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Analýza volieb v roku 1998 

 

Šimon VAŇO 

 

Úvod          

            Vo svojom príspevku na Študentskú vedeckú konferenciu analyzujem voľby do NR 

SR v roku 1998. V prvej časti príspevku opisujeme vládnutie vlády v rokoch 1994 až 1998, 

pričom naším cieľom je stručne charakterizovať toto vládne obdobie. Približujeme, čo bolo 

typické pre subjekty, ktoré vládli v tomto období. Opisujeme aké praktiky využívala 

Mečiarova vláda.  

           V druhej časti príspevku prezentujeme prieskum Agentúry Focus, kde sú porovnávané 

preferencie vládnych a opozičných strán od volieb v roku 1994 až po október 1997. V tejto 

časti práce poukazujeme aj na to, ako sa zmenili preferencie koaličných a opozičných strán po 

vytvorení Slovenskej demokratickej koalície. V tabuľke vyhodnocujeme, ako dopadli voľby a 

stručne hodnotíme výsledky volieb.  

           V tretej časti príspevku uvádzame dôvody, kvôli ktorým dopadli voľby ako dopadli. 

Uvádzame dôvody, prečo najsilnejšia politická strana na Slovensku HZDS nezostavovala 

vládu. Prezentujeme jej správanie sa v parlamente, jej vzťah k prezidentovi, k zahraničiu i 

k opozícii ako aj skutky, vďaka ktorým mala strana HZDS po voľbách v roku 1998 veľmi 

malý koaličný potenciál.  

 

           30. 9. 1994 sa konali v poradí už tretie voľby od pádu komunizmu, ale v podmienkach 

samostatnej  Slovenskej republiky to boli prvé slobodné voľby. Víťaznými stranami, resp. 

stranami, ktoré zostavili vládu, boli Hnutie za demokratické Slovensko, Slovenská národná 

strana a Združenie robotníkov Slovenska. Strany vo vláde boli síce tri, ale podľa nášho názoru 

sa toto obdobie dá bez akéhokoľvek zveličovania pomenovať ako obdobím jedného muža. 

Ním bol predseda HZDS, ale aj predseda vlády Vladimír Mečiar (Bútora a kol., 2010b). 

 V porovnaní s predchádzajúcou vládou Jozefa Moravčíka, ktorá bola zvolená ešte 

v spoločnom Československu, si myslíme, že Slovensko naberalo horší kurz. Moravčíkova 

vláda, totiž začala s reformnou politikou, no keď bolo v roku 1994 zvolené nové vládne 

zoskupenie, začal sa diať pravý opak. Mečiarova vláda zväčša odmietala reformy. Zabrzdila 

reformné procesy v sociálnej i ekonomickej oblasti. Súhlasíme s názorom Bútoru, ktorý tvrdí, 
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že táto vláda „pripúšťala pokračovanie systémových zmien iba vtedy, keď takéto zmeny 

mohli posilniť jej mocenské pozície“ (Bútora a kol., 2010b, s. 56).  

 V rovine praktickej politiky bolo pre politické subjekty, ktoré vládli Slovensku 

v rokoch  1994-1998,  typické autoritárstvo, ktoré prakticky vylučovalo princípy ústavného 

liberalizmu (Gyárfášová a kol., 2001). Tým máme na mysli to, že vláda obmedzovala priestor 

pre slobodu a demokratickú súťaž politických síl použitím autoritárskych metód. Pri riešení 

spoločenských konfliktov používala voči politickým súperom či odporcom takmer vždy 

represívnych prvky. Vo sfére privatizácie či bezpečnosti utajovala mnohé rozhodnutia, 

opozícii dokonca  zablokovala prístup ku kanálom rozhodovania a takýmito praktikami sa 

v konečnom dôsledku museli oslabiť demokratické inštitúcie (Bútora a kol., 1999). 

 Vláda V. Mečiara sa snažila oslabiť aj centrá inštitucionálnej autority a moci, či už to 

bol prezident, parlamentná opozícia, Ústavný súd či masové média. Na média tlačili  

politickým, administratívnym či ekonomickým spôsobom. Mesežnikov a Ivantyšin 

prichádzajú s myšlienkou, že to robili za účelom vytvoriť „štátnu ideológiu so silným 

ochranársko-nacionalistickým a izolacionistickým zafarbením, ostrakizujúcu politických 

a ideových oponentov vládnej moci“ (Mesežnikov, Ivantyšin, 1999, s. 18). 

 Vo vzťahu k osloveniu voličov sa vládna garnitúra uchyľovala k populizmu. V rovine 

ideologickej sa zase vyznačovala nacionalistickou rétorikou. To bolo spôsobené najmä 

účasťou SNS vo vládnej koalícií, ktorá sa v osobe predsedu strany Jána Slotu verejne hlásila   

k otvorenému etnickému nacionalizmu a xenofóbii. Gyárfášová a Mesežnikov v svojej knihe 

Desať rokov samostatnosti a rok reforiem rozoberali aj menšinovú politiku a možno len 

súhlasiť s ich konštatovaním, že vláda sa v oblasti menšinovej politiky vyznačovala prejavmi 

„agresívneho nacionalizmu a konfrontačnej politiky, najmä voči slovenským Maďarom 

a Rómom“ (Gyárfášová, Mesežnikov, 2004a, s. 129). 

 Čo sa týka zahraničnopolitickej orientácie Mečiarovej vlády, tá sa podľa nášho názoru 

výrazne zhoršila. Zahraničná politika za vlády koalície HZDS – SNS – ZRS bola 

charakteristická výrazným izolacionizmom. Vládna koalícia totiž svojou nacionálnou a 

populistickou politikou a neliberálnym spôsobom privodila diskvalifikáciu SR v integračných 

procesoch (Bútora a kol., 2010b). Ani jedna z troch vládnych strán sa nedokázala začleniť 

medzi európske stranícke organizácie združujúce demokraticky orientované strany rôzneho 

ideového zamerania (Gyárfášová a kol., 2001). 

 Medzi ďalšie negatíva Mečiarovej vlády patrí aj to, že klientelisticky prepojila 

politickú a ekonomickú moc, ako aj to, že nedodržiavala princípy právneho štátu. S týmto 

názorom korešponduje aj úvaha Mesežnikova s Ivantyšinom, ktorí sa domnievajú, že každá 
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jej činnosť koketovala s nelegálnosťou a „balansovaním na pokraji princípov ústavnosti 

opakovaným porušovaním princípov právneho štátu v záujme udržania moci v rukách vládnej 

koalície“ (Mesežnikov, Ivantyšin, 1999, s. 18).  

 Taktiež nemôžeme opomenúť ani to, že V. Mečiar sa snažil presadiť zmenu 

postnovembrového demokratického režimu. Uvedenému problému sa bližšie venuje Bútora 

a kol., ktorí opisujú, že Mečiar sa pokúsil „o zmenu konštitučného rámca, ktorého súčasťou je 

parlamentný systém vlády a volebný systém. Víťaz volieb HZDS usiloval aj o zmenu 

parlamentného systému na prezidentský“ (Bútora a kol., 1999, s. 13). Do parlamentných 

volieb v roku 1998 sa V. Mečiar snažil zmeniť aj hranice okresov vo svoj prospech. Pravdu 

má Bútora  a kol., ktorí poukazujú na to, že na voľby v roku 1998 boli „hranice krajov 

a okresov stanovené prísne účelovo, s ohľadom na voličské preferencie HZDS a jeho 

spojencov“ (Bútora a kol., 1999, s. 22). 

 So zreteľom na tieto problémy možno konštatovať, že Mečiarova vláda nebola tým 

pravým pre ľudí a nekonala v prospech svojich občanov. Už aj na základe nášho opisu 

Mečiarovej vlády môžeme tvrdiť (a Gyárfášová a Mesežnikov nás v tom len utvrdzujú), že 

politika Mečiarovej vlády bola ekvivalentom „netransparentnej politiky s použitím lži, 

presadzovaním klientelizmu, vyvolávaním sústavných konfliktov a nerešpektovaním pravidiel 

hry“ (Gyárfášová, Mesežnikov, 2004a, s. 129). Vladimír Mečiar sa počas svojho funkčného 

obdobia snažil vytvoriť špecifický režim s cieľom vybudovať autoritatívny politický systém. 

Využíval na to svoju výkonnú moc, ktorá za jeho vlády naberala neliberálny charakter 

(Bútora a kol., 1999). Pokojne môžeme tvrdiť, že Slovensko v období rokov 1994-1998 

patrilo do skupiny neliberálnych postkomunistických režimov. 

 Rok 1995, teda obdobie tesne po voľbách 1994, bolo príznačné tým, že sa stupňoval 

nesúhlas výraznej časti občanov s politikou vládnej koalície, no percentá a preferencie vládnej 

koalície boli napriek tomu stabilné. Zmena však prišla už nasledujúci rok. Preferencie HZDS 

klesli na jar v roku 1996 po prvýkrát pod 30%, čo bolo len logickým vyústením politiky 

vtedajšej koalície. To malo za následok zmenu pomeru síl medzi vládnou koalíciou 

a parlamentnou opozíciou (Bútorová, 1998). 

 V tejto tabuľke sú zosumarizované preferencie koaličných a opozičných strán od 

volieb 1994 až po záver roka 1997. V tabuľke je jasne vidieť, že s pribúdajúcim časom 

vládnej koalícii preferencie klesajú a naopak preferencie opozície narastajú.  
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Podpora strán vládnej koalície a politickej opozície vo voľbách 1994 a v poslednom 

období 

(% z potenciálnych voličov) 

 HZDS+SNS+ZRS KDH+DU+MK+SDĽ+ 

+SDSS+SZS+DS 

Voľby  1994 47,7 39,3 

September  1995 42,0 50,5 

Február  1996 41,4 54,6 

Apríl  1996 43,1 53,2 

Jún  1996 39,5 56,3 

September  1996 37,7 58,0 

November  1996 35,2 59,5 

Január  1997 34,3 60,0 

Február  1997 36,4 58,4 

Marec  1997 37,0 58,0 

Júl  1997 38,8 56,7 

Október  1997 36,7 53,8 

 

Zdroj: FOCUS, február 1996 až marec 1997; Inštitút pre verejné otázky, júl a október 1997. 

(Bútorová, 1998, s.31) 

 

 Slovensko bolo z ekonomického, sociálneho, zahranično-politického, ale aj z iných 

hľadísk v zlej situácii. Voľby sa blížili a opozičné strany si boli vedomé, že je potrebné urobiť 

všetko preto, aby nastala zmena v politickom spektre, aby zosadili Vladimíra Mečiara 

z pomyselného politického trónu. Vedeli, že k tomu bude potrebný každý hlas. Stále však 

nebolo isté, koľko opozičných strán prekročí potrebnú päť percentnú hranicu a preto chceli 

vytvoriť stredopravú koalíciu, aby zabránili prepadnutiu akéhokoľvek hlasu. Ako prvá sa 

črtala spolupráca strán KDH a DS, neskôr sa táto dvojkoalícia mala rozšíriť na tzv. Modrú 

koalíciu, kde by patrila aj DU. Júlové zmarenie referenda o priamej voľbe prezidenta v roku 

1997 nakoniec viedlo opozičné strany k vytvoreniu Slovenskej demokratickej koalície (SDK). 

K tzv. Modrej koalícii sa pridali aj strany SZS a SDSS, takže SDK združovala všetky strany 

parlamentnej opozície okrem strán SDĽ a MK (Bútora  a kol., 2010b). Táto alternatíva sa 

v čase vytvorenia ukazovala ako veľmi šťastný krok. Bútora a Ivantyšin sa vyjadrili, že 



 

662 
 

vytvorením SDK „vznikla stranícka konfigurácia, v rámci ktorej stoja proti sebe dve veľké 

politické formácie, rovnocenné z hľadiska voličskej podpory“ (Bútora, Ivantyšin, 1998, s. 20).  

            Od momentu, kedy SDK vznikla až do začiatku roka 1998, mala vo výskumoch 

verejnej mienky 5 až 10- percentný náskok pred HZDS. Na jar roku 1998, kedy vznikol nový 

politický subjekt SOP, sa preferencie SDK dostali na úroveň HZDS, ale celkový pomer 

preferencií medzi opozíciou a vládnymi stranami zostal aj naďalej v prospech opozície 

(Bútora, Ivantyšin, 1998). Toto široké spojenectvo opozičných strán bolo podľa nášho názoru 

najvhodnejším variantom a tesne pred voľbami sa ukazovalo aj ako najpravdepodobnejší 

variant vývoja. Súhlasili s tým aj Bútora a Ivantyšin, ktorí však zároveň dodávajú, že len 

„v prípade, ak parlamentné voľby v septembri 1998 prebehnú slobodne a demokraticky“ 

(Bútora, Ivantyšin, 1998, s.20). Aj preto pár dní pred voľbami kritici dovtedajšej koalície, 

kritici nedemokratického režimu, prívrženci opozície a demokraticky zmýšľajúci ľudia verili, 

že s voľbami príde zmena. Zaiste sa s touto myšlienkou stotožňovala aj Gyárfášová, ktorá 

písala, že: „nahromadené sociálne a ekonomické problémy v spoločnosti, napätá politická 

atmosféra, množstvo káuz, do ktorých boli zapletení exponenti Mečiarovej koalície, 

rozmáhajúca sa kriminalita, korupcia a mafiánske praktiky“ (Gyárfášová a kol., 2001, s. 33), 

to všetko vyústi do pocitu potreby zásadnej politicko-spoločenskej zmeny.  

 

Voľby do NR SR  25. - 26. 9. 1998 

Volebné výsledky strán, ktoré sa dostali do parlamentu : 

Politické subjekty Volebné výsledky v percentách % 

HZDS 27, 00 

SDK 26, 33 

SDĽ 14, 66 

SMK 9, 12 

SNS 9, 07 

SOP 8, 01 

           

 Voľby do NR SR v roku 1998 naozaj priniesli zmenu. Vyznačovali sa vysokou volebnou 

účasťou. Podľa nášho názoru si boli ľudia vedomí dôležitosťou volieb, o čom svedčí aj o 10 

% vyššia volebná účasť oproti  roku 1994. Taktiež je pozoruhodné, že vo voľbách 1998 

prepadlo len minimum hlasov z dôvodu nedosiahnutia volebného kvóra politickou stranou. 

Voliči sa správali oveľa racionálnejšie a v porovnaní s voľbami v roku 1994 prepadlo len 5,7 
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% hlasov (v roku 1994 to bolo až 13,1 %). Môžeme súhlasiť so Štefanom Kiretom, ktorý 

hovorí, že: „v tohtoročných voľbách išlo skutočne o veľa a miesto pre súcit so slabším 

neostalo“ (Gbúrová, 1998, s. 51). 

 Určite k tomu prispelo vytvorenie SDK, ktorá zlučovala stredopravé spektrum, preto 

súhlasíme s Bútorom a kol., ktorí píšu, že „prakticky každý protimečiarovský či          

opozične-nemečiarovský hlas sa premietol do nejakého poslaneckého mandátu, nevydal teda 

iba štatistické svedectvo, ale bol politicky využitý“ (Bútora a kol., 1999, s. 246). Voľby teda 

vyhralo HZDS, ale jeho priestor na politické vyjednávanie bol minimálny. Z partnerov 

z minulého vládneho obdobia sa do parlamentu nedostalo ZRS a v spojení s SNS nemali 

dostatok mandátov na to, aby tvorili vládnu koalíciu. Z tohto dôvodu sa utvorila vládna 

koalícia v zložení SDK, SDĽ, SMK a SOP, ktorá získala ústavnú väčšinu, keď obsadila 

v Národnej rade SR 93 poslaneckých kresiel. Skončilo sa obdobie Vladimíra                

Mečiara - obdobie neliberálneho štátu. 

            Najsilnejšia a najpopulárnejšia politická strana sa do vlády nedostala a my sa 

domnievame, že hlavným dôvodom bol jej malý koaličný potenciál. 

 Do parlamentu sa nedostala strana ZRS, a keďže táto strana spolu s SNS bola jedinou 

stranou, ktorá mala záujem o spoluprácu s HZDS, strana HZDS jednoducho nemala s kým 

vytvoriť vládnu koalíciu. Svojimi praktikami, konaním a správaním dosiahla to, že mala       

de facto nulový koaličný potenciál. Už na začiatku nášho príspevku sme zhrnuli a priblížili 

praktiky bývalej vlády. V tejto časti bližšie popisujeme skutočnosti a správanie sa, ktoré 

podľa nášho názoru odsúdili HZDS do opozície a zohrali veľkú úlohu v tom, že HZDS 

nemalo s kým pokračovať vo vládnutí.  

 Veľmi závažným dôvodom, kvôli ktorému V. Mečiar určite nezískaval spojencov 

v radoch bývalej opozície, bolo správanie sa vládnej koalície v parlamente. Na priblíženie 

situácie uvádzame dve najmedializovanejšie kauzy, ktoré sa v Národnej rade udiali. Bola to 

konkrétne kauza Františka Gaulidera a kauza Emila Spišáka. Koaličná väčšina v týchto 

prípadoch odmietla ako Mesežnikov s Ivantyšinom píšu „akceptovať právoplatné rozhodnutia 

Ústavného súdu SR v kauzách protiprávne vylúčeného poslanca Františka Gaulidera 

a náhradníka Emila Spišáka, ktorému koaličná väčšina znemožnila nástup do funkcie 

v rozpore s volebným zákonom“ (MESEŽNIKOV, IVANTYŠIN, 1999, s. 81). 

 V kauze Gaulider išlo o to, že Gaulider bol jediným poslancom v HZDS, ktorý 

otvorene kritizoval politiku a smerovanie hnutia a dobrovoľne z HZDS vystúpil. Gaulider 

potom verejne v NR deklaroval, že chce pokračovať vo funkcii poslanca ako nezávislý 

poslanec. O niekoľko dní bol však predsedovi NR Ivanovi Gašparovičovi doručený list, 
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údajne podpísaný Gauliderom, ktorým sa bývalý člen HZDS poslaneckého mandátu vzdával. 

Napriek tomu, že sa Gaulider verejne dištancoval od obsahu tohto listu a označil ho za 

podvrh, koaličná väčšina presadila uznesenie, ktorým NR SR „vzala na vedomie“, že sa 

Gaulider mandátu vzdáva. Namiesto Gaulidera, tak nastúpil náhradník Ján Belan (Bútora, 

Ivantyšin, 1998). Gaulider sa odvolal na Ústavný súd, ktorý mu dal za pravdu a nariadil, aby 

Národná rada napravila svoje konanie (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. 

ÚS 8/97 z 23. júla 1997). Národná rada na čele s jej predsedom Ivanom Gašparovičom však 

nepodnikla žiadne kroky, nekonala v súlade s nariadením Ústavného súdu a Gauliderovi 

mandát nevrátila. Tým Mečiar ukázal svoju moc a potvrdil, že ak mu niekto z jeho 

spolupracovníkov oponuje, zbaví sa ho, aj keby mal ísť proti rozhodnutiu Ústavného súdu.   

 Podobne diskriminačným prípadom v NR SR bol aj prípad Emila Spišáka. Vo februári 

1997 sa NR uzniesla, že za zosnulého poslanca Bartolomeja Kunca má nastúpiť náhradník 

Ladislav Hruška. Stalo sa tak i napriek tomu, že podľa volebného zákona mal na miesto 

Kuncu nastúpiť iný náhradník a to Emil Spišák, ktorý vo voľbách v roku 1994 na rozdiel od 

Hrušku získal potrebný počet preferenčných hlasov. SNS ale presadzovalo Hrušku, pretože 

tvrdila, že Spišák sa po voľbách 1994 stal členom inej strany a to konkrétne DÚ. Toto 

tvrdenie rovnako ako Spišák, poprela aj strana DÚ (Bútora, Ivantyšin, 1998).  

 Neostáva nám nič iné ako súhlasiť s Bútorom a Ivantyšinom, ktorí tvrdia, že „SNS, 

rovnako ako HZDS v kauze Gaulider [porušila] princíp slobodného mandátu a otvorene sa 

prihlásila k imperatívnemu (straníckemu) mandátu“ (Bútora, Ivantyšin, 1998, s. 25). Rovnako 

ako v prípade Gaulidera, aj tu dal Ústavný súd za pravdu poslancovi Emilovi Spišákovi, no 

nápravy sa poslanec v čase, keď bol predsedom parlamentu Ivan Gašparovič, nedočkal. 

 

 Bývalej vláde pri získaní možných koaličných spojencov nepomohli ani zlé vzťahy 

s prezidentom republiky Michalom Kováčom. Prezident bol v republike obľúbený, no pre 

vládu to zrejme neznamenalo nič, pretože ich vládnutie bolo charakteristické 

protiprezidentskou kampaňou (Bútora, 1997). S týmto názorom korešpunduje aj Bútoa, ktorý 

poznamenáva, že HZDS počas  celého volebného obdobia vydávala „vyhlásenia, zámerom 

ktorých bolo spochybniť v očiach slovenskej verejnosti mravné a spoločenské oprávnenie   

M. Kováča vykonávať funkciu hlavy štátu“ (Bútora, 1997, s. 19). Vláda robila aj iné veci, 

ktorými mu sťažovala jeho vykonávajúcu funkciu. Spomeňme napríklad fakt, že oficiálne 

znenie zákona posielala vláda prezidentovi Kováčovi až v posledných dňoch pätnásťdňovej 

lehoty, čím ho výrazne obmedzovala a  bránila mu v tom, aby k daným zákonom a novelám 

prijal kvalifikované stanovisko (Bútora, 1997). Bútora zdôrazňuje, že vždy, keď to bolo 
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možné, Mečiarova vláda menila „príslušné zákony tak, aby kompetencie prezidentovi odňala 

a sama ich prevzala“ (Bútora a kol., 2010b, s. 100). Bývala koalícia sa všemožne usilovala 

dosiahnuť odvolanie prezidenta Michala Kováča. Snažila sa odvolať prezidenta akoukoľvek 

formou, ako píše Bútora a kol., napr. aj „formou mediálneho nátlaku, keďže nedisponovali 

ústavnou väčšinou, potrebnou na odvolanie prezidenta“ (Bútora a kol. , 1999, s. 25).  

 Na konci funkčného obdobia prezidenta sa neochotou vlády schváliť zmeny v ústave 

v otázke voľby prezidenta stalo to, že od marca 1998 do mája 1999 nemala Slovenská 

republika hlavu štátu (Mesežnikov, Ivantyšin, 1999). Obdobie, kedy bolo prezidentské kreslo 

voľné, samozrejme nemohol Vladimír Mečiar ako vtedajší premiér nevyužiť a už o pár hodín 

po tom, čo prevzal niektoré funkcie prezidenta, vydal jednu zo svojich dvoch amnestií.  

 Ďalším dôvodom, prečo so stranou HZDS nechcela spolupracovať žiadna z bývalých 

opozičných strán, bol aj vzťah Mečiarovej vlády so zahraničím. O zlej zahraničnej politike 

píše aj Szomolányiová v knihe Slovenské voľby ´98, kde zdôrazňuje, že Slovensko 

v predošlom volebnom období zaznamenalo viditeľný odklon od „stredoeurópskeho variantu 

tranzície“ (Bútora a kol., 1999, s. 12).  

 Politika bývalej vlády znemožnila Slovenskej republike vstúpiť do NATO, či 

zúčastniť sa rozhovorov o vstupe do Európskej únie a v celosvetovom merítku 

bolo Slovensko vnímané ako problémový prípad demokratizácie. Podľa nášho názoru sa na 

negatívnom imidži vlády V. Mečiara podpísali aj výroky predsedu SNS Jána Slotu, ktoré 

vyvolávali negatívne reakcie hlavne v rôznych zahraničných kruhoch, v antidiskriminačných 

kruhoch či v susednom Maďarsku. Jeho vulgárne a primitívne výroky niekedy nebolo ľahké 

napraviť.  

 Zahraničie porovnávalo štáty, ktoré sa na konci 20 stor. vymanili z komunistických 

režimov a kým krajiny, ktoré po páde komunizmu boli so Slovenskom na rovnakej štartovacej 

línii, označovali ako príklad prechodu k demokracii a trhovému hospodárstvu, Slovensko 

získalo označenie devianta v stredoeurópskom priestore. Medzinárodné organizácie, 

inštitúcie, rôzne diplomatické kruhy dohovárali Slovensku, posielali rôzne upozornenia, 

adresovali Slovensku varovania, že porušuje demokratické pravidlá hry a že to môže vážne 

ohroziť medzinárodnopolitické ambície Slovenska (Gyárfášová, Mesežnikov, 2004a). 

 Vláda Slovenskej republiky absolútne nereagovala na tieto upozornenia a výzvy, stále 

pokračovala vo výkone vlastnej politiky a nehľadela na to, či je to v súlade s demokraciou, či 

susedné krajiny alebo iné postkomunistické krajiny vykonávajú podobný štýl politiky,          

de facto sa izolovala od zahraničnopolitického diania.    
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 Keďže zahraničné upozornenia brala vláda SR na ľahkú váhu, došlo až k tomu, ako 

Bútora a kol. uvádzajú, že „vzťahy so Spojenými štátmi a Európskou úniou sa v rokoch  

1994-1998 vinou autoritatívneho výkonu politiky V. Mečiara ochladili natoľko, že režim 

stratil akúkoľvek politickú podporu z ich strany“ (Bútora a kol., 1999, s. 27). 

 Opozičné strany, ktoré sa po voľbách v roku 1998 dostali do parlamentu si 

uvedomovali, že ďalšia vláda s prítomnosťou HZDS by zrejme znamenala definitívne 

vypadnutie Slovenska z európskeho spoločenstva demokratických štátov (Bútora a kol., 

2010b). To by malo katastrofálne, ba priam fatálne dôsledky pre krajinu a jej obyvateľov, 

pričom Bútora a kol. dodávajú, že by to bolo najmä „pre ekonomický a sociálny vývoj, pre 

bezpečnostnú situáciu v štáte, interetnické vzťahy, regionálnu stabilitu a vzťahy so susednými 

a inými štátmi“ (Bútora a kol. 2010b, s. 56). Tento fakt je ďalším z dôvodov, prečo žiadna 

z bývalých opozičných strán nechcela po voľbách v roku 1998 s HZDS spolupracovať.  

            Veľmi dôležitou a zásadnou príčinou nulového koaličného potenciálu HZDS bolo aj 

správanie sa Mečiarovej vlády k opozícii. Veď ktorá opozičná strana by chcela spolupracovať 

so stranou, ktorá sa voči nej počas celého štvorročného obdobia správala nevraživo? Bývalá 

vláda používala voči opozícií ostrú rétoriku. Rétorika bola ako Bútora s Ivantyšinom uvádzajú      

„podporená aj praktickými krokmi znemožňujúcimi rozšírenie priestoru na pôsobenie 

opozičných strán v jednotlivých zložkách štátnej moci“ (Bútora, Ivantyšin, 1998, s. 71). 

Svojich opozičných oponentov prezentovali, citujeme Bútoru, ako „ľudí konajúcich 

protiústavne, nezákonne, v službách privatizačných zámerov zahraničia“ (Bútora a kol., 1999, 

s. 25). Z kontrolných orgánov, z orgánov verejnoprávnych inštitúcií, ako aj zo všetkých 

orgánov, kde sa mohli zúčastňovať na politickom dianí, boli zástupcovia opozície takmer 

úplne vylúčení. 

 Mečiarova koalícia sa to snažila robiť aj takou formou ako napr. v roku 1996, keď sa 

pokúšala novelizovať Trestný zákon, pričom táto novelizácia bola považovaná za jednu z 

najkontroverznejších úprav. Novelizáciou chceli zaviesť takú právnu normu, pomocou ktorej 

by vytvorili, ako uvádza Bútora: „legislatívny základ na trestný postih osôb nesúhlasiacich 

s vládnou politikou“ (Bútora, 1997, s. 16). Našťastie tento nedemokratický krok sa vládnej 

koalície nepodaril uskutočniť, aj vďaka nesúhlasu prezidenta SR, kritiky zahraničia, cirkvi 

a iných ďalších kruhov. Mečiarova vláda cítila, že pred voľbami v roku 1998 nemá také silné 

postavenie na slovenskej politickej scéne a voči opozícii sa snažila prijímať také legislatívne 

opatrenia, ktoré by skomplikovali legitímnu mocenskú zmenu v dôsledku volieb v prospech 

opozičných strán (Mesežnikov, Ivantyšin, 1999). Aj tieto príčiny podľa nášho názoru viedli 

k tomu, ako bola po voľbách v roku 1998 zostavená vláda. 
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Záver 

 V tomto príspevku sme demonštrovali, aké správanie bolo pre HZDS vlastné a kvôli 

akému správaniu bol koaličný potenciál HZDS pred voľbami v roku 1998 obmedzený na 

možnosť spojenectva len ako Gyarfášová uvádza „s politickými zoskupeniami vyznačujúcimi 

sa výraznými prvkami extrémizmu (SNS, ZRS)“ (Gyárfášová a kol., 2001, s. 56). Žiadna iná 

strana neprejavila záujem o povolebnú spoluprácu so stranou HZDS. A keďže jedna zo strán, 

ktorá by po voľbách bola ochotná spolupracovať s HZDS (ZRS) sa do parlamentu ani 

nedostala, HZDS a jej nedemokratické ideály boli odsúdené vydať sa do opozičných lavíc.             

Všetky dôvody, ktoré sme uviedli, viedli k odstaveniu Vladimíra Mečiara od politického 

kormidla. Vladimír Mečiar sa presunul do opozície a moc prebrali strany, ktoré chceli 

nasmerovať Slovensko smerom k skutočnej demokracii. Voľby v roku 1998 nám ukázali, že 

autoritárskym správaním sa politická strana v systéme parlamentnej môže dostať k moci, ale 

je nereálne, aby sa tam aj udržala. 
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