa svojich prívrţencov otca Slovenskej republiky, podľa odporcov úhlavného 

nepriateľa demokratického smerovania krajiny – bola strojcom politiky, ktorá za necelé 

4 roky zdeformovala hodnotový vývoj politickej kultúry v spoločnosti, priviedla 

Slovensko do medzinárodnej izolácie a vyprofilovala hlavnú štiepnu líniu  

v parlamentných voľbách v roku 1998. Napriek tomu však, ako tvorca významnej časti 

moderných dejín krajiny, nepopierateľne patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti 

slovenskej politickej scény a je našou povinnosťou venovať dostatok priestoru štúdiu 

jeho politického ţivota.  

Výber témy zdôvodňujem dôleţitým zaradením vybranej kapitoly do obdobia 

slovenských dejín – táto koalícia, vedená Vladimírom Mečiarom, bola prvou stabilnou 

vládou nezávislej Slovenskej republiky a mala tak všetky predpoklady na úspešné 

zavŕšenie pred ňou naštartovaných demokratizačných procesov. Jej následné zlyhanie  

a prudký obrat v smerovaní krajiny musí slúţiť ako varovanie do budúcnosti, 

zdôrazňujúce chyby v politickom aj spoločenskom systéme, ktorých je potrebné sa 

vyvarovať. 

 

Cieľ práce 

 

Cieľom tejto práce je objektívne zhodnotiť vnútornú politiku vládnej koalície v rokoch 

1994 – 1998 vo vzťahu k slovenskej spoločnosti, jej vplyvu na novovytvárajúcu sa 

demokraciu a politickú kultúru štátu a následky, ktoré svojou činnosťou spôsobila ako 

na poli vnútornej, tak aj medzinárodnej politiky. Zameriam sa nielen na kritiku vládnej 

moci zo strany opozície a verejnosti, ale aj medzinárodného spoločenstva a na dôsledky, 

ktoré z toho pre Slovenskú republiku plynúce. 

Ústredným bodom práce bude hľadanie odpovede na otázku, do akej miery ovplyvnilo 

toto obdobie postavenie Slovenskej republiky v medzinárodnom systéme, zvlášť jej 

integráciu do severoatlantických a európskych štruktúr. 
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Metodológia práce 

 

V práci budem operovať podľa vzoru prípadovej štúdie; vyuţitím faktov a známych 

informácií, čerpaných z niţšie uvedených zdrojov, popíšem politické a na ne 

nadväzujúce spoločenské procesy na Slovensku v období 3. vlády Vladimíra Mečiara  

a dôsledky, ktoré z nich pre Slovensko plynuli.  

 

Zdroje a operacionalizácia 

 

Pri písaní budem primárne vychádzať z kniţných publikácií, mapujúcich situáciu na 

slovenskej politickej scéne v danom období. Pre vytvorenie dobového obrazu taktieţ 

vyuţijem články domácej aj zahraničnej tlače, mediálne záznamy a oficiálne 

dokumenty, ktoré Slovenská republika obdrţala zo strany zahraničných inštitúcií, 

mapujúcich politický vývoj v krajine. V práci sa zameriam na politickú situáciu  

v období rokov 1994 – 1998. Vyuţitím literatúry zhrniem kľúčové udalosti, relevantné k 

postaveniu krajiny v medzinárodnom systéme, ktoré poslúţili ako východisko pre 

demarše a ďalšie upozornenia osobitne zo strany Európskej únie. Nakoľko sa jedná  

o prípadovú štúdiu, pouţitá literatúra by mala sama viesť k záveru, ktorý podloţím aj 

dokumentami, vyjadrujúcimi oficiálne postoje našich partnerov a vykresľujúce 

postavenie Slovenskej republiky v priestore medzinárodných vzťahov a následky z toho 

vyplyvajúce. 

 

Predbežná osnova práce 

 

1. Úvod – náčrt témy 

2. Politická situácia pred voľbami v októbri 1994 

2.1. Mečiarova politická činnosť v období Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky 

2.2. Vznik Slovenskej republiky – ciele a výsledok  

2.3. Cesta k moci (vývoj od vzniku krajiny po predčasné parlamentné voľby 

1994) 



69 

 

3. Október 1994 – Tretí pokus 

4. Vnútorná politika vládnej koalície 1994-1998 – obdobie vnútropolitického 

napätia 

4.1. Pokus o destabilizáciu demokracie – Mečiarové prejavy autoritárskej 

politiky  

4.1.1. Konflikt s prezidentom Kováčom – diskreditácia hlavy štátu 

4.1.2. Kauzy František Gaulieder a Triptych – Klaňanie sa Troch kráľov 

4.1.3. Zmarené referendum v roku 1997 
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5. Odklon od demokracie v kontexte postavenia krajiny v medzinárodnom systéme 

5.1. Reakcie medzinárodného spoločenstva 

5.2. Vzťah Slovenska k Európskej únii a Severoatlantickej aliancii 

6. Voľby 1998 – Pád  

6.1. Vnímanie Slovenska Západom po zmene politickej moci 

6.2. Rekapitulácia 

7. Záver  
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