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ÚVOD 

Neodmysliteľnou súčasťou politického systému sú politické strany a politické 

hnutia. Ak sa bližšie zameriame na politické strany a hnutia Slovenskej republiky, 

môžeme povedať, že sú oddelené od štátu. Daný vzťah bližšie upravuje samotná 

Ústava Slovenskej republiky v II. hlave o politických právach.  Hlavnou prioritou 

politických strán v politickom systéme je uchádzanie sa o preferencie voličov a snaha 

participovať na politickej moci.  

Predmetom našej práce je vymedziť špecifické postavenie 

Kresťanskodemokratického hnutia v rámci politického systému Slovenskej 

republiky. Dôvod bližšieho skúmania špecifickosti postavenia 

Kresťanskodemokratického hnutia v politickom systéme Slovenskej republiky je pre 

nás najmä v tom, že hovoríme  o  hnutí, ktoré sa neodmysliteľnou mierou zapísalo do 

formovania postavenia nášho štátu od samotného počiatku. 

Kresťanskodemokratické hnutie sa od samého začiatku hlási ku kresťanskej 

sociálnej náuke a ku kresťanským hodnotám. KDH zaraďujeme z hľadiska politickej 

ideológie medzi kresťansko-konzervatívne strany. Spomedzi súčasného politického 

spektra na Slovensku patrí KDH z hľadiska ideológie a hodnôt  

k najvyprofilovanejším  stranám. KDH kladie hlavný význam jednotlivcovi a  potom 

prirodzeným spoločenstvám, rodine, regionálnemu spoločenstvu a národu.  

 

1  VZNIK KRESŤANSKODEMOKRATICKÉHO HNUTIA 

Sloboda bola víziou pre dve generácie našich ľudí. O slobode snívali väzni, 

odsúdení za svoje presvedčenie, názory a nezávislé konanie . Slobodu mali na mysli 
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veriaci, tajne navštevujúci kostoly, slobodne chcela cestovať mládež, izolovaná 

elektrickým drôtom od ostatného sveta. A taktiež plánovaných obmedzení sa chceli 

zbaviť občania, ochotní s nevôľou ohnúť svoj chrbát, len aby im nebolo ublížené. 

Práve  toto obdobie, kedy si víťazstvo ľudí slobody nad krutosťou  

a zlomyseľnosťou pripomíname, nám má slúžiť ako memento pre  ďalšie kroky  

a smerovanie, našej cynizmom poznačenej krajiny. Keď Komunistická strana stratila 

v  Ústave svoje vedúce postavenie, začala sa celonárodná diskusia o budúcej podobe 

nášho spoločenského života. „Koniec - koncov režim sa zrútil pod tlakom 

spontánneho ľudového hnutia zdola, nie v dôsledku vopred prepracovaného  

a schváleného postupu niekde hore.“1   

Model ľudovej aktivity vyznačujúci sa prednovembrovými, ale  

i ponovembrovými udalosťami sa snažilo hnutie aplikovať na zrod 

Kresťanskodemokratického hnutia. Spočiatku sa vo všeobecnosti očakával taký 

vývoj, že široké hnutie Verejnosť proti násiliu (na Slovensku), po splnení svojho 

poslania, ktorým je vytvorenie predpokladov pre odovzdanie moci komunistami  

a uskutočnenie demokratických volieb postupne zanikne a na jeho základoch 

vzniknú štandardné politické strany. Z tohto modelu tu však bola výnimka.  

Z aktívneho kresťanského disentu sa koncom novembra 1989 zrodila výzva na 

zakladanie kresťanskodemokratických klubov na Slovensku. K jej vyzývateľom 

patrili medzi inými tiež :  disident Ján Čarnogurský, spisovateľka Hana Ponická, 

Konštantín Viktorín, Ivan Čarnogurský, ale aj pesničkár Ivan Hoffman. Vo výzve sa 

snažili už vyššie spomenutý signatári ukotviť predstavu o  organizovanosti a  spojení 

kresťanov v kresťanskodemokratických kluboch po celom Slovensku. 

 „Výzva formulovala tiež štyri ideové zásady pre kluby: východiskom pre 

osobný a spoločenský život je ekumenicky chápaný kresťanský svetonázor, zaručenie 

plnej náboženskej slobody a dodržiavanie ľudských práv, rovnoprávnosť všetkých 

foriem vlastníctva a podpora súkromného podnikania, podpora sociálne slabých 

občanov a pevných rodinných vzťahov. Zároveň výzva predpokladala neskoršie 
                                                           
1 Čarnogurský, J.: Videné od Dunaja, str. 218 
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stretnutie zástupcov klubov, na ktorom sa rozhodnú, či sa premenia na politickú 

stranu. Výzva našla v priebehu nasledujúcich týždňov ohromnú odozvu po celom 

území Slovenska.“2 Ustanovujúci snem hnutia sa uskutočnil 17. februára v Nitre, kde 

sa stretlo takmer 1200 delegátov strany. Na tomto sneme bola zvolená Rada KDH, 

ktorá si neskôr zvolila predsedníctvo a predsedu hnutia, ktorým sa stal podľa 

očakávania Ján Čarnogurský.   

 

1.2 Postavenie KDH po prvých slobodných voľbách  

Prvé slobodné voľby po novembrových udalostiach v roku 1989 nám tiež 

ukázali, akou túžbou po zmene politického systému oplývali občania ČSFR. V tomto 

zápase pluralitného systému o ďalšie smerovanie našej spoločnej federácie v rámci 

demokratického systému, zohralo tiež svoju významnú úlohu 

Kresťanskodemokratické hnutie. V tomto predvolebnom súboji o voličské 

preferencie, chcelo KDH zmobilizovať svojich voličov najmä svojou predstavou  

o spoločenskom pôsobení kresťanských a demokratických ideálov. „Tieto ideály sú 

zároveň jednotiacim a odlišujúcim prvkom tohto hnutia, od ostatných politických 

strán a  hnutí.“  V samotných voľbách ktoré boli prirodzene špecifické svojou 

vysokou účasťou, dostalo KDH od voličov 19, 21% platných hlasov. Umiestnilo sa na 

druhom mieste, hneď za VPN. V SNR obsadilo KDH 31 poslaneckých kresiel a  

v oboch snemovniach Federálneho zhromaždenia spolu 25 kresiel. Po voľbách sa 

stalo hnutie súčasťou vládnych koalícií na federálnej i na republikovej úrovni (s VPN 

a DS). Po rôznych dôležitých uzneseniach federálneho, ale i národného parlamentu, 

prišli na rad otázky v ktorých sa prejavili postoje jednotlivých politických strán  

a hnutí.3 

V tomto období sa začala stupňovať otázka štátoprávneho usporiadania štátu. 

Táto problematika nám predstavila, akými politickými postojmi sa budú riadiť 

jednotlivé politické subjekty nasledujúce volebné obdobie. KDH v tejto otázke 

                                                           
2 Čarnogurský, J.: Videné od Dunaja, str. 218 
3 http://www.kdh.sk/historia1990.aspx  - (stránka bola navštívená 4.11. 2006) 
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zaujalo pre mnohých nejednoznačný postoj. Avšak samotní predstavitelia hnutia 

tvrdia, že sa snažili zladiť dva procesy. V procese integrácie malo Slovensko 

vystupovať ako samostatný subjekt a jednak proces seba určovacieho práva národa. 

KDH považovalo suverenitu národných republík za prvotnú a suverenitu 

spoločného štátu za odvodenú od nej. V roku 1991 disponovalo hnutie v SNR 

najpočetnejším poslaneckým klubom s 31 poslancami, čo vyplynulo z udalostí, ktoré 

postihli VPN. Ani táto početná sila nezabezpečila hnutiu pohodlné prijímanie 

uznesení v SNR. Z krátkosti trvania vládnej pozície KDH, začalo neskôr profitovať 

odštiepené krídlo od VPN pod značkou HZDS.   

 

1.3 Profilovanie postojov KDH v časoch federácie 

„Z pohľadu hnutia to boli roky (1992), v ktorých došlo k prekvapivému odchodu 

nezanedbateľnej časti dovtedajších členov a priaznivcov, hnutie dosiahlo svoj 

najhorší volebný výsledok vo svojej histórii a v prieskumoch verejnej mienky 

narazilo na svoje dno.“4 Bolo to obdobie dvoch snemov hnutia, ale aj roky zásadného 

rozhodnutia o budovaní hnutia ako modernej konzervatívnej politickej strany so 

všetkými jej atribútmi pri zachovaní pôvodného názvu. Práve v čase svojho 

najhlbšieho pádu, kedy prešlo KDH do opozície a vládnymi politikmi bolo posielané 

do minulosti sa prejavila vnútorná odolnosť tohto zoskupenia. Rozanalyzovalo 

príčiny volebného neúspechu, široko rozdiskutovalo spôsob ďalšieho pôsobenia  

a prijalo vážne rozhodnutia o svojej budúcnosti. Za základné ideové prvky do 

budúcnosti v tomto období KDH považovalo: „zachovanie parlamentnej demokracie, 

ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd, dovŕšenie ekonomickej reformy, 

dosiahnutie politickej stability, upevňovanie medzinárodného postavenia Slovenska 

a hľadanie dohody o spoločenských cieľoch.“ 5  

Významná a zároveň pamätná je veta predsedu hnutia Jána Čarnogurského, 

ktorý citoval výrok Andreja Hlinku: „...neprestanem pracovať, kým Slovensko 

                                                           
4 http://www.kdh.sk/historia1992.aspx - (stránka bola navštívená 5.11. 2006) 
5 Čarnogurský, J.: Videné od Dunaja, str. 250 
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červené nezmením na Slovensko biele!” Táto veta zrejme najvýstižnejšie svedčí  

o tom, kam sa mala hodnotová orientácia hnutia nasledujúce roky uberať.  

K podstatným faktom tej doby patril odmietavý postoj KDH k prijatiu Deklarácii  

o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Osobitne závažný dlh z minulosti malo KDH 

voči robotníkom a inteligencii. Pre robotníkov hnutie vo svojom programe ponúkalo 

hospodársku a sociálnu politiku, ktorú sa snažilo implantovať do praxe cez sústavu 

ekonomickej reformy, podporou odborového hnutia až po vytvorenie podmienok na 

spoluprácu zo zahraničnými podnikmi. K inteligencii malo hnutie špecifický postoj. 

KDH sa z tohto hľadiska snažilo svojou politikou stelesňovať kresťanskú  

a demokratickú tradíciu slovenských dejín. Čoho sa však samotné hnutie podľa slov 

svojho predsedu snažilo vyvarovať, boli dva základné fakty. Prvý bol fakt, ktorý 

znepokojoval inovercov v tom, že sa z hnutia môže vyvinúť náboženské 

fundamentalistické zoskupenie. Tu však treba pripomenúť, že KDH nie je 

náboženské, ale politické hnutie, ktoré vychádza z kresťanských ideových zásad. 

Druhým faktom je deformované chápanie národnej myšlienky, vyúsťujúce až do 

národného šovinizmu. „KDH je národným hnutím. Našim cieľom je pozdvihnutie 

postavenia Slovenska v priateľskom spolužití s inými národmi, nie v konfrontácii  

s nimi.“6   

 

2 POSTAVENIE KDH V OPOZÍCII (1992-1998) 

Po parlamentných voľbách v roku 1992, kedy hnutie zažilo najhorší výsledok vo 

voľbách, sa postavenie KDH profilovalo vzhľadom na slabý výsledok do role 

opozičnej. Dlhodobou aktivitou hnutia bola organizácia parlamentnej opozície.  

Z postavenia lídra opozície sa hnutie snažilo zjednocovať pravicové politické sily 

voči vtedajšej vládnej garnitúre. Na krátky čas bolo KDH aj súčasťou širokej vládnej 

koalície pod vedením premiéra Moravčíka. Čo bolo z  dôvodu uskutočnenia 

predčasných volieb, čo najlepšie vyhovovalo odstupujúcemu premiérovi Mečiarovi.     

                                                           
6 Čarnogurský, J.: Videné od Dunaja, str. 231 
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 KDH sa po voľbách v roku 1994 ocitlo opäť v opozícii. Kedy novú vládnu 

garnitúru vytvorili HZDS, SNS, ZRS. Vzhľadom na vzniknutú situáciu si hnutie 

stanovilo za svoj prvoradý cieľ viesť takú politiku, ktorá bude jednoznačným 

spôsobom stáť na strane demokratických princípov. Štýl vládnutia HZDS viedol  

k personálnym čistkám, k nekalým nedemokratickým praktikám, a  

k netransparentnej privatizácii. Tieto javy, ktoré sa uskutočnili v rozporuplnom 

období vládnutia HZDS sa stali argumentačným základom pre vymedzenie sa KDH 

voči politike spomínanej vládnej garnitúry. Z iniciatívy KDH bol prijatý ústavný 

zákon o priamej voľbe prezidenta. Predstavitelia strán KDH, DS, DÚ, SZSS, SZS 

slávnostne podpísali dohodu o predvolebnej spolupráci. Neskôr bol prijatý názov 

tejto širokej koalície “Slovenská demokratická koalícia“, ktorej hovorcom sa stal 

podpredseda KDH Mikuláš Dzurinda. „KDH zavŕšilo v roku 1998 svoje najdlhšie 

opozičné obdobie, ktoré trvalo s výnimkou pol roka takmer šesť rokov. Po celý tento 

čas stálo pevne a neochvejne v čele odporu voči autoritárskemu štýlu Mečiarovho 

vládnutia a v popredí zápasu o demokraciu.“ 7  

 

2.1 KDH ako účastník demokratizačných zmien po voľbách v roku 1998 

Výsledok parlamentných volieb v roku 1998 predznamenal, že Slovensko chce 

zmenu vlády. Politické subjekty stojace na opačnom protipóle dovtedajšej vlády 

získali v parlamente ústavnú väčšinu. SDK ktorého súčasťou bolo aj KDH, získalo vo 

voľbách 26,3% platných hlasov. Predsedovia strán SDK, SDĽ, SMK a SOP podpísali 

dohodu o vytvorení vládnej koalície. V tejto vláde bolo KDH zastúpené tromi 

ministrami (Čarnogurským, Pittnerom a Palackom) a premiérom. Premiér Dzurinda 

však odmietol návrat SDK zo straníckej formy na pôvodný koaličný zväzok. „Vláda 

M. Dzurindu /SDK – KDH/ bola koalícia koalícií, pretože v skutočnosti ju pod 

                                                           
7 http://www.kdh.sk/historia1998.aspx - (stránka bola navštívená 5.11. 2006) 
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značkami SDK, SDĽ, SMK a SOP vytváralo až 11 politických strán. Bola to vláda 

mimoriadne pestrofarebná, rôznorodá a komplikovaná.“ 8   

Pre kresťanskú demokraciu bol jej desiaty rok azda najťažší v jej dejinách, lebo 

po úspešných voľbách sa v ňom ocitla na pokraji postupného zániku. Premiér  

M. Dzurinda spolu s I. Šimkom, G. Palackom a Ľ. Černákom i niektorými ďalšími 

ľuďmi nástojčivo odmietali vopred dohodnutý model SDK ako päť koalície. Preto sa 

v prvej polovici roka 1999 pokúsili vtiahnuť materské strany do strany SDK 

prostredníctvom novo navrhnutého inštitútu tzv. dvojitého členstva. Niektorí 

poslanci sa vrátili do svojich materských strán. Avšak tí poslanci, ktorí zostali (medzi 

nimi aj časť poslancov za KDH) vytvorili v roku 2000 novú stranu SDKÚ pod 

vedením M. Dzurindu. Jedna etapa existencie hnutia nebola zakončená ani desiatym 

výročím vzniku KDH, ani odštiepením časti poslancov od hnutia. Za symboliku 

ukončenia jednej etapy KDH môžeme považovať, vzdanie sa opätovnej kandidatúry 

J. Čarnogurského na post predsedu. Čím sa ukončila jedna éra KDH, éra 

Čarnogurského, éra zápasu o etablovanie modernej kresťanskodemokratickej strany 

na Slovensku, ale znamenalo to aj začiatok éry novej. 

 

ZÁVER 

Špecifickými otázkami ktorými sa KDH odlišuje od svojich politických 

konkurentov sú napr. podpora rodiny ako prirodzenej inštitúcie, zefektívnenie 

jurisdikcie, reforma školského systému cestou spoplatnenia a pod. Najvyššiu 

podporu má hnutie vo východoslovenských krajoch a v severnej časti republiky. Sú 

to hlavne mestá do päťtisíc obyvateľov, kde značnú časť obyvateľstva tvoria občania 

hlásiaci sa k rímsko-katolíckemu vierovyznaniu. Tento fakt zohráva jednu  

z dôležitých úloh pri rozhodovaní sa voličov vo voľbách.  KDH si tiež zakladá na 

svojich postojoch ktoré sú ovplyvnené étosom novembra 1989.  

Pre mestských voličov by mohlo byť KDH zaujímavé svojimi riešeniami 

problému korupcie a transparentnosti, pretože v tejto oblasti má dostatok 
                                                           
8 http://www.kdh.sk/historia1998.aspx - (stránka bola navštívená 5.11. 2006) 
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fundovaných odborníkov. Omnoho väčší rastový potenciál má KDH v malých 

mestách a na vidieku, kde sú jeho hlavnými súpermi SMER, HZDS a SNS. Jednou  

z kľúčových vecí môže byť silné akcentovanie sociálnych tém a prorodinnej politiky. 

Výbornú východiskovú pozíciu majú kresťanskí demokrati v téme práva a poriadku, 

na ktorú vidiecky voliči reagujú. Ak chce byť KDH úspešné vo vidieckom prostredí, 

bude musieť vo svojej politike hlasnejšie zdôrazňovať hodnoty ako vlastenectvo či 

národný záujem.  
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