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 Narodil sa dňa 26. júla 1942 vo Zvolene. V r. 1959 ukončil stredoškolské štúdium potom 

pracoval ako referent Odboru miestneho hospodárstva na Okresnom národnom výbore v Žiari nad 

Hronom. Po skončení základnej vojenskej služby pôsobil vo vtedajšom Zväze mládeže, kde zastával 

viaceré funkcie, až v r. 1967 – 1968 bol predsedom OV ČSM v Žiari nad Hronom. Tu bol aj 

podpredsedom Výboru ľudovej kontroly ONV. 

 Odmietavý postoj k okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v r. 1968 mu vyniesol 

politickú i občiansku diskrimináciu. Po polročnej nezamestnanosti nastúpil pracovať ako pomocný tavič 

v ZŤS Dubnica nad Váhom. V r. 1974 úspešne ukončil diaľkové štúdium na Právnickej fakulte UK 

v Bratislave. Po promócii začal pracovať v Skloobale Nemšová, najskôr ako referent, neskôr podnikový 

právnik.  

 Po r. 1989 pôsobil vo vtedajšej Verejnosti proti násiliu. Neskôr, keď sa vedenie VPN viac 

angažovalo na strane federalistických síl, ktoré odmietali poskytnúť v rámci vtedajšej ČSFR Slovensku 

rovnoprávne postavenie, sa s VPN rozišiel. Pod jeho vedením vtedajšej ČSFR Slovensku rovnoprávne 

postavenie, sa s VPN rozišiel. Pod jeho vedením vznikla platforma VPN – Za demokratické Slovensko.  

 Od januára 1990 pôsobil ako minister vnútra a životného prostredia SR. V období po prvých 

slobodných voľbách od júna 1990 do apríla 1991 bol predsedom vlády SR. V júni 1991 bol zvolený za 

predsedu HZDS. V r. 1992 sa stal poslancom vtedajšej Slovenskej národnej rady, bol poverený 

zostavením vlády a stal sa jej predsedom. Potom, ako on sám, tak i vláda, ktorej bol predsedom zvážili, 

že ďalšie zotrvávanie Slovenska v spoločnom štáte s čechmi mohlo viesť k vážnemu politickému 

a ekonomickému poškodzovaniu národno – štátnych záujmov SR, po dlhých rokovaniach s českou 

reprezentáciou sa predovšetkým jeho zásluhou dospelo k dohode o rozdelení ČSFR na dva samostatné 

štáty – Českú republiku a Slovenskú republiku. 

 Bol prvým predsedom vlády Slovenskej republiky, vzniknutej 1. januára 1993. 

V r. 1994 , po mimoriadnych parlamentných voľbách, ktoré vyhralo HZDS, sa predsedom vlády SR stal 

opäť a v tejto funkcii pôsobil celé funkčné obdobie – až  do riadnych parlamentných volieb v septembri 

1998. Po celý čas bol aj predsedom HZDS. Mimoriadny Republikový snem HZDS ho 17. apríla 1999 

znova zvolil za predsedu HZDS na ďalšie funkčné obdobie.  


