Po přivítání a projednání formalit týkajících se ubytování se jako první ujal slova Ján Budaj a
seznámil představitele KC OF s politickou situací na Slovensku.
Ján Budaj: Boli sme dneska na rokovaní s predsedom SNR, ktorého sa nám podarilo
presvedčiť takým spôsobom, že prijal našu ponuku, že považujeme za záruku prípravy
demokratických volieb takýto postup. Jednak vyhlásenie predčasných takých doplňovacích
volieb. Ale riadnych, oni uvažovali o zo sto päťdesiatich poslancov o vylúčení asi tridsiatich
siedmich pre kompromitáciu. A my sme navrhli, aby to bolo viac, aby to bolo okolo stovky.
Najmä pre nefunkčnosť a neprimeranosť. Riadne nové voľby vyhlásiť sa zdráhali, teda bola
by to taká forma doplňovacích volieb. To pokiaľ sa týka SNR.
Ako viete, v SNR schválili vládu. Dostali sme zoznam vlády, v ktorej sú niektorým z nás
ponúkané také symbolické kreslá, ale vláda ako chce zostať v podstate pod vedením
terajšieho predsedu vlády [Pavola] Hrivnáka. S tým, že sa v nej chcú zachovať aj takí
zkompromitovaní politici ako teda je ministr školstva. Naše stanovisko k tej SNR, ktorá by
mala túto novú vládu vyhlásiť, bolo také, že navrhujeme, kým príde k tej zmene samotného
orgánu SNR, aby vo vláde bola väčšina nestraníkov, ale aj teda včítane nie zo strán
takzvaného Národného frontu. S tým, že ani nesúhlasíme s tým, aby Hrivnák mohol byť ďalej
predsedom tejto vlády. My navrhujeme, aby ním bol [Milan] Čič, terajší minister
spravodlivosti, alebo aspoň aby bol poverený zostavením vlády. Ktorý, zdá sa, je jediný aspoň
v stave konštruktívneho jednania, konštruktívneho konania, relatívne neskompromitovaný.
Václav Havel: Člen strany?
Ján Budaj: Člen strany. Ale navrhol som im obom, že by mali vystúpiť z nej, a ten predseda
SNR pravil, že ak to bude naše želanie, zajtra zo strany vystúpi.
(Všeobecný smích.) Ako bude konať Čič, nevieme. Ráno sa pokúsi zmeniť zostavu
predsedníctva SNR, v ktorom majú teraz totálnu dominanciu, hej. Z dvadsiatich troch teraz
majú dvadsať komunisti. Bude už iba dvadsať jeden členov, a bude z toho deväť komunistov,
traja Strana obrody, traja Strana slobody a šesť nestraníkov, ale to je irelevantné, lebo on
môže vyberať podľa zákona len zo zvolených poslancov, takže ti nestraníci, to bude dojička z
JRD a tak ďalej, hej. Takže na to som mu povedal, že toto nie je úprava, s ktorou by sa mohol
súdny, politicky zmýšlajúcí Slovák proste uspokojiť a za to žiadame, aby tá záruka bola vo
vláde. A tam ale normálne, riadnym menovaním opozície do dvojtretinovej väčšiny. S týmto
on súhlasil a povedal, že teda prebuduje, zajtra ráno, dneska ráno – v pol ôsmej začínajú –
predsedníctvo SNR tak, aby bola nádej, že to predsedníctvo neprijme takto vybudovanú vládu
a vráti vláde s týmito pripomienkami, za ktoré on sa stavia.

Milan Kňažko: A je odhodlaný podať demisiu v prípade, že ho nebude akceptovať –
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Budaj: Ak on neuspeje pred svojou SNR s týmito požiadavkami, tak podá demisiu ako
predseda SNR. Volá sa tento muž [Rudolf] Schuster, možno to viete. Konečne človek, ktorý
aspoň sa nejakým spôsobom artikuloval mezi tými plastelínami, ľuďmi totálne neschopnými
dialógu. Tak on toho dialógu je schopný, a vravím, teraz ide tak ďaleko, že on si uvedomuje,
že ak chce hrať rolu ako predseda SNR, nemôže byť členom komunistickej strany.
Alexandr Vondra, Václav Havel a Jiří Křižan seznámili Slováky se situací na federální a
české úrovni. Tato pasáž je vynechána, neboť její obdoba je již obsažena v dokumentech č. 39
a 40.

