
Politický a 
socioekonomický 
vývoj Slovenska 
(1993 – 2004)

Vnútropolitický 
a hospodársky vývoj  
v prvých desiatich 
rokoch existencie 
samostatnej Slovenskej 
republiky sa niesol 
v znamení zápasu 
o demokratický 
charakter krajiny 
s prosperujúcou 
trhovou ekonomikou 
a prozápadnou 
orientáciou.  
Študijným cieľom 
kapitoly je ukázať, ako  
si Slovensko viedlo 
v prvej dekáde svojej 
existencie. Čo všetko 
sa tu odohrávalo a čo 
bolo potrebné urobiť, 
aby sme sa stali 
súčasťou najvyspelejšej 
a demokratickej časti 
sveta? Priblížme si 
vzrušujúci, miestami 
aj dramatický, ale  
nakoniec úspešný 
príbeh mladej 
Slovenskej republiky 
v prvej dekáde jej 
existencie.
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Politické príčiny 
rozdelenia ČSFR

Po zmenách z novembra 1989 sa začala v Českosloven-
sku realizovať nová politická a  ekonomická transfor-
mácia. Transformácia bola zameraná na prechod od 
totalitného komunistického režimu na liberálno-de-
mokratický politický systém  a od centrálne plánova-
nej ekonomiky na  trhovú ekonomiku.  Politický a ústav-
ný systém  získal  v priebehu krátkeho času charakter 
demokratického parlamentného systému. Bola prijatá 
Listina základných  ľudských práv a slobôd. 

Politický a socioekonomický vývoj krajiny v novom, de-
mokratickom systéme nie je možné pochopiť bez toho, 
aby sme nespomenuli hlavných aktérov – politické 
strany. Tie určovali smerovanie krajiny, tvorbu zákonov, 
opatrenia, ktoré prijímali jednotlivé vlády fungujúce na 
báze koaličných dohôd. V slovenských podmienkach sa 
potvrdilo, že kvalita alebo nekvalita demokratického 
politického  prostredia  do značnej miery závisí od kva-
lity politických strán. Rozvoj demokracie ovplyvňovali 
aj iné faktory: civilizačné zázemie, socio-kultúrny vývoj, 
historické skúsenosti, tradície, vonkajšie faktory. 

V  júni 1990 sa uskutočnili prvé slobodné parlamentné 
voľby. Nešťastným rozhodnutím skrátiť štandardnú dĺž-
ku volebného obdobia zo štyroch rokov na dva roky  si 
politické elity skomplikovali možnosť riešenia  zásadných 
politických, ekonomických a  spoločenských problémov 
transformácie, vrátane štátoprávnych otázok. 

Doplňujúci text: Prvé slobodné voľby vyhralo v Českej 
republike Občianske fórum (do ČNR získalo 49,50%), 
na Slovensku  vo voľbách do SNR získala najviac hla-
sov Verejnosť proti násiliu (29,3%), druhé skončilo 
Kresťanskodemokratické hnutie (19,2%), tretia Sloven-
ská národná strana (13,9%), následne Komunistická 
strana (13,3%), maďarská koalícia-ESWMK (8,7%). Vo 
Federálnom zhromaždení boli najsilnejšími zoskupe-
niami Občianske fórum a VPN. Predsedom federálnej 
vlády sa stal Marián Čalfa (VPN). V slovenskej vláde sa 
vystriedali dvaja predsedovia, prvým predsedom slo-
venskej vlády sa stal Vladimír Mečiar (v apríli 1991 bol 
odvolaný), druhým Ján Čarnogurský (KDH). Predse-
dom SNR sa stal František Mikloško (KDH). 5. úla 1990 
bol za prezidenta ČSFR zvolený Václav Havel.

Nová sloboda a demokracia umožnili otvoriť diskusie, kto-
ré boli celé desaťročia tabuizované alebo marginalizované 
a vyniesli tak na povrch mnohé dlhodobo neriešené prob-
lémy. Kľúčovým pre ďalší vývoj  sa ukázal problém posta-
venia Slovenska a  slovensko-českých vzťahov. Spustila 
ho tzv. „pomlčková vojna“. Na jar 1990 prezident V. Havel 
v zmysle nových pomerov navrhol zmenu názvu štátu tak, 
že z ofi ciálneho názvu Československá socialistická repub-
lika malo byť vypustené adjektívum „socialistická“. Slováci 
sa dožadovali písania názvu s pomlčkou: Česko-Slovensko, 
Česi trvali na tradičnom názve. Tento spor mal svoje kore-
ne v tom, že Slováci vnímali štát ako spojenie dvoch roz-
dielnych celkov (Slovensko v minulosti  nebolo súčasťou 
Českého kráľovstva) a Česi naopak vnímali svoju identitu 
ako československú. Kompromisné riešenie predstavoval 
názov štátu Česká a Slovenská Federatívna Republika. Česi 
naďalej písali skrátený názov  krajiny Československo bez 
pomlčky, Slováci ho písali s pomlčkou. Bol prijatý aj nový 
štátny znak, so štyrmi poľami, dvoma slovenskými a dvo-
ma českými, krížne proti sebe stojacimi.

Otázka: 

Na ktoré demokratické 
obdobie v našej histórii 
mohlo nadviazať Česko-
Slovensko po roku 1989?

Aké vonkajšie faktory 
neumožnili naštartovanie 
demokratických reforiem 
v roku 1968?

Obr. č. 5
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Ďalší konfl ikt bol spojený s  rozdelením kompeten-
cií medzi federálnou a dvomi republikovými vládami. 
Kompromis bol dosiahnutý v  tzv. kompetenčnom zá-
kone, ktorý rozdelil kompetencie medzi federálne a re-
publikové orgány, pričom došlo k  oslabeniu federál-
nych zákonov a inštitúcií. 

Tretí problém predstavovala nová ústava. Rokovania 
trvali 16 mesiacov a viedli k predloženiu návrhu zmlu-
vy (pripravený v Mílovách na Morave vo februári 1992) 
republikovým parlamentom. 20-členné predsedníc-
tvo SNR pomerom hlasov desať ku desiatim neprijalo 
predložený návrh zmluvy. Predsedníctvo ČNR vyhlási-
lo, že preto už niet ďalej o čom rokovať. Návrh zmluvy 
o zásadách štátoprávneho usporiadania medzi oboma 
parlamentmi nebol ratifi kovaný. 

Voľby v roku 1992 
a ich dôsledky

Politické elity sa sústredili na voľby v júni 1992 a štátopráv-
ne otázky boli významnou tému predvolebnej kampane, 
preto nebol záujem ich riešiť pred voľbami. Výsledky volieb 
v júni 1992 následne predurčili ďalší vývoj štátoprávneho 
usporiadania. V Čechách zvíťazila pravicová orientácia, na 
Slovensku strany stredu a ľavice, navyše, národne oriento-
vané. Vytvoriť v takejto situácii funkčné federálne vládne 
orgány bolo síce technicky možné, avšak len pri zachovaní 
pragmatického prístupu a záujme udržať spoločný štát.

Doplňujúci text: Vo voľbách do SNR v roku 1992 zís-
kalo najviac hlasov Hnutie za demokratické Sloven-
sko (37,3%), druhá skončila Strana demokratickej ľa-
vice (14,7%), ďalej nasledovali KDH (8,9%), SNS (7,9%) 
a maďarská koalícia (7,4%). V Českej republike zvíťazi-
la Občianska demokratická strana. 

Vedúci politici oboch víťazných strán, Vladimír Mečiar 
a Václav Klaus, sa stali predsedami republikových vlád. 
Prostredníctvom dohody oboch víťazov volieb  sa od  fe-
derálnej vlády a federálneho parlamentu očakávalo vy-
tvorenie podmienok a legitímneho rámca pre rozdelenie 
spoločného štátu. Vedúce politické elity  nemali záujem 
o hľadanie kompromisu  vedúcemu k udržaniu štátu, na-
priek tomu, že prieskumy verejnej mienky ukazovali, že 
väčšina občanov  si neželala rozdelenie Česko-Slovenska. 

Táto skutočnosť viedla k rozhodnutiu predložiť hlasova-
nie o ústavnom zákone o rozdelení Českej a Slovenskej 

Federatívnej Republiky Federálnemu zhromaždeniu, 
ktoré ho prijalo dňa 25. 11. 1992. Referendum o štáto-
právnom usporiadaní sa nekonalo, keďže jeho výsledok 
mohol ohroziť pozície, ktoré vedúce politické sily získali 
v júnových voľbách.

Doplňujúce učivo: 3. júla 1992 kandidát na preziden-
ta, Václav Havel, nezískal potrebnú väčšinu hlasov. 
17. júla vyhlásila SNR Deklaráciu o zvrchovanosti SR (zo 
150 členov SNR hlasovalo za deklaráciu 113 poslancov, 
24 bolo proti, 10 sa zdržalo hlasovania). Po jej prijatí  
abdikoval Václav Havel z funkcie prezidenta. Ústava SR 
bola schválená 1. septembra 1992, platnosť nadobudla 
1. 10. 1992. Česko-Slovensko sa rozdelilo k 1. 1. 1993 na 
dva štáty: Českú republiku a Slovenskú republiku.

Rozdelenie Česko-Slovenska sa uskutočnilo vysoko 
kultivovaným spôsobom, ktorý Európa prijala s veľkým 
porozumením. Blízka spolupráca medzi Čechmi a Slo-
vákmi, ako dvomi najbližšími národmi, naďalej pokra-
čuje a rozvíja sa v novej situácii vo všetkých oblastiach 
politiky, ekonomiky, vzdelávania, kultúry. 

Politický vývoj po vzniku SR

Predstava o  klasickej súťaži medzi pravicovými, stre-
dovými a  ľavicovými stranami bola v  slovenských 
podmienkach naplnená len čiastočne. Súperenie sa 
neodohrávalo v rovine ideí a hodnôt, ale v rovine mo-
cenského boja lídrov, politických štýlov, etnicko-na-
cionálnej otázky, konceptom národa a  štátu (etnický 
verzus občiansky štát), postojmi k  otázke rozdelenia 
ČSFR. Vytvorili sa tak tri ťažiskové politické bloky: blok 
stredopravých strán, blok ľavicových strán, blok na-
cionálno-populistických strán. Interakcie medzi nimi 
podmieňovali vytváranie vládnych koalícií. Pomer me-
dzi jednotlivými stranami v blokoch určoval charakter 
politík vládnych koalícií. 

Obr. č. 6
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Po voľbách 1992 bola vytvorená vláda HZDS s tichou a ne-
skôr otvorenou podporou SNS. V  novoročnom prejave 
v roku 1994 navrhol prezident M. Kováč vytvorenie vlády 
širokej koalície, ktorá mala pomôcť prekonať nestabilitu 
v  politických stranách. Z  radov HZDS sa zdvihla vlna 
kritiky voči prezidentovi. Pokračujúca koncentrácia moci 
bola predmetom kritiky zo strany prezidenta v  jeho 
parlamentom prejave v marci 1994. Z oboch strán sa už 
predtým vyčlenili skupiny umiernenejších politikov, časť 
z  nich vytvorila Demokratickú úniu (liberálna strana). 
Vládna koalícia v marci 1994 stratila väčšinu v parlamen-
te a  vláda V. Mečiara bola vymenená vládou na čele s 
J. Moravčíkom, ktorú tvorili predstavitelia Demokratickej 
únie, KDH, SDĽ. Vďaka podpore maďarských strán mala 
táto koalícia dostatočnú podporu. Podmienkou účasti 
SDĽ v tejto koalícii bolo vypísanie parlamentných volieb 
v októbri 1994 (preferencie SDĽ v tom čase stúpali).

Doplňujúci text: Voľby do SNR v roku 1994 skončili 
víťazstvom  HZDS, ktoré získalo 34,9% hlasov. SDĽ  
(ako člen štvorkoalície Spoločná voľba) utrpela po-
rážku a len tesne prekonala hranicu na vstup do par-
lamentu, ktorá bola pre štvorkoalície 10% (10,4%). 
Ďalej nasledovali MK (10,2%), KDH (10,1%), DÚ (8,6%), 
ZRS (7,3%), SNS (5,4%). 

Výsledky parlamentných volieb v  roku 1994 priniesli 
novú koaličnú vládu na čele s  V. Mečiarom zloženú 
z  HZDS, SNS a  ľavicovo-populistického Združenia ro-
botníkov Slovenska (ZRS) vedenej murárom Jánom 
Ľuptákom z  Banskej Bystrice. Opozícia reprezentova-
ná KDH, DÚ, SDĽ a koalíciou maďarských strán repre-
zentovala oddanosť hodnotám demokracie, princípom 
právneho štátu a principiálny odpor voči autoritariz-
mu. Rozdelenie straníckeho systému na strany demo-
kratické a autoritárske zásadným spôsobom ovplyvnil 
vývoj v rokoch 1994 – 1998.

Nacionálno-populistické strany vládnej koalície spájal 
autoritársky prístup k moci, ktorý bol v rozpore s hod-
notami liberálnej demokracie. Prejavilo sa to obmedzo-
vaním priestoru na slobodnú demokratickú súťaž, za-
brzdením sociálnych a ekonomických reforiem, úsilím 
o ovládnutie ekonomiky a procesu privatizácie. Privati-
zácia sa uskutočňovala predajmi politickým stúpencom 
vládnej koalície, privatizáciou bol poverený Fond ná-
rodného majetku, čo podľa vyjadrenia Ústavného súdu 
bolo v rozpore s platnou Ústavou SR. Cieľom útokov sa 
stal prezident M. Kováč, ktorému vládna koalícia odňa-
la viaceré kompetencie, napr. právo menovať riaditeľa 
tajnej služby (SIS). V auguste roku 1995 došlo k únosu 
prezidentovho syna, následne k výmene dvoch vyšet-
rovateľov únosu a  vražde osoby blízkej korunnému 
svedkovi únosu. Vládna koalícia ovládla všetky funk-
cie v parlamente a v parlamentných výboroch, ovládla 
najdôležitejšie verejnoprávne médiá. Prebiehali pokusy 
o vylúčenie Demokratickej únie z parlamentu na zákla-
de obvinenia, že petičné hárky, ktoré umožnili jej účasť 
vo voľbách v októbri 1994, boli sfalšované. Tajná služba 
fungovala bez parlamentnej kontroly. Referendum, kto-
ré sa malo konať, bolo zmarené.

Takýto vývoj vyvolal znepokojenie v  demokraticky 
zmýšľajúcej časti spoločnosti, rovnako aj v  krajinách 
Európskej únie a v USA. Diplomatické kroky, ktoré EÚ 
a  USA podnikli, nenašli vo vládnej koalícii pozitívnu 
odozvu. Preto sa EÚ rozhodla pre ostré demarše, kto-
ré poukazovali na rozpor v praktikách vládnej koalície 
s  demokratickými štandardmi v  krajinách Európskej 
únie. Defi cit v  napĺňaní demokratických štandardov 
bol dôvodom, prečo nebolo Slovensko spolu so svoj-
imi susedmi (ČR, Maďarsko, Poľsko) pozvané na vstup 
do NATO a do EÚ. Paradoxom bolo, že vládna koalícia 
deklarovala záujem o vstup do NATO a EÚ, no v skutoč-
nosti vytvárala podmienky, v ktorých takáto integrácia 
nebola možná. Zahraničnopolitická orientácia Sloven-
ska na EÚ a členstvo v NATO bola pritom životnou otáz-
kou štátu.

Obr. č. 7
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Doplňujúci text: Prozápadný zahraničnopolitický vek-
tor Slovenska nie je niečím špecifi ckým alebo vytrh-
nutým zo  širšieho historického kontextu. Orientácia 
na Západ patrí k základným charakteristikám politic-
kého a verejného života stredoeurópskych štátov. Zo 
Západu prijímali kľúčové civilizačné podnety. Vzťah 
k  Západu je aj otázkou kvality demokracie, vzťahu 
štátu a trhu a štandardov verejného života. Práve pre-
rušenie väzieb k Západu a príklon k Východu v histórii 
strednej Európy (záber Poľska Ruskom, Uhorska Os-
manskou ríšou, strednej Európy Sovietskym zväzom) 
pôsobilo retardačne na napĺňanie emancipačných 
snáh národov a štátov v tomto prostredí.

Ukázalo sa, že formovanie režimu liberálnej demokra-
cie po získaní samostatnosti bolo vo významnej mie-
re ovplyvnené externými aktérmi, predovšetkým NATO 
a  EÚ. Európska rada na svojom zasadnutí v  Kodani 
stanovila v júni 1993 základné podmienky na členstvo 
kandidátskych krajín. Najdôležitejšími podmienkami 
členstva bola stabilita inštitúcií garantujúcich demok-
raciu, právny štát, ochrana ľudských práv a  menšín, 
tzn. politický režim liberálnej demokracie. Ďalšia sku-
pina podmienok sa týkala existencie trhovej ekonomi-
ky a schopnosti prijať a implementovať právny rámec 
Európskych spoločenstiev (tzv. acquis communitaire). 
Plnenie politických podmienok predstavovalo elemen-
tárny predpoklad na doručenie pozvánky na otvorenie 
rokovaní o vstupe do EÚ.

Doplňujúci text: Defi nované podmienky – záväzky 
vyplývajúce z členstva, neformálne označované ako 
kodanské kritériá, je možné rozdeliť do nasledov-
ných kategórií:

1. politické: dosiahnutie stability inštitúcií zabez-
pečujúcich demokraciu, existenciu právneho štátu, 
dodržiavanie ľudských práv a práv národnostných 
menšín

2. ekonomické- existencia fungujúceho trhového 
hospodárstva, schopnosť vyrovnať sa s konkurenč-
nými tlakmi a trhovými procesmi vo vnútri Únie

3. podmienky plnenia acquis: schopnosť brať na 
seba záväzky vyplývajúce z členstva (prevzatie ce-
lého právneho rámca záväzkov EÚ, vyplývajúceho 
zo systému Únie, tzv. acquis communitaire), vrátane 
dôsledného napĺňania cieľov politickej, hospodár-
skej a menovej únie.

Práve neplnenie kodanských politických kritérií zo 
strany Slovenskej republiky v období vlády Vladimíra 
Mečiara (vládna koalícia HZDS, SNS, Združenie robotní-
kov Slovenska – ZRS) v rokoch 1995 – 1998 viedlo k roz-
hodnutiu nepozvať SR na otvorenie rokovaní o vstupe 
do EÚ na jej summite v Luxemburgu v decembri 1997. 
Bolo evidentné, že vládna koalícia v rokoch 1994 – 1998 
ohrozovala demokratické základy štátu, jeho právny 
poriadok, stupňovala polarizáciu spoločnosti a hnala 
Slovensko do medzinárodnej izolácie. Vládnutie Vla-
dimíra Mečiara sa odvíjalo priamo od spôsobov, akým 
nový štát vznikal. Bol to cieľavedomý pokus o nastole-
nie autoritárskeho spôsobu vládnutia. 

Doplňujúci text: Voľby v  roku 1998 skončili víťaz-
stvom HZDS (27%), s malým náskokom pred Sloven-
skou demokratickou koalíciou (26,3%). Tretia skon-
čila v  poradí SDĽ (14,7%). Ďalej nasledovali: SMK 
(9,12%), SNS (9,07%), SOP (8%). 

Výsledky parlamentných volieb v roku 1998 ukázali, že 
voliči si prajú iný štýl vedenia politiky a  prajú si byť 
súčasťou rodiny európskych štátov, ktoré vyznávajú 
hodnoty slobody, demokracie, trhového hospodárstva 
a právneho štátu. Nová vláda, ktorá vzišla z parlament-
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ných volieb v septembri 1998 – vláda pod vedením Mi-
kuláša Dzurindu – si vytýčila za cieľ čo najskôr preklenúť 
negatívne rozhodnutie o  nepozvaní SR na prístupové 
rokovania. Po parlamentných voľbách na jeseň 1998, 
komunálnych voľbách a prezidentských voľbách (zvo-
lenie R. Schustera) v  roku 1999 sa obnovila stabilita 
demokratického politického systému a nastal zásadný 
obrat vo vývoji krajiny.

V  90. rokoch sa na Slovensku viedol politický zápas 
o  potvrdenie cesty rozvoja politického režimu libe-
rálnej demokracie. Členstvo SR v EÚ bolo významným 
nástrojom, ktorý poslúžil na mobilizáciu tých voličov 
a  tých politických strán, ktoré si priali takéto smero-
vanie.

V kontexte prístupového procesu bola prijatá aj najroz-
siahlejšia novela Ústavy SR v NR SR dňa 23. 2. 2001. Ne-
priamym pozitívnym dôsledkom prístupového procesu 
pre fungovanie štátu bola reforma verejnej správy.

V  rokoch 1999 – 2001 došlo v  straníckom systéme SR 
k významným zmenám, ktoré mali rozhodujúci vplyv na 
ďalší politický vývoj a  výsledky parlamentných volieb 
v roku 2002. Transformácia SDK na veľkú pravicovo-cen-
tristickú politickú stranu nebola úspešná. Premiér M. 
Dzurinda založil v  roku 2000 novú stranu SDKÚ, ktorá 
sa mala stať platformou na zlučovanie stredo-pravých 
politických síl. Liberálna Demokratická únia sa zlúčila 
s SDKÚ, čím vznikol priestor pre vznik novej liberálnej 
strany – Aliancia nového občana (ANO). Odchod Ró-
berta Fica z  postu podpredsedu SDĽ viedol k  založe-
niu strany Smer, ktorá sa v priebehu niekoľkých rokov 
stala dominantnou politickou stranou najmä z dôvodu 
schopnosti osloviť voličov, ktorí neboli spokojní s libe-
rálnou sociálno-ekonomickou orientáciou krajiny. 

Výsledky parlamentných volieb v  roku 2002 priniesli 
vládnu koalíciu stredo-pravých strán (SDKÚ, KDH, SMK, 
ANO). Voľby opäť vyhralo HZDS, avšak táto strana zo-
stala v  izolácii a  s tzv. nulovým koaličným potenciá-
lom nedokázala zostaviť vládu opierajúcu sa o väčšinu 
v parlamente. 

Doplňujúci text: Najviac hlasov získalo v  parla-
mentných voľbách v roku 2002 HZDS (19,5%), druhé 
skončilo SDKÚ (15,1%), tretia strana Smer (13,5%). 
Ďalej nasledovali SMK (11,2%), KDH (8,2%), ANO 
(8,0%), KSS (6,3%). 

Volebný zisk stredo-pravých politických strán ( SDKU, 
KDH, SMK, ANO) umožnil vytvorenie proreformne a pro-

integračne orientovaných politických strán. Reformná 
politika, ktorá bola zahájená v období 1999 – 2002, bola 
týmito výsledkami potvrdená. Výsledky volieb jed-
noznačne potvrdili prianie voličov o zavŕšenie integrá-
cie do EÚ a NATO.

Počas obdobia vlády stredo-pravých politických strán 
sa SR stáva členským štátom NATO a EÚ a defi nitívne sa 
zaraďuje do euro-atlantického civilizačného okruhu.

Určité posuny v náladách verejnosti signalizovalo zvo-
lenie Ivana Gašparoviča, bývalého vysokopostaveného 
člena HZDS, za prezidenta Slovenskej republiky v roku 
2004. Jeho kandidatúru podporilo okrem HZDS aj SNS 
a strana Smer. Zásadné rozpory vo vládnej koalícii viedli 
k frustrácii liberálne a pravicovo orientovaných voličov. 
Na základe výsledkov volieb v roku 2006 sa sformovala 
vládna koalícia zložená zo strán Smer, HZDS, SNS. 

Doplňujúci text: Vnútorné konfl ikty medzi stranami, 
odchod časti poslancov SDKÚ, ktorí založili stranu 
Slobodné fórum, ako aj odchod strany ANO z vlád-
nej koalície vytvorili situáciu, v ktorej vláda M. Dzu-
rindu musela hľadať na schválenie vládnych návr-
hov zákonov v parlamente podporu od nezávislých 
alebo opozičných poslancov. Opozícia využívala 
tento stav na obviňovanie vlády z politickej korup-
cie. Pol roka pred ukončením funkčného obdobia 
vystúpilo z vládnej koalície aj KDH. To znamenalo 
koniec vlády M. Dzurindu a vyhlásenie predčasných 
volieb na jún 2006, ktorých výsledky priniesli zá-
sadný obrat vo vnútropolitickom vývoji Slovenska.
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Zhrnutie A : 
Politický vývoj
Rozdielne politické výsledky vo voľbách v  roku 1992 v  oboch častiach ČSFR predurčili jeho 
rozpad. Vedúce politické elity po voľbách v roku 1992 nemali záujem o hľadanie kompromisu 
vedúceho k udržaniu Česko-Slovenska.

1. 1. 1993 vzniká samostatná Slovenská republika. Nestabilný politický vývoj, odklon od demo-
kratických štandardov, autoritatívny štýl politiky viedol Slovensko do medzinárodnej izolácie. 
SR, na rozdiel od svojich susedov, nedostala pozvanie na začatie vstupných rozhovorov do 
EÚ v roku 1997, ani pozvánku na vstup do NATO. Výsledky parlamentných volieb v roku 1998 
vytvorili priestor na naštartovanie demokratických a ekonomických reforiem, ktorých úspešné 
zvládnutie doviedlo krajinu v roku 2004 do EÚ a NATO.

Prvá dekáda existencie SR prebehla v medzinárodne  priaznivom prostredí,  keď sa nám otvorili 
brány vyspelého demokratického sveta. Nízka politická kultúra, autoritatívny štýl vládnutia, 
nedôvera k menšinám, rozkrádanie majetku, degradácia vzdelania, vedy a kultúry nás takmer 
odsunuli mimo európskeho civilizačného okruhu. Politická porážka mečiarizmu a úspešné re-
formy zabezpečili prijatie SR do EÚ a  NATO. Členstvo v  oboch zoskupeniach prinieslo  pre  
Slovenskú republiku upevnenie demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a rast 
blahobytu jej občanov. 
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Ekonomická transformácia

Po zásadných zmenách, ktoré priniesli udalosti v novembri 
1989 sa ukázalo, že nové politické elity nemali vypracovaný 
model transformácie štátu, ktorý by zohľadňoval aktuálne 
vývojové trendy vo vyspelej Európe a vyspelých krajinách 
sveta. Odrazilo sa to v nedocenení úlohy vzdelania, vedy 
a výskumu, sektoru zdravotníctva, životného prostredia, 
dopravnej infraštruktúry, informačných technológií. Ob-
dobie rokov 1989 – 1993 bolo poznačené nekoncepčnos-
ťou, emóciami, nepochopením skutočnosti, že zmeny sa 
musia odohrávať súčasne vo viacerých rovinách, vrátane 
mentálnej. Transformačný proces sa ocitol v spleti ekono-
mických a sociálnych ťažkostí.

Politická a ekonomická transformácia v krajinách stred-
nej a východnej Európy sa svojím rozsahom, intenzitou 
a významom zaradila medzi najzásadnejšie politické 
a ekonomické procesy v 20. storočí. Pôsobilo tu množ-
stvo ekonomických a politických faktorov. Nesprávne sa 
predpokladalo, že postkomunistické vlády sa budú dob-
rovoľne zbavovať svojich pozícií pri riadení  hospodár-
skeho života krajiny. Podcenila sa spoločenská kontrola 
historicky ojedinelej príležitosti privatizovať rozsiahly 
štátny sektor. Štruktúra hospodárstva, zdedená zo 
socialistickej éry, bola absolútne nevyhovujúca pre 
nové trhové podmienky. Chýbali inštitúcie, ktoré by 
podporovali súťaživosť a trhové prostredie.

Doplňujúci text:

Pre formovanie nového strategického postavenia 
Slovenska boli v období rokov 1991 – 1992 kľúčové 
najmä nasledovné štyri udalosti:

-Vyšehradská deklarácia hláv štátov ČSFR a  Poľska 
a premiéra Maďarska podpísaná 15. 2. 1991 v severo-
maďarskom Visegráde a následná prezentácia troch 
stredoeurópskych krajín ako V3, resp. od roku 1993 V4;

- program OECD „Partneri v transformácii“– PIT do 
ktorého boli OECD pozvané už spomínané tri krajiny 
strednej Európy;

-bilaterálne Európske dohody o pridružení k Európ-
skym spoločenstvám boli podpísané 16. 12. 1991;

-CEFTA – Stredoeurópska dohoda o slobodnom ob-
chode bola podpísaná v Krakove 21. 12. 1992 minis-
trami zodpovednými za zahraničnú agendu už šty-
roch krajín : Poľska, Maďarska, Slovenska a Česka.

Veľmi ostré diskusie sa viedli na Slovensku o celko-
vom chápaní a  orientácii transformačného procesu. 
V  počiatočnom štádiu reformy sa vtedajšie politické 
vedenie Československa rozhodlo pre metódu tzv. „šo-
kovej terapie“. V kontexte neoliberálnych ekonomických 
prístupov bola snaha reformné kroky realizovať rýchlo, 
aby sa predišlo predlžovaniu situácie, keď pravidlá eko-
nomiky plánovaného riadenia boli čoraz nefunkčnejšie, 
ale pravidlá trhovej ekonomiky ešte neboli ani úplne 
sformované a ani funkčné. Táto prvá koncepcia priori-
zovala stabilizáciu a  nastolenie rovnováhy s  dôrazom 
na zastavenie infl ácie a odstránenie defi citného hospo-
dárenia v štátnom rozpočte. Úspechom tejto etapy bolo 
zastavenie infl ačného šoku (vďaka otvorenému rastu 
cien), neúspechom bolo oslabenie výkonnosti hospo-
dárstva, rast nezamestnanosti a zníženie reálnej mzdy. 
Pokles produkcie bol výrazne podcenený. Kým prognózy 
(viď Memorandum o hospodárskej politike na rok 1991) 
odhadovali 5% pokles produkcie, kumulovaný pokles 
HDP od roku 1989 do roku 1993, keď končila transformač-
ná depresia, bol na Slovensku na úrovni asi 25%. Prudký 
nárast nezamestnanosti (1990-1,6%, 1992 – 10,4 %, 1993 
-14,4%) a nárast sociálnych problémov viedol k razantnej 
kritike tohto spôsobu reformy zo strany mnohých 
slovenských ekonómov, ktorá podľa nich poškodzovala 
Slovensko. Nespokojnosť obyvateľstva sa prejavila vo 
výsledkoch parlamentných volieb v roku 1992, keď získali 
prevahu nacionálno-populistické strany.

Transformácia v podmienkach 
samostatnej Slovenskej 
republiky

Prvé kroky vládnej koalície po voľbách v roku 1992 po-
ukazovali na zásadný odklon od federálneho modelu 
reformy. Strategickou víziou sa stalo budovanie sociál-
ne a ekonomicky orientovanej trhovej ekonomiky. Hlav-
nými bodmi „stratégie hospodárskej obrody“ prijatej 
v novembri 2002 boli:

- stimulovanie makroekonomickej expanzie uvoľňova-
ním fi škálnej a úverovej politiky;

- aktívna obchodná politika vrátane podpory vývozu do 
európskych krajín a SNŠ;

- reštrukturalizácia priemyslu pod vedením a za fi nanč-
nej pomoci štátu (viď Aktualizácia úloh Programového 
vyhlásenia vlády SR po vzniku samostatnej Slovenskej re-
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publiky (1993) a Tézy hospodárskej politiky SR na rok 1993 
(1993), analýzy OECD (1993).

Slovenská ekonomika sa v  90. rokoch vyznačovala 
dvomi charakteristickými atribútmi:

1. proexportná orientácia
2. importno-surovinová závislosť priemyselnej výroby.

Navyše, pre priemyselnú výrobu  bola typická vysoká ma-
teriálová, surovinová a energetická náročnosť. Slovenský 
priemysel produkoval exportný sortiment tvorený poloto-
varmi, ktoré sa vyznačovali tým, že išlo o výrobky s nízkou 
pridanou hodnotou a vysokou importno-surovinovou, ma-
teriálovou a energetickou náročnosťou. Spotreba energie 
na jednotku HDP (podľa parity kúpnej sily) sa pohybovala  
medzi dva a pol až trojnásobkom priemeru EÚ. Nízka cena 
energií predstavovala pritom kľúčový faktor udržiavajú-
ci konkurencieschopnosť na exportných trhoch pre hut-
nícky a chemický priemysel. Jednotlivé vlády sa usilovali 
o vybudovanie ďalších energetických kapacít – išlo najmä 
o nedostavanú jadrovú elektráreň v Mochovciach a vodné 
diela (Gabčíkovo, Žilina). Nízky podiel pridanej hodnoty 
v priemyselnej výrobe sa ukazoval ako ďalší kľúčový prob-
lém, ktorý však v 90. rokoch nebol úspešne vyriešený.

Slovensko nevyužilo obdobie oživenia (1994 – 1996) na 
realizáciu potrebných štrukturálnych reforiem a inštitu-
cionálnych zmien. Vzrast výkonnosti prebiehal len dovte-
dy, kým sa do produkcie zapájali kapacity uvoľnené počas 
transformačnej depresie. Pre túto etapu vývoja bol cha-
rakteristický odklon od liberalistických prístupov, zdôraz-
ňovala sa kľúčová úloha štátu. Silný ekonomický rast  bol 
podporovaný stimulovaním dopytu cez expanziu verej-
ných výdavkov, realizáciu rozsiahlych infraštrukturálnych 
investícií, tzv. rozvojových impulzov a pod. V roku 1996 sa 
ukazujú problémy s  vnútornou a  vonkajšou nerovnová-
hou. V období 1996 – 1998 hospodárska politika prefero-
vala vysoké tempá rastu bez nevyhnutných inštitucionál-
nych zmien, bez výrazného úspechu pri reštrukturalizácii 
ekonomiky, bez dotiahnutia transformačných krokov.

Stabilizácia a zmena 
koncepcie transformácie 
hospodárstva

V  roku 1999 sa úroveň výkonnosti ekonomiky (chápa-
nej ako objem vytvoreného HDP) pohybuje na úrovni 
rovnakej ako v  roku 1989. Ekonomické prostredie má 
však diametrálne odlišný charakter. Približne 85 % HDP 

už vytvárajú subjekty v  súkromnom vlastníctve. Došlo 
k zvýšeniu podielu služieb a poklesu priemyslu a poľno-
hospodárstva na HDP (podľa Svetovej banky, v roku 1989 
malo poľnohospodárstvo 9,4 % podiel na HDP, v  roku 
1998 už len 4,4 % podiel na HDP, služby v roku 1989 sa 
podieľali 32,2 % na HDP, v roku 1998 už 60 %). Nedoš-
lo však k zásadnému zlepšeniu úrovne zhodnocovania 
vstupov a tým ani úrovne efektívnosti v ekonomike.

V  ekonomike bolo potrebné prijať  celý rad opatrení 
na zabezpečenie makroekonomickej stabilizácie, na 
obnovenie vnútornej a  vonkajšej makroekonomickej 
rovnováhy. V  bankovej sfére sa realizovala reštruktu-
ralizácia a privatizácia, upevnila sa fi nančná disciplína 
podnikateľského sektora. Tieto a mnohé ďalšie opatre-
nia prispeli k zvýšeniu transparentnosti ekonomických 
rozhodnutí s odporúčaniami Európskej komisie.

Na konci roku 1998 došlo k  významnej zmene v  kon-
cepcii transformácie. Piliermi následne obnoveného 
hospodárskeho rastu sa mali stať nový inštitucionál-
ny rámec, reštrukturalizácia a  zvýšenie konkurenčnej 
schopnosti podnikovej sféry. 

Stabilizácia  sledovala aj cieľ pritiahnuť vhodné zahra-
ničné zdroje vo forme priamych zahraničných investícií 
a výhodných úverov zvýšením dôveryhodnosti sloven-
skej ekonomiky.

Výsledkom zvyšujúcej sa konkurencieschopnosti, reštruk-
turalizácie bankového sektora a  podnikov uskutočnenej 
v rokoch 1999 – 2001, menovej politiky zameranej na udrža-
nie proexportného kurzu a znižovania úrokových sadzieb, 
ako aj rastu investičných aktivít v hlavných exportných od-
vetviach bolo v roku 2002 urýchlenie hospodárskeho rastu 
napriek nepriaznivej situácii vo svetovom hospodárstve. 

Nedostatočná pozornosť bola venovaná úlohe moder-
ných informačných technológií pre zvyšovanie výkon-
nosti a konkurenčnej schopnosti. Slovenská republika je 
preto na začiatku 21. storočia vysoko-industrializovanou 
spoločnosťou s rozhodujúcim vplyvom industriálneho 
a fi nančného sektora v slovenskej ekonomike a ich do-
minantným postavením a vplyvom v spoločnosti a poli-
tických a rozhodovacích procesoch s určujúcim vplyvom 
priemyselných a fi nančných lobby v politike Slovenskej re-
publiky. Zdroje slovenskej ekonomiky boli silne centralizo-
vané, pričom uskutočnená privatizácia centralizáciu ešte 
znásobila. V prevažnej miere sú koncentrované v industri-
álnom sektore, čiastočne v poľnohospodárstve a najmä vo 
fi nančnom a bankovom sektore. Prioritnými odvetviami 
našej ekonomiky sú najmä hutníctvo, jadrová energetika, 
strojárenstvo, chemický priemysel atď. High-tech priemy-
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selné odvetvia v Slovenskej republike na prelome storo-
čí prakticky neexistujú, štruktúry vznikajúcej informačnej 
spoločnosti sú v počiatočnom štádiu vývoja. Slovenská 
ekonomika je na začiatku 21. storočia  vybavená zastaraný-
mi industriálnymi technológiami. Je charakteristická níz-
kou konkurenčnou schopnosťou prevažnej väčšiny svojej 
produkcie, nízkym stupňom informatizácie a digitalizácie.

Úspešná integrácia – úspešné 
hospodárstvo

Kodanský summit v decembri 2002 už rozhodol, že z 12 
kandidátskych krajín EÚ bude desať pozvaných do Eu-
rópskej únie za riadneho člena v roku 2004, medzi nimi 
aj Slovenská republika.

V roku 2004 sa Slovensko stáva členskou krajinou EÚ, ako aj 
členskou krajinou NATO. Slovensko vstúpilo 1. mája 2004 do:

-colnej únie EÚ, fungujúcej od 1. júla 1968; 
-spoločného trhu EÚ, fungujúceho a dobudovávaného 

v stále širšej dimenzii od konca roku 1992, ktorý je jej 
vnútorným trhom;
-hospodárskej a  menovej únie EÚ so záväzkom v  ro-
zumnej dobe vstúpiť do eurozóny;
-spoločných politík EÚ, vrátane obchodnej a  poľno-
hospodárskej;
-Európskej hospodárskej oblasti – integrácie vyššieho 
rádu EÚ –EFTA.
Bolo evidentné, že politická stabilita a  pokračovanie 
reforiem sú nevyhnutné podmienky pre ďalší rast slo-
venského hospodárstva, aby v druhej dekáde 21. storo-
čia mohlo úspešne zavŕšiť svoju transformáciu. 

Vstup do EÚ priniesol  zlepšenie politickej klímy, har-
monizáciu legislatívneho prostredia, sprísnenie envi-
ronmentálnych a  hygienických štandardov či noriem na 
ochranu spotrebiteľa. Všetky tieto vplyvy zlepšili globálne 
postavenie Slovenska, ktorý sa okrem iného prejavuje 
v masívnom vstupe zahraničných investorov, najmä do au-
tomobilového priemyslu. Potvrdilo sa, že tak ako v prípade 
predošlých rozšírení EÚ, aj v prípade Slovenska dochádza 
k zvýšeniu prílivu zahraničného kapitálu. To vyvoláva pozi-
tívne tendencie v zvyšovaní produktivity, zvyšovanie miezd 
a celkovú konvergenciu k úrovni EÚ.

Zhrnutie B : Ekonomický vývoj
Štruktúra hospodárstva, zdedená zo socialistickej éry, bola absolútne nevyhovujúca pre nové 
trhové podmienky. Chýbali inštitúcie, ktoré by  podporovali súťaživosť a trhové prostredie.

Pre slovenskú ekonomiku v 90. rokoch  boli charakteristické dva atribúty: proexportná orientácia 
a importno-surovinová závislosť priemyselnej výroby. Slovenský priemysel produkoval exportný 
sortiment tvorený polotovarmi, ktoré sa vyznačovali tým, že išlo o výrobky s nízkou pridanou 
hodnotou a vysokou importno-surovinovou, materiálovou a energetickou náročnosťou.

Slovenská republika je na začiatku 21. storočia vysokoindustrializovanou spoločnosťou s roz-
hodujúcim vplyvom industriálneho a fi nančného sektora v slovenskej ekonomike. Prioritnými 
odvetviami našej ekonomiky sú najmä hutníctvo, jadrová energetika, strojárenstvo, chemický 
priemysel atď. Slovenská ekonomika je charakteristická nízkou konkurenčnou schopnosťou pre-
važnej väčšiny svojej produkcie, nízkym stupňom informatizácie a digitalizácie.

Vstup do EÚ priniesol  zlepšenie politickej klímy, harmonizáciu legislatívneho prostredia, sprísnenie 
environmentálnych a hygienických štandardov či noriem na ochranu spotrebiteľa. Všetky tieto vplyvy 
zlepšili globálne postavenie Slovenska, ktorý sa okrem iného prejavuje v masívnom vstupe zahranič-
ných investorov, najmä do automobilového priemyslu. To vyvoláva pozitívne tendencie pri exporte vý-
robkov s vyššou pridanou hodnotou, v zvyšovaní produktivity,  zvyšovaní miezd a celkovej konvergencii 
k priemernej úrovni EÚ.
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Kľúčové pojmy
Transformácia – zmena, premena, ktorou nadobúda určitý systém 
kvalitatívne iné  vlastnosti, spoločenská zmena).

Totalitný režim – politický režim založený na násilnej, neprirodzenej jednote, 
režim s jediným centrom  moci, ktorým je  spravidla jedna masová politická 
strana vyznávajúca ideológiu, ktorá je základom pre realizáciu politiky 
a manipulácie obyvateľstva.

Centrálne plánovaná ekonomika – riadená z centra pomocou príkazov  
a nariadení, prevláda  štátne vlastníctvo, neexistuje konkurencia, výrobcovia 
majú monopolné postavenie.

Trhová ekonomika – ekonomika voľnej súťaže, konkurencie a slobodného 
(liberalizovaného) podnikania. Základom je trhový mechanizmus založený 
na vzťahu dopytu a ponuky, prevláda súkromné  vlastníctvo, existuje 
konkurencia).

Federatívny štát – forma zloženého štátu, v ktorom jednotlivé členské štáty 
majú široké kompetencie, subjektom medzinárodného práva je federálny štát 
ako celok.

Ratifi kácia – potvrdenie, dodatočné schválenie zmluvy ústavným 
orgánom-parlamentom, vládou alebo hlavou štátu.

Demarš – zakročenie, diplomatický protest.

Konvergencia – zbližovanie, postupné vyrovnávanie rozdielov. 

Mikroekonómia – skúma správanie jednotlivcova podnikov na trhu, zaoberá sa 
tvorbou cien tovarov, fungovaním trhu.

Makroekonómia – zaoberá sa ekonomikou ako celkom, celkovým 
dopytom a ponukou tovarov a služieb, ekonomickými témami ako infl ácia, 
nezamestnanosť, ekonomický rast, medzinárodný obchod, zahraničné 
investície a pod.
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Otázky a úlohy:

1

9

2

3

4

5

6

7

Aké problémy sužovali SR v období 
1995 – 1998? Aké výhrady mala EÚ 
voči SR? 

Kedy sa obnovila stabilita 
demokratického politického systému 
na Slovensku?

Aké dôsledky mala radikálna 
ekonomická transformácia pre 
Slovensko v rokoch 1990 – 1992?

Aké ciele sledovala ekonomická 
politika prvej vlády v ére 
samostatného Slovenska?

Aké ciele sledovala ekonomická 
politika vlády pod vedením M. 
Dzurindu v rokoch 1999 – 2002?

Aké boli charakteristické črty 
slovenského hospodárstva na zač. 
21. storočia?

Čo vieš o živote v komunistickej 
totalite? Prečo potláčali 
komunistické vlády ľudské práva? 
Ktorý štát exportoval komunistické 
myšlienky do Európy? Aké boli 
dôsledky jeho presadzovania 
v krajinách strednej a východnej 
Európy? 

Čo vieš o politickej situácii v ČSFR 
v rokoch 1990 – 1992?

Aké boli vonkajšie a vnútorné 
predpoklady pre  vznik samostatnej 
Slovenskej republiky?

Aké možnosti vzniku štátu 
prichádzajú v súčasnosti do úvahy?

Aké témy dominovali v procese 
súperenia politických strán v 90. 
rokoch?

Porozprávaj sa so svojimi rodičmi 
o živote na Slovensku v 90. rokoch. 
Pokús sa desiatimi heslami 
charakterizovať toto obdobie. 
Porovnaj so spolužiakmi.

Do ktorých kategórií rozdeľujeme 
kodanské kritériá?

8

10

11

12

13

?
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Odporúčané linky:
Výsledky parlamentných volieb: http://archiv.statistics.sk/html/showdoc.dodocid=4490.html

Štúdie, analýzy o hospodárstve SR: http://www.ekonom.sav.sk/sk/publikacie

Chronológia vstupu SR do EÚ. [online]. 2014. euroinfo.gov.sk .

Dostupné na internete: http://www.euroinfo.gov.sk/chronologia-vstupu-sr-do-eu/ 

Zhrnutie stavu kriminality v SR po roku 1989:

https://www.aktuality.sk/clanok/446479/vypalnictvo-najomne-vrazdy-uzera-ako-sa-zmenila-
kriminalita-po-roku-1989/

Seriál České století o rozdelení ČSFR:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/21451212001-at-si-jdou-1992/

Dušan Chrenek: 13 rokov v EÚ:

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/428150-slovensko-si-pripomina-13-vyrocie-
clenstva-v-eu/

Ivan Mikloš: 25 rokov postkomunistickej transformácie – zhrnutie a skúsenosti 
https://www.youtube.com/watch?v=HjeksEUtzg4

Učebný materiál VPLYV EÚ A NATO NA EURÓPSKU A GLOBÁLNU STABILITU A ICH VÝZNAM PRE 
BEZPEČNOSŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

http://www.fpvmv.umb.sk/vplyv-eu-a-nato-na-europsku-a-globalnu-stabilitu-a-ich-vyznam-
pre-bezpecnost-slovenskej-republiky/

Vyber si z nasledujúcich tém a napíš úvahu: 
1. „Prínos Slovenskej republiky  pre jej občanov“  
2. „Vklad SR  do širšieho spoločenstva demokratických krajín Európy a sveta“.

Prediskutujte tieto témy so svojimi spolužiakmi.

Aktivity:
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