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VOLEBNÉ PROGRAMY POLITICKÝCH STRÁN 

A PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY 

 

Andrea JURČIŠINOVÁ 

 

Úvod  

Zámerom každej politickej strany pôsobiacej na politickej scéne je získať a využívať 

moc v štáte. Prostredníctvom tejto moci chcú predstavitelia politických strán dosiahnuť   

svoje vytýčené ciele či záujmy, ktorými tak môžu ovplyvniť vývoj celej spoločnosti. Ideálom 

každého politického subjektu je získať potrebný počet kresiel v zastupiteľskom orgáne, 

respektíve v parlamente. Na splnenie tohto predsavzatia, musí ale predtým strana uspieť       

vo voľbách. Na tento účel má slúžiť čo najúspešnejšia kvalitná predvolebná kampaň. Možno 

tvrdiť, že práve volebný program politickej strany je  najdôležitejším predmetom oslovenia 

voliča vo volebnej kampani. Volebný program možno charakterizovať ako súbor politických 

cieľov a spôsobov ich dosiahnutia, ktoré sľubuje politický subjekt splniť v nasledujúcom 

volebnom období. Nezabúdajme, že  v tomto procese sú taktiež dôležití aj samotní politici, 

ktorí zaručujú uskutočnenie volebného programu. Je dôležité, aby bol volebný program 

prezentovaný voličovi stručne a zrozumiteľne. Ide o rozhodujúci strategický materiál volebnej 

kampane. Preto sme sa v tomto príspevku rozhodli bližšie zaoberať týmto dôležitým 

materiálom, ale už na konkrétnych príkladoch volebných programov politických strán          

na Slovensku. Rozhodujúcimi pre našu analýzu budú volebné programy politických subjektov 

bývalej vládnej koalície SMER–sociálna demokracia – Slovenská národná strana – Ľudová 

strana-Hnutie za demokratické Slovensko z roku 2006. 

Cieľom nášho príspevku je porovnanie volebných programov týchto politických strán 

a taktiež komparácia s Programovým vyhlásením vlády 2006 – 2010.  Programové vyhlásenie 

vlády je už konkrétny materiál výhradne týkajúci sa činnosťou vlády, ktorý je odvodený 

z volebného programu. Svoju pozornosť upriamime na tri oblasti. Budeme vychádzať     

z tých  časti volebných programov, v ktorých politické strany  rozoberajú  oblasť demokracie 

a právneho štátu, oblasť zahraničnej politiky a oblasť týkajúcu sa zavedenia spoločnej 

európskej meny na Slovensku. Spomenuté vybrané oblasti z volebných programov budeme 

porovnávať s Programovým vyhlásením vlády 2006 – 2010. Záver bude tvoriť sumarizáciu 

a hodnotenie zistených výsledkov. 
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Na spracovanie tejto problematiky používame analýzu a komparáciu. Pre tieto účely 

vychádzame z literatúry, kde kľúčovými sú pre nás volebné programy jednotlivých 

politických strán ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS z roku 2006 a Programové vyhlásenie vlády 

2006 – 2010.  

 

1. Porovnanie volebných programov ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS s Programovým 

vyhlásením vlády 2006 – 2010 v oblasti demokracie a právneho štátu, zahraničnej 

politiky a zavedenia eura 

 

1.1. Oblasť demokracie a právneho štátu 

Do oblasti demokracie a právneho štátu možno zaradiť tie časti volebných programov 

politických strán ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS, v ktorých  sa venovali demokracii, ľudským 

právam, súdnictvu, legislatíve, vnútornému poriadku, bezpečnosti a verejnej správe. 

V jednotlivých programových dokumentoch boli tieto oblasti buď pod názvom samostatných 

kapitol, alebo boli včlenené do častí zaoberajúcich sa blízkou tematikou.  V programovom 

vyhlásení vlády 2006 – 2010 bola táto problematika uvedená v osobitnej kapitole,            

ktorá zahrnula štyri oblasti, a to demokratický štát, spravodlivosť, vnútorný poriadok 

a bezpečnosť a verejnú správu.    

Súčasťou všetkých troch volebných programov politických strán bývalej vládnej 

koalície ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS v oblasti demokracie bolo vyhlásenie, že  ľudské práva 

a slobody sú podľa Ústavy garantované všetkým občanom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu 

pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, 

príslušnosť k národnosti, alebo etnickej skupine, majetok, rod,  alebo iné postavenie. 

Zaviazali sa, že budú bojovať proti diskriminácii, nacionalizmu, rasizmu, antisemitizmu, 

šovinizmu a xenofóbii. Každej osobe,  ktorá patrí k národnostnej alebo etnickej menšine       

sa priznáva právo chrániť a rozvíjať svoju národnostnú a kultúrnu identitu. Taktiež pokladajú 

za dôležité riešenie rómskej problematiky. Tieto ciele boli zahrnuté v Programovom vyhlásení 

vlády. SNS prezentovala vo svojom programe viacero návrhov v oblasti ľudských práv a práv 

národnostných menšín, ktoré sa ale do Programového vyhlásenia vlády nedostali. Môžeme 

spomenúť napríklad  ich návrh na pretransformovanie Sekcie kultúry národnostných menšín 

na ,,Sekciu kultúry na národnostne zmiešaných územiach“. Tvrdili, že v súlade s normami EÚ 

by sa tak utvorili podmienky zabraňujúce znevýhodneniam slovenského obyvateľstva 

v niektorých regiónoch národnostne zmiešaných oblastí. Zaujímavým aspektom je fakt,        
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že SNS sa vo svojom volebnom programe  negatívne vyjadrovala o Strane maďarskej koalície 

(SMK).  

 V oblasti spravodlivosti bolo možné nájsť podobnosti, ale aj viacero odlišnosti              

v programových dokumentoch.  Všetky tri politické strany ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS 

chceli posilniť právne istoty občanov, zvýšiť vymožiteľnosť  práva. Prezentovali podobný 

návrh, aby sa vytvorili podmienky na skvalitnenie a zrýchlenie súdneho konania,                

aby sa tak zabránilo súdnym prieťahom. SNS navrhovala zvýšenie počtu sudcov                   

na nevyhnutnú dobu v súdnom konaní. ĽS-HZDS a SNS navrhovali, aby sa zabezpečilo 

sústavné odborné vzdelávanie sudcov, ktoré má prispieť k zlepšeniu kvality súdnictva. Všetky 

tri politické strany vyjadrili rovnaký postoj k otázke súdnych poplatkov. Prezentovali,           

že nepristúpia   k zvyšovaniu  súdnych  poplatkov, a ak to bude možné pristúpia                

k ich zníženiu. Prezentovali aj bezplatné právne poradenstvo. Predstavitelia ĽS-HZDS navrhli 

prehodnotiť reformu organizačnej štruktúry súdov a redukciu niektorých okresných súdov. 

Pozornosť venovali aj väzenstvu a to v kontexte, že chcú  presadiť špeciálny režim              

pre mladistvých väzňov, ktorý bude mať výchovne pracovný charakter s prevenciou  

opätovnej  trestnej  činnosti. Politická strana SMER-SD prezentovala vo svojom programe 

v otázke väzenstva návrh, aby sa osoby odsúdené na trest odňatia slobody    mohli   zamestnať  

vo väzenských pracoviskách, ktoré budú aktívnejšie participovať na realizácií vhodných 

štátnych zákaziek. Tiež navrhla využívanie alternatívnych trestov vykonávaných na slobode. 

Jej cieľom bolo, aby sa presadila prvotriedna starostlivosť o obete trestných činov,           

a aby sa presadilo rozširovanie podmienok ich štátneho odškodňovania. Predstavitelia       

tejto strany chceli prispôsobiť legislatívny program novej vlády najmä  prioritám vládneho 

programu s cieľom znížiť počet vládnych legislatívnych návrhov. Tvrdili, že nedovolia 

prijímanie zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, ak nebudú splnené zákonné 

podmienky na takýto postup. SMER-SD aj SNS poukázali vo svojich volebných 

dokumentoch na to, že je nevyhnutné prehodnotiť vykonanú rekodifikáciu Trestného poriadku 

a Trestného zákona a opraviť tak spôsobené chyby. Môžeme konštatovať, že všetky tieto ciele 

politických strán prezentované vo volebných dokumentoch boli zahrnuté do Programového 

vyhlásenia vlády. V otázke verejného ochrancu práv a prokuratúry politické strany zdieľali 

rozdielne názory. ĽS-HZDS a SMER-SD sa vyjadrili za zachovanie nezávislého postavenia 

ombudsmana a prokuratúry. Práve táto téza bola obsahom Programového vyhlásenia vlády. 

SNS navrhovala transformáciu prokuratúry na systém štátneho zastupiteľstva, avšak tento cieľ 

SNS sa nedostal do Programového vyhlásenia vlády ako aj mnohé ďalšie. Napríklad SNS 

navrhovala novelizáciu zákona o voľbách do NR SR, kde chcela zmeniť volebný systém       
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aj zaviesť imperatívny poslanecký mandát. Vyslovili sa za obnovenie čakateľského stavu 

sudcov, tak aby podľa praktických a teoretických schopností osvedčených skúškami mali 

právni čakatelia možnosť stáť sa sudcami. Chceli zrušiť špeciálne súdy s odôvodnením,                       

že ich existenciou je narušený aj princíp rovnosti občanov, a že sú prejavom dominancie 

politiky nad právom. Do Programového vyhlásenia vlády neboli zaradené ani niektoré ciele 

ĽS-HZDS, napríklad zrušenie možnosti zasahovania výkonnej moci (ministra spravodlivosti) 

do výberového konania na predsedov súdov, či vyčlenenie správnych senátov zo všeobecných 

súdov a zriadenie správnych súdov s personálnym obsadením aj s odborníkmi z oblasti 

verejnej správy. Všetky tézy volebného programu politickej strany SMER-SD v oblasti 

spravodlivosti boli prevažne zahrnuté do Programového vyhlásenia vlády. 

V oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti všetky tri politické strany bývalej vládnej 

koalície vo svojich volebných programoch deklarovali záujem, že budú bojovať                

proti ekonomickej kriminalite a politickej korupcii, medzinárodnému terorizmu, extrémizmu, 

organizovanému zločinu, šíreniu drog a zbraniam hromadného ničenia.  Tieto ciele boli 

súčasťou programového vyhlásenia vlády. ĽS-HZDS boj s korupciou vnímali                      

ako celospoločenský problém, ktorý si okrem účinnej represie vyžaduje aj prevenciu. Chceli 

prijať opatrenia v oblasti štátnej správy, aby sa čo najviac zúžil priestor pre korupčné 

správanie. Avšak žiadne konkrétne riešenia k tejto závažnej problematike nenavrhla. Riešenie 

problematiky ekonomickej kriminality nachádzala politická strana SMER-SD v zákone 

o preukázaní pôvodu majetku, na základe ktorého bude možné v civilnom konaní siahnuť     

na majetok osobám neschopným preukázať pôvod svojho majetku. Prevencia kriminality      

so zapojením štátu a jeho orgánov by mala tvoriť základ trestnej politiky štátu. Tieto ciele boli 

súčasťou Programového vyhlásenia vlády. SMER-SD vo svojom programe prezentoval         

aj riešenie problematiky korupcie vo forme kupovania nezávislých poslancov                      

a to takým spôsobom, že ,,presadí zmenu volebného systému, aby aspoň polovica 

poslaneckého zboru bola volená v jednomandátových volebných obvodoch,               

v ktorých by voliči mali právo zbaviť poslanca jeho mandátu aj v priebehu volebného 

obdobia“. Tento cieľ tejto politickej strany však nebol zapracovaný do Programového 

vyhlásenia vlády. V oblasti bezpečnosti občanov môžeme nájsť vo volebnom programe     

ĽD-HZDS vyjadrenie, že ,,za základný predpoklad vnútornej bezpečnosti občanov pokladáme 

jednotný demokratický právny štát pevne sa opierajúci o ústavu a nezávislé súdnictvo. Štát 

musí zabezpečiť podmienky pre slobodný, bezpečný a pokojný život občanov“.  Vyslovila   

sa za demokratizáciu pomerov na ministerstve vnútra, za prvoradé považovala skvalitnenie 

prípravy a výberu policajtov a materiálno-technického zabezpečenia pre ich prácu. Za dôležité 
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pokladala aj zastavenie odchodu skúsených odborníkov, ktorí boli prinútení z rôznych 

dôvodov odísť. Tieto tézy ĽS-HZDS boli obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády. 

SMER-SD vo svojom programovom dokumente v oblasti bezpečnosti občanov vyhlásila,     

že ,,rešpektuje úlohy a postavenie obecnej polície, ale jej posilňovanie nemôže byť na úkor 

štátnej polície“. Predstavitelia tejto politickej strany svoju pozornosť upriamili                       

aj na postavenie a podmienky, v akých pracuje Hasičský a záchranný zbor. Tvrdili,               

že ich riziková práca nie je dostatočne ocenená,  preto navrhli pristúpiť v záujme získania 

nevyhnutných finančných prostriedkov k zvýšeniu odvodu komerčných poisťovní                 

do osobitného fondu určeného na financovanie technického vybavenia hasičov a záchranárov. 

SMER-SD aj ĽS-HZDS boli za zachovanie sociálnych istôt pre policajtov. Mimoriadny 

význam prikladala ĽD-HZDS vo svojom programe realizácii projektu na sfunkčnenie 

integrovaného záchranného systému vrátane technického vybavenia jeho zložiek 

a operatívneho komunikačného prepojenia. Taktiež za dôležité pokladala zabezpečenie štátnej 

hranice podľa kritérií na vstup do Schengenského systému. Tieto všetky ciele boli zahrnuté  

do Programového vyhlásenia vlády.   

Aj oblasti verejnej správy sa venovali jednotlivé politické subjekty                       

vo svojich volebných programových dokumentoch. SNS a SMER-SD za veľmi dôležité 

považovali oblasť informatizácie verejnej správy. Na tento účel SMER-SD navrhovala 

presadiť urýchlené vypracovanie auditu využitia finančných prostriedkov investovaných      

do informačných technológií v štátnej a verejnej správe. Vo vládnom programe bola 

spomenutá informatizácia len ako potrebný krok k modernizácii verejnej správy. Návrh 

riešenia informatizácie stranou SMER-SD už nebol zahrnutý  do Programového vyhlásenia 

vlády. ĽS-HZDS aj SNS sa vyslovili za zabezpečenie vykonanie auditu legislatívy, zákonov  

a noriem z oblasti správy verejných vecí, aby sa  zjednodušilo správne konanie, znížil počet 

jeho účastníkov, ako aj miera obťažovania občana požiadavkami podmieňujúcimi získanie 

rozhodnutí, povolení, licencií a ostatných správnych aktov v súlade s legislatívou EÚ. 

Prezentovali taktiež presun niektorých kompetencií centrálnych orgánov na regionálne 

a miestne samosprávne orgány a redukciu úradov regionálnej a miestnej štátnej správy.    

Tieto tézy boli súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Ďalšími cieľmi volebného 

programu ĽS-HZDS, boli napríklad príprava projektu, koncepcia kontroly a vzdelávania 

v oblasti verejnej správy, ďalej reforma centrálnej správy štátu s cieľom znížiť počet členov 

vlády a ministerstiev, legislatívne iniciatívy zákonov upravujúcich vzťahy medzi štátom 

a samosprávami. Tieto ciele avšak neboli zahrnuté do Programového vyhlásenia vlády. SNS 

mala viacero návrhov vo svojom volebnom programe v pokračovaní reformy verejnej správy. 
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Spomenieme aspoň niektoré, a to vypracovanie projektu optimálneho územia, ako územno-

správnej jednotky na výkon štátnej správy v prvom stupni a VÚC a tak vytvoriť integrovaný 

model verejnej správy na Slovensku. V Programovom vyhlásení vlády bolo len spomenuté,  

že ,,vláda SR má posúdiť efektivitu a administratívne usporiadanie štátu, keďže súčasné 

usporiadanie nezodpovedá územným obvodom pôsobnosti prvostupňových orgánov miestnej 

štátnej správy a pripraviť návrhy na riešenie až v ďalšom volebnom období“.  Ďalším 

návrhom SNS bolo vypracovanie zákona o financovaní kompetencií preneseného výkonu 

štátnej správy na územné samosprávy, optimalizáciu kontroly výdavkov verejnej správy 

s dôrazom na príjmy zo štátneho rozpočtu a špecifikáciu ich smerovania. Taktiež ich cieľom 

bolo zredukovanie počtu vyšších územných celkov na tri maximálne päť. Tieto ciele neboli 

obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády politických strán bývalej vládnej koalície9. 

 

1.2. Oblasť zahraničnej politiky 

V jednotlivých volebných programoch bola oblasť zahraničnej politiky uvedená 

v samostatných kapitolách. V Programovom vyhlásení vlády 2006 – 2010 tvorila zahraničná 

politika taktiež osobitnú kapitolu. Najviac pozornosti venovala oblasti zahraničnej politiky 

politická strana SNS, nakoľko aj celý obsah volebného programu patril                        

k tým najrozsiahlejším spomedzi všetkých kandidujúcich politických strán. Najmenej 

pozornosti venovala tejto oblasti politická strana SMER-SD. V zahraničnopolitickej časti 

volebných programov môžeme nájsť viacero tematických okruhov. Za jednu 

z najdôležitejších tém, ktorú sme sa rozhodli analyzovať, možno nepochybne považovať 

členstvo a pôsobenie Slovenskej republiky v EÚ a NATO, ako aj v iných medzinárodných 

svetových organizáciách, taktiež je dôležité prehlbovanie európskej integrácie. Budeme        

sa venovať bilaterálnym vzťahom, regionálnym prioritám zahraničnej politiky a spomenieme 

aj ďalšie zaujímavé aspekty v jednotlivých programových dokumentoch.  

S určitosťou možno povedať, že členstvo SR v EÚ bolo prioritou pre všetky relevantné 

politické strany, ktoré sa dokázali zjednotiť pred referendom o integrácii SR   do EÚ. Všetky 

tri politické strany bývalej vládnej koalície podporili vo svojich volebných dokumentoch 

pôsobenie, princíp partnerstva a strategickej spolupráce SR v európskych štruktúrach 

a NATO, ako aj ďalší vývoj európskej integrácie a ďalšie rozširovanie EÚ. Ďalej prezentovali 

aj aktívne pôsobenie v medzinárodných svetových  organizáciách ako OECD, OBSE, RE atď. 

V súvislosti s prehĺbením európskej integrácie ĽS-HZDS vo svojom programe uviedla,      aby 

                                                 
9  Analýza volebných programov politických strán ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS a Programového vyhlásenia 

vlády 2006 - 2010 
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občania Slovenskej republiky mali rovnocenné postavenie s ostatnými občanmi v rámci EÚ, 

a aby nedochádzalo k diskriminácii našich občanov a firiem na európskom trhu práce. Tieto 

ciele boli súčasťou Programového vyhlásenia vlády.  

Slovenská republika bola nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v období rokov 

2006 - 2007. SNS túto možnosť chcela využiť a vo svojom programe uviedla, ,,aby sa v tomto 

období SR prezentovala na globálnom fóre ako moderný demokratický štát, presadzovala 

účasť na celkovej reforme OSN“. ĽS-HZDS prezentovala vo svojom programe, že ,,bude 

naďalej zapájať vybrané a pripravené Ozbrojené sily SR do vojenských operácií 

medzinárodných spoločenstiev smerujúcich k udržaniu, alebo obnove mieru vo svete v súlade 

s Chartou OSN“. Tieto ciele boli obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády.  

Vstup Slovenskej republiky do NATO považovali ĽS-HZDS a SMER za pozitívny 

krok, len SNS v predchádzajúcich rokoch zaujala k NATO odmietavý postoj. No už v roku 

2006 vo svojom volebnom programe SNS zmenila svoj postoj a vyjadrila sa, že ,,NATO 

umožňuje SR využívať výhody kolektívnej obrany“. ĽS-HZDS si kládla za cieľ naďalej 

upevňovať spojenecké vzťahy v rámci NATO s dôrazom na schopnosť čeliť hlavným 

globálnym a bezpečnostným hrozbám, euroatlantické inštitúcie vnímala ako garanta 

suverenity, bezpečnosti a ekonomickej prosperity.  Mala záujem realizovať ciele Európskej 

bezpečnostnej a obrannej politiky a bezpečnostnej stratégie EÚ, ktorá má byť kompatibilnou 

so stratégiou NATO. SMER-SD taktiež aktívne podporila pôsobenie Slovenska 

v transatlantických štruktúrach. Všetky tri politické strany taktiež podporili boj                  

proti terorizmu. Môžeme konštatovať, že tieto ciele boli obsiahnuté v Programovom vyhlásení 

vlády. 

Ďalším zaujímavým aspektom v jednotlivých programoch politických strán sú 

bilaterálne vzťahy a regionálne priority zahraničnej politiky. Predstavitelia politickej strany 

SMER-SD sa konkrétne nevyjadrili k vzťahu Slovenskej republiky s inými štátmi, respektíve 

k ich spolupráci. V ich programovom dokumente  možno nájsť len zmienku, že keďže ,,svet 

má štyri svetové strany, preto aj ich zahraničná politika bude orientovaná smerom na západ    

a rovnako i smerom na východ, sever a juh“. ĽS-HZDS vo svojom volebnom programe          

v časti zahraničnej politiky podporila prehĺbenie všestrannej spolupráce v rámci štátov V4. 

Taktiež veľkú pozornosť venovala rozšíreniu vzťahov s Rakúskom a Ukrajinou a rozšírenie 

spolupráce s Ruskom, Čínou, Indiou a ďalšími štátmi a regionálnymi organizáciami v ázijsko 

– tichomorskej oblasti a na americkom kontinente a v Afrike. SNS chcela svoje bilaterálne 

vzťahy rozvíjať a udržiavať so susednými štátmi, najmä s Českou republikou. Vo vzťahu 

k Maďarskej republike SNS vyjadrila postoj, že ,,slovenská zahraničná politika sa musí 
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usilovať o vyvážené a recipročné bilaterálne vzťahy“. Ďalej chcela rozvíjať vzťahy 

s členskými štátmi EÚ, vzťahy s európskymi štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ (s dôrazom        

na štáty v EZVO), nadštandardné a intenzívne vzťahy so štátmi slovanských národov (v rámci 

týchto vzťahov tu SNS spomenula snahu o podporu stále nerealizovanej myšlienky slovanskej 

vzájomnosti a jej rozvoja v modernom ponímaní). Za dôležité pokladala aj vzťahy Slovenskej 

republiky so strategickými partnermi a to na prvom mieste s Ruskou federáciou,                 ako  

najväčším slovanským štátom a svetovou a ekonomickou veľmocou, ďalej s USA, Veľkou 

Britániou, Francúzskom, Čínskou ľudovou republikou, Japonskom a s Indickou republikou. 

Osobitné vzťahy chcela rozvíjať s Rumunskou republikou a Bulharskom. Tieto ciele boli 

zapracované do Programového vyhlásenia vlády, avšak nie až tak do konkrétnosti.  SNS ako 

jediná z týchto politických strán hovorila o podpore medzinárodného riešenia Kosova, ktoré 

by neohrozilo štátnu integritu Srbska. Táto téza do Programového vyhlásenia vlády 

zapracovaná nebola.  

SNS vo svojom volebnom programe navrhovala aj ďalšie zaujímavé ciele, a to napríklad 

vytvorenie a prijatie dlhodobej koncepcie – štátnej doktríny, ktorá definuje zahraničnú 

politiku ,,ako nástroj presadzovania štátnopolitických a národnoštátnych záujmov 

slovenského národa v rámci európskej a globálnej politiky“. Takisto presadzovala prijatie 

strednodobej koncepcie zahraničnej politiky SR do roku 2015. Tieto ciele pokladala              

za základné priority slovenskej zahraničnej politiky. Avšak tieto tézy neboli súčasťou 

Programového vyhlásenia vlády. SNS vo svojich ,,nových iniciatívach slovenskej zahraničnej 

politiky“  navrhovala, aby sa posilnili aktivity smerujúce k decentralizácii a delokalizácii 

európskych inštitúcií a organizácií do strednej a východnej Európy. Táto téza bola obsiahnutá 

v Programovom vyhlásení vlády. Ďalej uviedla, aby sa konkrétne Bratislava stala centrom 

euroinštitúcií v geopolitickej oblasti strednej a východnej oblasti, avšak táto téza                   

už v Programovom vyhlásení vlády  zapracovaná nebola.   ĽS-HZDS ako jediná z týchto 

troch politických strán bývalej vládnej koalície    vo svojom programovom dokumente 

hovorila o aktívnom zapojení  Slovenskej republiky a jej inštitúcii do prípravy a schvaľovania 

najdôležitejších dokumentov EÚ. Tento cieľ bol obsiahnutý v Programovom vyhlásení vlády 

ako ,,podpora vlády pokračovať v ratifikačnom procese Zmluvy o Ústave pre Európu“. 

Taktiež vo svojom programe spomenula vstup do Schengenského systému. Ďalej navrhla 

dopracovať legislatívny a organizačný systém schopný samostatne, okamžite a pružne 

reagovať na nečakané a mimoriadne situácie za účelom zabezpečiť čo najmenej strát            

na životoch a škôd na majetku pri nevojenských hrozbách, živelných pohromách 

a katastrofách. Ďalším zaujímavým aspektom, o ktorom hovorili predstavitelia ĽS-HZDS je 
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prijatie zákona o zahraničnej službe. Ním chceli zabezpečiť pracovníkom Ministerstva 

zahraničných vecí priznanie takého štatútu a postavenia, ktorý by odrážal ich nezastupiteľné 

postavenie v rámci štátnej správy pri plnení náročných úloh v oblasti zahraničnej politiky 

a medzinárodných vzťahov. Môžeme konštatovať, že tieto ciele ĽS-HZDS boli obsiahnuté 

v Programovom vyhlásení vlády10. 

 

1.3. Oblasť zavedenia eura 

Vo volebných programoch bola problematika zavedenia eura spomenutá vo viacerých 

kapitolách. Otázky zavedenia eura sa predstavitelia strán ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS 

v Programovom vyhlásení vlády dotkli v kapitole pod názvom Makroekonomický rámec, 

verejné financie a hospodárska politika. Všetky politické strany, ktoré boli súčasťou vlády    

za volebné obdobie 2006 - 2010 a súčasťou vládnej koalície vo svojich programových 

dokumentoch prezentovali proces vstupu Slovenka do eurozóny. Politická strana SMER-SD 

a ĽS-HZDS  prezentovali svoje stanoviská k vstupu Slovenska do Európskej menovej únie     

a zavedeniu eura s cieľom plniť kritériá umožňujúce plánovaný vstup SR do menovej únie 

a vytvoriť tak predpoklady pre hladké zavedenie eura v roku 2009. SNS sa ako jediná 

z vtedajšej koalície vo volebnom programe vyjadrila k vstupu Slovenska do Európskej 

menovej únie a zavedeniu eura s obavami, aby sa pri tomto kroku zvážili klady a nedostatky, 

dopad na občanov a podnikateľov, a aby sa o ďalšom postupe rozhodlo na základe stanoviska 

nezávislých odborníkov, vrátane kurzu meny. Môžeme konštatovať, že tieto ciele boli 

obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády. SNS dokonca spomína, že podporí aj referendum 

v tejto otázke nakoľko NR SR ratifikovala Ústavnú zmluvu, ale ktorá ešte nebola podpísaná 

prezidentom.  Táto téza do Programového vyhlásenia vlády zapracovaná nebola11. 

 

Záver 

V príspevku sme sa venovali porovnávaniu volebných programov politických subjektov 

SMER-SD, ĽS-HZDS a SNS vo vybraných oblastiach demokracie a právneho štátu, 

zahraničnej politiky a v oblasti zavedenia eura a následne porovnávaniu s Programovým 

vyhlásením vlády 2006 – 2010. Zistili sme prevahu tých téz v programových dokumentoch, 

ktoré mali tieto strany totožné, buď sa na nich zhodli všetky tri politické subjekty alebo 

prevažne dve politické strany. Zhodli sa najmä na tých najdôležitejších cieľoch, ktoré boli 

                                                 
10  Analýza volebných programov politických strán ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS a Programového vyhlásenia 

vlády 2006 - 2010 
11  Analýza volebných programov politických strán ĽS-HZDS, SMER-SD a SNS a Programového vyhlásenia 

vlády 2006 - 2010 
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v záujme pre Slovenskú republiku, čo je aj viac-menej logické. Napríklad všetky tri politické 

subjekty vo svojich programových dokumentoch deklarovali, že budú bojovať proti  

diskriminácii, nacionalizmu, rasizmu, antisemitizmu, šovinizmu a xenofóbii. V oblasti 

vnútorného poriadku a bezpečnosti všetky tri politické strany deklarovali záujem,  že budú 

bojovať proti ekonomickej kriminalite a politickej korupcii, medzinárodnému 

terorizmu, extrémizmu, organizovanému zločinu, šíreniu drog a zbraniam hromadného 

ničenia. V oblasti zahraničnej politiky možno nepochybne nájsť zhodu  týchto strán v tézach  

o členstve a pôsobení Slovenskej republiky v EÚ a NATO, ako aj v iných medzinárodných 

svetových organizáciách Taktiež sa zhodli, že je dôležité prehlbovanie európskej 

integrácie. Iné ,,menej dôležité“ ciele boli prezentované  v jednotlivých programových 

dokumentoch každou politickou stranou odlišne, respektíve  každá strana mala rôzne riešenia 

stanoveného cieľa. Následne tieto návrhy, na ktorých sa zhodli tieto politické subjekty boli 

zahrnuté do Programového vyhlásenia vlády 2006 – 2010. Z našej analýzy môžeme 

konštatovať, že aj množstvo navrhovaných cieľov v programových dokumentoch strán 

SMER-SD, ĽS-HZDS a SNS nebolo obsiahnutých v Programovom vyhlásení vlády. 

Napríklad volebný program SNS obsahoval značné množstvo téz, ktoré sa nedostali             

do Programového vyhlásenia vlády, napríklad v oblasti národnostných menšín. Značne    

s tým súvisí aj fakt, že ich program patril medzi tie obsahovo najrozsiahlejšie volebné 

programy spomedzi všetkých kandidujúcich strán v roku 2006.  

Z našej analýzy volebných programov vyplýva, že volebný program je rozhodujúcim 

materiálom, ktorý môže ovplyvniť výsledok volieb do NR SR. V konečnom dôsledku rozsah 

nie je rozhodujúcim, avšak každý volebný program má svojim obsahom osloviť čo najvyšší 

počet voličov. Mal by byť iný, niečím zaujímavý, ak chce politická strana ponúknuť voličom 

inú alternatívu vývoja spoločnosti. Zaujímavé je sledovať, ktoré návrhy a ktorých  politických 

subjektov sa stávajú  súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Podľa nášho názoru je          

to vecou dohody a kompromisov koaličných partnerov, aj keď politické subjekty sú často 

zamerané na odlišnú orientáciu či ideológiu.   

Na záver možno konštatovať, že najdôležitejšie je to, aby všetky tézy volebných 

programov či tézy programových vyhlásení vlád, ktoré majú byť prínosom pre náš život 

a spoločnosť, sa nestali len ,,prázdnymi slovami“ či sľubmi, ale aby sa aj skutočne 

zrealizovali a naplnili. 
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