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I. RESUMÉ 
Det seneste halvår har være præget af politiske problemer på den hjemlige front, men har været 
modsvaret af succes på den internationale scene. Den umage koalitionsregering under Mikulas 
Dzurindas ledelse slår fortsat revner, og nye partier har set dagens lys i denne partipolitiske 
opbrudsperiode i tiden efter Meciar-regeringens fald. Samtidig udfolder oppositionen 
bestræbelser med henblik på afholdelsen af en folkeafstemning, som kunne føre til valg i utide; 
det er dog ikke sandsynligt, at disse bestræbelser krones med held. 
 
På det internationale plan er Slovakiet blevet opfordret til at påbegynde forhandlingerne om 
tiltrædelse af EU efter beslutningen på Det Europæiske Råd i Helsingfors i december 1999. De 
formelle forhandlinger blev indledt den 15. februar 2000, og de egentlige forhandlinger starter i 
slutningen af marts. 
 
 
II. DEN POLITISKE SITUATION 
a) Den nyere historie 
Den nuværende slovakiske stat opstod den 1. januar 1993 efter opløsningen af Den Tjekkiske og 
Slovakiske Føderative Republik. Slovakiet havde i lang tid tilhørt det ungarske imperium og blev 
efter afslutningen på 1. verdenskrig en del af den nye tjekkoslovakiske stat. Efter München-
overenskomsten i 1938 blev Tjekkoslovakiet delt, og der oprettedes efter et nazistisk diktat en 
separat slovakisk stat under ledelse af den katolske monsignor Jozef Tiso. Den Tjekkoslovakiske 
Republik blev genoprettet efter krigen i 1945, selvom den østlige provins, Karpato-Ukraine, blev 
afstået til Sovjetunionen. 
 
Efter krigen overtog det kommunistiske parti gradvist magten, og der indførtes et kommunistisk 
styre i februar 1948. Kommunisterne havde meget mindre folkelig opbakning i Slovakiet end i 
de tjekkiske delstater, hvilket tvang de slovakiske kommunister, som havde været for et 
uafhængigt ”socialistisk” Slovakiet efter det nationale oprør i 1944 mod Tisos styre, til at støtte 
en tjekkoslovakisk enhedsstat. Til gengæld fik Slovakiet gavn af de politikker, som havde til 
formål at bringe de to nationer sammen ved hjælp af økonomisk konvergens. Slovakiet fik store 
tilskud, og sværindustrien, herunder størsteparten af våbenfabrikkerne, var placeret her. 
 
Der herskede dog stadig utilfredshed med enhedsstaten, og efter kommuniststyrets fald under 
”fløjlsrevolutionen” i 1989 dukkede spændingerne mellem de tjekkiske og slovakiske politikere 
frem. Det blev vedtaget at foretage en bred decentralisering af magten i slutningen af 90'erne. 
Men i foråret 1991 truede den politiske fragmentering overgangen til en samlet vestlig 
markedsøkonomi. Den mest populære slovakiske politiker, Vladimir Meciar, oprettede 
Bevægelsen for et Demokratisk Slovakiet (HZDS), der pressede på for at få endnu større 
slovakisk autonomi med udgangspunkt i en suverænitetserklæring, hvorefter der kunne 
forhandles om en løs forbundsstat. 
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Dette krav om suverænitet, især kampen for en separat økonomisk strategi for Slovakiet, fandt 
tilhængere på steder, hvor der var stigende utilfredshed med de kompromisløse laden stå til-
politikker, der førtes på statsplan. Arbejdsløsheden i Slovakiet var tre gange højere end i de 
tjekkiske delstater i midten af 1991, og HZDS' kombinerede appel til nationalfølelsen, frygten 
for hurtige forandringer hos industriarbejdere og virksomhedsledere samt de mere socialt 
orienterede reformer viste sig at være gunstige. Ved valget i 1992 dannedes den nye slovakiske 
regering af HZDS alene (bortset fra én minister). Da mange af de små partier ikke blev 
repræsenteret på grund af spærregrænsen på 5%, fik HZDS 74 ud af 150 mandater med kun 
37,2% af stemmerne. 
 
Meciar undlod at tale om separatisme, men insisterede dog kraftigt på, at Slovakiet skulle 
proklamere sin uafhængighed. Selvom opinionsundersøgelser viste, at et overvældende flertal i 
Slovakiet gik ind for at bevare en fælles stat med tjekkerne, blev det stadig sværere at forene 
dette med Meciars krav om en slovakisk uafhængighedserklæring. Derfor blev han tilskyndet af 
Vaclav Klaus, den tjekkiske ministerpræsident, til at fastsætte en tidsplan for adskillelsen. Planen 
om at afholde en folkeafstemning blev opgivet, da det viste sig, at et klart flertal gik ind for at 
bevare den fælles stat. Adskillelsen trådte i kraft den 1. januar 1993. 
 
Efter uafhængigheden begyndte Meciar at samle magten hos sine mest trofaste tilhængere. 
Pressefriheden var i fare, de økonomiske reformer blev forsinket, og forbindelserne med 
Slovakiets naboer og Vesten blev forringet. De voksende autoritære tendenser i regeringen 
medførte, at HZDS-medlemmerne i parlamentet forlod partiet. Dette undergravede Meciars 
position, og han var tvunget til at søge støtte hos det højreekstremistiske Slovakiske Nationale 
Parti, som selv var splittet. Efter nogle urolige måneder med koalition tabte regeringen 
afstemningen om et mistillidsvotum og trådte tilbage, hvorefter den led nederlag ved det 
efterfølgende valg. 
 
En ny regering blev dannet af en bred koalition mellem fem partier, ledet af Jozef Moravcik, som 
havde været udenrigsminister under Meciar, inden han tilsluttede sig oppositionen i starten af 
1994. Kabinettet, som fik stiltiende støtte fra en koalition mellem tre etniske ungarske partier, 
omfattede midter-højrepartiet Den Kristelig-Demokratiske Bevægelse (KDH), midter-
venstrepartiet Det Demokratiske Venstreparti (SDL, det tidligere kommunistparti) og tre partier 
oprettet af Meciars tidligere forbundsfæller. Efter en lovende start udskrev regeringen et hurtigt 
parlamentsvalg i september 1994 i håb om at få et solidt mandat. 
 
Regeringspartierne var dog for forskellige, både hvad angik ideologi og organisation, til at der 
kunne føres en effektiv kampagne, og de manglede en karismatisk leder til at give en klar 
præsentation af deres program. Meciar beskrev til gengæld regeringen som værende ”anti-
slovakisk”, og hans folkelige tække vandt fortsat genklang hos arbejdere, ældre og landlige 
vælgere. Følgelig fik HZDS 35% af stemmerne, tre gange flere end nogen af de andre partier. 
Det dannede regering med Det Slovakiske Nationale Parti og den venstreorienterede 
Venstreradikale Arbejderbevægelse. Meciar fastholdt, at tiltrædelse af EU og NATO var 
Slovakiets vigtigste mål, samtidig med at han afviste diskrimination på grund af race eller etnisk 
oprindelse. Regeringens rygte i udlandet var dog stadig plettet af flere forskellige årsager, 
herunder manglen på fast støtte til vestlig integration inden for HZDS, manipulationen af 
privatiseringsprogrammet for at tilgodese regeringstilhængere og indførelsen af en sproglov, som 
gjorde slovakisk til det eneste lovlige sprog ved officielle handlinger og i en stor del af det 
daglige offentlige liv. Herudover voksede bekymringen over anvendelsen af den slovakiske 
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informationstjeneste i forbindelse med aktioner mod Meciars modstandere og det løbende 
offentlige tovtrækkeri mellem Meciar og præsident Michal Kovac. Regeringen blev stadig mere 
populistisk, nationalistisk og autoritær i sin fremgangsmåde, og nogle af dens aktioner har fået 
kommentatorer til at spekulere på, om Meciar har besluttet at prioritere sit fastsatte mål om 
vestlig integration lavere end styrkelsen af grebet om magten med ikke-demokratiske midler. I 
juni 1997 gav Meciar til trods for en afgørelse fra forfatningsdomstolen indenrigsministeren 
ordre til at fjerne et spørgsmål fra oppositionen om, hvorvidt præsidenten skulle vælges direkte, 
fra en folkeafstemning, der drejede sig om tiltrædelse af NATO. Dette gjorde hele proceduren 
ugyldig. 
 
Den politiske situation blev mere og mere uhåndterlig hen mod slutningen af parlamentets 
valgperiode. Valgloven blev ændret, og der var argumenter fremme om mediedækning af 
valgkampagnen. Det endte med, at Meciars koalition tabte, og Mikulas Dzurinda blev ny 
premierminister. 
 
b) Institutioner 
Det slovakiske parlament proklamerede Slovakiets suverænitet i juli 1992. Den slovakiske 
forfatning blev vedtaget den 3. september 1992, og den tjekkoslovakiske forbundsforsamling gav 
det nødvendige trefemtedels flertal til en lov, som ophævede føderationen den 25. november 
1992. Den nye slovakiske stat blev officielt oprettet den 1. januar 1993. Forfatningen anerkender 
et flerpartisystem, fri markedsøkonomi og overholdelse af menneskerettighederne. Den 
udøvende magt blev overdraget til et parlament med ét kammer, som blev omdøbt til Den 
Slovakiske Republiks Nationalråd, da uafhængigheden trådte i kraft. Parlamentet har 150 
medlemmer, som vælges for en fireårig periode. Ministerpræsidenten udpeges af præsidenten. 
 
Slovakiet er opbygget som en national enhedsstat. I juli 1996 indførtes en ny administrativ 
struktur, som inddelte landet i 8 regioner og 79 administrative regioner. Oprettelsen af den nye 
struktur blev kritiseret af oppositionen, da den krævede ansættelse af yderligere 20 000 offentligt 
ansatte, hvilket frygtedes at give Meciar endnu større kontrol. 
 
Valgene til Det Slovakiske Nationalråd fandt sted den 25. og 26. september 1998. 
Stemmeprocenten lå helt oppe på 84%, et af de højeste tal for noget valg i Central- og Østeuropa 
siden 1989. Resultatet var et nederlag for den afgående ministerpræsident, Vladimir Meciar. Selv 
om hans parti, Bevægelsen for et Demokratisk Slovakiet (HZDS), fik de fleste mandater, gik det 
8% tilbage i forhold til det foregående valg, og dets tidligere koalitionspartier klarede sig dårligt. 
Resultatet var, at Mikulas Dzurinda, lederen af Den Slovakiske Demokratiske Koalition (SDK), 
til sidst blev opfordret til at danne regering. Efter en ikke helt nem forhandlingsproces blev der 
opnået enighed om en firepartiskoalition bestående af SDK, Partiet for Det Demokratiske 
Venstre (SDL), Medborgerpartiet (SOP) og Det Ungarske Koalitionsparti (SMK). Tilsammen 
har disse partier 93 ud af de 150 sæder i parlamentet, hvilket er mere end de tre femtedeles 
flertal, der er nødvendigt for at få vedtaget visse nøgleforanstaltninger, såsom valg af en 
præsident. Et interessant træk ved valget er SOP's resultater. Partiet ledes af Rolf Schuster, som 
er borgmester i Kosice, Slovakiets næststørste by, og 19% af samtlige de stemmer, partiet fik, 
kom fra den by og over 50% fra den østlige del af landet. 
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Resultatet af valget var som følger: 
 
 
PARTI MAN-

DATER 
1994 

STEMMER I 
% 1998 

MAN-
DATER 1998

Bevægelsen for et Demokratisk Slovakiet (HZDS) 61 27,00 43 
Det Slovakiske Nationale Parti (SNS) 9 9,07 14 
Den Ungarske Koalition (SMK)a 17 9,12 15 
Partiet for Det Demokratiske Venstre (SDL)a - 14,66 23 
Den Slovakiske Demokratiske Koalition (SDK)a - 26,33 42 
Medborgerpartiet (SOP) a - 8,01 13 
Fælles Valg 18 - - 
Den Kristelig-Demokratiske Bevægelse (KDH) 17 - - 
Demokratisk Union (DU) 15 - - 
Slovakiets Arbejdersammenslutning (ZRS) 13 1,30 0 
Andre 0 4,51 - 
I alt 150 100,0 150 

a Parti i den nye koalitionsregering 
 
c) Aktuelle spørgsmål 
i) Politisk opbrud 
Det politiske landskab i Slovakiet er fortsat omskifteligt. Gentagne forsøg på at gøre Den 
Slovakiske Demokratiske Koalition (SDK) – der er den største af koalitionspartnerne i 
regeringen, og som ledes af premierministeren, Mikulas Dzurinda – til en samlet magtfaktor er 
slået fejl. Dzurinda har taget samme skridt som den største SDK-partner, Den Kristelig-
Demokratiske Bevægelse (KDH). Dette partis leder og Dzurindas største rival, justitsminister Jan 
Carnogursky, har allerede erklæret, at hans parti vil stille op til det næste parlamentsvalg på egen 
hånd. Senest har Dzurinda bekendtgjort stiftelsen af et nyt politisk parti, Den Slovakiske 
Demokratisk Kristelige Union (SDKU), som blev officielt anmeldt den 14. februar 2000. 
 
 I perioden september til slutningen af oktober 1999 blev der stiftet yderligere to nye partier: Den 
tidligere ambassadør til Den Tjekkiske Republik under Meciar-regeringen, Ivan Mjartan, stiftede 
Det Demokratiske Centerparti, og det tidligere medlem af Partiet for Det Demokratiske Venstre 
(SDL), Robert Fico, stiftede Smer (Retning), en ikke-ideologisk politisk gruppering. Ifølge de 
seneste meningsmålinger ville Smer være det trejdestørste parti, hvis der var valg på tidspunktet 
for undersøgelsen. 
 
Situationen i oppositionen er ikke mindre omskiftelig. Indgåelsen af en længe bebudet aftale 
mellem de to største oppositionspartier er blevet udsat. Hensigten med aftalen er at styrke 
chancerne ved et kommende valg for Bevægelsen for et Demokratisk Slovakiet (HZDS) og Det 
Slovakiske Nationale Parti (SNS). Årsagen til udsættelsen af aftalen har været genstand for 
spekulationer.  
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ii) Folkeafstemning om valg i utide 
En folkeafstemning om valg i utide er det seneste initiativ, Bevægelsen for et Demokratisk 
Slovakiet (HZDS) har taget med støtte fra Det Slovakiske Nationale Parti (SNS). Hvis 
folkeafstemningen udmundede i et positivt resultat, ville det betyde, at der skulle afholdes valg 
senest 150 dage efter folkeafstemningsdatoen. Præsident Rudolf Schuster modsatte sig ikke 
initiativet, idet han i forvejen havde fået bekræftet af en række uafhængige jurister, at tiltaget 
ikke var lovstridigt. Partnerne i koalitionsregeringen gav imidlertid udtryk for bekymring over 
initiativet og beklagede præsidentens beslutning. Endvidere har folkebevægelsen Unge for 
Medborgersamfundet opfordret befolkningen til at give udtryk for sin modstand mod 
folkeafstemningen ved at afstå fra at stemme. Ifølge forfatningen er en valgdeltagelse på mindst 
50 % nødvendig, for at folkeafstemningsresultatet er gyldigt; men man er ikke ved tidligere 
folkeafstemninger nået over denne tærskel. 
 
iii) Sigøjnermindretallet 
Behandlingen af Slovakiets største sigøjnerbefolkning har givet anledning til voksende 
bekymring i EU. Et stort antal slovakiske sigøjnere har for nylig søgt asyl i EU-medlemsstater. 
Samtidig med at EU-embedsmænd har udtrykt bekymring over de dårlige leveforhold og den 
høje arbejdsløshed blandt sigøjnerne, har de erkendt, at problemet er dybt rodfæstet og anser 
Dzurinda-regeringens bestræbelser på at løse det som troværdige. Regeringen har f.eks. søgt for 
nylig at fjerne de sidste rester af en officiel forskelsbehandling ved at beordre Den Nationale 
Arbejdsformidlingsmyndighed til at standse en praksis, som gik ud på at opføre arbejdsløse 
sigøjnere i særlige registre. Regeringen hævder, at den seneste emigrationsbølge i vid 
udstrækning har været økonomisk begrundet, og som et tydeligt tegn på støtte til dette synspunkt 
har Norge og Finland så godt som afvist alle slovakiske asylsøgende sigøjnere.  
 
iv) Kerneenergi 
Slovakiet har afklaret sin fremtidige kerneenergistrategi. Slovakiet havde oprindelig indvilget i at 
nedlukke det sovjetkonstruerede Jaslovske Bohunice-atomkraftværk i 2000, men udskød derefter 
nedlukningstidspunktet til 2010. Slovakiet har siden accepteret at lukke værkets to reaktorer i 
2006 og 2008. Kommissionen har accepteret dette som et rimeligt kompromis og har fået de 
østrigske embedsmænd til at gå med til dette, da den østrigske regering havde truet med at 
nedlægge veto mod Slovakiets optagelse i EU, hvis der ikke blev fundet en tilfredsstillende 
løsning på dette problem. 
 
Regeringen har imidlertid udsat beslutningen om en eventuel standsning af opførelsen af en 
tredje og fjerde reaktor på Mochovce-atomkraftværket til marts måned. Økonomiminister 
Lubomir Harach har dog givet til kende, at det ”ikke er særlig sandsynligt”, at regeringen vil 
beslutte at videreføre projektet, men at man måske ville ”sælge de ikke færdiggjorte reaktorer til 
en udenlandsk investor”. Omkostningerne i forbindelse med fuldførelsen af projektet anslås at 
udgøre 51 mia. SKK (1,23 mia. US$), og anlægsinvesteringen forventes først at give et afkast 
efter 17 år.   
 
v) Retssagen mod Ivan Lexa 
Ivan Lexa, der tidligere var direktør for det slovakiske efterretningsvæsen, har indgivet en klage 
til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i forbindelse med den fortsatte efterforskning 
imod ham for magtmisbrug og deltagelse i kidnapningen af den tidligere præsident Michal 
Kovac’ søn i 1995. Lexa havde fået bevilget amnesti af den tidligere premierminister, Vladimir 
Meciar, hvis efterfølger, Mikulas Dzurinda, ophævede amnestien. Et dommerkollegium i 
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Slovakiets Forfatningsdomstol, som behandlede sagen mod Lexas tidligere vicedirektør, udtalte, 
at ophævelsen af amnestien var forfatningsstridig. Tidligere havde et dommerkollegium, som 
behandlede Lexas egen sag, imidlertid udtalt, at ophævelsen var lovlig. De slovakiske 
myndigheder fortsætter efterforskningen mod Lexa. Lexa påstod i sin klage, at hans 
grundlovssikrede rettigheder blev krænket ligesom princippet om, at enhver tvivl skal komme 
den tiltalte til gode. 
 
Tidligere havde Forfatningsdomstolen i en afgørelse af 20. december bestemt, at Den Slovakiske 
Efterretningstjenestes (SIS) tidligere vicedirektør, Jaroslav Svechotas grundlovssikrede 
rettigheder var blevet krænket ved beslutningen om at ophæve amnestien. Domstolen beordrede, 
at efterforskningen mod Svechota blev standset. 
  
vi) Benes-dekreterne 
Trods de kommende forhandlinger med EU bekræftede Slovakiets regering, at den ikke agtede at 
drøfte Benes-dekreterne, da der var tale om et ”følsomt emne”, som først skulle behandles 
nærmere af historikere, inden der kunne træffes en politisk beslutning. 
 
Deltagelsen af Den Ungarske Koalition i Mikulas Dzurindas regering blev kun accepteret af 
visse koalitionspartnere på den betingelse, at man i koalitionsregeringens regeringsperiode, som 
først udløber i 2002, ikke rører ved dekreterne fra 1945, som i sin tid førte til fordrivelsen af 
tyskere og ungarere. 
 
Ifølge Radio Free Europe (RFE) fortalte statssekretæren for udenrigspolitik, Jan Figel, for nylig 
journalister i Bratislava, at Slovakiet hverken vil deltage i EU’s sanktioner imod Østrig eller give 
efter for Wolfgang Schüssel-regeringens krav om, at østrigske borgere, som var deporteret fra 
Tjekkoslovakiet som følge af Benes-dekreterne, modtog erstatning. Han sagde, at ”Slovakiet 
siden 1991 havde forkastet princippet om kollektiv skyld ud fra den overbevisning, at det var 
vigtigere at arbejde for fremtiden end at være fikseret på fortiden”. 
 
vii) Striden om Gabcikovo-dæmningen 
I december 1999 fremlagde den ungarske regerings Donau-kommissær et forslag til løsning af de 
to landes retstvist vedrørende Gabcikovo-dæmningen over Donau. Forslaget byggede på 
Ungarns afvisning af at bygge en lavere dæmning ved Nagymaros, således som det var planlagt i 
den mellemstatslige traktat fra 1977, eller ved Pilismarot, et anlægssted man havde overvejet 
senere, samtidig med at Ungarn gav afkald på sin ret til den oprindelig aftalte andel af den 
elektricitet, som blev fremstillet ved Gabcikovo. Til gengæld anmodede Ungarn Slovakiet om at 
tillade, at Ungarns vand, som hidtil blev anvendt til at fremstille elektricitet, blev ledt ind i 
Ungarns Szigetkoez-region ud over den mængde vand, som var nødvendig for at spare plante- og 
dyrelivet i denne region og i området ved den oprindelige flodseng. 
 
Det 1 100 sider store dokument omfattede også et 10-siders sammendrag af de juridiske 
spørgsmål, som sagen rejser. Den ungarske part ønskede, at vandløbet blev ændret, uden at der 
blev bygget yderligere dæmninger. Ifølge et ungarsk skøn ville tilførslen af ekstra vand til Maly 
Zitny Ostrov, forbedringen af forholdene for sejladsen på Donau i Nordvestungarn og 
udviklingen af området omkring Dunaktiliti kræve en investering på ca. 70 mia. HUF over en 
årrække. 
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Ifølge den slovakiske regeringskommissær for implementeringen af den kendelse, Den 
Internationale Domstol i Haag har afsagt vedrørende projektet, vil det tage flere måneder at 
gennemgå forslaget, og Slovakiet vil først da kunne offentliggøre sin officielle stillingtagen til 
dette.  
 
viii) Mindesmærke for Jozef Tiso 
Kommunalbestyrelsen i Zilina har besluttet at afsløre en mindeplade til ære for Slovakiets 
statschef under den 2. verdenskrig, Jozef Tiso. Afsløringen skal ifølge planen finde sted den 14. 
marts, på årsdagen for oprettelsen af nazimarionetstaten under ledelse af Tisos ledelse. 
Beslutningen blev stærkt kritiseret, men blev forsvaret af byens borgmester, en tidligere leder af 
Det Slovakiske Nationale Parti (SNS). 
 
 
III. DEN ØKONOMISKE SITUATION 
 
a) Indledning 
Slovakiets økonomi virker umiddelbart imponerende, men kæmper med grundlæggende 
strukturelle problemer. Det opmuntrende er, at BNP voksede med 6 % i 1998, og tallet har været 
klart positivt siden 1994. Det er imponerende, at hele 85 % af økonomien er på private hænder, 
og siden Berlin-murens fald har økonomien været fokuseret på Vesten, og EU tegner sig nu for 
størstedelen af udenrigshandelen. 
 
Alligevel vedbliver inflationen med at stige og forventes at nå 16 % ved udgangen af 1999. 
Endnu mere foruroligende er, at inflationen måske samtidig når op på 18 %. I andre lande, som 
befinder sig i en overgangsperiode, har en høj arbejdsløshed kombineret med økonomisk vækst 
kunnet tilskrives en stigning i produktiviteten og moderniseringstiltag; dette er ikke tilfældet i 
Slovakiet. 
 
Den økonomiske vækst er blevet fastholdt gennem statslig intervention og en noget fordægtig 
alliance mellem regering, industri og banker. Privatisering har kun bidraget med 11,9 mia. SKK 
til statskassen siden 1995 ud af aktiver, som anslås at udgøre 109 mia. SKK. Hertil kommer, at 
det uigennemsigtige erhvervsmiljø i høj grad har afskrækket udenlandske investeringer, og et 
samlet beløb på 172 mio. US$ i 1998 er ekstremt lavt i sammenligning med nabolandene i 
regionen. Følgerne af denne politik har været et uholdbart stort underskud på statsbudgettet på 
5,5 % af BNP i 1998 og et underskud på betalingsbalancens løbende poster svarende til 11 % af 
BNP. 
 
b) Den nye regerings politik 
I erkendelse af problemernes alvor har regeringen erklæret, at den vil reducere underskuddet på 
statsbudgettet til 2 % af BNP og halvere underskuddet på betalingsbalancens løbende poster 
inden udgangen af 2000. I dette øjemed blev der vedtaget en økonomisk slankekur i maj 1999. 
Momssatsen blev hævet fra 6 til 10 %, der blev indført en ekstra importafgift, priserne på 
elektricitet, opvarmning, gas og husleje blev sat i vejret og regeringens udgifter beskåret med 
45 mio. US$. 
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Samtidig med en opbremsning af den økonomiske vækst til mellem 2 og 3 % i 1999 vil disse 
foranstaltninger utvivlsomt øge arbejdsløsheden og inflationen i løbet af året. De skulle dog 
bidrage til at stabilisere økonomien og vil måske – kombineret med en liberalisering af markedet 
– medvirke til en styrket vækst i 2000. 
 
c) Banksektoren 
Banksektoren er i vid udstrækning medvirkende til Slovakiets problemer. Som følge af den 
foregående regerings politik, lider denne sektor nu under en stor mængde dubiøse fordringer og 
en lav likviditet. I betragtning af en rekordlav tillid til banksektoren og en bekymring i udlandet 
for, at sektorens problemer vil hæmme den økonomiske vækst, har regeringen meddelt, at den vil 
iværksætte et ambitiøst privatiseringsprogram. Selv om dette initiativ hilses velkommen, er der 
en bekymring for, at omkostninger i forbindelse med en kapitalrekonstruktion af bankerne vil 
vælte regeringens planer for en sanering af statsbudgettet. Den Internationale Valutafond (IMF) 
har skønnet, at de samlede omkostninger vil udgøre 412 mio. US$ - et tal, som visse 
finansanalytikere anser for stærkt optimistisk. Desuden er der behov for en mere gennemsigtig 
lovgivning på det finansielle område og en generel rationaliseringsindsats for at genopbygge 
tilliden. 
 
d) Korruptionsbekæmpelse 
Om regeringens økonomiske reformprogram skal lykkes vil afhænge af forvaltningens evne til at 
bekæmpe økonomisk kriminalitet og korruption, som florerede under den tidligere regering. I en 
nylig undersøgelse foretaget af Transparency International, en ikke-statslige organisation for 
korruptionsbekæmpelse, blev Slovakiet rangeret som den mest korrupte af de centraleuropæiske 
overgangsøkonomier. Den nuværende regering har truffet en række foranstaltninger, der vil 
forbedre situationen. F.eks. betyder en  nylig revision af straffeloven, at det at tilbyde bestikkelse 
nu udgør en strafbar handling (tidligere blev alene det at tage imod bestikkelse anset for 
strafbart). Hertil kommer, at regeringen har anmodet Transparency International om at overvåge 
alle offentlige udbud og at udarbejde et program for bekæmpelse af korruption. 
 
e) Udenrigshandel 
EU’s betydning som Slovakiets handelspartner er vokset støt siden 1993; EU aftog således i 
1998 52 % af Slovakiets eksport (mod 30 % i 1993) og tegnede sig for 50 % af Slovakiets import 
(mod 28 % i 1993). Hvad eksporten til EU angår, var de største aftagere Tyskland (57 %), Italien 
(13 %) og Østrig (12 %). Importen fra EU hidrørte primært fra de samme tre lande: Tyskland 
(53 %), Østrig (12 %) og Italien (11 %). 
 
EU’s handelsbalance i forhold til Slovakiet har de fleste år været positiv, men denne tendens er  
tilsyneladende vendt i 1999. 
 
f) Udsigter  
Godkendelsen af Slovakiet som et ansøgerland vil sætte regeringen i stand til at trække en klar 
skillelinje mellem sin egen politik og sine forgængeres. Af ligeså stor betydning er det, at 
udsigten til en kraftig vækst i den konkrete støtte fra EU-fonde og muligheden for en større 
tilgang af udenlandsk kapital som følge af et forbedret internationalt image sandsynligvis vil lette 
noget af den politiske byrde, som nødvendige, men upopulære reformer hidtil har lagt på 
regeringens skuldre. 
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Renten er faldet brat siden starten af 2000, og realmarkedsrenten blev negativ i januar. I 2000-01 
vil regeringen stile mod at sælge de store statsejede banker og finde strategiske investorer til 
forsyningsselskaberne, medens det vil tage noget længere tid at forbedre erhvervsklimaet. 

BNP: Economist Intelligence Unit (EIU) skønner, at væksten i økonomien i 1999 udgjorde 
1,8 % som helhed, hvilket er betydeligt mere en oprindelig forudset. Den indenlandske 
efterspørgsel forventes vedvarende at være meget svag i perioden indtil 2001, eftersom 
arbejdsløsheden næsten er oppe på 20 %, og reallønnen er faldende. Investeringsniveauet vil 
også vedvarende være lavt. Væksten i perioden indtil 2001 vil derfor være eksportdrevet, men en 
stærk koruna vil dæmpe udlandets efterspørgsel efter Slovakiets traditionelt prisfølsomme 
eksportvarer. EIU forventer en stigning på 2 % i år og 3 % næste år. 

Inflation: Inflationen i forbrugerpriserne voksede til 10,5 % i gennemsnit i 1999 i 
sammenligning med 6,7 % i 1998, hovedsagelig som et resultat af stigninger i de styrede priser. 
En øget gældsætning inden for forsyningssektoren og nødvendigheden af at forberede 
tiltrædelsen af EU vil tvinge regeringen til at fortsætte prisliberaliseringen i 200-01, og det 
forventes, at inflationen vil udgøre 14 % i gennemsnit i 2000, inden den falder til encifrede tal i 
2001. 

Vekselkurs: EIU forventer et yderligere opadgående pres på korunaen, efterhånden som 
tilgangen af udenlandske direkte investeringer vokser, og porteføljeinvestorerne forsøger at 
udnytte renteforskellene. Det forventes derfor, at korunaen vil stige i værdi målt i faste priser i 
2000-01, hvorefter kursen vil stabiliseres. 

Betalingsbalancens løbende poster: Underskuddet på betalingsbalancens løbende poster 
udviste i 1999 et brat fald til 5,2 % af BNP ifølge de foreløbige skøn. Selv om der forventes en 
hurtigere vækst i 2000 i EU, som aftager over halvdelen af den slovakiske eksport, vil den stærke 
koruna begrænse væksten i eksporten. En stigning i korunaens værdi målt i faste priser og 
fjernelsen af den ekstra importafgift vil øge efterspørgslen efter importvarer trods et trykket 
økonomisk klima. Underskuddet vil indsnævres til 4,3 % af BNP i år og til 3,9 % næste år. 

Prognoseoversigt (EIU)    

(årlige procentvise ændringer, medmindre andet er anført) 
 

1998(a) 1999(b) 2000(c) 2001(c)

Vækst i BNP i faste priser 4.4 -0.5 0.0 2.0
Industriproduktion 0.9 -3.0 2.0 3.0
Landbrugsproduktion -0.6 1.0 -1.0 1.0
Tjenesteydelser 6.7 1.0 0.5 2.0
Forbrugerpriser(%)
Gennemsnit 6.7 10.8 14.0 7.0
Ved årets udgang 5.6 16.7 9.0 7.0
Arbejdsløshed (%, ved årets udgang) 15.6 18.0 18.4 16.4
Handelsbalance(mio. US$) -2,351 -1,100 -1,212 -1,173
Betalingsbalancens
løbende poster(mio. US$) -2,127 -980 -1,122 -1,088

(a) Faktiske tal. (b) EIU-skøn. (c) EIU-prognoser.     
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IV. FORBINDELSERNE TIL EU 
 
a) Kommissionen 
Den 13. oktober offentliggjorde Europa-Kommissionen den anden periodiske rapport om 
Slovakiets fremskridt mod tiltrædelse. Rapporten indeholder følgende konklusion: ”Takket være 
ændringer siden september 1998 opfylder Slovakiet nu Københavnskriterierne i politisk 
henseende. Domstolenes uafhængighed er de facto blevet forbedret, men skal endnu befæstes de 
jure, navnlig ved en forfatningsændring, hvorved prøvetiden for dommere afskaffes, og 
procedurerne for udnævnelse og afskedigelse af dommere ændres. Der er behov for en 
vedvarende indsats for at understøtte de demokratiske institutioners stabile funktion, udvide 
bekæmpelsen af kriminalitet og korruption og beskytte mindretallenes rettigheder. 
Opmærksomheden skal særlig rettes mod at forbedre sigøjnernes situation og bekæmpe den 
diskriminerende holdning i samfundet. Slovakiet er tæt på at kunne betragtes som en fungerende 
markedsøkonomi takket være den nye regerings modige beslutninger og imponerende 
reformdagsorden. Hvis disse beslutninger føres ud i livet i de kommende år, vil processen skride 
frem, og de retlige og økonomiske betingelser for en fungerende markedsøkonomi vil være til 
stede. Vedvarende fremskridt mod en bæredygtig makroøkonomisk stabilitet og realisering af 
strukturreformprogrammet burde sætte Slovakiet i stand til at klare konkurrencepresset og 
markedskræfterne i Unionen på mellemlang sigt. I 1999 vedtog Slovakiet foranstaltninger til at 
reducere de interne og eksterne ubalancer, og de første resultater er opmuntrende. Der er 
vedtaget planer for privatisering af de resterende statsejede virksomheder og banker, og der er 
foranstaltninger i gang til at fremskynde omstruktureringen af virksomheder og banker. 
Slovakiet vil skulle sikre, at disse struktur- og lovreformer er bæredygtige, og særlig udvikle 
banksektorens evne til at spille sin rolle som finansiel formidler ved at fuldføre privatiseringen 
på en gennemsigtig og markedsbaseret måde og ved at ændre konkurslovgivningen og anvende 
den effektivt. Konsolidering af den makroøkonomiske stabilitet vil skulle prioriteres, særlig 
gennem en mere dybtgående reform af de offentlige finanser på mellemlang sigt. 
 
Slovakiet har gjort store fremskridt med lovgivningstilnærmelsen på området det indre marked. 
Der er vedtaget en lov om offentlige indkøb, som er tilpasset regelværket, og som indeholder 
bestemmelse om oprettelse af en uafhængig myndighed for offentlige indkøb. Der er vedtaget 
rammelovgivning vedrørende standarder og certificering, hvori er indarbejdet principperne for 
den nye og globale tilgang, som skulle kunne bane vejen for en yderligere tilpasning i denne 
sektor. Der er gjort et stort arbejde på konkurrenceområdet med ophævelsen af den 
kontroversielle lov om virksomhedsrevitalisering og vedtagelse af en statsstøttelov. Med 
sidstnævnte lov vil det blive lettere at føre tilsyn med statsstøtte. Der er gjort et stort fremskridt 
med tilpasningen i energisektoren med et tilsagn om, hvornår Bohunice-atomreaktorerne vil 
blive lukket. Der er registreret en vis udvikling på området banker og finansielle tjenesteydelser i 
retning af en forbedring af gennemsigtigheden og beskyttelse af minoritetsaktionærer. I den 
sociale sektor er der opnået positive resultater med en forbedring af dialogen mellem 
arbejdsmarkedets parter. På andre området i regelværket er der kommet ny gang i arbejdet, og 
der er truffet policy-beslutninger, som orienterer tilpasningsprocessen i den rigtige retning, men 
der har været meget få konkrete fremskridt med hensyn til vedtagelse af lovgivning. Som 
eksempel kan nævnes miljøområdet, hvor gennemførelsesprocessen blev reaktiveret med 
vedtagelsen af nogle forordninger om luft og naturbeskyttelse, men størstedelen af 
miljøregelværket er endnu ikke gennemført. På området retlige og indre anliggender er der på 
samme måde sket et vist fremskridt med indføjelse af visse former for kriminelle handlinger i 
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strafferetten og ratificering af nogle vigtige internationale konventioner, men der er endnu meget 
at gøre med hensyn til ændring af udlændinge- og asyllovgivningen og konsolidering af 
indsatsen mod organiseret kriminalitet og korruption. Tilpasningen af transportlovgivningen 
halter bagud. Regeringens intentioner med hensyn til regionaludvikling vil skulle omsættes i 
konkrete tiltag. Der er ikke sket væsentlige fremskridt med hensyn til landbrug og dyre- og 
plantesundhed. Det samme gælder sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at 
samme indsats, som blev gjort for at få vedtaget grundlæggende lovgivning om det indre 
marked, nu også rettes mod andre områder i regelværket for at få indhentet de seneste års 
forsinkelser på lovgivningsområdet. 
 
For så vidt angår den administrative kapacitet, er koordineringen af EU-politiske spørgsmål 
blevet forbedret; der er taget de første skridt til at adskille de lovgivnings-, standardiserings-, og 
akkrediteringsmæssige opgaver på standardiseringsområdet; de nyligt vedtagne love fastsætter, 
at der skal etableres centrale strukturer for det indre marked, og opmærksomheden har i stigende 
grad været rettet mod at forbedre kapaciteten på miljøområdet. Der er imidlertid ikke vedtaget 
den lov om reform af den offentlige sektor, som er nødvendig som grundlag for en yderligere 
forbedring af den administrative kapacitet i specifikke sektorer af regelværket. På andre centrale 
områder, såsom regionaludvikling, finanskontrol og retlige og indre anliggender, er etableringen 
af relevante institutioner blevet forsinket. Der er et generelt behov for at sikre regeludstedende 
og tilsynsførende organers uafhængighed. I betragtning af de forsinkelser, der har været i 
Slovakiet med forberedelserne til medlemskab, er det vigtigt, at forberedelsen af lovgivning 
ledsages nøje af planer for en styrkelse af den dermed forbundne administrative kapacitet. 
Slovakiet vil i høj grad skulle øge sin indsats med hensyn til udarbejdelse af lovgivning og 
forbedring af kapaciteten til at anvende og håndhæve den. Slovakiet har behandlet 
tiltrædelsespartnerskabets kortfristede prioriteter vedrørende politik, statsstøtte og det indre 
marked tilfredsstillende. Opmærksomheden har imidlertid ikke i tilstrækkelig grad været rettet 
mod den administrative kapacitet og miljøområdet.” 
 
Rapporten findes i sin fulde ordlyd (på engelsk, fransk og tysk) på Kommissionens websted 
vedrørende udvidelsesprocessen på 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/rep_10_99/aa.htm.  Oplysninger om 
Kommissionens oprindelige udtalelse og første periodiske rapport findes i den foregående 
briefing (PE 167.609/ændr.2). 
 
b) Europa-Parlamentet 
Den 8. oktober 1998, efter valget i Slovakiet, vedtog Parlamentet en beslutning (B4-0898, 0913, 
0928, 0936 og 0938/98), hvori det ”lykønsker den slovakiske befolkning med resultaterne af de 
nationale valg den 25.-26. september 1998, som har medført et afgørende politisk skifte” og 
”opfordrer den kommende slovakiske regering til som øverste punkt på dagsordenen at sætte 
indførelsen af et politisk system..., der til fulde respekterer menneskerettighederne, 
mindretallenes rettigheder, demokratiet og retsstaten”. Endvidere opfordrer det Rådet og især 
Kommissionen til ”at tage hensyn til den nye politiske situation og udvise den nødvendige 
fleksibilitet under screeningsprocessen og udarbejdelse af rapporten om situationen i Slovakiet 
med hensyn til opfyldelsen af de politiske kriterier for medlemskab af Den Europæiske Union og 
dermed skabe mulighed for, at Den Europæiske Union kan tage sin holdning til Slovakiet op til 
fornyet overvejelse”. 
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Lidt senere, den 3. december 1998, vedtog Parlamentet en beslutning (A4-0427/98) om 
Slovakiets ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union med henblik på Det 
Europæiske Råd i Wien (den 12.-13. december 1998). Heri opfordrer Parlamentet ”Det 
Europæiske Råd til at udvise fleksibilitet i forbindelse med den nye undersøgelse af Slovakiets 
ansøgning ..., således at den endelige afgørelse [om at indlede optagelsesforhandlinger] kan blive 
truffet senest under det tyske formandskab” og ”Kommissionen ... til at tage situationen i 
Slovakiet op til fornyet vurdering, så Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd kan udtale sig 
endeligt om Slovakiets tiltrædelsesansøgning i løbet af første halvår af 1999”. Parlamentet 
”forventer af de nye slovakiske myndigheder, at de udviser vilje til at gennemføre de nødvendige 
politiske reformer, der kan gøre Slovakiet til en virkelig retsstat, som respekterer de 
demokratiske principper, menneskerettighederne og mindretallenes rettigheder”. Og det 
opfordrer endvidere den nye slovakiske regering til at intensivere sin indsats for at opfylde 
Københavnskriterierne for medlemstab. 
 
 
c) Det Europæiske Råd 
På det Europæiske Råd i Helsingfors den 10. og 11. december 1999 bekræftede Det Europæiske 
Råd, at ”tiltrædelsesprocessen er en rummelig proces, som nu omfatter 13 ansøgerlande inden for 
en fælles ramme.” Det understregede, at ”EU har afgivet det klare politiske løfte, at det vil gøre 
sit yderste for at afslutte regeringskonferencen om institutionelle reformer, som herefter skal 
ratificeres inden december 2000. Når resultaterne af denne konference er ratificeret, bør EU være 
klar til at modtage nye medlemsstater fra udgangen af 2002, så snart de har vist, at de er i stand 
til at påtage sig de forpligtelser, der følger med et medlemskab, og forhandlingsprocessen er 
afsluttet med et positivt resultat.” 
 
Det Europæiske Råd “understregede på ny betydningen af høje standarder for nuklear sikkerhed i 
Central- og Østeuropa. Det opfordrer Rådet til at overveje, hvordan spørgsmålet om nuklear 
sikkerhed kan gribes an inden for rammerne af udvidelsesprocessen i overensstemmelse med de 
relevante rådskonklusioner.” 
 
”Det Europæiske Råd er fast besluttet på at yde et positivt bidrag til sikkerhed og stabilitet i 
Europa og har derfor, på baggrund af den seneste udvikling og Kommissionens rapporter, 
besluttet at indkalde til bilaterale regeringskonferencer i februar 2000 med henblik på at indlede 
forhandlinger med Rumænien, Slovakiet, Letland, Litauen, Bulgarien og Malta om betingelserne 
for deres tiltrædelse af EU og de traktattilpasninger, der følger heraf.” 
 
”Under forhandlingerne vil hvert enkelt ansøgerland blive vurderet på grundlag af sine egne 
resultater. Dette princip gælder både i forbindelse med indledning af forhandlingerne om de 
forskellige kapitler og under selve forhandlingsforløbet. For at fastholde tempoet i 
forhandlingerne bør omstændelige procedurer undgås. De ansøgerlande, der nu er inddraget i 
forhandlingsprocessen, vil have mulighed for inden for en rimelig periode at indhente de lande, 
der allerede er i gang med forhandlingerne, hvis de har gjort tilstrækkeligt store fremskridt i 
deres forberedelser. Fremskridtene i forhandlingerne skal følges af fremskridt med hensyn til 
indarbejdelsen af gældende fællesskabsret i lovgivningen og den faktiske gennemførelse og 
håndhævelse deraf.” 
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”På baggrund af udviklingen og de afgørelser, der træffes vedrørende tiltrædelsesprocessen i 
Helsingfors, vil Europakonferencens videre forløb blive taget op til fornyet overvejelse. Det 
kommende franske formandskab har meddelt, at det agter at indkalde til et møde under 
konferencen i andet halvår af 2000.” 
 
Efter denne erklæring indledes de formelle tiltrædelsesforhandlinger den 15. februar 2000. De 
egentlige forhandlinger påbegyndes efter planen den 28. marts med de første møder på 
stedfortræderniveau med hver af de seks lande. Herefter vil Slovakiet blive underrettet om, inden 
for hvilke kapitler af EF-regelværket EU agter at indlede forhandlingsprocessen. Kommissionen, 
der går ind for en umiddlebar start på forhandlingerne inden for fem til otte kapitler (afhængig af 
hvor forberedt de enkelte lande er), fremlægger efter planen forslag for medlemsstaterne den 8. 
marts. 
 
d) Den slovakiske regerings holdning 
Mikulas Dzurinda hilste den 10. december 1999 EU’s beslutning om at inddrage Slovakiet i 
tiltrædelsesforhandlingsprocessen velkommen og kaldte det ”den vigtigste begivenhed i 
Slovakiets historie”; han tilføjede, at Slovakiet sigtede mod at tiltræde EU den 1. januar 2004 
”sammen med nabolandene, Den Tjekkiske Republik, Ungarn og Polen”. Slovakiets 
udenrigsminister, Eduard Kukan, erklærede, at indledningen af tiltrædelsesforhandlinger var det 
første konkrete resultat på europæisk plan af de politiske forandringer, der indtraf i Slovakiet i 
1998. Kukan tilføjede, at Slovakiet ville være rede til at forhandle de 15 ud af de 31 kapitler af 
EF-regelværket, og han håbede, man kunne tage fat på og afslutte så mange kapitler som muligt i 
løbet af 2000. EU’s beslutning blev ligeledes hilst velkommen af oppositionspartierne med 
undtagelse af det Slovakiske Nationale Partis leder, Anna Malikova, som erklærede, at det ”ikke 
tjente Slovakiet til ære” at være i selskab med lande som Rumænien og Bulgarien. 

 
 
 

*   *   * 
 
 
 

Flere oplysninger fås ved henvendelse til: 
Adam ISAACS, Europa-Parlamentet, GD IV, Bruxelles 
Kontoret for Internationalt Samarbejde, Analyser og Dokumentarisk Forskning 
Tlf.: +32  2  28 43072 / Fax: +32  2 28 49063 / e-mail: aisaacs@europarl.eu.int 
 
 
Oplysninger om den økonomiske situation fås ved henvendelse til: 
John WITTENBERG, Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg 
Afdelingen for Internationale og Institutionelle Anliggender 
Tlf.: +352  4300 22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int 
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BILAG 

 

DEN SLOVAKISKE REGERING  

  
Præsident (taget i ed den 15. juni 1999)    Rudolf SCHUSTER 
- - - - - - - 
REGERING (udnævnt den 30. oktober 1998) 
(De til partibogstaverne svarende partinavne 
er anført nedenfor) 
Premierminister       Mikulas DZURINDA (SDK) 
Viceministerpræsident-lovgivning     Lubomir FOGAS (SDL) 
Viceministerpræsidenet-økonomi     Ivan MIKLOS (SDK) 
Viceministerpræsident-europæisk integration   Pavol HAMZIK (SOP) 
Viceministerpræsident-mindretalsrettigheder    Pal CSAKY (SMK) 
- - - - - - - 
MINISTRE: 
Landbrugsminister       Pavol KONCOS (SDL) 
Minister for bygge- og anlægsvirksomhed  
og offentlige arbejder       Istvan HARNA (SMK) 
Kulturminister        Milan KNAZKO (SDK) 
Forsvarsminister       Pavol KANIS (SDL) 
Økonomiminister       Lubomir HARACH (SDK) 
Undervisningsminister      Milan FTACNIK (SDL) 
Miljøminister        Laszlo MIKLOS (SMK) 
Finansminister        Brigita SCHMOGNEROVA 
(SDL) 
Udenrigsminister       Eduard KUKAN (SDK) 
Sundhedsminister       Tibor SAGAT (SDK) 
Indenrigsminister       Ladislav PITTNER (SDK) 
Justitsminister        Jan CARNOGURSKY  
(SDK) 
Arbejds-, social- og familieminister     Peter MAGVASI (SDL) 
Minister for administration og privatisering    Maria MACHOVA (SOP) 
Minister for transport, post og telekommunikation   Jozef MACEJKO (SDK) 
- - - - - - - 
 
PARTINAVNE: 
SDK – Den Slovakiske Demokratiske Koalition 
SDL – Partiet for Det Demokratiske Venstre 
SMK – Den Ungarske Koalition 
SOP - Medborgerpartiet 
- - - - - - - 
Formand for parlamentet      Jozef MIGAS (SDL) 
- - - - - - - 
Direktør for Slovakiets Centralbank     Vladimir MASAR 


