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1 Úvod

Výskum politických strán patrí k významným oblastiam politickej vedy. Zvlášť 

veľký význam má takýto výskum v nových demokraciách, kde stranícke systémy 

prechádzajú dynamickým vývojom. V českom prostredí sa v posledných rokoch stále 

častejšie objavujú publikácie o politických stranách. Táto práca je ďalším príspevkom 

k výskumu politických strán v priestore bývalej československej federácie.

Ako na adresu politických strán výstižne poznamenáva Miroslav Novák (1997: 

21), "přes všechny kritiky a averze, jejichž jsou terčem, politické strany nesporně tvoří 

nezbytnou a nenahraditelnou součást liberálnědemokratických režimů". Skúsenosť 

postkomunistických krajin tento poznatok bohato dokladá.

V úvode práce o politických strán by zrejme bolo vhodné uviesť definíciu 

politickej strany. Za touto zdanlivo triviálnou požiadavkou však stojí pre politológiu 

trvalý problém, ktorému sa aj všeobecne uznávaní špecialisti na problematiku 

politických strán buď vyhýbajú, alebo na snahu o jeho riešenie vyslovene rezignujú 

(Říchová, 2002: 87). Viacero príkladov definícií uvádza v citovanej práci M. Novák, 

z nich asi najstručnejšia tvrdí, že "strany jsou organizace, které se snaží mobilizovat 

občany okolo politického programu, aby dosáhli politické moci" (Novák, 1997: 24). 

Blanka Říchová potom vo svojej práci (2002: 89) uvádza najdôležitejšie charakteristiky 

politických strán -  "politické strany jsou: a) dobrovolné, trvalé, otevřené organizace, 

jejichž členové mají společné představy a zájmy; b) usilují o politickou moc; c) této 

moci se snaží dosáhnout prostřednictvím voleb". Podobné charakteristiky politických 

strán uvádzajú aj iné odborné publikácie (napr. Cabada, Kubát, 2004: 225).

Pád režimu jednej strany znamenal v štátoch strednej a východnej Európy mnoho 

politických, ekonomických a spoločenských zmien. Tento vývoj bol často 

komplikovaný a politické strany v ňom hrali dôležitú úlohu. Krátko po revolúcii vznikli 

masové protikomunistické hnutia. Tieto sa postupne rozpadávali. Zároveň vznikali nové 

strany. Ďalším fenoménom je transformácia komunistických strán.

Strany označované ako ľavicové majú v straníckych systémoch 

postkomunistických štátov osobitné postavenie. Rovnako ako iné demokratické strany 

sa potrebujú určitým spôsobom vymedziť voči predchádzajúcemu režimu. Na druhej 

strane ideologicky patria do rovnakej časti ideologického spektra ako bývalá štátostrana.
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Cieľom tejto diplomovej práce je porovnať vývoj ľavicových politických strán 

v Českej republike a na Slovensku. Rozdiely a podobnosti v tomto vývoji odrážajú 

jednak rozdiely a podobnosti v politickej kultúre oboch štátov, a jednak poskytujú 

informáciu o povahe týchto strán. Vzájomná podobnosť a nedávna spoločná minulosť 

oboch štátov dáva dobrý predpoklad k relevantným výsledkom použitia komparatívnej 

analýzy.

Na tomto mieste by som chcel poďakovať všetkým, ktorí mi pri písaní tejto práce 

nejakým spôsobom pomohli. Predovšetkým ďakujem svojmu konzultantovi PhDr. 

Petrovi Justovi, odbornému asistentovi na katedre politologie IPS FSV UK. Za všetky 

nedostatky tejto práce samozrejme nesiem plnú zodpovednosť sám.

Štruktúra práce a metodológia

Práca sa skladá z niekoľkých častí. Prvá časť je venovaná teoretickému výkladu 

niektorých polito logických teórií, ktoré sa viažu k skúmanej téme. Prvou je teória 

prechodov, ktorá poskytuje teoretické zázemie pre pochopenie prostredia, v ktorom sa 

český a slovenský systém vyvíjal. Ďalej sa venujeme problému klasifikácie strán. Na 

základe teórie cleavages a teórie straníckych rodín vymedzíme okruh politických strán 

pre ďalšie skúmanie a komparáciu. Text vychádza z odborných publikácií k tejto 

problematike (pozri nižšie).

Nasledujúce dve časti sa venujú postupne situácii v Českej republike a na 

Slovensku. Tieto kapitoly o straníckych systémoch, resp. jednotlivých stranách, sú 

zamerané viac deskriptívne ako analyticky. Ich cieľom je predovšetkým sumarizovať a 

prehľadne rozčleniť materiál pre komparáciu.

V kapitole nazvanej "Komparácia" je ucelene porovnaný materiál získaný 

v predchádzajúcich častiach. Niektoré porovnania sa samozrejme objavujú aj 

v predchádzajúcich kapitolách, v tejto časti ide o akési komplexné zhrnutie, vyvodenie 

záverov a popis trendu. Porovnávané sú podľa rozličných kritérií jednotlivé strany, ako 

aj celkový charakter ľavicových strán.
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Literatura a iné zdroje k téme ľavicových strán politických strán

Teoretická časť vychádza zo štandardných publikácii. K použitým teóriám 

existuje množstvo literatúry. Text využíva jednak práce českých autorov (napr. Novák, 

1997; Říchová, 2002; Dvořáková, Kunc, 1994) a jednak klasické práce zahraničných 

politológov (napr. Rokkan, Lipset, 1967; Lijphart, 1984).

Kapitola o stranách v Českej republike sa opiera o viacero prác, ktoré o českom 

straníckom systéme vyšli v nedávnej dobe. Základom v tejto oblasti je obsiahla kniha 

Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 

v letech 1861-2004, ktorú napísal široký kolektív autorov (Marek, Malíř a kol., 2005). 

Ďalším komplexným zdrojom o českých stranách je napríklad kniha Pavla Pšeju 

Stranický systém České republiky: politické strany a jejich vývoj 1989-1998 (2005). 

Niektoré informácie sú potom doplnené z užšie zameraných publikácií.

Podobný prístup je zvolený v prípade Slovenska. O slovenskom straníckom 

systéme zatiaľ neexistuje publikácia ekvivalentná spomínanej českej knihe Politické 

strany (Marek, Malíř a kol., 2005). Významným príspevkom je nová kniha českého 

politológa Lubomíra Kopečka Politické strany na Slovensku 1989 až 2006 (2007). 

Kvalitným zdrojom podrobných informácií sú súhrnné správy o stave spoločnosti, ktoré 

vydáva bratislavský Inštitút pre verejné otázky.

V obmedzenej miere sú v práci použité aj primárne zdroje. Sú to predovšetkým 

zdroje z prostredia strán -  rôzne programy, vyhlásenia a iné stranami zverejnené 

informácie. V analýze sú tiež použité výsledky parlamentných volieb, ako ich zverejnili 

štatistické úrady v oboch štátoch.1

1 Ak nie je  uvedené inak, volebné výsledky v rokoch 1990 a 1992 sa vzťahujú k voľbám do Českej, resp. 
Slovenskej národnej rady. Zisky jednotlivých strán vo voľbách do Federálneho zhromaždenia boli zväčša 
podobné ako v voľbách do národných rád. Na rozdiely podľa potreby upozorníme.



2 Teoretická časť

V tejto kapitole sa venujeme dvom významným oblastiam politologickej teórie. 

Najprv stručne predstavíme niektoré závery teórie prechodov. Keďže systémy, ktorými 

sa táto práca zaoberá, sú systémami ktoré sa začali vytvárať v období prechodu, je 

vhodné poznať teoretické zákonitosti takéhoto obdobia. Ďalej sa venujeme problému 

klasifikácie strán, a to teórii cleavages a teórii straníckych rodín. Tieto teórie nám 

umožňujú vymedziť okruh strán, ktoré budeme v oboch systémoch komparovať.

2.1 Prechody k demokracii a utváranie pluralitného straníckeho systému

Teória prechodov patrí medzi novšie, ale rýchlo sa rozvíjajúce oblasti politológie. 

Pôvodne bola táto oblasť výskumu orientovaná na rozpad demokratických režimov a 

nastolenie diktatúr. Až neskôr sa záujem politológov obrátil k prechodom k demokracii. 

Podkladom pre staršie štúdie boli štáty Latinskej Ameriky. Prechody k demokracii boli 

neskôr študované v štátoch južnej Európy. Koniec studenej vojny poskytol 

bezprecedentné množstvo materiálu pre túto oblasť štúdia a stredná a východná Európa 

sa stala "největší skutečnou laboratoří pro teoretické úvahy i empirická studia". 

(Říchová, 2002: 241)

Na úvod je potrebné definovať samotný pojem prechodu. Existujú rôzne 

vymedzenia prechodov. Autori sa však zhodujú, že tento termín v zásade označuje 

interval medzi jedným a druhým politickým režimom. Nie je teda možné povedať, že 

tento termín označuje určitú kvalitu alebo stav systému. Przeworski upozorňuje, že 

samotný pojem prechod neimplikuje nutne zmenu režimu (Maďarsko 1956, 

Československo 1968, Poľsko 1981). Režim sa môže zrútiť, zásadne reformovať alebo 

dokonca prežiť, (cf. Dvořáková, Kunc, 1994: 76-78)

Jednotlivé historické prechody sú odlišné, existujú však medzi nimi niektoré 

podobnosti. "Pro přechod je charakteristické, že v jeho průběhu nejsou trvale 

definována a všeobecně přijímána pravidla politické hry, neb to je to, o co především 

jde." (Dvořáková, Kunc, 1994: 77) V období prechodu bojujú jednotliví aktéri nielen za 

uspokojenie svojich záujmov, ale aj o určenie pravidiel, ktoré budú rozhodovať 

o víťazoch a porazených v budúcnosti.
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Politológovia vytvorili rôzne typológie a klasifikácie prechodov. Klasická 

typológia pochádza z diela Alfreda Stepana.2 Stepan rozlíšil sedem základných typov 

ukončenia nedemokratických režimov:

1. vnútorná reštaurácia po dobytí zvonka;

2. vnútorné preformulovanie;

3. zvonka monitorované nastolenie;

4. redcmokratizácia začatá zvnútra autoritářských režimov;

5. ukončenie režimu tlakom spoločnosti;

6. pakt medzi politickými stranami;

7. organizovaná násilná revolta koordinovaná reformistickými stranami;

8. revolučná vojna vedená marxistami.

Stepanova klasifikácia je hodnotená ako najpodrobnejšia, ale vyvoláva tiež kritiku. 

Hlavnou námietka smeruje k tomu, že v praktickej analýze ťažko možno udržať čistotu 

Štěpánových logických typov. Jednotlivé reálne prechody treba preto klasifikovať ako 

viac alebo menej komplexnú zmes týchto typov. (Dvořáková, Kunc, 1994: 53-58)

Niektorí autori sa preto rozhodli vytvoriť alternatívne koncepcie. Základom 

klasifikácie, ktorú ponúkli Terry Lynn Karl a Phillippe Schmitter,3 je analýza aktérov 

prechodu a stratégií, ktoré títo aktéri volia. Uvedení autori dospeli k štyrom čistým 

typom prechodov: pakt, vnútenie, reforma a revolúcia. Tieto štyri typy vymedzujú 

kontinuum, do ktorého možno zaradiť jednotlivé historické prechody. Prechod 

v Československu klasifikujú T. L. Karl a P. Schmitter ako pomerne čistú "reformu". 

(Dvořáková, Kune, 1994: 64-67)

2 "Paths toward Redemocratization: Theoretical and Comparative Considerations." Ide o Stepanov 
príspevok k zborníku "Transitions from Athoritarian Rule: Prospects From Democracy", ktorý vydala 
John Hopkins Univerzity v roku 1986.
1 "Models o f Transition in Latin America, Southern and eastern Europe." Štúdia bola publikovaná 
v International Social Science Journal v roku 1991.
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T ypy prechodov  podľa T. L. K arl a P. Schm ittera (cit, podľa D vořákova. Kunc. 1994: 64):

ELITY
AKTÉRI

MASY

Iná koncepcia zohľadňuje podiel aktérov zmeny a tempo zmien. Na základe 

rôznych kombinácii autori dospeli ku klasifikácii analogickej k tej, ktorá bola 

predstavená vyššie. Čistými typmi sú v tomto prípade posilnenie demokratizácie, 

prechod revolučným bojom, prechod transakciou a prechod zlomom. (Říchová, 2002: 

246)

T ypy prechodov, k to ré  uvádza D. Share a S. M ainw aring  (cit, podľa Ř íchová. 2000: 246):

Tempo
demokratizácie

Demokratizácia vedená 
predstaviteľmi 
autoritářského režimu

Demokratizácia vedená proti 
režimu

postupne posilnenie demokratizácie prechod revolučným bojom

rýchlo prechod transakciou prechod zlomom

Posledná koncepcia, ktorú uvedieme, klasifikuje prechody podľa vplyvu 

nedemokratického režimu na proces demokratizácie. Tri základné typy, ktoré táto 

klasifikácia vytvorila sú:

1. prechod transakciou;

2. prechod oddeľovaním;

3. prechod v dôsledku porážky režimu.

Prvý prípad nastáva v prípade, že autoritársky režim zvolí cestu otvárania 

politického systému, pretože udržanie moci je príliš nákladné a postupný prechod sa 

javí ako výhodný pre zabezpečenie budúcej pozície. V druhom prípade autoritársku 

režim zostáva dostatočne silný na to, aby diktoval postup prechodu. Posledný typ 

označuje kolaps režimu.

STRATÉGIA 

KOMPROMIS SILA

multilaterálna jednostranná

PAKT VNÚTENIE

REFORMA REVOLÚCIA
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V súvislosti s transakciou je nutné zmieniť pojem "dohodnutý (sjednaný) 

prechod", teda situáciu, kde prechod prebehne na základe dohody predstaviteľov režimu 

a opozície. Tento prípad dáva podľa politológov najväčšie šance pre nastolenie funkčnej 

demokracie. Do tejto kategórie možno zaradiť aj prechod v Československu. (Říchová, 

2002: 245-247)

Okrem klasifikácie prechodov sa politologický výskum sústredil aj na skúmanie 

samotného procesu prechodu. V tejto súvislosti sa objavujú rôzne pokusy o vymedzenie 

hlavných etáp prechodu. Prvý z týchto pokusov pochádza od Dankwarda Rustowa 

("Transitions to Democracy: Towards a Dynamic Model", 1970). Rustow identifikoval 

tri základné fázy transformácie: prípravnú, rozhodujúcu, a navykaciu. Dôležitým 

faktorom podľa Rustowa je neschopnosť jednotlivých aktérov kompletne ovládnuť 

proces prechodu. K úspešnému prechodu k demokracii, "je nutná ochota ke 

kompromisům, pomínčná neschopností kteréhokoli z aktérů dosáhnout v rámci 

transformačních etap rozhodující převahy nad ostatními." (Říchová, 2002: 249-251)

Významný príspevok k etapizácii prechodov pochádza od Adama Przeworského. 

Przeworski rozdelil prechod na dve hlavné etapy: liberalizáciu a demokratizáciu.

V prvej etape sa z akýchkoľvek dôvodov politický systém otvára, poskytuje rôzne práva 

novým jednotlivcom alebo skupinám alebo mení pravidlá vlády. Toto otvorenie nemusí 

nevyhnutne vyústiť do prechodu k demokracii. Takýto výsledok je len jednou 

z možností, a často pomerne málo pravdepodobnou. (Dvořáková, Kunc, 1994: 82-98; 

Říchová, 2002: 251-255)

Demokratizácia nadväzuje na úspešnú liberalizáciu. Táto fáza sa začína 

v momente, keď vznikajú dohody medzi mocenskými elitami a skupinami mimo 

mocenského prostredia o nových pravidlách hry. Pre toto obdobie je typické spojenie 

umiernených krídiel oboch skupín proti tvrdému jadru režimu a radikálom opozície a 

zároveň vznik širokých, vnútorne málo diferencovaných hnutí.

Konečný výsledok tejto fázy závisí od pomeru síl jednotlivých skupín a od ich 

ochoty vzájomne spolupracovať. Przeworski sa vo svojej analýze opiera o teóriu hier. 

Ak je pomer síl dopredu známy a je nerovný, inštitúcie ratifikujú tento pomer.

V prípade, že je pomer síl známy, ale je vyrovnaný, nastáva komplexná situácia 

s otvoreným koncom. Konečne ak pomer síl nie je hráčom známy, mnohé záleží na



momente spísania ústavy. Zdá sa, že práve inštitúcie vytvorené v tejto situácii majú 

najväčšiu nádej na stabilitu. (Dvořáková, Kunc, 1994: 97-98)

Rôzne stratégie spolupráce jednotlivých aktérov tiež významne ovplyvňujú 

výsledok demokratizačnej etapy prechodu. Aj v tomto prípade Przeworski uplatnil 

teóriu hier a došiel k štyrom rôznym výsledkom demokratizácie. (Říchová, 2002: 254- 

255) Prechod v Československu zrejme najlepšie zodpovedá variante "demokracie so 

zárukami".

T ypy prechodov  podľa P rzew orskeho  (cit, podľa Ř íchová. 2000: 254):

P R E D ST A V IT E Ľ M I 
T V D R F I I ÍNIF

REFORMÁTORI
spolupracujú  s

U M IE R N E N ÍM I

V prvom období prechodu proti sebe stojí režim a opozícia. Opozičné hnutie je 

spravidla málo diferencované. Až neskôr v procese transformácie sa opozícia rozpadá 

na základe vnútornej diferenciácie a vzniká pluralitný systém. O politickej diferenciácii 

v spoločnosti, ktorá vedie k vzniku rôznych politických strán, pojednávajú nasledujúce 

subkapitoly.

Pri skúmaní českého a slovenského politického systému je potrebné brať ohľad na 

nedávnu minulosť. Poznatky tranzitologického výskumu sú dôležité aj v prípade 

analýzy politických strán. Je dôležité si uvedomiť, že interakcie viacerých dnešných 

aktérov, jednotlivcov a skupín, sa začali formovať v období prechodu. Tento fakt 

pomáha vysvetliť postavenie a vzťahy mnohých politických subjektov. Osobitné 

postavenie potom zaujíma koministická strana, ktorá bola reprezentantom vládnuceho 

režimu.

2.2 Teória cleavages

Vytváranie typológií politických strán patrí ku klasickým témam politológie. Táto 

oblasť patrí k najrozvinutejším častiam v straníckom výskume. Existuje veľké množstvo

U M IE R N E N Í  
spo lupracu jú  s 

R A D IK Á L M I R E F O R M Á T O R M I

Autoritářský režim 
prežíva v starej 
forme

Autoritářský režim 
sa uchováva vďake 
určitým ústupkom

Demokracia 
bez záruk

Demokracia 
so zárukami
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rôznych typológií a klasifikačných kritérií, ktoré sú však často len modifikáciou 

niekoľkých základných schém. Zároveň sa v tejto oblasti prejavuje pojmová nejasnosť a 

prekrývanie rôznych schém, ktorá je výsledkom prirodzenej plurality politológie. (Fiala, 

Strmiska, 1998: 77)

Táto práca sa opiera o dve možné typológie. Prvá z nich vychádza z historicko- 

konfliktného prístupu k analýze politických strán, teórie tzv. cleavages. Nie je cieľom 

tejto práce podať komplexný výklad tejto koncepcie, preto sa obmedzíme na základné 

predstavenie teórie a jej implikácie pre túto prácu.

Na začiatku je vhodné vymedziť samotný pojem cleavage.4 Cleavage predstavuje 

"střet odlišních zájmových skupin o přisvojení si co největší části omezených 

materiálních či nemateriálních hodnot" (Klíma, 1998: 65). Tieto záujmové skupiny 

môžu byť definované rôznymi znakmi, typickými príkladmi sú sociálna trieda, 

náboženstvo, etnická či regionálna príslušnosť.

Z hľadiska analýzy politických strán je vhodné tento termín vymedziť presnejšie, 

a skúmať len štiepne línie, ktoré súvisia so vznikom politických strán. Michal Klíma 

uvádza tri zložky, ktoré musia byť v "rozpore" prítomné: " 1) reálný rozdíl v sociální 

struktuře; 2) projev odlišnosti ve zvláštním kolektivním vědomí; 3) organizační 

dovršení uvědomovaného rozdílu (zájmu) především v podobě politické strany." 

(Klíma, 1998: 68) Samotná existencia rozdielov v spoločnosti teda nepostačuje k vzniku 

konfliktnej štiepnej línie. Je potrebné uvedomenie si tohto rozdielu a jeho politická 

inštitucionalizácia.

Klasická teória vychádza z práce S. M. Lipseta a S. Rokkana "Party Systems and 

Voters Alignments: Cross-National Perspectives" (1967). Rokkanova teória vychádza 

z predpokladu, že konflikty, ktorými spoločnosť prechádza, spôsobujú hlboké a 

pretrvávajúce politické rozdelenia spoločnosti. Takéto konflikty sa objavujú 

v zlomových bodoch histórie, a to v reformácii a sociálnych revolúciách.

Lipset a Rokkan formulovali štyri základné štiepne línie. Ich základom sú dve 

revolúcie -  národná a priemyselná. Tieto revolúcie sa prejavujú v dvoch dimenziách, a

4 Termín "cleavage" býva do češtiny preložený rôzne. Miroslav Novák (1997) požíva výrazy "štěpení" 
alebo "rozštěpení", Michal Klíma (1998) prekladá cleavage ako "rozpor". Petr Fiala a Maximilián 
Strmiska (1998) uvádzajú preklad "konfliktní linie", Blanka Říchová a Aleš Lisa (1995) použili termín 
"štěpná linie". V tejto práci sú použité rôzne preklady, keďže sú synonymami a všetky odrážajú 
Rokkanov zámer.

10



to v teritoriálnom rozčlenení kontroly a vo fungovaní systému. (: 104). Samotný pojem 

revolúcie tu neoznačuje násilnú zmenu režimu, ale významnú spoločenskú zmenu.

K oncepcia cleavages podľa S. R okkana (cit, podľa N ovák. 1997: 104):

revolúcie 
národná priemyselná

teritoriálna centrum / periféria mesto / vidiek
osi

funkčná cirkev /štát vlastníci / pracujúci

Rokkan aplikoval svoju koncepciu na štáty západnej Európy. Stredná a východná 

Európa prešli odlišným historickým vývojom, a to nielen v dvadsiatom storočí, ale aj 

v predchádzajúcom období. To však neznamená, že by sa Rokkanova teória nedala 

aplikovať na systémy mimo západnej Európy.

Prvá z Rokkanových štiepnych línií je centrum -  periféria. Vznik tejto línie má 

niekoľko podmienok. Prvou je existencia jasne ohraničenej a silnej kultúry vo vnútri 

určitého teritória. Ďalšou je silný kultúrny a ekonomický vplyv na perifériu z centier 

mimo územia štátu a pomerne slabý vplyv štátneho centra. Konečene treťou 

podmienkou je malá ekonomická závislosť na politickom centre.

Cleavage cirkev -  štát vychádza zo sekularizačných trendov 19. a 20. storočia. Jej 

základom je boj o postavenie náboženstva a cirkvi v spoločnosti. Tradične je táto línia 

spojená najmä s katolíckymi krajinami. Podľa Kopečka, "významnejší roli v zakládání 

křesťanských stran sehrála katolická církev díky své lepší organizaci, nadnárodnímu 

charakteru a propracované sociální doktríně." (Kopeček, 2002)

Ďalšie dve štiepne línie vychádzajú z priemyselnej revolúcie. Konzervatívna 

vidiecka komunita mala v 19. storočí problém s prijímaním prudkých spoločenských 

zmien, ktoré vychádzali z mestského prostredia. Z tohto odlišného postoja vychádza 

cleavage vidiek -  mesto. Toto štiepenie má niekoľko rovín. Medzi mesto a vidiekom 

existovali rôzne ekonomické záujmy, ďalej tu panuje teritoriálne napätie a navyše 

vidiek na seba prevzal úlohu kultúrnej opozície voči zmenám. V rámci tohto štiepenia 

sa oddeľujú konzervatívne strany, reprezentujúce šľachtu a vidiek, a liberálne strany, 

zastupujúce záujmy mesta. (Klíma, 1998: 97-99)

Najdôležitejším prvkom pre utváranie súčasných strán sa javí cleavage vlastníci -  

pracujúci. Tieto dve skupiny stáli proti sebe už pred rozšírením volebného práva.
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Pracujúci v rozvíjajúcom sa priemysle sa organizovali do odborov. Na druhej strane 

vlastníci kapitálu a zamestnávatelia sa organizovali do priemyslových a hospodárskych 

komôr a zväzov. Toto štiepenia sa neskôr odrazilo pri formovaní politických strán. 

Reprezentantom pracujúcich sa stali masové ľavicové stany. Proti nim na pravici stáli 

strany, ktoré vznikli ako dôsledok predchádzajúcich štiepení.

Cleavage vlastníci -  pracujúci sa stalo základom pravo-ľavého delenia politického 

priestoru. Klíma (1998: 101) píše priamo o triednom rozpore a stranách pravice a 

ľavice. Ostatné štiepenia ho rôznym spôsobom dopĺňajú. "Podle situace v jednotlivých 

zemí tak došlo k obsazení pravé i levé části politického spektra. Třídní cleavage vedlo 

k určité konvergenci jednotlivých systému stran." (Kopeček, 2002) Táto konvergencia 

umožňuje komparáciu jednotlivých častí politického spektra naprieč rôznymi krajinami.

V politologickcj literatúre sa objavujú aj iné koncepty. Maurice Duverger uvádza 

tri štiepenia, čiastočne zhodné s konceptom Rokkana a Lipseta. Duverger rozlišuje 

medzi stranami náboženskými a laickými (cf. cirkev -  štát), liberálnymi a dirigistickými 

(cf. vlastníci -  pracujúci) a pridáva rozdelenie strany východné a západné, 

(podrobnejšie o tom píše : 103)

Rokkanova koncepcia nevysvetľuje dostatočne vznik všetkých politických strán.

V ľavej časti politického spektra sa napríklad objavujú socialistické a komunistické 

strany. Oba typy strán vychádzajú z toho istého štiepania a predsa sú výrazne odlišné. 

Z tohto dôvodu sa niektorí politológovia snažili nájsť ďalšie štiepne línie.

Jedno takéto štiepenie uvádza Daniel-Louis Seiler. Jeho koncepcia obsahuje tretiu 

revolúciu, a to medzinárodnú revolúciu, ktorá prebehla len v niektorých štátoch.

V teritoriálnej dimenzii táto koncepcia vytvára cleavage štát -  občianska spoločnosť, 

tj. oddeľuje strany totalitné a demokratické. Vo funkčnej dimenzii existuje štiepenie 

minimalisti -  maximalisti. Tu stoja proti sebe strany sociálne a liberálne. Táto teória je 

použiteľná pre analýzu postkomunistických štátov strednej Európy, (cf. Novák, 1997: 

106)
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K oncepcia cleavages podľa D .-L .S eilera(cit. podľa N ovák. 1997: 106):

teritoriálna

osi

národná

centrum / 
periféria

funkčná cirkev / 
štát

revolúcie
priemyselná

mesto / 
vidiek

medzinárodná

štát / občianska 
spoločnosť

vlastníci / 
pracujúci

minimalisti / 
maximalisti

Túto koncepciu modifikuje Miroslav Novák na základe pripomienok J. a 

M. Charlotových. Ako tretiu revolúciu pridáva Novák revolúciu totalitarizmu. Funkčná 

dimenzia vytvára cleavage štát -  občianska spoločnosť a oddeľuje strany 

monopolistické a demokratické. Na teritoriálnej osi Novák uvádza štiepenie domáce -  

medzinárodné, príp. partikularistické -  kozmopolitné. Zároveň však pripúšťa, že 

v niektorých prípadoch je ťažké stranu klasifikovať podľa tohto kritéria (: 108-109)

M odifikovaná koncepcia c leavages podľa M. N ováka (1996: 109):

revolúcie

teritoriálna

národná

centrum / 
periféria

priemyselná

mesto / 
vidiek

totalitná

domáce /
medzinárodné

osi

funkčná cirkev / 
štát

vlastníci / 
pracujúci

štát / občianska 
spoločnosť

Na záver uvedieme ešte výskum Arendta Lijpharta z jeho klasického diela 

"Democracies: patterns o f majoritarian and consensus government in twenty-one 

countries" (1984). Lijphart tu definuje až sedem štiepnych línií, ktoré označuje "issue 

dimensions".5 Za najdôležitejšiu označuje socioekonomickú dimenziu, tj. rozdelenie na

5 Lijphart (1984: 128) uvádza nasledujúcich sedem "issue dimensions":
1. socioeconomic
2. religious
3. cultural-ethnic
4. urban-rural
5. regime support
6. foreign policy
7. postmaterialism.

Prvé štyri štiepenia sa v podstate kryjú s Rokkanovou teóriou cleavages, Lijpahrt pridal tri nové.
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pravicu a ľavicu, ktorá je definovaná na základe štyroch rozdielnych postojov: 

"(1) governmental vs. private ownership o f the means o f production; (2) a strong vs. 

weak governmental role in economic planning; (3) support o f vs. opposition to the 

redistribution o f wealth from rich to the poor; and (4) the expansion vs. resistance to 

governmental social welfare programs." (Lijphart, 1984: 129)

Lijphart skúmal významnosť (salience) jednotlivých štiepení v dvadsiatich dvoch 

demokratických straníckych systémoch. V jednotlivých systémoch hodnotil význam 

buď ako vysoký alebo mierny (stredný, medium). Socioekonomické štiepenie ako 

jediné existuje vo všetkých skúmaných systémoch, v devätnástich z dvadsiatich dvoch 

skúmaných systémov Lijphart zhodnotil význam tohto štiepenia ako vysoký (výnimkou 

je USA, Kanada a Írsko). Celkovo z 55,5 identifikovaných štiepení v skúmaných 

systémoch, Socioekonomické dimenzia predstavuje 20,5.6 (Lijphart, 1984: 130)

Lijphart uzatvára, že "left-right issue dimensions are real and pervasive and that 

they have major political consequences", aj keď tieto výsledky nie sú rovnaké vo 

všetkých štátoch. Ďalej tiež poznamenáva, že v žiadnom zo skúmaných systémov nie je 

pravo-ľavé rozdelenie tak malé, že by bolo možné prehlásiť ho za zanedbateľné. 

(Lijphart, 1984: 132)

V spoločnostiach, v ktorých demokracia funguje len krátko, alebo v ktorých bol 

demokratický vývoj na dlhú dobu prerušený, ťažko možno predpokladať existenciu 

hlboko zakorenených štiepnych línií. V prvom období prechodu k demokracii exituje 

jedna hlavná štiepna línia, a to rozdelenie podľa postoja k odstraňovanému režimu. 

Následne však dochádza k diferenciácii politického spektra. Niektoré cleavages sa 

vytvárajú na základe aktuálnych problémov. Pravo-ľavé rozdelenie však možno označiť 

za (aspoň latentne) prítomné v každej spoločnosti, v ktorej existujú majetkové a 

príjmové nerovnosti.

2.3 Teória straníckych rodín

Teória straníckych rodín používa ako kritérium klasifikácie idcovo-programatický 

profil politických strán. "Pojmy jako 'duchovní rodina', rodina politických stran, 

stranicko-politický tábor, ideologický blok, sektor, 'ohnisko' či 'kryštalizační boď se

6 Lijphart priraďuje dimenzii s vysokým významom hodnotu 1, a dimenzii s miernym významom 
hodnotu 0,5.
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v rámci výzkumu politických stran a stranických systémů uplatňují, již tradičně, 

v různých pojetích a souvislostech." (Fiala, Strmiska: 2001a) V politickej vede existujú 

rôzne typologie tohto druhu.

Teória straníckych rodín podobne ako teória cleavages poskytuje základ pre 

komparatívnu analýzu politických strán. Opäť je na mieste pripomenúť, že cieľom tejto 

práce nie je podať komplexný výklad problematiky klasifikácie či typológie politických 

strán. Preto sa obmedzíme na stručnú charakteristiku teórie straníckych rodín a jej 

aplikáciu pre potreby tejto práce.

Základom koncepcie strníckych rodín je práca "Parteien in westlichen 

Demokratie", ktorú publikoval Klaus von Beyme v roku 1982. Beyme postupoval pri 

vytváraní typológie historicky a jeho typológia je  súčasne vývojovou typológiou. Vo 

svojej práci Beyme dospel deviatim straníckym skupinám, ktoré vychádzajú 

z diferenciácie politických strán na základe konfliktných línií. (Fiala, Strmiska, 1998: 

89)

Stranícke (ideologické) rodiny, ktoré uvádza K. von Beyme (cit, podľa Fiala. Strmiska. 

1998: 89):

1. liberálne a radikálne strany;

2. konzervatívne strany;

3. socialistické a sociálnodemokratické strany;

4. křesťanskodemokratické strany;

5. komunistické strany ;

6. roľnícke strany;

7. regionálne a etnické strany;

8. extrémne pravicové strany;

9. ekologické hnutia.

Význam tejto teórie spočíva v tom, že klasifikuje strany podľa zrejme 

najpodstatnejšieho kritéria. Beyme sa oslobodil od predsudkov mnohých politológov, 

ktorí sa vyhýbali zaradeniu ideológie do analýzy politických strán. Je to však práve 

ideologické a programové vybavenie, ktoré umožňuje strany rozlišovať a klasifikovať 

naprieč krajinami. Takáto univerzálna klasifikácia je užitočná najmä v situácii, keď
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pravo-ľavé spektrum nie je totožné vo všetkých politických systémoch a navyše sa často 

nedá aplikovať na všetky politické diskusie, (cf. Fiala, Strmiska, 1998: 89-91)

Problematickým bodom tejto koncepcie je samotné zaradenie politických strán do 

jednotlivých rodín. Názvy strán môžu byť značne zavádzajúce. Napríklad vo vzťahu 

k ľavicovým stranám, termíny ako "komunistická", "ľavicová" či "ľavica" možno často 

považovať za indikátor ľavicovosti, označenie "socialistická" je oveľa menej 

spoľahlivým znakom ideologickej orientácie.

K vytvoreniu naozaj relevantnej klasifikácie je potrebné podrobne analyzovať 

programy a činnosť skúmaných strán. Klasifikácia by nemala byť založená len na 

povrchnej analýze politických proklamácií či dennej tlače. Do úvahy pri tom treba 

zobrať najmä snahu strany získať širokú voličskú podporu. Skutočný program môže byť 

odlišný od verejných proklamácií. '"Rodinnou příslušnost' politické strany je tedy 

vhodné posuzovat jako produkt interakcí, do něhož zasahují rozmanité kombinace 

činitelů, činitelů vůči příslušné straně endogenních i exogenních." (Fiala, Strmiska: 

2001b)

Podstatnou otázkou pre túto prácu je vzťah klasifikácie strán do ideologických 

rodín a zaradenie na pravo-ľavej škále. Je zaradenie určitej politickej strany určitej 

rodine automaticky a za každých okolností spojené s jej jednoznačným zaradením do 

"priestorovo" definovaného bloku? Fiala a Strmiska sa domnievajú, "že příslušnost ke 

stranicko-politické rodině (zahrnující různé druhy a stupně příbuznosti, včetně 

'spříznění volbou') podmiňuje či spolupodmiňuje - nikoli však bezezbytku a nikoli 

nezávisle na dalších faktorech - umístění příslušné politické strany na pravo-levé škále." 

(Fiala, Strmiska: 2001a)

Nie je možné univerzálne stotožniť pravo-ľavé rozloženie politických strán a 

klasifikáciu do straníckych rodín. Fiala a Strmiska pripomínajú, že "umístění 

politických stran v rámci pravo-levé škály představuje konec konců produkt interakcí 

stran (v rámci daného systému politických stran) a v širokém slova smyslu interakcí 

stran s příslušným prostředím." (Fiala, Strmiska: 2001a) Zaradenie v "priestorovej" 

škále je teda závislé na konkrétnom politickom a straníckom systéme. Rovnaké pozície 

v pravo-ľavom spektre môžu byť v rôznych systémoch obsadené stranami patriacimi do 

rozdielnych ideologických rodín.
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V súvislosti s analýzou stredoeurópskych systémov je potrebné pripomenúť, že 

koncept straníckych rodín bol pôvodne koncipovaný pre klasifikáciu západoeurópskych 

strán. Aplikovať tento koncept na postkomunistické politické systémy nie je 

nelegitímne. Zároveň však nie je možné mechanicky prebrať postupy použité 

v pôvodných výskumoch a predpokladať, že stredo- a východoeurópske politické 

systémy sú derivátom západoeurópskych systémov. "Z toho vyplývá, že aplikace pojmú 

a schémat západoevropské provenience -  v zásadě možná -  má největší naději na 

úspěch tehdy, pokud jsou jednotlivé koncepty a modely v potřebné míře 'odpojeny' od 

původních (západoevropských) vzorů." (Fiala, Strmiska: 2001b)

Niektorí autori navrhli alternatívne klasifikácie straníckych rodín. Tieto sa snažia 

lepšie zachytiť situáciu v strednej a východnej Európe. Ako príklad uvádzajú Fiala a 

Strmiska (podzim 2001) klasifikáciu navrhnutú Paulom G. Lewisom. Hodnotia ju však 

pomerne negatívne. Zvlášť problematická je rodina nástupnických, ex-komunistických 

strán. Takáto klasifikácia nie je veľmi nápomocná pri komparácii, keďže strany patriace 

do tejto kategórie prešli rôznym stupňom "sociáldemokratizácie". Ťažko predpokladať, 

že spoločné dedičstvo bude spoločným určujúcim faktorom v ideologickej a 

programovej orientácii týchto strán.7

Nakoniec musíme vymedziť, čo je ľavicou v skúmaných politických systémoch 

Českej republiky a Slovenska. Pre účely tejto práce budeme za ľavicové označovať 

strany komunistické a strany socialistické či sociálnodemokratické. Toto zodpovedá 

všeobecne prijímanému poňatiu v spoločnosti. Spornou otázkou zostáva zaradenie 

ekologických strán. Na druhej strane, vzhľadom na súčasnú spoluprácu českej Strany 

zelených s pravicovou ODS, sa nezaradenie environmentalistov k ľavici javí ako 

legitímne. V prípade slovenskej Strany zelených ide o stranu pomerne marginálnu, a 

preto sa nedopustíme zásadnej chyby, ak ju do analýzy nezahrnieme.

7 Podľa stupňa "sociáldemokratizácie" možno strany zvyčajne zaradiť do rodiny sociálnodemokratických 
alebo komunistických strán. Túto výhradu P. Fialu a M. Strmisku podporuje aj komparácia v tejto práci.



3 Vývoj v Českej republike
v

Pluralitný stranicky systém sa v Československu začal utvárať v novembri 1989. 

Aj keď niektoré skupiny, ktoré sa neskôr etablovali ako politické strany, existovali už 

v období pred Nežnou (česky "Sametovou") revolúciou, nemožno hovoriť o kontinuite 

straníckeho systému. Revolúcia predstavuje zlomový bod a počiatok nového systému 

politických strán. Táto kapitola sa venuje vývoju tohto nového straníckeho systému 

v Českej republike a špecificky stranám v ľavej časti ideologického spektra.

Na úvod treba poznamenať, že hoci sa český a slovenský stranícky systém začali 

vytvárať v ére spoločného štátu, oba systémy boli od začiatku pomerne autonómne. 

Tomuto vývoju napomohol v tom  čase platný volebný systém, ktorý umožňoval vstup 

do parlamentu i politickým subjektom, ktoré prekročili obmedzovaciu klauzulu len 

v jednej z dvoch republík. (Šanc, 2005: 108) V rokoch 1990 -  1992 neexistovali 

relevantné strany na federálnej úrovni a rozpad federácie nemal na stranícky systém 

oboch štátov prakticky žiaden priamy vplyv. Preto môžeme sledovať vývoj oboch 

systémov od spoločného východiskového bodu, ktorým je november 1989.

Vývoj jednotlivých ľavicových strán je nutné sledovať v kontexte vývoja celého 

straníckeho a politického systému. Preto najprv stručne načrtneme hlavné rysy vývoja 

straníckeho systému Českej republiky. Na základe tejto osnovy potom podrobne 

analyzujeme jednotlivé ľavicové strany. Celkový kontext je potrebné zohľadniť aj 

v komparatívnej analýze. Špecifické vlastnosti jednotlivých strán a ich vzťahov sú 

predovšetkým dôsledkom politického systému, v ktorom sa utvárali.

Vývoj pluralitného straníckeho systému v Českej republike možno rozdeliť do 

niekoľkých etáp. V literatúre sa objavuje niekoľko možností členenia doterajšieho 

vývoja. David Šanc (2005: 108) rozdeľuje vývoj do štyroch fáz. Deliacim kritériom sú 

voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky, resp. do Federálneho 

zhromaždenia ČSFR a Českej národnej rady pred rozdelením federácie. Výsledky 

týchto volieb majú podľa autora "na český politický i stranický systém zásadní vliv". 

(Šanc, 2005: 108, pozn. 11)

Etapy vývoja českého straníckeho systému podľa volieb (Pšeia. 2005: 29):

1. Kladenie základov systému (november 1989 -  voľby v júni 1990)

2. Utváranie systému (voľby 1990 -  voľby 1992)



3. Stabilizácia systému (voľby 1992 -  voľby 1996)

4. Vyvažovanie síl v systéme (voľby 1996 -  voľby 2002, resp. do súčasnosti)

Mierne odlišné rozčlenenie vývoja straníckeho systému v ČR uvádzajú Petr Fiala 

a Maximilián Strmiska (2005). Uvedení autori sa snažili o postihnutie dvoch 

podstatných systémových dimenzií, a to "jednak evoluce formátu (počtu) a konfigurace 

relevantních politických stran, jednak vývoje převládajících vzorců interakcí těchto 

stran" (Fiala, Strmiska, 2005: 1359). Z tohto dôvodu sú deliacim kritériom nielen voľby 

do PS P ČR, ale aj významné udalosti ako rozpad Občanského fóra v roku 1991.

Etapy vývoja českého straníckeho systému podľa P. Fialu a M. Strmisku (2005: nóP):

1. renesancia straníckopolitického pluralizmu (november 1989 -  jún 1990)

2. obdobie "prvej vlny" štruktúrovania straníckopolitickej sústavy (leto 1990 -

marec 1991)

3. obdobie "druhej vlny" štruktúrovania straníckopolitickej sústavy (jar 1991 —

jún 1996)

4. stabilizácia formátu straníckeho systému a počiatok krízy koaličných formúl

(leto 1996- jú n  1998)

5. obdobie pokračujúcej krízy koaličných formúl a experimentu s opozičnou

zmluvou (leto 1998 -  jar 2002)

6. obdobie po voľbách 2002 (autori ho v roku 2005 nepovažovali za uzavreté,

preto mu nepřiřadili žiadnu charakteristiku)

Rozdelenie vývoja systému politických strán podľa parlamentných volieb sa javí 

ako veľmi vhodné. Napríklad Pavel Pšeja (2005: 29-34) diskutuje obe možnosti 

rozdelenia vývoja českého straníckeho systému, následne však volí variantu, ktorú sme 

uviedli ako prvú. V tejto práci sa prikloníme k rozdeleniu do etáp podľa parlamentných 

volieb. S ohľadom na komparáciu so slovenským systémom však bude treba zohľadniť 

aj vnútornú logiku vývoja straníckeho systému.

V prvom období po roku 1989 je určujúcich niekoľko procesov. V prvom rade je 

to vznik a premeny Občanského fóra (OF), ďalej vznik iných politických strán, resp. 

obnovenie ich činnosti, a transformácia strán bývalého Národného frontu. OF vzniklo 

ako široké porevolučné antikomunistické hnutie, ktoré zahŕňalo rôzne opozičné skupiny
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spojené svojím postojom k bývalému režimu (v zmysle štiepenia občianska spoločnosť 

-  autoritárska mocenská elita). Komunistická strana, i keď nestratila úplne voličskú 

podporu, zostala v defenzívnej pozícii.

Okrem Komunistickej strany sa na ľavici objavilo niekoľko ďalších strán. 

Československá sociálni demokracie (ČSSD), ktorá kandidovala v koalícii Sociálni 

demokracie (so SDSS), vo voľbách neuspela. Dostatočnú podporu pre vstup do 

zákonodarných orgánov nezískala ani Československá strana socialistická, bývalá strana 

NF.

Etapa medzi voľbami v rokoch 1990 a 1992 je charakterizovaná najmä diskusiou 

o budúcnosti OF a jeho rozpadom. K vývoju samozrejme došlo aj v iných subjektoch. 

Rozpad OF viedol k nástupu Občanské demokratické strany, Občanského hnutí a 

Občanské demokratické aliance.

S rozpadom OF sa stranícky systém odblokoval a došlo k ďalšej diverzifikácii. 

Podľa Pavla Pšeju "po zániku OF až do voleb 1992 je možno pozorovat zřetelný trend 

k normalizaci, tedy jinými slovy řečeno k rozvrstvení aktérů systému na klasické a stále 

aktuální škále pravice -  levice." (2005: 44) OF predstavovalo inštitúciu obdobia 

prechodu. Z jeho rozpadu profitovali v rôznej miere všetky strany.8

Tretia fáza utvárania straníckeho systému je vymedzená voľbami 1992 a 1996. 

Významnú udalosť v tomto období predstavuje rozpad československej federácie. Ako 

sme uvideli vyššie, stranícke systémy oboch republík sa vyvíjali v podstate samostatne, 

preto rozdelenie nemalo na systém politických strán priamy dopad. V roku 1992 však 

debata o rozdelení predstavovala hlavnú tému politického diskurzu. Ako triviálny efekt 

rozpadu federácie možno uviesť zmenu názvu Československej sociálnej demokracie na 

Českú stranu sociálne demokratickú vo februári 1993.

V období 1992 -  1996 sa prejavilo niekoľko trendov. Za najvýraznejšie označuje 

Pšeja (2005: 85) integráciu a postupné oslabovanie stredu; expanzívnu politiku ČSSD, 

kde sociálni demokrati postupne obsadili priestor medzi KSČM a zmenšujúcim sa 

stredom; a disharmonické trendy vo vládnej koalícii, ktoré viedli k zmene postavenia 

niektorých strán (najmä KDU-ČSL) v systéme.

8 Rozdelenie hlasov OF medzi ostatné subjekty uvádza napr. Pšeja (2005: 166). Z ľavicových strán 
získala rozpadom OF napríklad ČSSD (5 % voličov OF) a Levý blok (1 %).
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Parlamentné voľby v júni 1996 potvrdili trend k redukcii počtu strán. Tieto voľby 

stoja na počiatku stabilizácie formátu straníckeho systému a hľadania stabilných 

vzorcov vzájomnej interakcie. Ukázalo sa, že strany, ktoré neprekročili uzavieraciu 

klauzulu budú do budúcnosti politicky marginalizované. Toto obdobie zároveň 

naznačilo do budúcnosti problematičnost’ vytvárania koalícií za prítomnosti 

nesystémových strán v parlamente (v tomto období KSČM i SPR-RSČ). ČSSD začína 

stelesňovať hlavnú alternatívu k ODS. Sociálni demokrati sa preto musia orientovať na 

spoluprácu s KDU-ČSL a tá sa stáva pivotálnou stranou v systéme.

Predčasné voľby v júni 1998 potvrdili trend redukcie počtu strán. Zároveň sa 

naplno prejavil problém parlamentného zastúpenia nesystémovej KSČM. "Dohoda 

o vylúčení" (conventio ad exeludendum) KSČM9 značne obmedzila možnosti 

koaličného správania. Zároveň úplne vylúčila možnosť zostaviť ľavicovú variantu 

vládnej koalície. Neúspešné vyjednávanie o možnosti zostaviť štandardnú vládnu 

koalíciu viedlo k prijatiu neštandardného riešenia v podobe tzv. opozičnej zmluvy.

Voľby v roku 2002 potvrdili stabilizáciu straníckeho systému. Do parlamentu sa 

dostali všetky subjekty, ktoré v ňom boli zastúpené v predchádzajúcom období. Zároveň 

parlamentné zastúpenie nezískal žiaden iný subjekt. Potvrdila sa základná dichotómia 

pravice a ľavice a pivotálna rola centristickej KDU-ČSL (v koalícii s centristickou US- 

DEU).

Voľby 2006, ktoré predstavujú horný limit tejto práce, v podstate potvrdili 

uvedený trend. Je možné namietnuť, že zastúpenie Strany zelených doterajší trend 

stabilizácie narušuje. Na druhej strane možno argumentovať, že nedošlo k zásadnej 

zmene systému, ale len k nahradeniu jedného centristického subjektu (US-DEU) iným 

takýmto subjektom (SZ).

3.1 Komunistická strana Čech a Moravy

Komunistické strany majú špecifické postavenie v systémoch štátov strednej a 

východnej Európy. Ideológia komunistickej strany je zároveň ideológiou odstráneného 

režimu. V prípade Českej republiky je komunistická strana navyše priamym 

pokračovateľom bývalej štátostrany a od svojej minulosti sa úplne nedištancovala. 

(Balík, 2004; Fiala a kol., 1999: 135-177)

9 Tento pojem používa Maximilián Strmiska (Fiala, Strmiska, 2005; Strmiska 2002).
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V tejto práci sa nebudeme zaoberať komunistickou stranou pred rokom 1989 

Jednak toto obdobie nespadá do vymedzeného časového rámca našej analýzy, jednak by 

takáto analýza nepriniesla žiadne zvlášť relevantné poznatky pre komparáciu, o ktorú sa 

chceme pokúsiť. Ako bolo uvedené vyššie, v novembri 1989 sa začal formovať nový 

stranícky systém, ktorý priamo nenadväzuje na stranícky systém pred Nežnou 

revolúciu. Dôležité je však pripomenúť prvotné rozdelenie v spoločnosti, ktorá vstupuje 

do postkomunistickej transformácie, a to rozdelenie komunisti vs. (demokratická) 

opozícia.

Vznik

Komunistická strana Cech a Moravy vznikla ako územná organizácia KSČ. 

Prvotným zámerom na mimoriadnom zjazde KSČ bolo vytvorenie územnej organizácie 

v Česku s cieľom odstrániť asymetriu spôsobenú existenciou Komunistickej strany 

Slovenska. Komunistická strana Československa sa neskôr transformovala na federáciu 

KSČM a KSS (resp. SDĽ, pozri Kapitolu 4.1). Ešte pred rozpadom československej 

federácie sa komunistické strany od seba strany významne programovo vzdialili a 

formálne sa oddelili.

November 1989 znamenal pre komunistickú stranu závažnú výzvu. Komunisti 

v snahe zachovať si dôveryhodnosť urobili hneď v prvom období výrazné zmeny vo 

vedení, predovšetkým nepopulárneho generálneho tajomníka Milouša Jakeša nahradil 

Karel Urbánek. Vedenie strany sa rozhodlo zvolať mimoriadny zjazd KSČ už na 

december 1989.

Mimoriadny zjazd KSČ, ktorý sa konal 2 0 . - 2 1 .  decembra 1989 v Prahe prijal 

niektoré reformné opatrenia, avšak celkovo sa strana zásadne nezmenila. Názov strany 

zostal zachovaný. Zjazd prijal Akčný program s názvom "Za demokratickou 

socialistickou společnost v ČSSR". Tento program deklaroval snahu o premenu KSČ na 

modernú demokratickú stranu. Novým predsedom strany sa stal Ladislav Adamec.

Medzi reformné oparenia možno počítať rozpustenie Ľudových milícií. Zjazd tiež 

vylúčil zo strany najviac skompromitovaných členov a rehabilitoval členov vylúčených 

v čase normalizácie. KSČ rozhodla o výraznej redukcii aparátu strany. Významné je 

rozhodnutie snemu vytvoriť územnú organizáciu v Česku, ktorá mala odstrániť 

asymetriu v podobe existencie KSS na Slovensku.
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Komunistická strana Čech a Moravy vznikla na základe spomenutého rozhodnutia 

mimoriadneho zjazdu KSČ. Ustanovujúci zjazd KSČM sa konal 31. marca 1990. 

Predsedom strany bol zvolený Jiří Machalík. Oficiálne však bola KSČM registrovaná 

ako samostatná strana až 28. novembra 1990. Volieb v roku 1990 sa český komunisti 

zúčastnili spolu so slovenskými ako súčasť Komunistickej strany Československa. Na 

žiadosť slovenskej strany bola použitá spoločná skratka KSČS.

Na 18. zjazde KSČ, ktorý sa konal 3. -  4. novembra 1990, bola schválená nová 

podoba federálnej strany. KSČ bola naďalej federáciou KSČM a KSS (resp. KSS-SDĽ). 

Federálna strana nebola nadriadená republikovým stranám, ale mala reprezentovať 

spoločné záujmy vo vzťahu k federálnym inštitúciám a iným stranám na úrovni 

federálnych orgánov.

Po zjazde, ktorý transformoval KSČ na federáciu, dochádzalo k stále väčšiemu 

uvoľňovaniu vzťahov medzi KSČM a SDĽ. To bolo spôsobené najmä zväčšovaním 

ideologickej vzdialenosti. V decembri 1991 slovenská SDĽ vystúpila z federácie. 

K definitívnemu zániku KSČ došlo výmazom z registra dňa 23. apríla 1992. (Fiala, 

Mareš, Pšeja, 2005: 1413-1415)

Vnútorný a personálny vývoj

Od svojho vzniku prešla Komunistická strana Čech a Moravy vývojom, ktorý ju 

ovplyvnil, ale zásadne nezmenil. Od roku 1990 zvolala strana šesť zjazdov, viedli ju 

štyria predsedovia, zúčastnila sa a uspela vo voľbách na rôznych úrovniach. Na druhej 

strane sa KSČM nikdy nestala súčasťou vlády, a dokonca ani širšie akceptovaným 

partnerom v politických rokovaniach.

Po revolúcii v novembri 1989 vzniklo v komunistickej strane niekoľko frakcií, 

ktoré požadovali reformu strany. Prvou významnou frakciou bolo Demokratické fórum 

komunistu. Po neúspešnej aktivite vo vnútri komunistickej strany založila časť fóra 

samostatné politické hnutie. Toto hnutie s názvom Československé demokratické fórum 

kandidovalo vo voľbách 1990, avšak bez úspechu. Ďalšími frakciami boli Demokratická 

platforma v KSČM a Demokratická levice v KSČM.

Niektoré reformné frakcie v komunistickej strane sa domáhali zmeny jej názvu. 

Ústredný výbor KSČM vypísal vnútrostranícke referendum o názve, ktoré prebiehalo 

v druhej polovici roku 1991. Proti zmene názvu sa vyjadrilo 76 % členov strany.
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V reakcii na to vystúpili z KSČM predstavitelia skupiny Demokratická levice a založili 

Demokratickú stranu práce.10 (Šanc, 2005: 166) Hoci sa názov strany nezmenil, do 

volieb v roku 1992 išla KSČM v koalícii Levý blok, čím sa vyhla použitiu 

zdiskreditovaného názvu.

Prvý riadny zjazd KSČM sa konal v októbri 1990 v Olomouci. Tento kongres 

prijal prvý samostatný program strany (pozri nižšie). Za predsedu strany bol zvolený Jiří 

Svoboda. Po tomto sneme bola strana riadne zaregistrovaná. V strane sa po zjazde 

naďalej rozvíjali rôzne platformy a prebiehala diskusia o reforme.

Významným bodom vo vývoji KSČM bol druhý zjazd strany, ktorý sa uskutočnil 

12. -  13. decembra 1992 v Kladne. V strane v tom  čase existovali štyri názorové 

platformy (tradicionalistická, sociálnodemokratická, Samosprávní klub komunistů a 

Demokratické fórum komunistů). KSČM prijala nový program, ktorý bol vďaka rôznej 

interpretácii prijateľný pre viaceré prúdy v strane. Za predsedu bol opäť zvolený Jiří 

Svoboda, ktorý bol zástancom reforiem. Proti reformistom stál neokomunistický prúd 

reprezentovaný podpredsedom Miroslavom Grebeníčkom.

Konflikt medzi reformistickým a neokomunistickým prúdom vyvrcholil na treťom 

zjazde KSČM v júni 1993 v Prostějove. Delegáti zjazdu zvolili za predsedu M. 

Grebeníčka. Ďalej zjazd "rozhodl o zachování názvu a přihlásil se ke kladenskému 

programu." (web KSČM: Sjezdy KSČM) Přerovský zjazd KSČM možno označiť za 

definitívne víťazstvo konzervatívneho, nereformovaného krídla komunistickej strany.

Po zjazde sa od KSČM oddelili ďalšie skupiny, ktoré neboli spokojné 

s výsledkami zjazdu. Odštiepením od komunistickej strany vznikla Strana demokratické 

levice (SDL), Levý blok (LB), a neskôr Strana československých komunistů (SČK). 

"Poté, co byl založen LB a převzal tak název původní volební koalice KSČM a DL, 

došlo k ukončení činnosti této koalice a KSČM musela v parlamentu založit vlastní 

poslanecký klub." (web KSČM: Sjezdy KSČM)

Ďalší vývoj v Komunistickej strane Čech a Moravy nepriniesol výrazné zmeny. 

Skupiny, ktoré nezdieľali presvedčenie nového vedenia zo strany odišli, alebo sa stiahli 

z verejnej diskusie. Štvrtý zjazd KSČM v decembri 1995 v Liberci potvrdil stabilizáciu

10 Do DSP vstúpili tiež Konvent demokratické levice, Československé demokratické fórum a Nezávislá 
levice.
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a homogenitu v členskej základni. Rovnako ani ďalšie zjazdy" nepriniesli zásadné 

zmeny. Predsedom bol opakovane zvolený M. Grebeníček. Ako neformálny vodca 

reformistov KSČM sa profiloval Miroslav Ransdorf.12 Na šiestom zjazde (2004) sa 

reformné krídlo pokúsilo presadiť ho do čela strany, avšak neúspešne.

V októbri 2005 došlo po dlhom čase v KSČM k zmene na poste predsedu. Na 

zasadaní Ústredného výboru KSČM bol do čela strany zvolený poslanec a podpredseda 

Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Vojtech Filip, ktorý nahradil dlhoročného 

predsedu Miroslava Grebeníčka. Informácia o zmene na poste predsedu na webovej 

stránke KSČM uvádza, že "předseda ÚV KSČM je volen sjezdem" (web KSČM: 

Vedení strany...), i keď v tomto prípade bolo zjavne použité ustanovenie, bodu 58 písm. 

d) Stanov KSČM, podľa ktorého môže predsedu vymeniť aj Ústredný výbor strany.13

Komunistická strana Čech a Moravy má najväčšiu členskú základňu. Väčšina 

z vyše stotisíc členov však pochádza ešte z doby, keď bola pri moci. V období po 

novembri 1989 strana získala len 5,7 % zo svojich súčasných členov. KSČM hrozí 

demografický problém, keďže viac ako 50 % členov strany má nad 70 rokov. Oproti 

iným stranám má však KSČM stále rezervu, a to ako v počte, tak i v organizovanosti 

členov. "Pár tisíc 'činorodých' členů, navíc mistrně ovládajících všemožné partajní 

taktiky a strategie, může po případném vstupu KSČM do vlády (či v případě jiné 

participace strany na vládnutí) opanovat řadu významných orgánů a výrazně ovlivňovat 

jejich chod." (Mlejnek, 2006: 47-48)

Programový vývoj

Komunistická strana Čech a Moravy prešla od roku 1989 určitým programovým 

vývojom. Tento vývoj bol dynamický na počiatku deväťdesiatych rokov v súvislosti so 

snahou niektorých prúdov v strane o modernizáciu. Neskôr sa situácia stabilizovala a 

k zásadnej programovej premene v komunistickej strane už nedošlo.

11 Piaty zjazd KSČM, 4. -  5. decembra 1999 v Žd’áru nad Sázavou, a šiesty zjazd KSČM, 15. -  16. mája 
2004 v Českých Budějovicích.
12 Miroslav Ransdorf sa profiloval ako reformista už od roku 1989, keď sa stal vedúcou osobnosťou 
vznikajúceho Demokratického fóra komunistů. "Prohlášení Demokratického fóra komunistu" 
z 27. 11. 1989 obsahovalo mnoho požiadaviek, ktoré potom strana prijala v Akčnom programe na svojom 
mimoriadnom zjazde v decembri 1989. Text prehlásenia je  dostupný napr. na 
httD://iust.wz.cz/view.Dhn?cisloclanku=2005010142 (navštívené 10. 5. 2007).
13 Podľa Stanov komunistickej strany "ÚV KSČM zejména:[...] d) na žádost nejméně třetiny OV KSČM 
může dvoutřetinovou většinou členů ÚV KSČM odvolat předsedu a zvolit jiného" (Stanovy KSČM: 
bod 58).

25



Prvým porevolučným programovým dokumentom komunistov bol Akčný 

program s názvom Za demokratickou socialistickou společnost v ČSSR. Tento 

dokument bol prijatý na mimoriadnom zjazde KSČ v decembri 1989. Akčný program 

deklaroval snahu o premenu KSČ na modernú demokratickú stranu. Z tohto dokumentu 

vychádzal aj volebný program strany pre voľby v roku 1990.

Oficiálne prvý program novovzniknutej KSČM bol prijatý na prvom zjazde 

v Olomouci v októbri 1990. Tento tzv. olomoucký program bol "výrazným 

programovým mezníkem", keďže sa v ňom komunisti "chtěli více přiblížit 

demokratickému socialismu a dále se distancovat od minulosti, akceptovali v něm opět 

politický pluraslizmus a demokracii." (Fiala, Mareš, Pšeja, 2005: 1415) Na základe 

tohto programu vypracoval Ústredný výbor KSČM alternatívnu koncepciu ekonomickej 

reformy a ďalšie programové dokumenty.

Významným krokom vo vývoji komunistického programu bol tzv. kladenský 

program.14 Tento program bol prijatý druhým zjazdom KSČM v decembri 1992, teda 

v čase, keď v strane existovali viacerá názorové platformy. Kladenský program "je do 

současnosti základním programovým dokumentem strany a svým výraznejším 

příklonem k socialismu vyhovoval různým proudům členské základny (které si jej však 

podle svých potřeb rozdílně vykládaly) více než olomoucký program". (Fiala, Mareš, 

Pšeja, 2005: 1416) Podľa súčasných predstaviteľov KSČM sa tento program "na rozdíl 

od olomouckého programu snažil výrazně vyjádřit komunistickou orientaci strany 

v nových podmínkách." (web KSČM: Sjezdy KSČM)

Kladenský program bol podporený aj neskoršími zjazdmi Komunistickej strany 

Čech a Moravy. Štvrtý zjazd prijal tzv. Politickou deklaraci 4. sjezdu, ktorá z neho 

vychádzala. Z kladenského programu a uvedenej deklarácie potom vychádzal aj 

volebný program pre parlamentné voľby v roku 1996 pod názvom "Socialismus -  šance 

pro budoucnost". Na tieto dokumenty tiež nadviazal volebný program pre rok 1998 

nazvaný "Jiní o lidech, my s lidmi".

Nasledujúce zjazdy KSČM ďalej rozvíjali komunistický program strany. Piaty 

zjazd v roku 1999 schválil niektoré programové dokumenty. KSČM deklarovala snahu 

zamerať sa predovšetkým na sociálne slabé vrstvy a zintenzívniť prácu s mládežou. 

Šiesty zjazd prijal niekoľko uznesení týkajúcich sa mládeže, spoločenských problémov,

14 Program je dostupný napr. na http://iust.wz.cz/view.php7cisloclanlaF2005010155 (navštívené 
10.5.2007).
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volieb a rôznych vnútrostraníckych záležitostí. Zjazd tiež schválil program s názvom 

"Nadeje pro českou republiku".

Program "Nadeje pro Českou republiku" je aktuálnym programovým dokumentom 

KSČM. Jeho podtitul dokladá, že to má byť "nevolební program KSČM" a "politika 

KSČM pro období do VII. sjezdu". Strana hneď v úvode identifikuje príčinu 

spoločenský problémov: "Za základní příčinu stupňujících se problému světa i naší 

společnosti považuje KSČM kapitalism

us." Riešením by mal zrejme byť základný programový cieľ politiky KSČM, a to 

"socialismus, demokratická společnost".

Program KSČM zodpovedá jej deklarovanej ideologii. V ekonomickej oblasti sa 

strana zasadzuje za silnú rolu štátu v ekonomike. Program podobne reaguje aj na 

aktuálne témy ako je vzdelávanie a životné prostredie. V zahraničnopolitickej oblasti sa 

KSČM stavia odmietavo k NATO a podporuje bezpečnostný systém založený na OSN. 

Postoj k Európskej únii vyznieva ambivalentne.15

KSČM sa formálne hlási k demokracii. Evidentne však tento pojem definuje 

svojím vlastným spôsobom: "KSČM nepovažuje demokracii za módni heslo, ale za 

kategorický požadavek, který se v polistopadovém vývoji nepodařilo ani zdaleka 

uskutečnit." V závere program obsahuje odkaz na Karla Marxa a zdôrazňuje, že "situace 

vyžaduje zásadní změny". (Naděje pro ČR)

V dlhodobej programatike bola významná stranická konferencia nazvaná "Scénáře 

vývoje ČR a KSČM do r. 2015 a formování strategie KSČM". Konferencia sa 

uskutočnila v októbri 2002. Podkladom bola pripravovaná publikácia Miloslava 

Formánka "Základní trendy vývoje České republiky ve světovém kontextu a strategie 

KSČM v horizontu příštích desetiletí". Publikáce komplexne predstavuje rôzne scénáře 

vývoja Českej republiky. (Just, 2007: 174)

Voľby a vývoj podpory

Komunistická strana kandidovala doteraz vo všetkých voľbách na území Českej 

republiky. Vo voľbách v júni roku 1990 kandidovala v českej i slovenskej časti

15 "Vnímáme nepřipravenost oslabené ekonomiky ČR na konkurenční prostředí EU, nerovnoprávné 
postavení, pasivní podřizování ČR orgánům EU a problémy EU (těžkopádnost, byrokracie). Zároveň však 
upozorňujeme na nové možnosti ČR v EU, prosazujeme posilování jak českých zájmů, tak i zájmů 
pracujících v EU." (Naděje pro Českou republiku)
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federácie ako KSČS. V Českej republike získala 13,24%. Pre voľby v roku 1992 

vytvorila KSČM predvolebnú koalíciu Levý blok s marginálnou Demokratickou levicou 

ČSFR. Tým sa strana vyhla kandidatúre pod do určitej miery zdiskreditovanou 

komunistickou značkou. Vzhľadom na zanedbateľné podstavenie Demokratickej levice 

ČSFR môžeme volebný zisk 14,05 % hlasov prisúdiť KSČM.

Podpora KSČM je stabilná a strana si po celé obdobie udržala výsledok nad 10 %.

V roku 1996 získali komunisti 10,33 %, vo voľbách 1998 to bolo 11,03 %. Výnimočne 

vysoký zisk zaznamenala KSČM v roku 2002, a to 18,51 % odovzdaných hlasov. Túto 

vysokú volebnú podporu treba pripísať nízkej účasti na voľbách a disciplíne 

komunistického elektorátu. Vo voľbách 2006 strana získala 12,81 % hlasov. Relatívne 

väčšie úspechy zaznamenali komunisti v komunálnych a krajských voľbách

Pôsobenie v politickom systéme

Komunistická strana mala zastúpenie zatiaľ vo všetkých zákonodárných zboroch. 

Od volieb v roku 1990 však nikdy nebola súčasťou vlády. KSČM je relevantnou 

politickou stranou. Ako antisystémová strana má malý (resp. žiadny) koaličný 

potenciál.16 Na druhej strane má veľký vydieračský potenciál. Jej pôsobenie 

v politickom systéme sa prejavuje najmä nepriamo, napriek tomu však výrazne.

16 Pripomíname, že časový rozsah práce je  limitovaný voľbami 2006. S ohľadom na povolebně vyjadrenia 
niektorých predstaviteľov ČSSD bude zrejme nutné prehodnotiť budúci koaličný potenciál KSČM.
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Jediné vládne zastúpenie komunistov je dôsledkom neštandardnej situácie v prvej 

fáze prechodu k demokracii. V období medzi decembrom 1989 a prvými slobodnými 

voľbami v júni roku 1990 bola Komunistická strana Československa súčasťou tzv. 

vlády národnej jednoty. Táto vláda bola zostavená vďaka dohodám medzi KSČ a 

protikomunistickou opozíciou. V Českej republike mala KSČ zastúpenie osem zo 17 

členov vlády, vo federálnej vláde obsadili komunisti deväť z 20 kresiel. Komunistickou 

stranou nominovaný predseda federálnej vlády Marián Čalfa a aj niektorí ďalší 

komunistickí ministri však do volieb zo strany vystúpili.

Od volieb v roku 1990 predstavuje Komunistická strana Čech a Moravy v podstate 

antisystémovú opozíciu. Ostatné relevantné strany sa dlhodobo spolupráci s KSČM 

vyhýbali. ČSSD dokonca prijala v roku 1995 uznesenie , ktoré vylúčilo spoluprácu 

s komunistickou stranou a zaradilo ju medzi strany extrémistické. Záujem o spoluprácu 

prejavili výhradne malé mimoparlamentné strany, napríklad Důchodci za životní jistoty 

v období predsedníctva E. Kremličku, a odštiepené postkomunistické strany. Tieto 

strany však nie sú vzhľadom na svoju marginálnosť pre KSČM relevantnými partnermi. 

(Fiala, Mareš, Pšeja, 2005: 1424)

Prítomnosť KSČM ako antisystémovej strany sa negatívne prejavuje na celom 

politickom systéme. Prítomnosť antisystémovej strany komplikuje možnosti koaličnej 

spolupráce. Po roku 2002 sa dostalo komunistom určitej rehabilitácie v podobe kresla 

podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR pre Vojtěcha Filipa. K väčšiemu 

zapojeniu komunistickej strany do politického diania došlo aj po zvolení Václava 

Klausa za prezidenta republiky.

Väčšie úspechy ako na republikovej úrovni zaznamenala KSČM v komunálnych a 

krajských voľbách. Na obecnej úrovni sa jej tiež lepšie darí prekonať odpor ostatných 

strán k spolupráci. Po voľbách v roku 2006 došlo k ďalšiemu posunu v postoji ČSSD 

voči komunistom. Tento posun však už presahuje časový rámec tejto práce.

3.2 Česká strana sociálně demokratická

Česká sociálna demokracia je unikátom v postkomunistickom bloku. Nevznikla 

totiž na rozdiel od iných sociálnodemokratických strán v tomto regióne transformáciou
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komunistickej strany.17 Sociálna demokracia nadväzuje na svoje korene spred obdobia 

komunistického režimu. Táto väzba je navyše podporená kontinuálnym exilovým 

pôsobením strany v období rokov 1948 -  1989, keď bola na území Československa 

zakázaná. O význame českej sociálnej demokracia svedčí aj pokus o jej obnovenie 

v roku 1968, ktorý však kvôli neochote KSČ a neskôr i sovietskej okupácii skončil 

neúspechom.18

Vznik

V prípade Českej strany sociálně demokratickej nemožno po roku 1989 hovoriť 

v pravom zmysle o vzniku strany, ale o obnove činnosti. Hoci sociálna demokracia 

v ére komunistického režimu na území Československa nemohla pôsobiť, jej exiloví 

predstavitelia udržali kontinuitu jej činnosti. V exilovej sociálnej demokracii existovali 

rôzne prúdy, zásadne odlišný bol postoj voči komunistom. Konflikt v exilovej strane sa 

odrazil aj pri formovaní ČSSD po roku 1989.

Dva základné prúdy v ponovembrovej sociálnej demokracii sa odlišovali svojím 

postojom k potrebe rýchlo obnoviť existenciu strany. Skupina okolo Rudolfa Battěka 

dávala prednosť angažovaniu sa v štruktúrach Občianskeho fóra. Alternatívny prúd 

presadzoval obnovu sociálnej demokracie ako samostatnej strany. Vedúcou osobnosťou 

tejto skupiny sa stal Jiří Horák.

Československá sociálni demokracie bola ako strana ustanovená na počiatku roku 

1990. Zaregistrovaná bola 9. februára 1990. Ustanovujúci "obnovovací" zjazd 

(deklarovaný ako 24. zjazd) sa konal v Prahe 24. -  25. marca 1990. Predsedom bol 

zvolený J. Horák (59 %), ktorý porazil R. Battěka (39 %). Battěk a jeho skupina sa 

potom orientovali na spoluprácu s OF, kde založili skupinu Klub sociálních demokratů 

Občanského fóra a na kandidátke OF sa dostali do parlamentu.

Československá sociálni demokracie, ktorá kandidovala vo voľbách pod názvom 

Sociálni demokracie, sa do parlamentu nedostala. Rovnako strana neuspela 

v komunálnych voľbách na jeseň roku 1990. Horákovo krídlo z neúspechu obvinilo 

Battěka a vylúčilo ho zo strany. Navyše na zjazde v apríli 1991 v Ostrave, napriek 

nesúhlasu stále existujúceho exilového vedenia, strana schválila integráciu s klubom

17 Týmto spôsobom vznikli sociálne demokracie v Maďarsku, Poľsku i na Slovensku.
18 Podrobne o tom píše Přemysl Janýr (1998).
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Obroda, ktorí tvorili reformní komunisti roku 1968. Exilová ČSSD ukončila činnosť až 

v roku 1995. (Kopeček, Pšeja, 2005: 1463-1465; 1471)

Vnútorný a personálny vývoj

V rokoch 1991 -  1992 prešli do Československej sociálnej demokracie ľavicovo 

orientovaní politici zo zaniknutého OF. Medzi nimi boli známi ľavicoví predstavitelia 

ako Zdeněk Jičínský, Valtr Komárek a Miloš Zeman. Strana však napriek tomu 

nezískala širokú podporu. Vo voľbách v roku 1992 strana opäť nedosiahla dobrý 

výsledok, a neúspech oslabil pozíciu predsedu J. Floráka.

Okolo roku 1992 sa v sociálnodemokratickej strane sformovali tri ideové prúdy. 

Prvý, tzv. rakovnický prúd, reprezentovaný napríklad Jiřím Paroubkom, presadzoval 

posun strany do stredu politického spektra. Tento prúd sa staval kriticky k prijímaniu 

bývalých komunistov do strany, a presadzoval umiernenú opozíciu voči vláde. Na 

druhej strane stál prúd vedený Milošom Zemanom, ktorého politikou bolo "jít vláde po 

krku". Tento prúd zaujímal pragmatickejší postoj k bývalým komunistom. Tretí prúd 

bol centristický.

Pre vnútorný vývoj českej sociálnej demokracie je zásadný zjazd vo februári 1993 

v Hradci Králové. Kopeček a Pšeja ho nazvali "klíčovým mezníkem ve vývoji 

polistopadové sociální demokracie" (2005: 1470) Zjazd schválil zmenu názvu na Česká 

strana sociálně demokratická, skratka zostala naďalej ČSSD. Napriek dohode 

rakovnického a centristického krídla v strane, voľbu predsedu vyhral M. Zeman. 

Napomohli mu k tomu Mladí sociální demokraté vedení S. Grossom. Po sneme boli 

opozičné prúdy postupne eliminované.

Zeman sa stal kľúčovou osobnosťou vo vývoji ČSSD. Ešte na sneme v roku 1993 

sa explicitne vyslovil proti spolupráci s KSČM a načrtol spoluprácu s inými stranami, 

tzv. Realistický blok. Táto spolupráca nepriniesla výrazný úspech. Zemanovi sa však 

darilo pri pohlcovaní malých ľavicových subjektov a v priťahovaní ich členov do 

ČSSD. Zjazd v roku 1995 v Bohumíne potvrdil Zemanovo "bezkonkurenčnípostavení 

v České straně sociálne demokratické." (Kopeček, Pšeja, 2005: 1471) Zjazd tiež schválil 

rezolúciu, ktorá vylúčila spoluprácu s extrémistickými stranami, kam o.i. zradila 

KSČM, SPR-RSČ, Levý blok, Stranu demokratické levice, a Strany československých 

komunistů.
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V rokoch 1996 -  1997 sa v ČSSD sformovala "pravicová" frakcia. Predstaviteľom 

skupiny bol Karel Machovec. Na sneme v roku 1997 v Bohumíne sa však táto frakcia 

nepresadila. Zeman bol znovuzvolený za predsedu, hoci už s podporou "len" 71 % 

hlasov delegátov. Podobne sa v strane odčlenil "ľavicový" prúd, ale výraznejšie stranu 

neovplyvnil, keďže nevystupoval aktívne proti zemanovskému krídlu.

V roku 1999 došlo k secesii skupiny, ktorá sa neskôr označila za České sociálně 

demokratické hnutí. Ide o nacionalisticko-ľavicový subjekt. Jeho zakladatelia boli 

v ČSSD nespokojní jednak s opozičnou zmluvou, a jednak s postojom strany k vstupu 

Českej republiky do NATO.

Miloš Zeman už v roku 1999 po zjazde oznámil, že nehodlá znovu kandidovať na 

predsedu. Na jar 2001 bol s jeho podporou bez problémov zvolený Vladimír Špidla 

(87% hlasov delegátov). Špidla sa po zvolení za predsedu snažil čiastočne vymedziť 

voči svojmu predchodcovi. V liste Václavovi Klausovi vypovedal jednostranne 

opozičnú zmluvu ku dni volieb. Z tohto kroku je zjavná snaha "i takto demonstrovat 

rozchod se 'zemanovskou' politikou České strany sociálně demokratické". (Kopeček, 

Pšeja, 2005: 1477)

Po odchode Miloša Zemana sa na čele ČSSD vystriedali traja ľudia. Spory sa opäť 

vyhrotili okolo prezidentskej kandidatúry. V strane sa sformovalo ideologické krídlo 

s V. Špidlom a proti nemu pragmatické krídlo. Za pragmatikov kandidoval na zjazde 

v roku 2003 minister Jiří Rusnok. Ten vo voľbe predsedu neuspel, Špidla však získal 

podporu len 54% delegátov. V roku 2004 bol Špidla znovuzvolený, ale po neúspechu vo 

voľbách do Európskeho parlamentu rezignoval. Vedením strany bol poverený Stanislav 

Gross, ktorého potom ako predsedu potvrdil zjazd v roku 2005. K zatiaľ poslednej 

výmene predsedu došlo v roku 2006, keď zjazd zvolil v tom čase premiéra Jiřího 

Paroubka. Napriek tomu, že sa nenaplnili vládne ambície strany, dostal Paroubek 

podporu aj na zjazde v marci 2007.

Programový vývoj

Z pohľadu programového vývoja strana prešla vývojom, ktorý by sme očakávali 

u strany v transformujúcom sa režime. V prvom období sa strana sústredila na 

krátkodobé ciele. Preto v období 1990 -  1992 neboli prijaté zásadné programov 

dokumenty, ktoré by trvale ovplyvnili stranu do budúcnosti. Programovými
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dokumentmi boli len volebné programy. Postupne strana rozpracovala celú škálu 

rôznych programových dokumentov typických pre štandardné strany v demokraciách 

západného typu.

V súvislosti s udalosťami vo vnútri strany dochádza po roku 1993 k posunu strany 

doľava. Od polovice roku 1994 je však tento posun vyvažovaný tzv. pragmatickým 

posunom. Jeho autorom bol Zemanov poradca Oto Novotný. ČSSD sa v rámci tejto 

stratégie zamerala namiesto paušálnej kritiky na selektívne vybrané témy, ktorými 

dokázala osloviť voličov strednej triedy, ktorí v zásade súhlasili s Klausovou reformou, 

ale sa im nepáčili niektoré jej sprievodné efekty. (Kopeček, Pšeja, 2005: 1471)

Významnejšie programové dokumenty sa objavujú až po roku 1995. Prvým 

významným programom sa stal volebný program z roku 1996 nazvaný "Lidskost proti 

sobectví". Program poslúžil ako základ pre rozpracovávanie ďalších programových 

dokumentov. Tento dokument bol už koncipovaný s predstavou, že je to program nielen 

volebný, ale má určitú strednodobú perspektívu.

Z programu "Lidskost proti sobectví" vznikol prvý skutočne koncepčný 

programový dokument ČSSD, ktorým bol strednodobý program "Alternativa pro naši 

zemi". Ten bol schválený 28. zjazdom v marci 1997. V predčasných voľbách v roku

1998 predstavila strana opäť program nazvaný "Lidskost proti sobectví", ktorý 

nadväzoval na svojho predchodcu z roku 1996, a tiež odrážal prvky strednodobého 

programu, ktorý strana medzitým prijala.

Príprava dlhodobého programu predstavovala pre Českú stranu sociálně 

demokratickú náročnú úlohy. Príprava programu trvala od roku 1997. Konečne v apríli

2001 schválil 30. zjazd strany východiská dlhodobého programu. Definitívna verzia 

bola prijatá na 31. zjazde na jar roku 2003. tento dlhodobý program dostal názov 

"Otevřenost novým výzvám -  věrnost tradici". Medzitým boli prijaté dva čiastkové 

programy, ktoré boli vnímané ako súčasť dlhodobej programovej koncepcie strany, a to 

"Sociálni doktrína ČSSD" a "Hospodářský program ČSSD". (Kopeček, Pšeja, 2005: 

1465-1466)

Hlavným programovým dokumentom ČSSD je v súčasnosti strednodobý program 

"Lidskost proti sobectví -  prosperita pro všechny" schválený programovou 

konferenciou ČSSD v januári 2002. Ide o pomerne rozsiahly dokument, ktorý určuje 

ciele a politiky pre mnohé oblasti života spoločnosti.

33



ČSSD sa v strednodobom programe hlási "k principům svobody, rovnosti, 

solidarity, odpovědnosti, demokracie, trvale udržitelného rozvoje, tj. k sociálně a 

ekologicky orientované tržní ekonomice". Podporuje tzv. európsky sociálny model a 

trvalo udržateľný rozvoj. ČSSD je za decentralizáciu verejnej správy a za samosprávu. 

Ako ľavicová strana ČSSD prijíma "odpovědnost státu za zajišťování vzdělávacích, 

zdravotních, sociálních kulturních a dalších služeb, za podporu vědy a kultury" a ďalšie 

zásahy do sociálneho a ekonomického systému. V zahraničnej politike sociálni 

demokrati podporujú integráciu do Európskej únie. (Lidskost proti sobectví, 2002)

Voľby a vývoj podpory

Česká strana sociálne demokratická sa pod rôznymi názvami zúčastnila všetkých 

volieb od roku 1990. Jej podpora v prvej po/ovíci deväťdesiatych rokoch stúpala, od 

roku 1996 sa pohybuje okolo 30 %. V prvých slobodných voľbách v júni 1990 

kandidovala strana spoločne so slovenskou SDSS pod značkou Sociálni demokracie. 

Sociálni demokracie v Českej republike získala 4 ,11%  hlasov a nepodarilo sa jej 

prekročiť uzavieraciu klauzulu pre vstup do parlamentu. Vo voľbách 1992 získala po 

značkou Československá sociálni demokracie 6,53 % odovzdaných hlasov.

S nástupom nového predsedu Miloša Zemana po zjazde v roku 1993 začala 

podpora strany významnejšie stúpať. Vo voľbách 1996 získala ČSSD 26,44 %, tj. o 20 

percentuálnych bodov viac ako pred štyrmi rokmi. Do roku 1998 sa v situácii koaličnej 

krízy pravice podarilo ČSSD posilniť až na 32,31 %. V následnom období bola strana 

vo vláde a je] podpora mierne poklesla. Voľby 2002 znamenali pre ČSSD zisk 30,2 % 

hlasov. Druhé volebné obdobie sprevádzané personálnymi problémami sa najprv javilo 

pre podporu strany katastroficky. Nástup Jiřího Paroubka na post premiéra a neskôr 

predsedu strany však opäť získal pre ČSSD voličskú podporu a strana v roku 2006 

dosiahla volebný výsledok 32,32 %.
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Vývoj volebnej podpory ČSSD

Pôsobenie v politickom systéme

Sociálna demokracia sa do parlamentu prvýkrát oficiálne dostala po voľbách 

v roku 1992. Prvých šesť rokov, teda dve volebné obdobia, strávila ČSSD v opozícii. Po 

voľbách 1998 a 2002 bola ČSSD vládnou stranou. V prvom prípade, v období 1998 -  

2002 boli sociálni demokrati jedinou vládnou stranou. Od roku 2002 vládla ČSSD 

v koalícii s KDU-ČSL a US-DEU.

Pre vývoj ČSSD a jej vplyv na politické dianie v Českej republike je zásadné 

obdobie 1992 -  1996. Pred rokom 1992 nemala strana parlamentné priame zastúpenie. 

Sociálnu demokraciu však už v tomto období reprezentovali niektorí poslanci zvolení za 

Občanské fórum. Rozpadom OF začalo k štandardné formovanie straníckeho systému a 

ČSSD sa podarilo obsadiť priestor umiernenej ľavice. Nárast voličskej podpory 

o takmer 20 % v období medzi voľbami rozhodol o tom, že ČSSD sa stala jedným 

z kľúčových subjektov českej politickej scény.

Po voľbách 1996 došlo ku kríze koaličného modelu z predchádzajúcich rokov. 

Z hľadiska ČSSD je podstatné, že sa strana začala javiť ako alternatíva voči ODS. 

Voľby 1998 preto môžu byť označené za pravo-ľavý volebný súboj. ČSSD dokázala 

ešte zvýšiť volebný zisk oproti roku 1996 a z tohto súboja vyšla ako víťaz. Toto 

víťazstvo bolo ale problematické, keďže ČSSD nedokázala zostaviť väčšinovú koalíciu. 

Prejavili sa pritom negatívne dôsledky parlamentného zastúpenia antisystémovej strany.

35



V roku 1998 dostali sociálni demokrati prvýkrát šancu vytvoriť vládu. Keďže 

štandardné koaličné varianty sa ukázali ako nepriechodné, vytvorila ČSSD nakoniec 

menšinovú vládu s podporou ODS. Táto podpora bola viazaná pevnými pravidlami, 

ktoré zakotvila tzv. opozičná zmluva.19 ČSSD sa tak síce stala vládnou stranou, ale 

výkon vládnej funkcie bol obmedzený požiadavkami ODS, ktorá zabezpečovala vláde 

parlamentnú podporu.

Štandardnú koaličnú vládu sa ČSSD podarilo zostaviť až vo volebnom období 

2002 -  2006. V stredo-ľavej koalícii boli jej partnermi KDU-ČSL a US-DEU. 

Vzhľadom na príležitostnú podporu KSČM mohla ČSSD presadzovať návrhy často aj 

proti vôli koaličných partnerov. Po voľbách 2006 sa dokonca objavili vyjadrenia, ktoré 

naznačovali ochotu vytvoriť vládu v spolupráci s KSČM.

V priebehu deväťdesiatych rokov sa Česká strana sociálne demokratická stala 

významným subjektom na českej politickej scéne. ČSSD predstavuje jedinú relevantnú 

demokratickú ľavicovú stranu. Tvorí prirodzenú opozíciu voči pravicovej ODS. 

Zásadným problémom pre ČSSD je existencia silnej komunistickej strany. KSČM 

odoberá sociálnym demokratom ľavicových voličov. Zároveň je však pre svoju 

antisystémovú povahu problematickým partnerom pre spoluprácu.

3.3 Iné ľavicové strany v Českej republike

Pre úplnosť je nutné zmieniť niektoré menšie politické strany, ktoré patria do 

ľavej časti ideologického spektra. Do tejto kategórie možno zaradiť Československú 

stranu socialistickú, najmä v prvom období jej vývoja. Ďalej do tejto kategórie patria 

rôzne subjekty, ktoré vznikli odštiepením od komunistickej strany. Konečne sem 

zaraďujeme aj Hnutí důchodců za životní jistoty.

Československá strana socialistická existovala aj v období 1948 -  1989, avšak 

bez možnosti samostatného pôsobenia. V závere osemdesiatych rokov sa časť členov 

zblížila s opozíciou a strana sa aktívne podieľala na ukončení komunistickej diktatúry. 

Po Nežnej revolúcii strana obnovila samostatnú činnosť. ČSS kandidovala samostatne 

vo voľbách v roku 1990. Jej program v týchto voľbách bol ľavicový, ale výrazne sa 

neodlišoval od programov iných demokratických strán. Strana nezískala dostatočnú 

podporu pre zastúpenie v parlamente.

19 Niektorí politilógovia o tejto situácii hovoria ako o skrytej tichej veľkej koalícii. (Klíma, 1999)
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Po prehraných voľbách sa strana v roku 1991 spojila do koalície Liberálni sociání 

unie (LSU), ktorá sa potom zaregistrovala ako hnutie. Po zjazde v roku 1993 sa strana 

premenovala na Liberálni stranu národne sociálni. Zmenil sa aj program, strana zaviedla 

viac prvkov liberálnej politiky a dôraz národnú tematiku. LSU a jej nástupnické strany 

potom možno zaradiť do stredu politického spektra.

Ďalšiu skupinu strán tvoria strany nadväzujúce nejakým spôsobom na 

Komunistickú stranu Československa, resp. Čech a Moravy. Fiala, Mareš a Pšeja ich vo 

svojej stati rozdelili na "postkomunistické" a "ortodoxne komunistické". (2005: 1427- 

1431) Je nutné poznamenať, že žiadna z týchto strán nezískala významnejšie postavenie 

v českom straníckom systéme.

Príkladom prvej skupiny je v prvých voľbách Československé demokratické 

fórum. Táto strana vznikla odchodom členov komunistickej strany, ktorí boli združení 

v platforme Demokratické fórum komunistov. ČSDF sa v roku 1992 zlúčilo 

s Demokratickou stranou práce, ktorá vznikla spojením bývalých členov 

Demokratickej levice v KSČM a ČSS. DSP získala niekoľko mandátov na kandidátkach 

Hnutí za samosprávnou demokracii -  Společnost pro Moravu a Slezsko.

Ďalším predstaviteľom skupiny postkomunistických strán je Strana 

demokratické levice. Tá vznikla odchodom členov KSČM, ktorí boli nespokojní 

s výsledkami tretieho zjazdu strany, v roku 1993. De facto vznikla preregistráciou 

strany Demokratická levice, ktorá bola koaličným partnerom KSČM v predvolebnej 

koalícii Levý blok. Konečne v tom istom roku bola podobným spôsobom vytvorená i 

strana Levý blok. Tieto dve strany spočiatku nespolupracovali kvôli osobným sporom.

V roku 1997 došlo k spojeniu a vzniku nového subjektu s názvom Levý blok -  Strana 

demokratické levice. Ešte v tom istom roku bol názov zmenený na Strana 

demokratického socializmu (SDS). SDS zostala politicky marginálna a neuspeli ani jej 

snahy nadviazať spoluprácu s KSČM či Stranou za životní jistoty.

Príkladom ortodoxne komunistickej strany je Strana československých 

komunistu. Vznikla v roku 1995 a hlási sa k odkazu prednovembrovej KSČ. V roku

1999 dokonca došlo k zmene názvu na Komunistická strana Československa (KSČ) a 

strana používa tradičné symboly. Okrem KSČ existuje niekoľko ďalších ortodoxne 

komunistických strán. Význam KSČ i ostatných podobných subjektov je však 

zanedbateľný.
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Hnutí důchodců za životní jistoty sme zaradili medzi ľavicové strany, i keď je 

možné vzniesť voči takejto klasifikácii určité námietky. Hnutie, resp. strana sa totiž 

neprofilovala v klasickom cleavage (cf. vyššie, kapitola 2.2), ale ako monotematická 

strana zameraná na dôchodcov. Na druhej strane programovo bola táto strana 

v mnohom zhodná s klasickými ľavicovými stranami, a oslovovala rovnakú skupinu 

voličov ako ľavicové strany.

HDŽJ vzniklo krátko po revolúcii v roku 1989. Pôvodne išlo o zoskupenie 

s nejasným zámerom medzi záujmovou skupinou a politickou stranou. Strana sa však 

v roku 1990 rozhodla kandidovať. HDŽJ, neskôr premenované na Důchodci za životní 

jistoty a potom Strana za životní jistoty, sa do roku 1998 profilovalo takmer výlučne 

monotematicky. V roku 1998 sa pokúsilo osloviť širšie skupiny voličov. (Kopeček, 

2005a: 1633-1644)

Program strany bol zameraný najmä na dôchodcov. Strana propagovala pre túto 

skupinu štátom garantované sociálne služby. Kriticky sa vymedzovala ako voči vláde 

Václava Klausa, tak proti sociálnym demokratom. Strana nikdy nezískala podporu, 

ktorá by jej umožnila parlamentné zastúpenie, avšak opakovane dosiahla výsledok, 

ktorý jej umožnil dostať finančnú podporu od štátu. Získané hlasy tiež znižovali 

volebný výsledok iným stranám, najmä ČSSD. Z marginálnych ľavicových strán tak 

"dôchodcovia" dosiahli najväčší vplyv na politický systém.



4 Vývoj na Slovensku

Rovnako ako v prípade Českej republiky sa pluralitný stranícky systém na 

Slovensku začal utvárať v novembri 1989. Nežná revolúcia predstavuje východiskový 

bod nového systému. Aj v prípade Slovenska politické strany a hnutia v rôznej miere 

nadväzujú na skupiny existujúce pred pádom komunistického režimu. Systém po 

novembri 1989 je však výrazne kvalitatívne odlišný. Táto kapitola sa venuje vývoju 

ponovembrového straníckeho systému na Slovensku a potom konkrétne slovenským 

ľavicovým stranám.

Ako bolo povedané vyššie, český a slovenský stranícky systém sa od začiatku 

vytvárali pomerne autonómne, a to aj napriek existencii spoločného federálneho štátu. 

Vývoj slovenských strán teda musíme sledovať oddelene, a to od samotného začiatku, 

ktorým je november 1989. Zásadne odlišný je potom vývoj po rozpade československej 

federácie, čo vytvára problém pre vytvorenie porovnateľnej periodizácie vývoja.

Podobne ako v predchádzajúcej kapitole musíme vývoj jednotlivých ľavicových 

strán sledovať v kontexte vývoja celého straníckeho a politického systému. Opäť preto 

najprv stručne načrtneme hlavné rysy vývoja slovenského straníckeho systému. Na 

základe tejto osnovy potom podrobne analyzujeme jednotlivé ľavicové strany.

Pre rozdelenie vývoja politických strán do etáp možno použiť podobne ako 

v prípade Českej republiky kritérium volieb. Aj na Slovensku zohrávajú významnú rolu 

predovšetkým voľby parlamentné. Ľubomír Kopeček tvrdí, že "všechny mčli 

nezanedbatelný dopad na stranickou konfiguraci a výrazně ovlivnili vývojový trend 

slovenské politiky." (Kopeček, 2007: 104)

Etapy vývoja slovenského straníckeho systému (podľa L. Kopečka. 2007: 104-115):

1. kladenie základov (november 1989 -  voľby v júni 1990)

2. reštrukturalizácia straníckeho systému (voľby 1990 -  voľby 1992)

3. obdobie prvej dominancie HZDS a formovania dvoch antagonistických

politických táborov (voľby 1992 -  voľby 1994)

4. obdobie druhej dominancie HZDS a eskalácia sporu o povahu politického

režimu (voľby 1994 -  voľby 1998)
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5. dezintegrácia mečiarovského a antimečiarovského tábora (voľby 1998 -  

voľby 2002)

posun k pravo-ľavej súťaži na soeioekonomickej báze (voľby 2002- voľby 2006)

Ako bolo uvedené v predchádzajúcej kapitole, rozdelenie vývoja podľa kritéria 

parlamentných volieb sa javí ako veľmi vhodné. Rovnako ako v časti o českých 

stranách bude použité aj v tejto kapitole. Opäť je však na mieste pripomenúť, že 

s ohľadom na komparáciu oboch systémov je nutné zohľadniť vnútornú logiku vývoja 

straníckeho systému.

V prvom období po roku 1989 bol vývoj na Slovensku analogický vývoju v ČR. 

Slovenskou obdobou Občanského fóra bola Verejnosť proti násiliu (VPN), 

širokospektrálne protikomunistické hnutie. Popri ňom vznikli ďalšie politické strany, 

z ktorých niektoré dosiahli už v roku 1990 významné volebné úspechy. Je to 

predovšetkým Křesťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré získalo takmer 20 % 

hlasov.20

Po Nežnej revolúcii došlo tiež k obnove historických strán, a to Slovenskej 

národnej strany (SNS) a Demokratickej strany (DS). Obe strany však reálne 

nenadväzovali na svoje historické predchodkyne. Poslednou významnou skupinou 

strán, ktorá sa objavila po roku 1989 sú strany reprezentujúce maďarskú menšinu na 

Slovensku. Do parlamentu sa v prvých slobodných voľbách dostala aj Strana zelených. 

Komunistická strana zostala značne oslabená. Československé strany -  tj. tie, ktoré 

kandidovali v oboch republikách -  získali s výnimkou KSČS na Slovensku značne 

nižšiu podporu ako v Česku (napr. ČSS, Sociálna demokracia, ČSDF).

Obdobie medzi voľbami v rokoch 1990 a 1992 je charakterizované rozpadom 

VPN a formovaním nových vzťahov medzi slovenskými politickými stranami. 

Nástupníckymi stranami VPN sa stali širokospektrálne Hnutie za demokratické 

Slovensko (HZDS) a pravicová Občianska demokratická únia (ODÚ). Zatiaľ čo HZDS 

zaznamenalo v nasledujúcom období významné úspechy, ODÚ výraznú podporu 

nezískala. V rovnakom období došlo zmenám aj v iných stranách. KSS sa 

transformovala na Stranu demokrtickej ľavice a ortodoxní komunisti založili novú

20 Často sa poukazuje na volebný vsledok OF ako na absolútne víťazstvo protikomunistického hnutia 
v Českej republike. Súčet výsledkov VPN a K.DH je  rovnaký ako výsledok OF a obe strany predstavovali 
protikomunistické hnutie. Hoci tieto strany súťažili aj medzi sebou, v postoji k bývalému režimu 
oslovovali rovnakú skupinu voličov. Aj v prípade Slovenska teda možno hovoriť o absolútnom víťazstve.
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komunistickú stranu. Odchod členov zaznamenala aj SNS a DS. Od KDH sa pred 

voľbami oddelila nacionalistická skupina, ktorá kandidovala ako Slovenské KDH.

Voľby v roku 1992 začínajú obdobie dominancie HZDS v straníckom systéme 

Slovenska. HZDS získalo takmer 40 % hlasov a 74 zo 150 mandátov v SNR. Druhí 

skončili s veľkým odstupom transformovaní komunisti z SDĽ. Poklesol význam KDH, 

svoje postavenie si udržala SNS a maďarské strany.

V období po voľbách 1992 pokračoval v niektorých stranách proces štiepenia. 

Zásadne postihol najmä vládne HZDS, z ktorého sa postupne oddelili Aliancia 

demokratov (AD) a Alternatíva politického realizmu (APR). Podobne zo SNS odišla 

časť jej predstaviteľov pod značkou Národnodemokratickej strany (NDS). Následkom 

toho vláda stratila podporu. Dohodou širokej koalície strán vznikla vláda Jozefa 

Moravčíka, ktorá mala Slovensko priviesť k predčasným voľbám.

Predčasné voľby v roku 1994 znamenali opätovné potvrdenie dominancie HZDS a 

vytvorili výraznú štiepniu líniu mečiarizmus -  antimečiarizmus21. Voľby vyniesli do 

parlamentu nový ľavicový subjekt, Združenie robotníkov Slovenska, a tiež 

Demokratickú úniu, ktorá vznikla spojením AD, APR a NDS. Na druhej strane koalícia 

ľavicových strán Spoločná voľba len tesne prekročila hranicu potrebnú pre vstup do 

parlamentu.

Neštandardná situácia v období 1994 -  1998 viedla k rozsiahlej integrácii 

opozície. KDH, DS a DU vytvorili v roku 1996 pravicovú tzv. Modrú koalíciu. K tejto 

koalícii sa neskôr pridala SDSS a SZS, čím vznikla tzv. dúhová koalícia, ktorá prijala 

názov Slovenská demokratická koalícia (SDK). Podobne sa integrovali maďarské strany 

Spolužitie, MKDH a MOS. V dôsledku Mečiarovej novely volebného zákona sa tieto 

koalície pred voľbami transformovali na politické strany.22 Výnimku z integračného 

hnutia tvorí ex-komunistická SDĽ, ktorá praktikovala tzv. samostatnú opozičnú 

politiku.

21 Pojem cleavage mečiarizmus -  antimečiarizmus preberáme od L. Kopečka (2007: 109).
22 Premena na strany bola vynútená zmenou volebného zákona. Mečiarova novela modifikovala 
uzavieraciu klauzulu tak, že ju  musela prekročiť nielen celá koalícia, ale každá zo strán. Mečiarova 
novela tak de facto urobila vytváranie koalícií zbytočným.

SDK vznikla ako samostatná strana zo 150 členmi, ktorí boli zároveň kandidátmi na poslancov 
Národnej rady SR. Po voľbách sa strany mali vrátiť späť ku koalícii. Hoci po zostavení vlády predseda 
SDK a premiér Mikuláš Dzurinda túto dohodu odmietol dodržať a pokúsil sa udržať SDK ako jednotnú 
stranu. Zásluhou neústupnosti KDH sa SDK rozpadla a premiér Dzurinda transformoval jej časť na svoju 
stranu Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu.. V prípade SMK sa integrácia rôznych politických 
strán ukázala ako trvalá.
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Voľby 1998 znamenali porážku Vladimíra Mečiara. V následnom období došlo 

opäť k štiepeniu strán a k vzniku nových strán. Slovenská demokratická koalícia sa 

rozpadla. Premiér Mikuláš Dzurinda s časťou predstaviteľov KDH a DÚ založil 

Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu. Táto neskôr úplne pohltila DÚ. Ostatné 

strany koalície, s výnimkou KDH, ostali marginálne. Naproti tomu, SMK si uchovalo 

svoju integritu.

Štiepeniu sa nevyhli ani strany v ľavej časti spektra. Krátko po voľbách došlo 

k odchodu podpredsedu SDĽ Róberta Fica zo strany. Fico založil novú stranu Smer, 

ktorá získavala podporu kritikou vlády, a to na úkor SDĽ, SOP a strán SDK. V roku

2002 došlo k vážnym rozporom v strane a odchodu časti predstaviteľov, ktorí založili 

Sociálnodemokratickú alternatívu (SDA). Vo voľbách SDĽ ani SDA neuspeli.

V opozičnom tábore došlo v štiepeniu v HZDS i v SNS. Od HZDS sa pred 

voľbami 2002 odštiepila skupina vedená Ivanom Gašparovičom a založila stranu HZD, 

ktorá však vo voľbách neuspela. SNS tiež prešla štiepením, ktoré bolo založené na 

osobných sporoch v strane. Žiadna z nástupnických strán sa do parlamentu v roku 2002 

nedostala.

Po voľbách 2002 došlo k zostaveniu vládnej koalície, ktorá sa deklarovala ako 

pravicová. Tvorili ju SDKÚ, KDH, SMK a novozaložená Aliancia nového občana 

(ANO)23. V tomto období možno pozorovať výrazné oslabenie línie mečiarizmus -  

antimečiarizmus. Do parlamentu sa nedostala žiadna z tradičných ľavicových strán, 

okrem ortodoxne komunistického KSS. Uvoľnený priestor v ľavej časti ideologického 

spektra obsadila strana Smer, ktorá postupne pohltila ostatné ľavicové strany (okrem 

KSS).

V období 2002 -  2006 opäť došlo k viacerým integračným a dezintegračným 

procesom. Z SDKÚ sa oddelila skupina, ktorá nesúhlasila s vedením M. Dzurindu, a 

založila Slobodné fórum. SDKÚ sa neskôr zlúčila s DS (resp. absorbovala jeho 

podstatnú časť). Strana ANO zaznamenala viacero odchodov poslancov a členov strany, 

a de facto sa rozpadla. Podobne z HZDS odišla časť predstaviteľov, ktorá potom 

vystupovala pod značkou Ľudová únia, do volieb sa však táto skupina rozpadla. Pred 

voľbami 2006 došlo k opätovnému zjednoteniu SNS.

23 Aliancia nového občana bola založená majiteľom najväčšej komerčnej televízie. Sama sa definovala 
ako liberálna. V jej stretoch s KDH sa odráža cleavage štát -  cirkev.
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4.1 Strana demokratickej ľavice a strany z nej odštiepené

Na slovenských komunistov pred rokom 1989 sa vzťahuje mnohé z toho, čo bolo 

napísané v kapitole o Komunistickej strane Čech a Moravy. Ideológia komunistickej 

strany je ideológiou režimu, ktorý v roku 1989 skolaboval. Postoj slovenskej verejnosti 

ku komunistickej ideológii je dlhodobo odlišný od postoja v Českej republike. To sa 

odrazilo jednak vo transformácii pôvodnej komunistickej strany a jednak v malej 

podpore ortodoxných komunistov.

Opäť pripomíname, že sa táto práci nezaoberá komunistickou stranou pred rokom 

1989. Toto obdobie nespadá do vymedzeného časového rámca práce. Naším zámerom 

je komparácia vývoja strán v novom politickom systéme, ktorý sa začal formovať po 

novembri 1989. Tento systém priamo nenadzväzuje na stranícky systém pred Nežnou 

revolúciu, čo je v prípade Slovenska snáď ešte zreteľnejšie ako v prípade Českej 

republiky.

Vznik

Komunistická strana Slovenska existovala už pred revolúciou 1989, ale nemala 

právnu subjektivitu. KSS existovala ako historická reminiscencia. Keďže predstavovala 

významný symbol v Slovenskom národnom povstaní, a českí komunisti si nedovolili 

značku KSS zrušiť. Vo voľbách v roku 1990 kandidovala ako súčasť Komunistickej 

strany Československa, ale s vlastným volebným programom ("Volebný program KSS 

ako samostatnej súčasti KSČ"). Od začiatku sa KSS snažila získať autonómne 

postavenie.

Zrovnoprávnenia sa slovenskí komunisti dočkali koncom roku 1990. Na 

18. zjazde KSČ, ktorý sa konal 3. -  4. novembra 1990, bola schválená nová podoba 

federálnej strany. KSČ sa stala federáciou novozaloženej KSČM a KSS. Federálna 

strana nebola nadriadená republikovým stranám, ale mala reprezentovať spoločné 

záujmy Jediným predsedom Federálnej rady, najvyššieho orgánu KSČ, bol Slovák 

Pavol Kanis.

V priebehu roku 1990 sa v KSS sformovali dve platformy. Prvá z nich -  Platforma 

socialistickej orientácie -  podporovala reformné vedenie strany. Na jej čele stál druhý 

ponovembrový predseda KSS Peter Weiss. Weissovou víziou bolo urobiť z KSS
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"modernu ľavicovú stranu európskeho typu" (Kopeček, 2007: 185). Druhé krídlo 

v straně -  platforma komunistickej obnovy KSS -  združovala ortodoxných komunistov. 

Reformné krídlo malo v strane i v jej vedúcich orgánoch prevahu.

Na zjazde v októbri 1990 v Prešove prijala strana názov Komunistická strana 

Slovenska -  Strana demokratickej ľavice. O definitívnej podobe názvu mal rozhodnúť 

Ústredný výbor. Predsedom bol zvolený Peter Weiss a strana prijala prvý program, 

ktorý sa nehlásil k marxizmu. Už v januári 1991 zmenila KSS-SDĽ názov na Strana 

demokratickej ľavice. Reformné krídlo, ktoré malo v Ústrednom výbore prevahu, 

prehlasovalo zástupcov Platformy komunistickej obnovy. Tí na jar 1991 vystúpili zo 

strany a neskôr sa opäť objavili pod značkou KSS (pozri nižšie).

Formálne prvý zjazd SDĽ sa konal 14. -  15. decembra 1991 v Trenčíne. Zjazd 

schválil nový program, ktorý sa dištancoval od modelu spoločnosti z rokov 1948 -  

1989. Strana deklarovala záujem vstúpiť do Socialistickej internacionály. Predsedom 

bol opäť zvolený Peter Weiss (s podporou 184 zo 187 delegátov) a vedenie ovládli 

reformisti z predchádzajúcich rokov. SDĽ sa pre zásadné ideologické rozdiely 

definitívne rozišla s českými komunistami a vystúpila z federácie KSČS.

Vnútorný a personálny vývoj

Prvý zjazd SDĽ znamenal pokračovanie transformácie smerom k modernej 

sociálnodemokratickej strane. SDĽ v snahe zbaviť sa členov, ktorí v strane zostávali zo 

zotrvačnosti, uskutočnila preregistráciu. Aj po nej mala strana najväčšiu členskú 

základňu zo všetkých politických strán na Slovensku. Po KSS tiež zdedila značný 

majetok a rozvinuté regionálne a lokálne štruktúry.

Druhý zjazd v máji 1993 opäť potvrdil nastúpený trend. Navyše ukázal 

vzrastajúcu akceptáciu strany. Na zjazde bol prítomný prezident Michal Kováč i 

zástupcovia západných ľavicových strán. Naopak predstavitelia KSCM neboli pozvaní. 

Vo funkcii predsedu bol znovu potvrdený Peter Weiss.

Pred voľbami v roku 1994 sa SDĽ pokúsila naplniť svoj cieľ integrovať ľavicové 

subjekty pod svojím vedením. Preto uzavrela predvolebnú koalíciu Spoločná voľba 

s SDSS, Stranou zelených na Slovensku a Hnutím poľnohospodárov Slovenska. Účasť 

v tejto koalícii odmietlo Združenie robotníkov Slovenska, ktoré založil bývalý člen a 

poslanec SDĽ Ján Ľupták (podrobnejšie o ZRS v samostatnej kapitole).
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Voľby 1994 nedopadli pre stranu veľmi priaznivo, koalícia Spoločná voľba len 

tesne prekročila hranicu pre vstup do parlamentu.24 V súvislosti s výsledkom volieb, ale 

v programovej oblasti v strane začali vytvárať dve krídla. Na treťom zjazde však strana 

opäť zvolila za predsedu Petra Weissa, hoci ten už predtým ponúkol demisiu.

Strana pod vedením Petra Weissa odmietla vládnu spoluprácu s HZDS. Jeho 

oponenti združení v tzv. "pragmatickom" krídle presadzovali ústretovejšiu líniu voči 

vláde. Jeho programom bola ľavicovosť a smerovanie do Socialistickej internacionály. 

Weiss sa snažil o vymedzenie pozície SDĽ medzi nacionalisticko-populistickým 

blokom vládnej koalície a demokratickými pravicovými stranami KDH a DS.

Zlomovým bol štvrtý zjazd SDĽ, ktorý sa konal v apríli 1996 v Nitre. Peter Weiss 

vyhlásil už pred zjazdom, že nebude kandidovať. Na okresných konferenciách, ktoré 

snemu predchádzali, získal najviac hlasov Róbert Fico, druhým bol Ľubomír Fogaš. 

Súboj sa nakoniec uskutočnil medzi Fogašom (ktorého podporil aj Fico) a pomerne 

neznámym Jozefom Migašom, bývalým veľvyslancom na Ukrajine.25 Súboj prekvapivo 

vyhral Migaš. Všetci spomínaní kandidáti však boli označovaní za predstaviteľov tzv. 

"pragmatického" krídla.

Zvolenie Jozefa Migaša znamenalo istý posun doľava. Jeho výroky o tom, že treba 

"oprášiť Marxa a prečítať si riadky o rozpore práce a kapitálu, vlastníctve a odcudzení", 

znamenali odklon od Weissovej línie. Napriek tejto zmene vstúpila SDĽ v roku 1996 do 

Socialistickej internacionály, "čím sa formálne zavŕšil proces jej 

'sociáldemokratizácie'." (Mesežnikov, 1997: 31-32)

Úspech vo voľbách v roku 1998 a cleavage mečiarimus -  antimečiarizmus 

priviedli SDĽ k účasti v širokej koalícii s SDK, SMK a SOP. V koalícii hrala SDĽ popri 

pravicovo orientovaných stranách podľa jej priaznivcov nie dôstojnú úlohu a bola 

obviňovaná, že sa spreneverili ľavicovým ideálom. Strana sa musela vyrovnávať jednak 

so zodpovednosťou za účasť na vláde, a jednak s nespokojnosťou svojich priaznivcov 

s uskutočňovaými reformami. Táto určitá "schizofrénia" podporovala rozkladný proces 

v strane. SDĽ tiež významne oslabil odchod a následné polpulistické pôsobenie jej 

podpredsedu Róberta Fica, ktorý založil stranu Smer a prebral SDĽ značnú časť 

voličov.

24 Keďže bola Spoločná voľba koalíciou štyroch strán, musela získať aspoň 10 % hlasov. Spoločná voľba 
nakoniec získala 10, 41 %.
25 O popularite jednotlivých kandidátov medzi voličmi pozri napr. Kopeček, 2007: 193.
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Ďalším zlomom vo vývoji SDĽ bol košický zjazd v roku 2000. Spor medzi 

"modernistickým" krídlom a "radikálne-socialistickým" krídlom sa značne vyostril. 

Jozef Migaš vyhral súboj o predsednícky post proti "modernistovi" Milanovi Ftáčnikovi 

v pomere 223:182. Hoci tento pomer nenasvedčuje drvivej prevahe "radikálne- 

socialistického" krídla, jeho predstavitelia obsadili všetky orgány strany. 

"Modernistické" krídlo sa pokúsilo vytvoriť a inštitucionalizovať platformu "SDĽ -  

Moderná európska socialistická strana", no vedenie strany vytváranie platforiem 

zamietlo.

Zjazd strany v roku 2001 v Trnave potvrdil vývojový trend. Za predsedu strany 

bol zvolený Pavol Koncoš, predstaviteľ "radikálne-socialistického" krídla (Jozef Migaš 

už nekandidoval). Po ďalších problémoch stranu v roku 2002 opustila časť 

"modernistov" a založila Sociálnodemokratickú alternatívu (SDA). Po volebnom 

neúspechu bol zvolený za predsedu Ľubomír Petrák. Ten sa najprv pokúšal o integráciu 

ľavicových strán mimo strany Smer, no nakoniec sa SDĽ pragmaticky rozhodla pre 

zlúčenie s touto stranou, (podrobnejšie nižšie, v kapitole 4.4)

Programový vývoj

Strana demokratickej ľavice vyprodukovala počas svojej existencie množstvo 

programových dokumentov. Okrem volebných programov mala strana rôzne akčné 

programy, politické programy a tematicky zamerané dokumenty k rôznym oblastiam. 

Vývoj programov SDĽ čiastočne odráža vývoj celej strany.

Na začiatku deväťdesiatych rokov strana zápasila so svojou komunistickou 

minulosťou. Postupne však prevládli reformné tendencie. Základný programový 

dokument "O čo usiluje SDĽ" prijatý prvým snemom v roku 1991 už neobsahuje žiadne 

odkazy na marxistické učenie. Namiesto toho sa strana prezentovala orientáciou na 

súčasných západných sociálnych demokratov a prihlásila sa k demokratickému 

socializmu. (Kopeček, 2007: 203)

V ekonomickej oblasti sa strana prihlásila k transformácii. Na rozdiel od iných 

strán však kládla dôraz na sociálnu únosnosť reforiem. Uznávala však nutnosť 

privatizácie, s výnimkou niektorých odvetví. Forma vlastníctva mala byť pluralitná 

(súkromné, štátne, družstevné). V rámci koalície Spoločná voľba bol program SDĽ 

obohatený o prvky ekologickej a poľnohospodárskej politiky.
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V oblasti zahraničnej politiky bola strana zameraná v podstate prointegračne. 

Postoj voči Európskej únii bol v podstate bezproblémový, aj keď konkrétna podoba 

európskej integrácie sa v strane nediskutovala. Zložitejšia bola situácia v prípade 

NATO. Oficiálna pozícia SDĽ bola podpora vstupu Slovenska do NATO s podmienkou 

referenda. Tento postoj však nezdieľali všetci predstavitelia strany. SDĽ tiež kritizovala 

Mečiarovu vlády za kroky, ktoré integráciu Slovenska do euroatlantických štruktúr 

spomaľovali.

Ani po nástupe "radikálne-socialistického" krídla v strane nedošlo k zásadným 

zmenám. Oficiálna línia strany vychádzala z línie prijatej v prvej polovici 

deväťdesiatych rokov. Vyjadrenia čelných predstaviteľov strany sa však od 

programových dokumentov často odlišovali, a to smerom doľava.

Je nutné poznamenať, že SDĽ mala po celý čas svojej existencie problém 

naplňovať svoje programové ciele. V rámci štiepenia mečiarizmus -  antimečiarizmus 

bola často nútená spolupracovať so svojimi ideologickými oponentmi. Popularite SDĽ 

výrazne uškodila účasť vo vládach Jozefa Moravčíka i Mikuláša Dzurindu. Tieto vlády 

museli prijímať nepopulárne sociálne opatrenia, čo voliči SDĽ nevnímali pozitívne.

Voľby a vývoj podpory

Volebná podpora Strany demokratickej ľavice bola v deväťdesiatych rokoch 

pomerne stabilná. Strana získavala 10 -  15 % hlasov. V prvých slobodných voľbách 

získala ešte pod značkou KSČS 13,35%. V roku 1992 kandidovala strana už pod 

značkou SDĽ a získala 14,7 %.

Pre voľby v roku 1994 vytvorila SDĽ predvolebnú koalíciu Spoločná voľba. SDĽ 

v nej bola najsilnejším subjektom. Napriek predpokladanému synergickému efektu 

koalícia získala len 10,41 % hlasov a tesne prekročila uzavieraciu klauzulu pre 

štvorkoalíciu (tj. 10 %).Pripísať to možno predovšetkým úspechu Združenia robotníkov 

Slovenska.

Voľby v roku 1998 boli posledným úspechom SDĽ. Strana získala 14,66% 

hlasov. V nasledujúcom období došlo k štiepeniu a k nástupu strany Smer. O štyri roky
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neskôr získala SDĽ už len 1,36 % hlasov. Pokus o obnovenie značky po zlúčení SDĽ so 

Smerom dopadol neúspešne, nová SDĽ26 získala 0,12 %.

Vývoj volebnej podpory SDĽ

Poznámka: Údaj za rok 1994 sa týka koalície Spoločná voľba.

Pôsobenie v politickom systéme

V prvom období svojej existencie bola KSS, resp. SDĽ prirodzene v opozícii. Na 

rozdiel od českých komunistov si však svojou transformáciou získavala stále väčšiu 

dôveru ostatných politických subjektov. Napomohla jej k tomu aj celková politický 

situácia a vznik línie mečiarizmus -  antimečiarizmus.

Tichá "dohoda o vylúčení" (ex-)komunistov musela byť porušená už v roku 1994 

pri vytvorení Moravčíkovej vlády. Ostatné strany neboli bez SDĽ schopné ani zostaviť 

vládu a už vôbec nie priviesť krajinu k predčasným voľbám. SDĽ vstúpila do vlády 

práve pod podmienkou skrátenia volebného obdobia. Celkovo jej však účasť v tejto 

vláde uškodila a nahrala radikálnemu prúdu, ktorý v tom čase reprezentovalo 

no vo vzniknuté ZRS.

V období tretej Mečiarovej vlády 1994 -  1998 praktikovala SDĽ tzv. "samostatnú 

opozičnú politiku". Predstavitelia strany sa nezúčastňovali na akciách Modrej a 

Maďarskej koalície, ktorým vyčítali radikalizmus a konfrontačný štýl. Po celý čas sa

2h Táto SDĽ nie je  právnym nástupcom pôvodnej SDĽ. Tým je strana Smer. Po výmaze SDĽ z registra 
politických strán došlo k zaregistrovaniu novej strany pod rovnakým názvom.
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SDĽ snažila vymedziť sa voči Modrej koalícii (resp. SDK) i MK, ale v praxi zaujímala 

často podobné postoje.

Strana sa ťažko vyrovnávala so skutočnosťou, že jej voličská základňa bola 

čiastočne zhodná s HZDS.27 Na začiatku 1996 úvahy o vstupe do vlády s HZDS. 

Neskôr, keď mal Mečiar spory so svojimi koaličnými partnermi (SNS a ZRS), SDĽ 

ponúkla podporu menšinovej vláde HZDS. Tieto úvahy však ukončil zjazd v apríli 

1996, ktorý sa vyslovil za pokračovanie samostatnej opozičnej politiky.V tomto období 

tiež prišli rozpory so SDSS, ktoré v roku 1997 vyústili do rozpadu klubu Spoločná 

voľba. SDSS a SZS vstúpili napriek protestom do vznikajúcej SDK.

Pre SDĽ bola značne problematická aj účasť v prvej vláde Mikuláša Dzurindu. Už 

v roku 1997 "Migaš vyhlásil, že vláda, do ktorej vstúpi SDĽ, nemôže byť pravicová." 

Podobne sa v tom čase vyjadril Róbert Fico, že SDĽ bude "ochotná vstúpiť len do takej 

vládnej koalície, ktorá bude schopná zabezpečiť sociálnu situáciu z roku 1989." 

(Mesežnikov, 1998: 77) Zostavovanie vlády v roku 1998 však nakoniec sledovalo líniu 

mečiarizmus -  antimečiarizmus a SDĽ sa stala členom vlády, ktorá musela prijímať 

nepopulárne reformy. Hoci sa snažila od určitých rozhodnutí dištancovať, účasť vo 

vláde stranu výrazne poškodila.

Voľby 2002 znamenali de facto koniec účasti SDĽ na slovenskej politickej scéne. 

Image strany bol značne poškodený účasťou na Dzurindových reformách. K tomu sa 

pridali vnútorné rozpory, vznik SDA, a najmä nástup strany Smer a populárneho 

Róberta Fica. Strana nezískala volebnú výraznú podporu ani v krajských voľbách v roku

2001, ani obecných v roku 2002. Po roku 2002 nebola SDĽ relevantnou silou 

v politickom systéme Slovenska.

4.1.1 Združenie robotníkov Slovenska

Združenie robotníkov Slovenska je zaujímavým prvkom na slovenskej politickej 

scéne. Štiepenie politických strán je typickým sprievodným fenoménom vývoja 

straníckych systémov vo postkomunistických systémoch. Vývoj SDĽ ako 

transformovanej komunistickej strany narazil na nesúhlas časti členov, ktorí zastávali 

krajne ľavicové názory. ZRS zaznamenalo na rozdiel od iných odštiepených strán 

v československom priestore nielen volebný úspech, ale sa stalo aj súčasťou vládnej

27 Podrobnosti uvádza Kopeček, 2007: 188-189.
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koalície. Úspech strany bol však efemérny a ZRS zásadne vývoj slovenského 

straníckeho systému neovplyvnilo.

Vznik

Združenie robotníkov Slovenska vzniklo de facto odštiepením od Strany 

demokratickej ľavice v roku 1994. Zakladateľom ZRS bol poslanec za SDĽ Ján Ľupták. 

Ľupták ako "robotnícky vodca" a hrdina socialistickej práce z čias reálneho socializmu 

predstavoval v reformovanej SDĽ radikálne ľavicový prúd. ZRS vzniklo pôvodne ako 

občianske združenie už v januári 1992, ktorého cieľom malo byť zastupovanie záujmov 

slovenských robotníkov. ZRS však deklarovalo, že nechce konkurovať politickým 

stranám ani odborom.

Ján Ľupták sa stále viac odchyľoval od oficiálnej línie strany. Z tohto dôvodu sa 

vzťah SDĽ a ZRS postupne zhoršoval. O transformácii združenia na politickú stranu 

bolo rozhodnuté na sneme v marci 1994 v Banskej Bystrici. Strana bola oficiálne 

zaregistrovaná 26. apríla 1994. V prvom období Ľupták nevylučoval spoluprácu s SDĽ 

v rámci predvolebnej koalície Spoločná voľba. Po vstupe SDĽ do vlády Jozefa 

Moravčíka, ktorý Ľupták považoval za zradu, sa však ZRS rozhodlo kandidovať 

samostatne.

Vnútorný a personálny vývoj

Združenie robotníkov Slovenska prešlo krátkym, ale intenzívnym vývojom. Jeho 

relevantné pôsobenie na slovenskej politickej scéne je vymedzené obdobím 1994 -  

1998. Po úspechu vo voľbách v roku 1994 sa hnutie stalo jazýčkom na váhach medzi 

mečiarovským blokom (tj. HZDS a SNS) a jeho opozíciou. Možnosť vstupu do vlády 

vyvolala veľkú vnútrostranícku diskusiu a ukázala, že ZRS nebolo na takúto alternatívu
r  28pripravene.

Účasť vo vláde spôsobila ZRS značné problémy. V ideologickej rovine "ich 

politické sebazaprenie dosiahlo kvality sebapopretia." (Leško, 1996: 124) V praktickej 

rovine sa prejavil absolútny nedostatok kvalifikovaných ľudí. Účasť na vláde sa 

prejavila negatívne na voličskej podpore strany aj na jej vnútornom vývoji. Marián

2S Táto situácia názorne ukazuje nestandardnost’ ZRS. Zmyslom politickej strany je  ex definitione účasť
na vláde. ZRS však bolo pripravené len na opozičnú funkciu kritiky vlády.
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Leško to už v roku 1996 zhodnotil slovami, že "miera, s akou je ZRS ochotné 

akceptovať a podporovať v parlamente návrhy svojich partnerov, je až sebalikvidačná." 

(Leško, 1996: 124)

Ani ZRS sa nevyhlo štiepenia a odchodu členov a poslancov. Na prvom sneme 

ZRS ako politickej strany ho opustil poslanec Kočnár, ktorý kritizoval privatizáciu zo 

strany členov ZRS. Neskôr založil Zjednotenú stranu práce (ZSP). V roku 1998 stranu 

opustili ďalší poslanci, čo viedlo dokonca k zániku parlamentného klubu ZRS.29 Títo 

poslanci založili stranu Naše Slovensko, s ktorou sa potom zlúčila Kočnárova ZSP.

Špecifikom je založenie Zjednotenej robotníckej strany (skratka bola ZRS) 

v septembri 1995. Založil ju Jozef Mazár, hovorca ZRS, na pokyn (sic!) predsedu Jána 

Ľuptáka. Politológ Grigorij Mesežnikov ju označil za únikový kanál pre predstaviteľov 

ZRS (Mesežnikov ,1997: 29).

Programový vývoj

Združenie robotníkov Slovenska sa nevyznačuje prepracovanou programatikou. 

Za obdobie svojej existencie vypracovalo len dva rozsiahlejšie programové dokumenty, 

a to volebné programy v rokoch 1994 a 1998. K tomu sa pridáva niekoľko menších ad 

hoc dokumentov. Prvý volebný program sa vyznačuje heslovitosťou a nekonkrétnosťou, 

druhý je viac prepracovaný. (Kopeček, 2007: 231)

Deklarovaným cieľom ZRS "je presadzovanie záujmov robotníkov, roľníkov, 

inteligencie, ako i záujmov ostatných sociálnych skupín obyvateľstva." ZRS sa samo 

označilo za ľavicovú stranu. Podľa predstaviteľov strany "je jednou s dvoch 

najľavicovejších strán. Jej susedom programovo naľavo je KSS, susedmi napravo sú: 

SDĽ, SDSS, Strana poľnohospodárov a Strana zelených." (web ZRS: Činnosť a 

programové zámery strany)

ZRS sa opakovane vymedzovalo voči svojej "materskej" SDĽ. "Podľa slov Jána 

Ľuptáka najväčším nepriateľom ZRS je SDĽ s jeho pravicovým vedením, ktoré 

dezorientuje slovenské robotníctvo." Vo vyhláseniach strany a jej predstaviteľov sa 

objavila kritika nežnej revolúcie, znevažovanie demokratických reforiem a 

vyzdvihovanie obdobia reálneho socializmu. Demokracia priniesla podľa Ľuptáka 

"mnoho nešťastia". (Mesežnikov, 1997: 29)

29 Poslanecký klub v Národnej rade SR musí mať minimálne osem členov.
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V zahraničnej politike sa prejavil odmietavý postoj ZRS k zapojeniu sa Slovenska 

euroatlantických zoskupení. Strana odmietala vstup do NATO, ktoré je podľa Ľuptáka 

"západné kapitalistické, teda vykorisťovateľské zoskupenie" (Mesežnikov, 1998: 67). 

Negatívne sa ZRS stavalo aj k vstupu Slovenska do Európskej únie.30 Izolacionizmus 

ZRS sa prejavil tiež v tom, že neudržiavalo žiadne pravidelné styky so stranami 

v zahraničí.

Voľby a vývoj podpory

Združenie robotníkov Slovenska sa zúčastnilo všetkých volieb od roku 1994. 

Úspech v podobe parlamentného zastúpenia získalo len v prvých voľbách, a to ziskom 

7,34 %. Podpora strany potom prudko klesla. V roku 1998 už stranu volilo len 1,3 % 

voličov. Ďalšie parlamentné voľby znamenali pre ZRS prepad po úroveň jedného 

percenta.

Vývoj volebnej podpory ZRS
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Pôsobenie v politickom systéme

Relevantné pôsobenie ZRS v politickom systéme sa obmedzuje na volebné 

obdobie po roku 1994. Ako bolo povedané vyššie, strana sa stala po voľbách jazýčkom 

na váhach. Hoci si predstavitelia kládli podmienky vstupu do vlády, neskôr z nich

30 V tomto kontexte je  paradoxnom, že vicepremiér Kalman, ktorého ZRS nominovala do vlády, 
zodpovadal okrem iného aj za Európsku integráciu.
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takmer nič nepresadili. "Účasťou na vládnej politike sa táto strana fakticky dostala do 

rozporu s vlastným volebným programom, čo vytvorilo pre ZRS nepriaznivú situáciu 

z hľadiska volebnej podpory." (Mesežnikov, 1997: 29) Je nutné tiež zdôrazniť 

personálnu nepřipravenost’ ZRS na vládnutie, keď všetci štyria jeho ministri boli zo 

stranou len voľne spojení.

Ľupták hájil malé úspechy ZRS tým, že postavenie vo vláde je dané malým 

percentuálnym ziskom vo voľbách. Podľa Ľuptáka sa ZRS v 20 % prípadov s politikou 

vlády nestotožňovalo. (Mesežnikov, 1998: 67) Napriek tomu ZRS vládu podporovalo a 

bolo dokonca Mečiarovi stabilnejším partnerom ako SNS. Niektoré programové body sa 

ZRS predsa podarilo naplniť. V roku 1998 napríklad presadilo novelu o dani z príjmu, 

ktorá zavádzala tzv. milionársku daň.

4.1.2 Sociálnodemokratická alternatíva

Sociálnodemokratická alternatíva je tiež stranou odštiepenou od SDĽ. Na rozdiel 

od ZRS však vznikla odchodom umierneného, modernistického krídla. Stranu vytvorili 

intelektuáli, ktorí sa v deväťdesiatych rokoch podieľali na reforme SDĽ. Po nástupe 

"radikálne-socialistického" krídla do vedenia SDĽ a jeho krokom voči nim zo strany 

odišli.

Vnútorný a personálny vývoj

SDA vznikla na jar roku 2002. Bezprostredným podnetom bolo odvolanie 

predstaviteľky "modernistického" krídla v SDĽ Brigity Schmôgnerovej z postu 

ministerky financií. SDA bola zaregistrovaná 1. marca 2002, prvý snem sa uskutočnil 

v apríli. Predsedom bol zvolený Milan Ftáčnik, ktorého SDĽ zároveň odvolala z postu 

ministra školstva.

Volebným lídrom SDA v roku 2002 bol Peter Weiss. Strana získala vo voľbách 

viac hlasov ako SDĽ, ale zostala hlboko pod hranicou potrebnou pre vstup do 

parlamentu. Lubomír Kopeček si v tejto súvislosti kladie hypotetickú otázku, či by bola 

SDA úspešnejšia, ak by ju "modernistické" SDĽ založilo už po zjazde v roku 

2000.Založenie strany krátko pred voľbami "od počátku minimalizovalo její vyhlídky 

na úspěch." (Kopeček, 2007: 200)
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Programový vývoj

Sociálnodemokratická alternatíva sa deklarovala ako moderná ľavicová strana. 

Zároveň sa programom pred voľbami snažila prilákať mladých ľudí. Medzi návrhy 

určené pre oslovenie tejto skupiny patrili legalizácia marihuany, lacnejšia 

antikoncepcia, či požiadavka profesionalizácie armády. Kampaň SDA vzbudila isté 

kontroverzie, na druhej strane však prilákala v krátkom čase nemalý počet voličov.

Voľby a vývoj podpory

Sociálnodemokratická alternatíva sa zúčastnila len jedných volieb, a to v roku 

2002. Získala 1,79 % hlasov. To bolo viac ako Strana demokratickej ľavice, nedávalo to 

však strane nádej na vzostup do budúcnosti. SDA preto zvolila fúziu so Smerom.

Pôsobenie v politickom systéme

Sociálnodemokratická alternatíva nikdy nezískala parlamentné zastúpenie a 

zostala marginálnym subjektom. Jej jediným významným vplyvom na politický systém 

je odčerpanie hlasov SDĽ. Keďže sa voličská podpora rozdelila medzi SDĽ a SDA, ani 

jedna zo strán nezískala parlamentné zastúpenie. Obe strany potom postupne takmer 

úplne stratili voličskú podporu a nakoniec sa zlúčili so stranou Smer. Predstavitelia 

SDA sa v Smere uplatnili oveľa slabšie ako zástupcovia SDĽ.31

4.2 Komunistická strana Slovenska

Komunistická strana Slovenska predstavuje nereformovaných, ortodoxných 

komunistov. Vznikla na základe nesúhlasu časti slovenských komunistov 

s transformáciou komunistickej strany na sociálnodemokratickú stranu. Nová KSS síce 

hlása formálnu diskontinuitu s KSS z pred novembra 1989, čím sa zbavuje 

zodpovednosti za citlivo vnímané zločiny komunizmu, no preberé nielen jej ideológiu, 

ale i rétoriku, organizačnú štruktúru, symboly a predstaviteľov. Komunistická strana 

Slovenska je ideologickým ekvivalentom Komunistickej strany Čech a Moravy. Strana

31 Predstavitelia SDA dosiahli v rámci Smeru úspechy len na komunálnej úrovni. Snáď najväčším 
úspechom je zvolenie Milana Ftáčnika za starostu mestskej časti Bratislava -  Petržalka. Paradoxne ide 
o tradičnú baštu pravicových strán.
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však v odlišnom kultúrnom a politickom prostredí Slovenska nikdy nezískala také 

významné postavenie ako českí komunisti.

Vznik

Komunistická strana Slovenska vznikla spojením skupín odštiepených od Strany 

demokratickej ľavice (resp. od KSS, KSS-SDĽ). Formálne by táto kapitola mohla byť 

súčasťou predchádzajúcej časti. Pre účely komparácie je však dobré venovať 

ortodoxným komunistom samostatnú kapitolu.

Dnešná KSS vznikla v rokoch 1991 -  1992. Základom bolo Združenie komunistov 

Slovenska (ZKS) a Komunistická strana Slovenska '91 (KSS '91). Obe strany boli 

tvorené bývalými členmi KSS, resp. SDĽ, ktorí nesúhlasili s transformáciou strany. 

Tieto skupina však neboli schopné presadiť sa v KSS, resp. SDĽ, proti 

ponovembrovému vedeniu Petra Weissa.

K samotnému vzniku KSS došlo po voľbách v roku 1992. Vo voľbách 1990 

kandidovali ZKS i KSS '91 samostatne, čo sa ukázalo ako evidentne nevýhodné. V roku 

1992 sa preto strany rozhodli pre spoluprácu. Predstavitelia ZKS kandidovali na listine 

KSS '91 do FZ, naopak kandidáti KSS '91 do SNR išli do volieb na listine ZKS.

K zjednoteniu KSS došlo symbolicky 29. augusta 1992 na zjazde v Banskej 

Bystrici. Napriek odporu niektorých členov bol prijatý názov Komunistická strana 

Slovenska. K formálnemu vzniku došlo 8. septembra 1992, keď bola zaregistrovaná 

zmena názvu ZKS na KSS.

Vnútorný a personálny vývoj

Do roku 2002 neprešla KSS dramatickým vývojom. V roku 1998 bol prvý 

predseda Vladimír Ďaďo nahradený Jozefom Ševcom. Stranícka línia sa tým ale 

výrazne nezmenila. Strana trpela po celý čas nedostatkom mediálnej pozornosti, a tiež 

finančných prostriedkov. Majetok bývalej KSČ si totiž -  napriek požiadavkám 

ortodoxných slovenských komunistov -  medzi sebou rozdelili KSČM a SDĽ, ktoré boli 

jej právnymi nástupcami.

K intenzívnejšiemu vývoju došlo v období 2002 -  2006, keď bola Komunistická 

strana zastúpená v parlamente. Podobne ako v iných stranách, aj KSS v tomto období
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čelila vnútorným rozporom a štiepeniam. Ako prvý opustil stranu v roku 2003 poslanec 

Herman Arvay, ktorý potom niekoľko krát pri hlasovaní podporil návrhy Dzurindovej 

vlády. V tomto prípade však išlo o izolovaný odchod.

Vážnejšou sa ukázala nespokojnosť v KSS, ktorú reprezentoval Ivan Hopta. Hopta 

však nedostal príležitosť svoju líniu v strane presadiť, keďže ho Ústredný výbor zbavil 

miesta podpredsedu a nepripustil jeho kandidatúru na piatom zjazde KSS v roku 2004.

V júni 2004 Hopta zo strany vystúpil a zjazd zvolil za predsedu opäť Jozefa Ševca, 

ktorý bol jediným kandidátom. Napriek snahám časti členov KSS o zmierenie sa 

s Hoptom, k takémuto kroku nedošlo. Hopta potom s inými nespokojnými komunistami 

založil v roku 2005 stranu Úsvit.

Programový vývoj

Programovo patrí KSS jednoznačne do rodiny komunistických strán. Strana počas 

svojej existencie nespracovala komplexné programové dokumenty. Krátky a dodnes 

platný program bol schválený prvým zjazdom v roku 1994. Strana zrejme necíti potrebu 

navrhovať konkrétne politiky, keďže riešenie spoločenských problémov vidí 

v radikálnej premene politického a hospodárskeho systému.

KSS sa stavia kladne k systému, ktorý existoval v období 1948 -  1989, a zároveň 

odmieta liberálne demokratický režim.32 Revolúciu z novembra 1989 označila strana za 

podvod na občanoch. V zahraničnej politike KSS vystúpila proti integrácii Slovenska 

do NATO. Postoj k EÚ je ambivalentný, strana sa snažila zdôrazňovať potrebu 

pripravenosti Slovenska na integráciu a otázku národných záujmov.

Komunistická strana Slovenska podľa Lubomíra Kopečka "reprezentuje 

ultradogmatickou komunistickou stranu". Slovenskí komunisti sú ortodoxnější ako českí 

a "KSS lze situovat až na samotný levý okraj současné skupiny dogmatických 

komunistických stran v Evropě" (Kopeček, 2007: 254) Takáto orientácia je  zrejme 

výsledkom podmienok, za ktorých strana vznikla. Umiernený komunistický prúd, ktorý 

by mohol ideologické zameranie strany moderovat’, zostal v reformovanej SDĽ.

32 Postoj KSS k obdobiu minulého režimu výborne ilustruje rozhovor s jej predsedom Jozefom Ševcom, 
verejnený v denníku SME, 13.8.2003. Dostupný je  aj na 
http://iust.wz.cz/view.Dhp7cisloclankiF2005010158 (navštívené 10. 5. 2007).
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Voľby a vývoj podpory

Komunistická strana Slovenska bola od počiatku deväťdesiatych rokov 

marginálna. Vo voľbách 1992 a 1994 získala menej ako jedno percento. K určitému 

nárast došlo v roku 1998, zrejme v súvislosti s krízou ZRS. KSS získala 2,79 % hlasov.

Doterajší vrchol volebnej podpory dosiahla KSS v roku 2002. Vo voľbách dostala 

6,32 % hlasov a získala parlamentné mandáty. Úspech KSS možno zrejme pripísať 

ceľkovému rozkladu iných ľavicových strán. V ďalšom období podpora strany opäť 

poklesla a v roku 2006 získala KSS 3,88 %. Tento výsledok síce strane nepriniesol 

parlamentné zastúpenie, má však aspoň nárok na finančnú podporu od štátu (hranicou 

sú 3 % hlasov).

Vývoj volebnej podpory KSS

Pôsobenie v politickom systéme

Väčšinu obdobia od svojho vzniku bola Komunistická strana Slovenska 

marginálnou stranou. Strana bola v spoločnosti izolovaná a bola jej venovaná 

minimálna mediálna pozornosť. Len vo volebnom období 2002 -  2006 dosiahla 

parlamentné zastúpenie, a to najmä vďaka problémom v iných ľavicových stranách.

V parlamente bola strana rovnako izolovaná, významne s ňou nespolupracovalo ani 

HZDS ani strana Smer, ktoré spolu s KSS tvorili vtedajšiu opozíciu.
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4.3 Sociálnodemokratická strana Slovenska

Sociálnodemokratická strana Slovenska je nepostkomunistickou sociálnou 

demokraciou. Je teda akýmsi slovenským ekvivalentom České strany sociálně 

demokratické. Medzi týmto stranami však existujú značné rozdiely. Najvýraznejší je 

v ich vplyve na politický systém. SDSS, ktorá pôsobila v odlišnej straníckej konštelácii, 

dosiahla v porovnaní s ČSSD výrazne menší vplyv.

Vznik

Sociálna demokracia má na Slovensku dlhú tradíciu. Lubomír Kopeček preto 

SDSS vo svojej publikácii označuje termínom "historičtí" sociálni demokrati (2007: 210 

a inde). Na rozdiel od českých sociálnych demokratov bola táto tradícia v období 1948

-  1989 prerušená. Napriek tomu môžeme v prípade SDSS hovoriť o obnove strany.

Príprava na obnovenie sociálnej demokracie na Slovensku začala krátko po 

revolúcii. Už v januári sa uskutočnila prvá konferencia, ktorá začala organizačnú a 

programovú prácu. Strana bola zaregistrovaná 1. februára 1990 a 3. februára sa 

uskutočnil obnovujúci (prvý ponovembrový) zjazd strany. Predsedom sa stal Ivan 

Paulička, ktorého po dvoch mesiacoch vystriedal Boris Zala.

Strana sa deklarovala ako ľavicová alternatíva komunistickej strany. Jej cieľom 

bola rehabilitácia sociálnodemokratických ideálov. Strana od začiatku spolupracovala 

s českými sociálnymi demokratmi.33 Úplná integrácia (podľa tradície Prvej republiky) 

však bola zo strany slovenských sociálnych demokratov odmietnutá. ČSSD a SDSS 

kandidovali v prvých slobodných voľbách spoločne pod značkou Sociálna demokracia. 

Volebný zisk na Slovensku bol ešte nižší ako v Českej republike a strana zostala mimo 

parlamentu.

Podobne ako českí sociálni demokrati, aj SDSS prijala do svojich radov 

reformných komunistov z roku 1968. V septembri došlo k zlúčeniu SDSS a Strany 

demokratického socializmu (SDS). SDS začala s veľkými nádejami, no nakoniec v roku 

1990 nekandidovala, a v čase zlúčenia nevyvíjala žiadnu aktivitu. Významnejší bol 

vstup Alexandra Dubčeka do SDSS. Boris Zala mu prepustil predsednícky post a strana

33 Pôvodný názov strany bol Sociálnodemokratická strana na Slovensku (SDSS), čo istým spôsobom 
vyjadrovalo, že ide o súčasť širšieho sociálnodemokratického hnutia. V roku 1993 bol názov zmenený na 
Sociálnodemokratická strana Slovenska (pri zachovaní skratky SDSS).
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na jeho želanie odstúpila od pripravovanej dohody o spolupráci so SDĽ. Vďaka 

Dubčekovej kandidatúre strana získala v roku 1992 mandáty v Snemovni národov 

Federálneho zhromaždenia, vo voľbách do Slovenskej národnej rady ani do snemovne 

ľudu FZ však neuspela, krátko po voľbách bola podpísaná dohoda so SDĽ.

Vnútorný a personálny vývoj

Sociálnodemokratická strana Slovenska prešla podobným vnútorným vývojom 

ako iné strany. Po smrti Alexandra Dubčeka strana stratila svoj hlavný symbol. 

Predsedom strany sa stal Jaroslav Volf. Strana prešla niekoľkými štiepeniami. Hneď 

v roku 1994 zo strany odišli niektorí predstavitelia, ktorí nesúhlasili súčasťou SDSS 

v predvolebnej koalícii Spoločná voľba (SV). Tak vznikli strany Sociálna demokracia a 

Reálna sociálnodemokratická strana Slovákov. Tieto strany získali málo hlasov, ale 

čiastočne oslabovali koalíciu SV.

V roku 1995 sa v strane objavila platforma Obroda sociálnej demokracie. Tvorili 

ju predstavitelia tzv. Zalovho krídla v SDSS. Na konferencii v Nitre kritizovali vedenie 

strany, ktorému vytýkali '"národnú vlažnosť', čechoslovakizmus a nedostatočnú 

ľavicovosť." (Mesežnikov, 1996, 21). Táto platforma sa vyznačovala konformným 

vzťahom k Mečiarovej vláde. Ústredná rada SDSS nariadila ukončiť frakčnú činnosť, 

čo sa nestalo, a v roku 1996 vylúčila vedúce osobnosti frakcie.

Pred voľbami 1998 sa strana rozišla so SDĽ. Strana sa na rozdiel od SDĽ 

zúčastňovala na akciách Modrej koalície. Piaty zjazd SDSS v roku 1997, ktorý 

znovuzvolil Jaroslava Volfa za predsedu, označil SDĽ za strategického partnera, a DÚ 

sa potenciálneho blízkeho partnera. Po voľbách strana pripustila možnosť spolupráce so 

ZRS bez Ľuptáka, nie však s HZDS a SNS. Zapojenie do vznikajúcej SDK vyvolalo 

v strane odpor. Zo strany vystúpili niektoré miestne organizácie, a poslankyňa a 

podpredsedníčka Gbúrová vystúpila zo strany (priklonila sa ku klubu SDĽ, resp. SV, a 

potom vstúpila do SOP).

Hoci strana získala v rámci SDK niekoľko mandátov i postov v administratíve, 

podpora strany naďalej klesala. S malou voličskou podporou mala strana problém nájsť 

partnerov pre spoluprácu. V roku 2001 už Jaroslav Volf nekandidoval, strana 

vystriedala dvoch iných predsedov. V roku 2003 bol znovu zvolený J. Volf, ktorý 

potom priviedol stranu k fúzii so stranou Smer.
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Programový vývoj

Sociálnodemokratická strana Slovenska je typickou sociálnodemokratickou 

stranou. Jej program sa hlási k sociálne a ekologicky orientovanému tržnému 

hospodárstvu. Strana sa tiež hlásila sa k odkazu Alexandra Dubčeka a vyzdvihovala 

hodnoty SNP. SDSS bola členom Socialistickej internacionály a Strany európskych 

socialistov.

V ekonomickej oblasti SDSS podporovala transformáciu. Do privatizácie sa podľa 

jej programových dokumentov mali zapojiť aj družstvá, obce a penzijné fondy. SDSS 

podporovala vstup zahraničného kapitálu do slovenských podnikov, s výnimkou 

strategických odvetví. Strana podporovala zvyšovanie progresivity daní a majetkové 

dane. V sociálnej oblasti propagovala zvýšenú ochranu žien a mládeže.

Strana prijala dlhodobý program v roku 2000. Tento program odrážal trendy 

v západoeurópskych sociálnodemokratických stranách. Dôraz bol kladený napr. na 

vzdelávanie, zvyšovanie mobility na trhu práce a privatizáciu i v strategických 

podnikoch. Služby v sociálnej oblasti mal od štátu čiastočne prevziať súkromný 

neziskový sektor.

V zahraničnopolitickej oblasti sa SDSS správala prointegračne. Hoci postoj 

k NATO v jej programe chýbal, pred referendom v roku 1997 odporučila svojim 

voličom hlasovať za vstup. Členstvo v Európskej únii strana považovala za dlhodobý 

cieľ Slovenska.

Voľby a vývoj podpory

Sociálnodemokratická strana Slovenska sa samostatne zúčastnila de facto len 

dvoch volieb. Volieb v roku 1990 sa síce v koalícii Sociálna demokracia s ČSSD, ale 

tak, že každá zo strán kandidovala v jednej z republík federácie. SDSS získala 1,82 % 

hlasov. K určitému nárastu došlo v ďalších voľbách. V roku 1992 získala strana vo 

voľbách do SNR 4 %. Uzavieraciu klauzulu sa jej však podarilo prekročiť vo voľbách 

do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, do ktorej kandidoval populárny 

Alexander Dubček.

V ďalších voľbách už SDSS samostatne nekandidovala. V roku 1994 vstúpila do 

predvolebnej koalície Spoločná voľba, vďaka ktorej získala dva mandáty. Volieb v roku
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1998 sa SDSS zúčastnila ako súčasť SDK, čo jej prinieslo až štyri mandáty. V oboch 

týchto koalíciách bola SDSS výrazne slabším partnerom iných strán (SDĽ, resp. KDH a 

DÚ). Vo voľbách 2002 kandidovali niektorí predstavitelia SDSS na listine SDĽ, ktorá 

ale neprekročila uzavieraciu klauzulu.

Pôsobenie v politickom systéme

SDSS predstavuje pomerne marginálny politický subjekt, hoci opakovane dosiahla 

parlamentné zastúpenie. V období 1994 -  1998 mala SDSS dvoch poslancov, ktorý sa 

do NR SR dostali na kandidátke Spoločnej voľby. Na rozdiel od SDĽ strana ostro 

kritizovala Mečiarovu vládu a koordinovala svoj opozičný postoj s inými stranami.

V roku 1997 vstúpila SDSS do SDK. Zo strany vystúpila poslankyňa Gbúrová a 

jediným poslancom ostal Jaroslav Volf.

V období 1998 -  2002 mala SDSS parlamentné zastúpenie na úrovni štyroch 

mandátov. Strana tiež v rámci SDK získala dva posty štátnych tajomníkov a funkcie 

v nižších úrovniach štátnej správy. SDSS takmer úplne stratila voličskú podporu, najmä 

v súvislosti s nástupom strany Smer. V roku 2002 mala SDSS zastúpenie na kandidátke 

SDĽ, ktorá však zostala hlboko pod hranicou potrebnou pre vstup do parlamentu.

4.4 Strana Smer a opätovná integrácia slovenskej ľavice

Strana Smer neprestavuje typickú sociálnu demokraciu v postkomunistickom 

priestore. Jej vznik a vývoj je reakciou na vývoj ľavicových strán, ktoré boli popísané 

vyššie. Smer v podstate vznikol oddelením od Strany demokratickej ľavice. Nadväzuje 

teda čiastočne na postkomunistický prúd. Na druhej strane sa Smer v prvom období 

deklarovala ako strana tretej cesty a pomerne centristicky. Až neskôr, v reakcii na 

úpadok slovenskej ľavice sa Smer výrazne posunul do ľavej časti ideologického spektra. 

Smer potom postupne pohltil iné ľavicové strany a stal sa dominantným ľavicovým 

subjektom na slovenskej politickej scéne.

Vznik

Vznik strany Smer ako aj celý jej vývoj je úzko spätý s osobou Róberta Fica. Fico 

bol pôvodne členom a funkcionárom SDĽ. V SDĽ prešiel rýchlym straníckym
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postupom a v roku 1996 kandidoval na predsedu. Počas pôsobenia v SDĽ si získal 

značnú osobnú popularitu. Po voľbách v roku 1998 a vstupe SDĽ do širokej vládnej 

koalície s SDK, SMK a SOP sa Fico začal vyhraňovať jednak proti vláde a jednak proti 

vedeniu vlastnej strany. Jeho osobné preferencie vzrástli v priebehu roka o viac ako 

12 %.34 Zároveň sa vzdialil vedeniu vlastnej strany. Jeho odchod sa často zdôvodňuje aj 

nenaplnením osobných ambícií.35

Strana Smer vznikla v novembri 1999. Oficiálne zaregistrovaná bola 8. novembra 

a ustanovujúci zjazd sa konal 11. novembra. Jediným kandidátom na post predsedu bol 

Róbert Fico, ktorý získal 127 zo 128 hlasov delegátov (jeden hlas bol neplatný). Strana 

okamžite získala vysoký podiel voličských preferencií v rôznych prieskumoch. Podpora 

Smeru bola od začiatku úzko spojená s osobou jej predsedu.

Vnútorný a personálny vývoj

Vývoj strany Smer je relatívne krátky a bez vážnejších križovatiek. V strane 

nedošlo k žiadnym vážnejším vnútorným konfliktom ani štiepeniam. Smer nenadviazal 

žiadne koaličné spojenectvo. Personálne obsadenie sa síce čiastočne modifikovalo, 

jediným predsedom Smeru však bol Róbert Fico. Napriek tomu je potrebný stručný 

popis smerovania strany do roku 2002 a odlišnosti v jej vývoji v období 2002 -  2006.

Strana Smer sa od začiatku vymedzovala voči celému straníckemu systému.

V prvom období sa profilovala ako neideologická strana. Apel na odborné riešenia 

namiesto delenia na pravicu a ľavicu vzdialene pripomína nepolitickú politiku Václava 

Havla. U Róberta Fica však nejde o životnú filozofiu, ale o spôsob oslovenia voličov, 

(cf. Kopeček, 2007: 285) Smer sa snažil využiť kompromitáciu straníckeho života na 

Slovensku, ktorá súvisela najmä s érou mečiarizmu.

Smer sa teda na začiatku svojej existencie deklaroval ako strana mimo 

existujúcich štiepení. To v prípade Slovenska znamenalo nielen vymedzenie mimo 

tradičného delenia na pravicu a ľavicu, ale aj dištancovanie sa od cleavage mečiarizmus

-  antimečiarizmus. Toto štiepenie ostatne po voľbách 1998 strácalo význam. Pre Smer

34 V marci 1998 Fica považovalo za dôveryhodného 4,5 % respondentov výskumu Ústavu pre výskum 
verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR. V januári 1999 to už bolo 17,6 %. (Kopeček, 2007: 282)
35 Róbert Fico chcel byť generálnym prokurátorom. Na túto funkciu však nesplňoval zákonnú podmienku 
v podobe vekového obmedzenia. Koalícia odmietla zákon kvôli Ficovi zmeniť.
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bolo tiež dôležité vymedzenie sa voči vláde Mikuláša Dzurindu. Strana tak mohla 

zbierať hlasy nespokojných voličov.

Od vzniku je pre Smer typická silná pozícia predsedu Róberta Fica. V tejto 

súvislosti by nepochybne bolo zaujímavé porovnanie s Hnutím za demokratické 

Slovensko, čo ale prekračuje zameranie tejto práce. Fico je v strane nositeľom voličskej 

podpory. Zároveň má významné postavenie v rozhodovaní strany, a to ako v otázkach 

programových, tak i v personálnej oblasti.

Do roku 2002 strana Smer nemala riadne vyvinuté regionálne štruktúry. 

Profilovala sa silne centralisticky a jej úspech bol založený najmä na mediálnej 

prezentácii Róberta Fica. Tento postup sa negatívne prejavil na výsledkoch volieb do 

krajských zastupiteľstiev v roku 2001 a potom i vo voľbách do obecných samospráv 

o rok neskôr. Po tejto skúsenosti začal Smer budovať regionálnu a lokálnu štruktúru 

zodpovedajúcu iným politickým stranám.

Volebný výsledok v roku 2002 nenaplnil ambície strany Smer. Deklarovaným 

cieľom strany nebolo nič menšie ako zostavenie vlády, v ktorej by bol predseda Smeru 

Róbert Fico premiérom. Vo voľbách však Smer predstihlo nielen tradične silné HZDS, 

ale neočakávane i nová SDKÚ. Smeru sa napriek snahám nepodarilo stať súčasťou 

vládnej koalície a strana sa tak ocitla na ďalšie štyri roky v opozícii, spoločne s HZDS a 

KSS.

Voľby v roku 2002 viedli k čiastočnej zmene v stratégii Smeru. Okrem budovania 

nižších štruktúr, ktoré sme spomenuli vyššie, prijala strana tri stratégie. Prvou bolo 

politicko-ideologické zaradenie strany ako sociálnej demokracie. Druhým krokom bolo 

hľadanie politických partnerov mimo stranícky systém. Treťou stratégiou bolo pohltenie 

niekoľkých malých ľavicových a stredoľavých subjektov. (Kopeček, 2007: 289)

Posun orientácie strany Smer do ľavej časti ideologického spektra je prirodzeným 

dôsledkom situácie v slovenskej politike. Strany, ktoré sa deklarovali ako pravicové 

mali na politickej scéne silné zastúpenie. Tieto strany dokonca vytvorili vládnu koalíciu, 

ktorá sa deklarovala ako pravicová.36 Na druhej strane ľavicové strany boli v rozklade. 

Ten bol spôsobený jednak účasťou na prvej Dzurindovej vláde, a jednak vnútotnými

36 Táto poznámka môže vyznieť zvláštne, a le je  potrebné si uvedomiť, že až v roku 2002 sa podarilo na 
Slovensku zostaviť vládu, ktorá by bola založená na klasickom pravo-ľavom štiepení. 
V predchádzajúcom období dominovalo cleavage mečiarizmus -  antimečiarismu, resp. pred ním štiepenie 
podľa postoja ku komunistickému režimu.
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problémami a štiepeniami, ako bolo popísané vyššie. Smeru sa tak otvoril priestor 

umiernenej, demokratickej ľavice.

Významnú rolu v posilnení role Smeru v politickom systéme má spolupráca 

s odbormi. Strana pomerne otvorene spolupracovala s Konfederáciou odborových 

zväzov (KOZ), najsilnejšou odborovou organizáciou na Slovensku. Táto spolupráca 

bola ešte posilnená rozhodnutím Dzurindovej vlády zrušiť právne zakotvenie tripartity a 

jednať so zástupcami odborov a zamestnávateľov na neformálnej báze.37 KOZ 

podporila iniciatívu Smeru na skrátenie volebného obdobia prostredníctvom referenda, 

ktoré však skončilo neúspechom pre nedostatočnú účasť voličov.

Postavenie Smeru ako jediného relevantného ľavicového subjektu upevnila tiež 

fúzia s existujúcimi ľavicovými stranami. V období 2003 -  2004 strana Smer pohltila 

SDĽ, SDA, SDSS a SOP. Tieto strany boli v čase svojho zániku marginálne. Okrem 

voličov a členov však priniesli Smeru aj ďalšie výhody. Jednak poskytli vybudovanú 

stranícku štruktúru na nižších úrovniach, jednak vlastnili nezanedbateľný majetok 

(najmä v prípade SDĽ, ktorá "zdedila" majetok komunistickej strany). Zlúčenie 

s uznávanými sociálnodemokratickými stranami Smeru navyše pomohol získať 

medzinárodné uznanie v tejto straníckej rodine. Strana v tejto súvislosti zmenila svoj 

názov na Smer -  sociálna demokracia, stala sa členom Socialistickej internacionály a 

Strany európskych socialistov.

Vývoj strany Smer, resp. Smer -  SD, v období po roku 2002 sa odrazil aj na 

volebných výsledkoch. Vo voľbách do krajských samospráv v roku 2005 skončil Smer 

druhý za KDH. To potvrdzuje, že sa mu podarilo vytvoriť adekvátne regionálne 

štruktúry. V predčasných parlamentných voľbách v júni 2006 potom Smer dosiahol 

presvedčivé víťazstvo a Róbert Fico konečne mohol naplniť svoj dlhodobý cieľ stať sa 

premiérom.

Programový vývoj

V krátkom období svojej existencie prešla strana Smer podstatným programovým 

vývojom. Smer bol založený ako protestná strana a spočiatku odmietal zaradenie 

k pravici či ľavici. Jeho program bol zmesou rôznych populistických apelov. Smer

37 Možno ešte dodať, že vláda sa týto snažila ukončiť exkluzivitu KOZ pri rokovaní s vládou. V rámci 
neformálnych jednaní mala vláda komunikovať s rôznymi odborovými centrálami.

64



v začiatkoch staval na protistranícke nálady v spoločnosti a vymedzoval sa ako strana 

s odbornými riešeniami.

Pred voľbami v roku 2002 strana Smer kládla pomerne veľký dôraz na právo a 

poriadok. Tieto témy však stratila vzhľadom na reformy KDH v rezorte vnútra a 

spravodlivosti. Podobne niektoré ďalšie témy Smeru, napríklad obmedzenie sociálnej 

pomoci Rómom, prevzala druhá Dzurindova vláda.

Program Smer v prvom období obsahoval tiež prvky nacionalizmu a návrhy 

ústavných reforiem. Medzi tieto návrhy patrí zavedenie imperatívneho mandátu, zmena 

volebného systému na zmiešaný (kde v pomernej časti Smer navrhoval zvýšiť 

uzavieraciu klauzulu) a posilnenie právomocí prezidenta. V rôznych oblastiach Smer 

deklaroval potrebu silného štátu. Navrhované systémové zmeny mali posilniť 

akcieschopnosť vlády.

V roku 2001 zmenila strana Smer názov na Smer -  tretia cesta. Tento názov 

odrážal vymedzenie voči prvej Dzurindovej vláde a zároveň voči Mečiarovi. Zároveň sa 

Smer snažil prihlásiť sa k modernému sociálnodemokratickému trendu. Týmto sa snažil 

deklarovať príslušnosť k určitej štandardnej politickej rodine.

Od roku 2002 sa Smer snažil vymedzovať sa voči pravicovej vláde a zároveň 

pokryť čo najširší priestor na ľavici. Strana v roku 2004 opäť zmenila názov zo Smer -  

tretia cesta na Smer -  sociálna demokracia. Táto zmena odrážala jednak pohltenie 

malých sociálnodemokratických subjektov a jednak snahu Smeru zaradiť sa do 

medzinárodných straníckych štruktúr. Program strany v tomto období preberá prvky 

klasickej sociálnej demokracie.

Sociáldemokratizácia Smeru sa odrazila v programovom dokumente "Návrat 

k ľudskej dôstojnosti", ktorý strana schválila v decembri 2005. Z tohto dokumentu 

potom vychádzal aj volebný program pre rok 2006 pod názvom "Smerom k ľuďom". 

Strana sa programovo vymedzila najmä voči vláde Mikuláša Dzurindu a jej reformám.

V ekonomickej oblasti strana Smer podporuje silnú rolu štátu. Smer deklaroval 

záujem o znovuzavedenie progresívnej dane a väčšie prerozdeľovanie. Zmena by tiež 

mala zasiahnuť reformy zdravotníctva a pracovného práva. Ekonomický program 

Smeru zodpovedá štandardným požiadavkám európskej ľavice. V zahraničnej politike 

Smer podporuje členstvo Slovenska v NATO a v Európskej únii. Strana ale od začiatku
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prejavovala určitý euroskepticizmus a zdôrazňovala presadzovanie národných záujmov 

Slovenska.

Voľby a vývoj podpory

Strana Smer sa zatiaľ zúčastnila dvoch parlamentných volieb. V roku 2002 získala 

podporu 13,46 %, čo bolo menej, ako naznačovali prieskumy. V nasledujúcom období 

preferencie strany stúpali, čo možno pripísať najmä kritike Dzurindovej vlády, ale aj 

jasnej ľavicovej profilácii a zlúčeniu s inými ľavicovými stranami. V roku 2006 strana 

vo voľbách zvíťazila so ziskom 29,14 % hlasov.

Pôsobenie v politickom systéme

Od svojho vzniku až do volieb 2006, ktoré ohraničujú túto prácu, bola strana Smer 

v opozícii. Po svojom vzniku v roku 1999 bola de iure mimoparlamentnou stranou. De 

facto však mala jeden mandát, ktorý Róbert Fico získal na kandidátke SDĽ. Hlavná 

činnosť strany sa však odohrávala mimo parlamentu. Smer sa v tomto období zameral 

na kritiku vlády a rozsiahlu mediálnu prezentáciu strany a najmä jej predsedu. Kampaň 

pripravil, viedol a čiastočne financoval známy marketingový expert Fedor Flašík, ktorý 

v roku 1998 spracoval kampaň pre HZDS.

Vo voľbách v roku 2002 získala strana Smer parlamentné zastúpenie. Keďže sa jej 

nepodarilo dostať sa do vládnej koalície, musela sa napriek svojim ambíciám uspokojiť 

s opozičnou rolou. V opozícii sa Smer ocitol s HZDS a KSS. Táto kombinácia 

nepredstavovala možnú alternatívu k vláde. Smer vo vybraných otázkach s vládou 

spolupracoval, väčšinou však vystupoval tvrdo opozične.

Strana v prezidentských voľbách v roku 2004 nepostavila vlastného kandidáta. 

Podporila však kandidáta HZD Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR z obdobia tretej 

Mečiarovej vlády. S podporou Smeru sa mu podarilo postúpiť do druhého kola a 

v súboji s Vladimírom Mečiarom získať prezidentské kreslo. Významná bola aj 

referendová iniciatíva Smeru a KOZ v roku 2004. Strana a odbory dosiahli vypísanie 

referenda o skrátení volebného obdobia. Hoci bolo toto referendum spojené s prvým

38 V tejto súvislosti jeho návrh na zavedenie imperatívneho mandátu, ktorý mal zabrániť rozpadu 
straníckych klubov v parlamente, vyznieva paradoxne.
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kolom prezidentských volieb, účasť dosiahla len 35 % a referendum bolo preto 

neplatné.

4.5 Iné ľavicové strany na Slovensku

Politické strany popísané vyššie predstavujú najdôležitejšie ľavicové subjekty na 

Slovensku. Pre úplnosť je potrebné spomenúť ešte niektoré ďalšie strany. Na tomto 

mieste uvedieme jednak niektoré marginálne ľavicové strany, a jednak poukážeme na 

ľavicovosť niektorých politických strán, ktoré ale celkovo nepatria do tejto skupiny.

Podobne ako ZRS sa začiatkom deväťdesiatych rokov sformovalo Fórum 

robotníkov pod vedením Františka Dugoviča. Strana pôvodne vznikla ako hnutie či 

záujmová skupina, neskôr sa zaregistrovalo ako politická strana. Pred voľbami 1992 

spolupracovalo Fórum s obnovujúcou sa KSS, ktorá však nedosiahla volebný úspech.

V období tretej Mečiarovej vlády sa strana profilovala na kritike pôsobenia ZRS vo 

vláde. V roku 1998 založil František Dugovič nový subjekt pod názvom Béčko -  

Revolučná robotnícka strana. Tento subjekt dosahoval vo voľbách zanedbateľnú 

podporu.

V roku 1998 vznikla strana Naše Slovensko, ktorú založili bývalí poslanci ZRS. 

S touto stranou sa potom zlúčila Zjednotená strana práce, ktorú založil Miroslav 

Kočnár po svojom vystúpení zo ZRS v roku 1995. Naše Slovensko dosiahlo 

nevýznamný volebný výsledok. Kočnár sa v roku 2002 opäť pokúsil kandidovať 

v novozaloženej strane s názvom Robotnícka strana ROSA. Podobným typom strany 

je aj Ľavicový blok, ktorý založil Jozef Kalman, bývalý podpredseda vlády za ZRS.

Z marginálnych ľavicových strán získala najlepší volebný výsledok Nezávislá 

občianska strana nezamestnaných a poškodených. No ani táto strana neprekročila 

hranicu jedného percenta. Strana Úsvit, ktorú založil Ivan Hopta po odchode z KSS vo 

voľbách nekandidovala. Zanedbateľný výsledok dosiahla i "obnovená" Strana 

demokratickej ľavice, ktorú založili členovia nesúhlasiaci s fúziou so Smerom.

V tejto časti je na mieste zmieniť aj Stranu zelených Slovenska, hoci sme 

v teoretickej časti vymedzili, že zeleným stranám sa nebudeme venovať ako ľavicovým. 

SZS dlhodobo spolupracovala s ľavicovými subjektmi. V roku 1994 kandidovala 

v rámci koalície Spoločná voľba. Vo voľbách 1998 sa pridala k širokej koalícii SDK. Po 

rozpade klubu SDK spolupracovali zelení so SDSS a SOP. Strana zelených získala
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parlamentné zastúpenie v prvých slobodných voľbách (vďaka nižšej uzavieracej 

klauzule). V priebehu deväťdesiatych rokov jej podpora klesala, i keď istý minimálny 

vplyv si SZ udržala vďaka účasti v koalíciách SV a SDK. V súčasnosti ide o marginálnu 

stranu.

Komplikovanejší prípad predstavuje Strana občianskeho porozumenia. SOP sa 

pri svojom vzniku deklarovala ako integračná strana preklenujúca tak cleavage 

mečiarizmus -  antimečiarizmus, ako i tradičné rozdelenie na pravicu a ľavicu.

V priebehu svojej existencie strana prešla vývojom a v jej programe možno nájsť prvky 

sociálnej demokracie i prvky liberalizmu. Prikláňame sa k tvrdeniu Lubomíra Kopečka 

(2007: 278), že stranu nemožno zaradiť do žiadnej zo štandardných straníckych rodín.

Isté ľavicové prvky obsahujú aj programy Hnutia za demokratické Slovensko. 

Komentátor Marián Leško o HZDS napísal, že "po založení Hnutia za demokratické 

Slovensko mnohí predpokladali, že skôr či neskôr nadobudne sociálnodemokratickú 

podobu." Ďalej priamo cituje Mečiara: "Slovensko ide skôr k sociálnemu 

demokratizmu, k stredu a mierne naľavo. A tam patrí naše hnutie." Ako však Leško 

upozorňuje, "mečiarizmus nemá politologický obsah mimo Mečiara, iba s ním." (Leško, 

1996: 172) Vzhľadom na veľkú variabilitu programov HZDS a politík jeho predsedu, 

nemožno ani hnutie zaradiť do žiadnej zo štandardných politických rodín.

Na koniec je ešte potrebné zmieniť Stranu maďarskej koalície. Táto strana sa 

deklarovala pod vedením Bélu Bugára ako pravicová. Takto sa SMK správala v oboch 

Dzurindových vládach. Je však zrejmé, že identita SMK nie je založená na pravo-ľavom 

štiepení, ale na národnostnom. Maďarská identita je dominantná a ostatné štiepenia sú 

jej vo vnútri strany doposiaľ podriadené. Aj keď strana vystupovala ako pravicová, 

existujú v nej i ľavicové prúdy.
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5 Komparácia

Politické systémy Českej republiky a Slovenska sú si v mnohých ohľadoch 

podobné. Oba systémy vychádzajú z rovnakej tradície a fungujú v podobných 

podmienkach. Na druhej strane s pribúdajúcim časom od rozdelenia spoločného štátu 

systémy oboch krajín čiastočne divergujú. Stranícky systém je súčasťou politického 

systému. Vývoj strán významne ovplyvňuje fungovanie politiky a naopak, celkové 

politické prostredie má vplyv na vývoj strán.

V tejto časti porovnáme niektoré prvky straníckych systémov Českej republiky a 

Slovenska.

Najprv stručne porovnáme prechod k demokracii a postup vytvárania pluralitného 

straníckeho systému. Potom sa venujeme odlišnej transformácii komunistickej strany 

v Českej republike a na Slovensku. Následne porovnáme sociálnodemokratické strany, 

ktoré nemajú komunistické korene, ďalej strany, ktoré sa stali lídrami ľavice v oboch 

republikách (ČSSD, SDĽ a Smer), a konečne ortodoxne komunistické strany. Nakoniec 

ešte pripomenieme niektoré spoločné charakteristiky ľavicových strán v Českej 

republike a na Slovensku a niektoré rozdiely medzi nimi.

Prechod k demokracii a vytváranie pluralitného systému

Oba porovnávané systémy začínajú svoj vývoj zo spoločného východiskového 

bodu. Týmto východiskom je revolúcia z novembra 1989. Revolúcia mala vzhľadom na 

spoločný federálny štát podobný priebeh v oboch republikách. Na druhej strane 

existovali už pred novembrom 1989 isté odlišnosti, ktoré predurčili neskorší samostatný 

vývoj oboch systémov. Jednak to bola mierne odlišná povaha komunistického režimu 

v Slovenskej socialistickej republike, a jednak odlišná povaha disidentského hnutia. 

Týmto faktorom sa však nebudeme podrobnejšie venovať.

Nežnou revolúciou začína budovanie nového systému politických strán. Tento 

systém má malú nadväznosť na systém z obdobia pred novembrom 1989. Ide o systém 

kvalitatívne odlišný. Nesúťaživý systém ideologickej hegemonickej strany -  podľa 

Sartoriho klasifikácie -  bol nahradený súťaživým straníckym systémom (cf. Novák, 

1996: 69). Hoci niektoré strany existovali kontinuálne v oboch režimoch, ich povaha je 

po revolúcii podstatne odlišná.
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Treba pripomenúť, že hoci sa český a slovenský stranícky systém začali vytvárať 

v ére spoločného štátu, oba systémy boli od začiatku pomerne autonómne. Už od 

samotného začiatku prechodu sa v Českej a Slovenskej republike začali formovať dve 

samostatné hnutia reprezentujúce odpor k režimu. V Českej republike to bolo Občanské 

fórum, na Slovensku sa sformovala Verejnosť proti násiliu. VPN sa však skoro ocitla 

v odlišnej pozícii ako OF. Zatiaľ čo v ČR bolo OF jasne dominantnou protirežimovou 

silou, VPN čoskoro vyrástla konkurencia v podobe kresťanských demokratov (KDH).39

Stranícke systémy Českej republiky a Slovenska sa vyvíjali nielen oddelene, ale aj 

odlišne. V Českej republike rozpad OF viedol k diferenciácii strán podľa tradičných 

cleavages. Typicky výrazne sa prejavilo pravo-ľavé rozdelenie. Všetky relevantné 

strany na českej politickej scéne možno priradiť do niektorej zo štandardných stranícko- 

ideologických rodín. Strany sa navyše sami identifikujú na socioekonomickej škále a 

táto identifikácia je podstatná vo volebnom boji.

Situácia na Slovensku je komplikovanejšia. Po rozpade VPN sa na politickej scéne 

objavilo HZDS -  široké populistické hnutie, ktoré nemožno štandardne ideologicky 

klasifikovať. Jeho pôsobenie vytvorilo na Slovensku špecifické štiepenie mečiarizmus -  

antimečiarizmus. Existencia tohto štiepenia značne komplikovala vývoj straníckeho 

systému, keďže jeho význam prevýšil všetky ostatné štiepenia. V dôsledku toho sa 

objavili aj ďalšie ideologicky ťažko identifikovateľné subjekty ako SOP, SDK a Smer 

(v prvom období jeho existencie).

K rozdielnym podmienkam oproti Českej republike prispieva aj existencia 

významnej maďarskej menšiny. Na Slovensku sa preto objavuje tiež významné 

národnostné štiepenie. Spolu s cleavage mečiarizmus -  antimečiarizmus toto štiepenie 

oslabovalo významnosť klasického socioekonomického rozdelenia. V celom 

sledovanom období na Slovensku pôsobili strany, ktoré sa identifikovali predovšetkým 

národnostne (SNS, MKDH, MOS, Spolužitie a neskôr SMK).

Odlišnosť nájdeme aj v otázke stabilizácie straníckeho systému. Český stranícky 

systém sa stabilizoval pomerne rýchlo. Od roku 1998 nedošlo k podstatným zmenám

39 Samostatný vývoj opozičných hnutí v ČR a SR a odlišnosti sú dôsledkom povahy disidentského hnutia. 
Spolupráca českého a slovenského disentu bola obmedzená. Na Slovensku hral významnú úlohu 
katolícky disent a podzemná cirkev, čo sa prejavilo v založení KDH ako konkurencie voči 
širokospektrálnej protikomunistickej VPN. Bohužiaľ v tejto práci nemáme priestor venovať sa tejto téme 
podrobnejšie, a tak neostáva iné ako odkázať na publikácie venované Československu pred rokom 1989 a 
potom špecificky prechodu k demokracii Československu.
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jeho formátu a v zásadných rysoch je jeho vývoj ukončený. Slovenský stranicky systém 

sa vyznačoval ďaleko väčšou dynamikou. V stranách dochádzalo k ďaleko častejším 

štiepeniam. Fluktuácia strán v Národnej rade SR bola značne vyššia ako v ČR. Vývoj 

slovenského straníckeho systému zatiaľ nemožno považovať za ukončený.40

Na problém odlišného vývoja sme poukázali už v predchádzajúcich kapitolách 

v diskusii o rozdelení vývoja straníckeho systému do etáp. V oboch prípadoch sme 

nakoniec zvolili delenie podľa parlamentných volieb, ktoré predstavujú zásadné 

zlomové body v politickom živote oboch republík. Z časového hľadiska voľby 

vytvárajú v oboch štátoch etapy, ktoré sú takmer identické.41 Z obsahového hľadiska sú 

však české a slovenské voľby s výnimkou roku 1990 podstatne odlišné.

Prvé slobodné voľby v júni 1990 boli včelej československej federácii vnímané 

ako plebiscit o komunistickom režime. Následne došlo v oboch republikách k rozpadu 

širokých protikomunistických hnutí a diferenciácii straníckych systémov. Voľby v roku 

1992 mali ešte čiastočne spoločnú tému, a to budúcnosť federácie. Po rozdelení sa v ČR 

pomerene rýchlo voľby zmenili na klasický pravo-ľavý zápas. Za takýto súboj možno 

jednoznačne označiť už voľby v roku 1998. Na Slovensku boli voľby 1994 a najmä 

1998 poznačené existenciou Mečiarovho HZDS. Ku klasickému súboju pravice a ľavice 

došlo až v roku 2006.42

Transformácia komunistickej strany v Českej republike a na Slovensku

Prvé porovnanie venujeme osudom komunistickej strany v oboch republikách.

V úplne prvom období narážame na problém, keďže v ňom v podstate neexistovala 

česká komunistická strana a slovenská komunistická strana existovala viac-menej len 

formálne. Fakticky existovala v ČR len celoštátna Komunistická strana Československa, 

ktorá však nie je partnerom pre porovnanie s Komunistickou stranou Slovenska. Tento 

problém odstraňuje založenie KSČM, registrácia KSS a definitívne potom zmena KSČ 

na federáciu týchto dvoch strán.

40 Zdá sa, že po voľbách 2006 dôjde konečne na Slovensku k stabilizácii straníckeho formátu. Takéto 
hodnotenie je  však zatiaľ veľmi predčasné.
41 Zhodnú periodizáciu volieb narušili predčasné voľby na Slovensku v roku 1994 a znova ju  obnovili 
predčasné voľby v ČR v roku 1998.
42 V tomto ohľade je symptomatický nízky volebný zisk HZDS. Keďže sa v slovenskej spoločnosti 
presadzuje klasické štiepenie pravica -  ľavica, hnutie ktoré nie je  na tejto škále vymedzené, stráca 
podporu v prospech iných politických strán.
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Revolúcia z novembra 1989 predstavovala pre komunistov v Českej republike i na 

Slovensku zásadnú výzvu. Kontinuita so stranou odstráneného režimu predstavovala pre 

komunistické strany značný hendikep. To sa prejavilo hneď v prvých slobodných 

voľbách. Komunisti síce získali značný počet hlasov a mandátov, v porovnaní 

s protikomunistickými hnutiami však zďaleka zaostali.43 Českí a slovenskí komunisti na 

túto výzvu reagovali odlišne.

Prvé kroky komunistov boli rovnaké. KSČ i KSS deklarovali snahu o reformu, 

vzdali sa niektorých prvkov minulého režimu (napr. rozpustili Ľudové milície) a 

vylúčili najviac skompromitovaných členov. Vedenie bolo v oboch stranách vymenené.

V KSS i v novozaloženej KSČM sa do vedenia dostali reformní predstavitelia.

Zaujímavá je otázka samotného názvu strany. Komunistická strana a ideológia 

bola skompromitovaná povahou odstráneného režimu. Preto sa v českej i slovenskej 

komunistickej strane objavilo volanie po zmene názvu. U slovenských komunistov 

prišla táto iniciatíva priamo od reformného vedenie. Keďže reformisti mali v KSS 

prevahu, podarilo sa im už na prelome rokov 1990 a 1991 zmeniť názov na Strana 

demokratickej ľavice. Vedenie českých komunistov bolo zmene názvu menej naklonené 

a rozhodlo sa problém riešiť vnútrostraníckym referendom. Členovia v ňom rozhodli 

o zachovaní komunistickej značky.

Vývoj oboch strán vykazuje určité analógie, výsledok je však podstatne odlišný.

V KSČM i v KSS stáli proti sebe na začiatku frakcie s rôznymi predstavami o ďalšom 

vývoji strany. Zatiaľ čo v KSS, resp. SDĽ získala prevahu reformná skupina, v KSČM 

sa do vedenia veľmi skoro dostali ortodoxní komunisti. U oboch strán potom došlo 

k odchodu porazených frakcií zo strany. Hoci boli v SDĽ nakoniec reformisti zosadení, 

ani vedenie, ktoré sme v predchádzajúcej kapitole označili ako "radikálne-socialistické", 

nešlo tak ďaleko, aby stranu vrátilo do komunistickej rodiny.

V ideologicko-programovej oblasti došlo k zásadnému odklonu SDĽ od 

komunizmu. Strana sa profdovala ako sociálna demokracia a jej transformácia bola 

potvrdená aj prijatím do Socialistickej internacionály. Naproti tomu zostala KSČM vždy 

v ideologickej rodine komunistických strán. Program KSČM bol síce prispôsobený

43 Treba ale poznamenať, že široké hnutia protikomunistické hnutia OF a VPN akceptovali v záujme 
volebného výsledku vo svojich radoch značné množstvo komunistov, ktorí sa nie všetci rozišli so svojimi 
prednovembrovými názormi.
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novovzniknutej situácii -  tj. fungovaniu v pluralitnej spoločnosti strana sa však 

nevzdala nadväznosti na marxistické učenie.

Volebná podpora oboch strán bola v deväťdesiatych rokoch podobná. SDĽ po 

roku 1998 postihli problémym, ktoré znamenali stratu voličských hlasov. KSČM si 

udržuje stabilnýa disciplinovaný elektorát, čo dokázali najmä voľby v roku 2002.

Poznámka: Údaj za rok 1994 sa týka koalície Spoločná voľba.

KSČM a SDĽ zohrávajú, resp. zohrávali, na politickej scéne veľmi odlišné roly. 

Na začiatku deväťdesiatych rokov boli obe strany v podobnej situácii -  ostatné strany 

uzavreli tichú "dohodu o vylúčení" a komunisti fungovali v izolácii. SDĽ sa vďaka 

vnútornej transformácii i vďaka celkovej politickej situácii (nástup Vladimíra Mečiara) 

podarilo izoláciu prelomiť už v roku 1994. SDĽ potom získala zastúpenie ako vo vláde 

Jozefa Moravčíka, tak i v prvej Dzurindovej vláde.

KSČM naproti tomu predstavuje po celé sledované obdobie antisystémovú 

opozíciu. Hoci sa po roku 2002 objavili náznaky spolupráce s vládnou ČSSD a k určitej 

väčšej akceptácii došlo i po zvolení Václava Klausa prezidentom ČR v roku 2003, 

KSČM stále nie je  prijímaná ako legitímny partner. Náznaky zmeny sa objavili po 

voľbách 2006, preto do budúcnosti nemožno kategoricky odsúdiť KSČM do izolácie.
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Toto krátke porovnanie ukazuje zásadné odlišnosti vo vývoji pôvodnej 

komunistickej strany v oboch republikách. Príklad ČR a Slovenska výborne 

dokumentuje nezmyselnosť konštrukcie rodiny ex-komunistických strán, (pozri kapitolu 

2.3) Takáto rodina je nutne heterogénna. Komunistické strany prešli po páde 

komunistických režimov rôznou mierou "sociáldemokratizácie". Podľa toho ich potom 

môžeme zaradiť dp ideologickej rodiny sociálnodemokratických strán ako SDĽ, alebo 

do rodiny komunistických strán ako KSČM.

Dôvody rozdielneho vývoja treba hľadať v začiatkoch transformácie. Vývoj oboch 

strán bol daný prevahou jednej frakcie v strane nad inými. Rozdiel možno tiež 

pripisovať odlišnému vnímaniu komunistickej ideológie v českej a slovenskej 

spoločnosti. Transformáciu SDĽ možno vnímať ako veľmi pragmatický krok, ktorým sa 

strana snažila získať široké spektrum voličov naľavo od stredu. V KSČM prevážilo 

ideologické hľadisko nad pragmatickým.

Ne(post)komunistická sociálna demokracia v Českej republike a na 

Slovensku

Okrem strán nadväzujúcich na bývalú štátostranu sa v oboch republikách objavili 

aj ne(post)komunistické ľavicové subjekty. Sociálna demokracia mala bohatú tradíciu 

z obdobia prvej Československej republiky. Českí sociálni demokrati si dokonca 

zachovali kontinuitu existencie prostredníctvom exilovej ČSSD. V prípade ČSSD i 

SDSS nehovoríme v roku 1990 o založení, ale o obnovení strany.

Vývoj českej a slovenskej sociálnej demokracie ukazuje v prvom období určité 

analógie. Strany kandidovali v prvých slobodných voľbách spoločne a ani jedna z nich 

nezískala parlamentné zastúpenie. Obe strany prijali do svojich radov reformných 

komunistov Pražskej jari. Úspech ČSSD i SDSS sa viaže k príchodu charizmatického 

predsedu. V prípade ČSSD bol týmto človekom Miloš Zeman, ktorého zvolenie na post 

predsedu odštartovalo postupný rast voličskej podpory. Pre SDSS znamenalo vzostup 

predsedníctvo Alexandra Dubčeka. Vzhľadom na jeho skorú tragickú smrť však SDSS 

dlhodobú podporu nezískala.

Programovo sú obe strany podobné. Ich programy odrážali trendy v sociálnej 

demokracii v západnej Európe. Zásadný rozdiel v pozícii ČSSD a SDSS spočíval v tom, 

že zatiaľ čo ČSSD bola jedinou stranou, ktorá takýto program ponúkala, SDSS
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konkurovala materiálne a organizačne vyspelejšej SDĽ. SDSS si preto len ťažko 

hľadala voličskú podporu.

Porovnanie volebnej podpory ČSSD a SDSS

CD ( D (7) G)  Q)  Q)  CD Q)  CD CD O  O  O  O O O O
T— T— T— T— T— T— T— T— T— C \ J C \ J C \ |  C N C N C N C N

—♦— ČSSD —a— SDSS

Poznámka: Po roku 1992 už SDSS nikdy nekandidovala samostatne.

Význam jednotlivých strán v politickom systéme je závislý na ich volebnej 

podpore. Z toho vyplýva úplne odlišná pozícia ČSSD v českej politike oproti pozícii 

SDSS na Slovensku. Podpora ČSSD rástla od roku 1993 a urobila z nej jednu z dvoch 

hlavných strán v českom straníckom systéme. ČSSD vo voľbách opakovane zvíťazila a 

zostavila vládu. Naproti tomu SDSS zostala marginálnou stranou. V deväťdesiatych 

rokoch získala opakovane parlamentné zastúpenie len v rámci koalície s inými stranami.

Príčiny rozdielneho vývoja českej a slovenskej sociálnej demokracie treba vidieť 

najmä v exogénnych faktoroch. V Českej republike zostala komunistická strana 

ortodoxná, a preto získala len časť voličov na ľavom okraji ideologického spektra. Celý 

priestor medzi zmenšujúcim sa stredom a krajnou ľavicou zostal otvorený a ČSSD ho 

dokázala zaujať. Naproti tomu na Slovensku sa komunistická strana transformovala do 

podoby SDĽ a posunula svoje ideologické zameranie k umiernenej ľavici. O priazeň 

ľavicových voličov sa navyše uchádzalo aj HZDS. Voči materiálne lepšie vybavenej a 

organizačne skúsenejšej SDĽ, resp. voči charizmatickému Vladimírovi Mečiarovi, boli 

slovenskí sociálni demokrati v nevýhode, ktorú nedokázali prekonať.
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Vedúce ľavicové strany v Českej republike a na Slovensku

Prirodzeným partnerom pre porovnanie s ČSSD sa javí SDĽ. Ako sme uviedli 

vyššie, ne(post)komunistická sociálna demokracia sa na Slovensku nepresadila. 

Hlavnou stranou v ľavej časti politického spektra sa stala SDĽ, transformovaná KSS. Po 

roku 2002 ju v tejto roli nahradzuje Smer, resp. Smer -  sociálna demokracia.

Porovnávať vznik a vývoj týchto strán nemá veľký význam. Je evidentné, že tieto 

strany vychádzajú z úplne iných základov a že počas svojej existencie zápasili 

s odlišnými problémami. ČSSD musela v prvom období budovať svoje štruktúry a len 

postupne získavala svoju pozíciu. SDĽ na druhej strane vstúpila do politického boja 

vybavená materiálne i organizačne, no s hendikepom nástupníka komunistickej strany. 

Konečne Smer predstavuje stranu budovanú zhora a na popularite charizmatického 

vodcu.44

Programovo sú si ČSSD, SDĽ a Smer-SD prirodzene blízke. Všetky tri strany sú 

súčasťou moderného európskeho sociálnodemokratického prúdu. Samozrejme, v praxi 

sa museli prispôsobovať aktuálnym výzvam transformujúcej sa ekonomiky. SDĽ sa 

navyše musela v období pred voľbami 1998 vymedziť aj voči mečiarizmu. Veľkú 

podobnosť možno pozorovať medzi ČSSD a stranou Smer-SD, ktorá sa prakticky 

prejavuje aj vzájomnou podporou a spoluprácou.

Volebná podpora SDĽ vykazuje výrazne odlišný priebeh od podpory ČSSD. SDĽ 

mala lepšie výsledky na začiatku deväťdesiatych rokov, keď mohla využiť svoju 

rozvinutú štruktúru zázemie. Od roku 1996 však ČSSD zaznaenala nástup, ktorému sa 

slovenské ľavicové strany nedokázali vyrovnať. Až v posledných voľbách sa podpora 

strany Smer-SD priblížila spodpore ČSSD.

44 Vzostup podpory ČSSD v deväťdesiatych rokoch tiež súvisí s určitou charizmou Miloša Zemana. 
Úspech strany však evidentne nie je založený len jeho osobe, keďže strana dosahuje dobré volebné 
výsledky aj po jeho odchode. Na druhej strane v prípade Smeru preferencie strany silne korelujú 
s popularitou predsedu. Zatiaľ nie je  možné povedať, aký by mal jeho prípadný odchod vplyv na podporu 
strany.
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Porovnanie volebnej podpory ČSSD a SDĽ a 
strany Smer

t -  CM Ovi CM C\J C\l  CM CM

—♦— ČSSD —a— SDĽ - á — SMER

Poznámka: Údaj za rok 1994 sa týka koalície Spoločná voľba.

Pozícia ČSSD a SDĽ v politickom systéme nikdy nebola veľmi podobná. ČSSD 

sa vyvinula do pozície hlavnej opozičnej sily a od volieb v roku 1998 bola jedinou alebo 

hlavnou vládnou stranou. Na druhej strane SDĽ bola vždy len jednou z opozičných 

strán, resp. jednou z vládnych strán. Ani v opozícii ani vo vládnej koalícii nebola 

lídrom. Po voľbách v roku 1998 sa strana navyše dostala do koalície, v ktorej hrala 

podriadenú rolu a musela sa podieľať na politikách, ktoré celkom nezodpovedali 

požiadavkám jej voličov.

Väčšiu podobnosť nájdeme medzi postavením ČSSD a strany Smer. Smer si od 

svojho vzniku získal významnú podporu voličov. Po voľbách v roku 2002 sa deklaroval 

ako ľavicová alternatíva existujúcej vlády. V priebehu volebného obdobie ho v tejto 

úlohe akceptovali aj voliči. Strana Smer tiež pohltila iné ľavicové strany, čim sa dostala 

do pozície jedinej významnej nekomunistickej ľavicovej strany. Táto pozícia zodpovedá 

postaveniu ČSSD.

Porovnanie ČSSD a SDĽ ukazuje vplyv straníckeho systému na vývoj a pozíciu 

jednotlivých strán. V Českej republike prebehla po rozpade OF štandardná diferenciácia 

politických strán a ČSSD zaujala adekvátnu pozíciu v politickom spektre. Na Slovensku 

situáciu SDĽ komplikoval V. Mečiar a neštandardné štiepenie, ktoré vytvoril
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v spoločnosti. ČSSD dostala možnosť vymedziť sa voči iným stranám na základe svojej 

ideologickej orientácie. SDĽ sa nemohla dostatočne vymedziť na základe svojej pravo- 

ľavej identifikácie, keďže dominantným cleavage bol mečiarizmus -  antimečiarizmus.

Porovnanie ČSSD so stranou Smer ukazuje, že od porážky V. Mečiara v roku 

1998 dochádza k štandardizácii straníckeho systému na Slovensku. Strana Smer získala 

pozíciu podobnú tej, ktorú má ČSSD. Porovnanie tiež ukazuje význam cleavage pravica

-  ľavica za predpokladu, že v spoločnosti neexistuje žiaden naliehavejší problém, ktorý 

by ju rozdeľoval.

Ortodoxne komunistické strany v Českej republike a na Slovensku

K ďalšiemu porovnaniu sa prirodzene ponúkajú ortodoxne komunistické strany, tj. 

KSČM a KSS.45 Vyššie sme bez dôkazu uviedli, že postoj slovenskej spoločnosti ku 

komunistickej ideológii je odlišný od postoja českej spoločnosti. Komparácia 

komunistických strán sa javí ako vhodný test takejto hypotézy. Samozrejme existuje 

mnoho rozdielov, ktoré majú vplyv na podporu komunistickej strany v oboch štátoch.

Odlišný je predovšetkým pôvod KSČM a KSS. Zatiaľ čo KSČM je v podstate 

pokračovaním prednovembrovej KSČ v Českej republike, nová KSS vznikla odchodom 

časti členov zo starej KSS, ktorá sa transformovala na SDĽ. Rozdielny spôsob vzniku sa 

odrazil v akcieschopnosti strany. KSČM zdedila organizačnú štruktúru a rozsiahly 

majetok KSČ.46 Na druhej strane nová KSS nezískala nič z majetku bývalej 

komunistickej strany a jej rozpočet pred vstupom do Národnej rady SR bol veľmi nízky.

Odlišnosti existujú aj v programatike komunistických strán. KSČM síce neprešla 

radikálnou reformou, bola však schopná prispôsobiť sa zmeneným podmienkam po 

novembri 1989. Strana má rozpracovaný program ekvivalentný demokratickým stranám 

a snaží sa osloviť širšie skupiny voličov. Naproti tomu KSS predstavuje 

ultradogmatickú komunistickú stranu. KSS nemá podrobne rozpracovaný program a 

základným riešením, ktoré ponúka voličom, je zásadná zmena politického a

45 Pojem ortodoxne tu používame v širšom význame. V Českej republike možno nájsť aj ortodoxnejšie 
komunistické strany, napr. Komunistickú stranu Československa (predtým Stranu československých 
komunistov). Ich význam je  však zanedbateľný. O ortodoxnosti KSS nemožno pochybovať.
46 Časť majetku komunisti v roku 1990 vrátili štátu. Stále však ostali najlepšie materiálne zabezpečenými 
stranami v Českej republike i na Slovensku. Ponechanie významného majetku v rukách komunistov 
možno označiť za jednu z poistiek predstaviteľov starého režimu v rámci zjednaného prechodu.
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ekonomického systému. Obe komunistické strany sa však hlásia k režimu, ktorý 

existoval pred novembrom 1989.

KSČM je významným subjektom v českom straníckom systéme. Rola KSS je 

v porovnaní s českými komunistami marginálna. Význam KSČM spočíva v jej 

nezanedbateľnom parlamentnom zastúpení. Strana má takmer nulový koaličný potenciál 

(aspoň do roku 2006), ale významný potenciál vydieračsky. Prítomnosť KSČM 

v parlamente dlhodobo komplikuje zastavovanie vládnych koalícií v Českej republike. 

KSS získala iba malé parlamentné zastúpenie, a to len vo volebnom období 2002 -  

2006. Vplyv KSS na slovenskú politikuje minimálny.

Porovnanie volebnej podpory KSČM a KSS

0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 } Q ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 0 0 0 0 0 0

—♦— KSČM — KSS

Postavenie ortodoxných komunistov je v Českej republike výrazne silnejšie ako na 

Slovensku. Je to samozrejme dané odlišnými podmienkami, v ktorých sa KSČM a KSS 

vyvíjali, ako aj odlišnou ideologickou vyhranenosťou. Na druhej strane je pozoruhodné, 

že KSS nebola schopná prilákať viac voličov ani v čase najväčšieho rozkladu ostatných 

ľavicových strán. KSČM má pritom podporu, ktorá je v postkomunistickom priestore 

výnimočná. Tento rozdiel zrejme odráža aj odlišný vzťah českej a slovenskej 

spoločnosti ku komunizmu.47

47 Významným faktorom, ktorý by mohol vysvetliť rozdielny postoj Čechov a Slovákov ku komunistickej 
strane, je  náboženstvo. Zatiaľ čo v Českej republike, kde je  vysoká miera ateizácie, majú komunisti 
značnú podporu, na prevažne katolíckom Slovensku je  ich podpora zanedbateľná. Táto oblasť by si 
zaslúžila ďalší výskum, a to aj v porovnaní s inými postkomunistickými krajinami.
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Spoločné charakteristiky ľavicových strán v Českej republike a na Slovensku

Napriek oddelenému vývoju existujú medzi českými a slovenskými ľavicovými 

stranami viaceré podobnosti. Politická a ekonomická situácia v oboch republikách 

československej federácie bola v zásadných otázkach podobná. Jednou z hlavných tém 

deväťdesiatych rokov bola ekonomická transformácia a jej sociálných dopadov. Na tejto 

otázke sa začalo formovať pravo-ľavé štiepenie v spoločnosti.

Strany reprezentujúce ľavicové ideologické rodiny nájdeme zastúpené tak 

v Českej republike, ako i na Slovensku. Ideologickú rodinu sociálnodemokratických 

strán reprezentuje v ČR po celé sledované obdobie ČSSD. Na Slovensku do tejto rodiny 

patrí SDĽ a SDSS, neskôr SDA a najnovšie Smer-SD. Programy týchto strán sú si 

v mnohom podobné a reflektujú vývoj sociálnodemokratického hnutia v západnej 

Európe. Medzi stranami sa rozvíjala spolupráca, a to nielen v rámci Slovenska, ale aj 

cezhranične. Rodina komunistických strán je zastúpená KSS a KSČM.

V súčasnej dobe možno tvrdiť, že cleavage pravica -  ľavica je najdôležitejším 

definujúcim prvkom v českej i slovenskej spoločnosti. V podobe strany Smer-SD sa po 

rokoch aj na Slovensku sformovala ľavicová strana ekvivalentná ČSSD. Na tomto 

mieste môžeme dodať, že táto konvergencia sa netýka len systémov Českej republiky a 

Slovenska, ale ide o prejav konvergencie straníckych systémov oboch štátov 

k západoeurópskym modelom.

Rozdiely vo vývoji ľavicových strán v Českej republike a na Slovensku

Hoci existujú medzi oboma straníckymi systémami podobnosti, je potrebné 

poukázať aj na významné rozdiely. Politická a ekonomická situácia síce bola po 

revolúcii v oboch republikách podobná, nie však rovnaká. V ekonomickej oblasti treba 

poznamenať, že transformácia bola na Slovensku oveľa náročnejšia a mala väčšie 

sociálne dopady.48 Z politického hľadiska je významný nástup charizmatického vodcu 

Vladimíra Mečiara v období, keď si ľudia ešte nestačili zvyknúť na fungovanie 

demokracie.

48 Odlišné dopady transformácie neboli dané ani tak celkovou nižšou výkonnosťou slovenskej 
ekonomiky, ako jej odlišnou štruktúrou. Slovenské hospodárstvo bolo založené najmä na 
poľnohospodárstve a ťažkom priemysle (zbrojárstvo, ťažké strojárstvo). Tieto odvetvia prešli vo 
východnej Európe úpadkom, čo sa na Slovensku odrazilo vysokou nezamestanosťou.
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Pôsobenie Vladimíra Mečiara a jeho širokospektrálneho populistického HZDS 

mal značne retardačný účinok na vývoj slovenského straníckeho systému. Zatiaľ čo 

v Českej republike už po voľbách 1998 môžeme hovoriť o stabilizácii formátu 

straníckeho systému, v prípade Slovenska to s istotou nemožno povedať ani po voľbách 

2006. Najmä z tohto odlišného vývoja poznamenaného mečiarizmom a 

antimečiarizmom vychádzajú rozdiely medzi súčasným českým a slovenským 

straníckym systémom.

Odlišnosti vývoja niektorých strán sme porovnali vyššie. K súčasnému stavu 

dodajme, že existuje podstatný rozdiel medzi ČSSD a stranou Smer-SD. ČSSD je 

pôvodnou sociálnodemokratickou stranou. Smer vznikol ako protestná strana, ktorá sa 

neprofilovala na sociálnodemokratických témach, ale na populistických apeloch. Až 

neskôr Smer pragmaticky vyplnil ľavicový priestor, ktorý ostal prázdny po rozpade 

tradičných ľavicových strán.49

49 Pre úplnosť dodajme, že Róbert Fico zrejme osobne inklinuje k ľavici. Fico bol členom 
prednovembrovej komunistickej strany a po revolúcii členom a funkcionárom SDĽ. Ešte pred odchodom 
zo SDĽ kritizoval vedie strany, že zradilo jej ľavicové ideály. Smer sa však v prvom období profiloval na 
iných témach, (podrobnejšie v kapitole 4.4)
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6 Záver

Dôležitosť existencie politických strán pre fungovanie liberálnej demokracie je 

nepochybná. Dokazuje to aj vývoj v tejto oblasti po páde nedemokratického 

komunistického režimu v novembri 1989. Stranícky systém prešiel dynamickým 

vývojom v Českej republike i na Slovensku. Tento vývoj bol pomerne odlišný, aj keď 

možno nájsť niektoré podobnosti.

Počiatok formovania straníckych systémov oboch štátov prebehol ešte v dobe 

spoločnej federácie. Napriek tomu sa oba systémy vyvíjali od počiatku oddelene a 

odlišne. Spoločným prvkom je vznik širokého protikomunistického hnutia. Po jeho 

rozpade sa v Českej republike pomerne rýchlo vytvoril štandardne diferencovaný 

stranícky systém na základe cleavage pravica -  ľavica. Už v roku 1998 možno 

vytváranie systému považovať za ukončené.

Vývoj slovenského straníckeho systému trval dlhšie a prešiel určitými 

komplikáciami. Po rozpade protikomunistického hnutia VPN sa v systéme objavil 

neštandardný subjekt v podobe HZDS. Základným štiepením sa v slovenskej 

spoločnosti stala línia mečiarizmus -  antimečiarizmus. Štandardné delenie na pravicu a 

ľavicu sa presadzuje postupne až od volieb 2002. Vývoj slovenského straníckeho 

systému zatiaľ nemožno považovať za ukončený.

Ťažisko práce je venované vývoju ľavicových politických strán v Českej republike 

a na Slovensku. V Českej republike vznikla silná sociálno-demokratická strana bez 

väzby na bývalý režim a zároveň tu ďalej pôsobí silná komunistická strana, ktorej 

transformácia je skôr formálna. Na Slovensku sa reformní komunisti transformovali na 

Stranu demokratickej ľavice, ktorá sa mala stať modernou ľavicovou stranu západného 

typu. Sociálna demokracia (SDSS), rovnako ako obnovená komunistická strana zostali 

marginálne. Od roku 1999 potom môžeme sledovať vznik strany Smer, ktorá sa neskôr 

deklarovala ako sociálno-demokratická, a postupnú integráciu fřagmentovanej 

slovenskej ľavice.

Porovnanie transformácie komunistickej strany v Českej republike a na Slovensku 

ukazuje podstatné rozdiely. Zatiaľ čo českí komunisti zostali pomerne ortodoxní, na 

Slovensku sa do čela strany dostali reformní intelektuáli. Česká nástupníčka KSČ, 

Komunistická strana Čech a Moravy, prešla len malou transformáciou, a je typickým
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členom rodiny komunistických strán. Slovenská Strana demokratickej ľavice sa naopak 

významne transformovala a stala sa modernou sociálnodemokratickou stranou.

V oboch štátoch sa objavili tiež sociálnodemokratické strany bez komunistických 

koreňov. Česká strana sociálně demokratická sa stala hlavným subjektom ľavice, a 

mimo komunistov v podstate jediným. Sociálnodemokratická strana Slovenska nikdy 

významnú úlohu v Slovenskej politike nezohrala.

Lídrom ľavice v oboch republikách boli strany rozdielnej povahy. V Českej 

republike sa tejto úlohy pomerne rýchlo ujala ČSSD a jej pozícia je jednoznačná. Na 

Slovensku bola hlavnou ľavicovou silou SDĽ, tj. reformovaná komunistická strana. Po 

roku 2002 ju nahradila strana Smer, ktorá síce vznikla ako populistická a protestná 

strana, ale neskôr sa deklarovala ako sociálnodemokratická.

Odlišný je aj osud ortodoxne komunistických strán. KSČM je strana s významným 

zastúpením v parlamente a teda aj schopnosťou ovplyvňovať politické dianie v krajine. 

Naproti tomu KSS je stranou marginálnou. Medzi stranami existuje aj istý ideologický 

rozdiel. Hoci obe patria do rodiny komunistických strán, KSS predstavuje ľavý extrém 

tejto rodiny.

Vývoj ľavicových strán odráža vývoj politických systémov v oboch štátoch. Tiež 

je determinovaný kultúrnymi a ekonomickými podmienkami. Odlišnosti vo vývoji 

medzi českými a slovenskými ľavicovými stranami je prejavom odlišností medzi 

českou a slovenskou spoločnosťou. Naopak spoločné charakteristiky poukazujú na 

konvergenciu oboch systémov k západoeurópskym demokratickým modelom.
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English synopsis

This paper, entitled "Development of Left-Wing Parties in Czech Republic and 

Slovakia (Comparison)", deals with the topic o f  great importance for post-communist 

regimes. Aim o f the paper is comparison o f the situation in this field in both countries.

After brief introduction (Chapter 1), the theoretical concepts o f used in analysis 

are described (Chapter 2). These include theory o f transitions to democracy and 

concepts for classification o f political parties, namely theory o f  cleavages and theory o f 

ideological families. These theoretical parts are followed by analysis o f situation in 

each country, first the Czech Republic in Chapter 3 and then Slovakia in Chapter 4. For 

both countries, overall evolution o f party system is described. Then, development o f 

each party is examined more closely. Comparison is given in Chapter 5.

The comparison showed that there are some similarities in development o f Czech 

and Slovak left-wing political parties. Especially in the first period after the fall o f 

Communist regime, both party systems were alike. However, differences emerged later. 

In the Czech Republic, party system developed standard western-like structure by the 

election o f 1998. On the contrary, development o f Slovak party system was complicated 

and it is not finished yet. There are differences in transformation o f Communist parties, 

in position o f  non-communist social democrats as well as orthodox Communists. On the 

other hand, in the last election period, there was some convergence between the two 

systems, as Slovak system tends to follow the typical structure.
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Zoznam použitých skratiek politických strán

AD -  Aliancia demokratov
ANO -  Aliancia nového občana
APR -  Alternatíva politického realizmu
ČSDF -  Československé demokratické fórum
ČSS -  Československá strana socialistická
ČSSD -  Česká strana sociálně demokratická

(resp. Československá strana sociálně demokratická do roku 1993) 
DS -  Demokratická strana 
DSP -  demokratický strana práce 
D Ú -  Demokratická únia 
HDŽJ -  Hnutí důchodců za životní jistoty 
HZD -  Hnutie za demokraciu 
HZDS -  Hnutie za demokratické Slovensko 
KDH -  Křesťanskodemokratické hnutie
KDU-ČSL -  Kresťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
KSČM -  Komunistická strana Čech a Moravy
KSČ(S) -  Komunistická strana Československa
KSS -  Komunistická strana Slovenska
LSU -  Liberální sociání unie
M K -  Maďarská koalícia
MKDH -  Maďarské křesťanskodemokratické hnutie
MOS -  Maďarská občianska strana
NDS -  Národnodemokratická strana
ODA -  Občanská demokratická aliance
ODS -  Občanská demokratická strana
O D Ú -  Občianska demokratická únia
OF -  Občanské fórum
SDA -  Sociálnodemkratická alternatíva
SDĽ -  Strana demokratickej ľavice
SDK -  Slovenská demokratická koalícia
SDK Ú -  Slovenská demokratická a kresťanská únia
SDS -  Strana demokratického socializmu
SDSS -  Sociálnodemkratická strana Slovenska

(resp. Sociálnodemkratická strana na Slovensku)
SF -  Slobodné fórum
Smer-SD -  Smer - sociálna demokracia
SMK -  Strana maďarskej koalície
SNS -  Slovenská národná strana
SOP -  Strana občianskeho porozumenia
SPR-RSČ -  Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa 
SV -  Spoločná voľba 
SZ -  Strana zelených
SZS -  Strana zelených Slovenska (resp. Strana zelených na Slovensku)
US-DEU -  Unie svobody - Demokratická unie
VPN -  Verejnosť proti násiliu
ZKS -  Združenie komunistov Slovenska
ZRS -  Združenie robotníkov Slovenska (i Zjednotená robotnícka strana)
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Tém a a cieľ diplomovej práce

Pád režimu jednej strany znamenal vo štátoch strednej a východnej Európy okrem 

mnohých iných politických zmien aj budovanie nového straníckeho systému. Tento vývoj 

bol často komplikovaný. Krátko po revolúcii vznikli masové protikomunistické hnutia. Tieto 

sa postupne rozpadávali. Zároveň vznikali nové strany. Ďalším fenoménom je transformácia 

komunistických strán. V mnohých štátoch dodnes nemožno proces formovania straníckeho 

systému označiť za ukončený.

Strany označované ako ľavicové majú v straníckych systémoch postkomunistických 

štátov osobitné postavenie. Rovnako ako iné demokratické strany sa potrebujú vymedziť voči 

predchádzajúcemu režimu. Na druhej strane ideologicky patria do rovnakej skupiny ako 

bývalá štátostrana. V praxi sa nové ľavicové strany formovali dvoma spôsobmi, a to buď 

transformáciou reformného krídla komunistickej strany, alebo vznikom novej strany, ktorá 

nebola naviazaná na komunistickú stranu.

Česká republika a Slovensko vychádzajú z podobných kultúrnych, legislatívnych, a do 

určitej miery aj ekonomických, podmienok. Počiatok formovania straníckych systémov 

oboch štátov prebehol ešte v dobe spoločnej federácie. Napriek tomu, nielen že sa oba 

systémy vyvíjali viac-menej oddelene, ale aj veľmi odlišne. V Českej republike vznikla silná 

sociálno-demokratická strana bez väzby na bývalý režim a zároveň tu ďalej pôsobí silná 

komunistická strana, ktorej transformácia je skôr formálna. Na Slovensku sa reformní 

komunisti transformovali na Stranu demokratickej ľavice, ktorá sa mala stať modernou 

ľavicovou stranu západného typu. Sociálna demokracia (SDSS), rovnako ako obnovená 

komunistická strana zostali stranami marginálnymi. Od roku 1999 potom môžeme sledovať 

vznik strany Smer, ktorá sa neskôr deklarovala ako sociálno-demokratická, a postupnú 

integráciu fragmentovanej slovenskej ľavice.

Cieľom diplomovej práce je porovnať vývoj ľavicových politických strán v Českej 

republike a na Slovensku. Rozdiely alebo podobnosti v tomto vývoji sú odrážajú jednak 

rozdiely a podobnosti v politickej kultúre oboch štátov, a jednak poskytujú informáciu 

o povahe týchto strán (postojoch vedenia i členstva, štruktúre, vnútorných procesoch, a pod.). 

Vzájomná podobnosť a nedávna spoločná minulosť oboch štátov dáva dobrý predpoklad 

k relevantným výsledkom použitia komparatívnej metódy.
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