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Úvod 

Veľmi ľahko sa stáva, že ľudia zabúdajú na minulosť a zabúdajú na to, čo v tej minulosti dosiahli. 

Preto je dobré pripomenúť si niektoré udalosti a najmä to, čo sa nimi podarilo získať. Existujú rôzne 

udalosti ako spomienky na koniec prvej svetovej vojny, koniec druhej svetovej vojny, pád Berlínske-

ho múru a mnohé iné, ktoré ovplyvnili históriu štátov sveta. Každý štát pristupuje k pamätným dňom 

rôznym spôsobom. Otázkou je, do akej miery vníma význam týchto pamätných dní spoločnosť 

v súčasnej dobe. Je dôležité rozprávať o pamätných dňoch, pretože ak si ich spoločnosť nebude neja-

kým spôsobom, či už v školách alebo v rodinách pripomínať, ľudia na nich časom zabudnú. 

Jeden z takýchto dní je 17. november 1989. Tento míľnik predznamenal pád komunistického reži-

mu a vznik samostatnej a demokratickej Slovenskej republiky. 17. novembra 1989 došlo 

v Československu k spontánnej revolúcii obyvateľstva proti vláde komunistickej strany, ktorá na 

území Československa presadzovala totalitný režim dlhých štyridsať rokov.  

 

1 Udalosti 17. novembra 1989 

Dňa 17. novembra 1989 uplynulo 50 rokov od brutálneho zásahu nacistických orgánov proti čes-

kým a slovenským vysokým školám a študentom. České a slovenské vysoké školy boli vtedy zatvore-

né a študenti odvlečení do koncentračných táborov, kde mnohí zahynuli. Toto tragické výročie si 

pražskí vysokoškoláci pripomenuli veľkou, režimom schválenou manifestáciou k Medzinárodnému 

dňu študentstva. Nešlo však iba o pietnu spomienku, ale predovšetkým o nespokojnosť s vtedajším 

stavom spoločnosti. Oficiálna akcia tak rýchlo prerástla do protirežimovej demonštrácie, ktorá vyvr-

cholila stretom účastníkov s pohotovostným plukom Verejnej bezpečnosti na Národnej triede. Pokoj-

ný študentský sprievod špeciálne zásahové oddiely surovo napadli a zranili mnoho účastníkov. Bru-

tálny zásah, ku ktorému polícia dostala priamy pokyn od straníckych predstaviteľov, predstavoval 

povestnú „poslednú kvapku“. Ignorácia zo strany vládnych predstaviteľov však bola tak veľká, že 

nerešpektovala ani citlivosť, s akou československá verejnosť stále reagovala na tragické udalosti, 

nacistické represie z roku 1939. A tak sa proti tomuto zásahu ešte v ten deň ozvali hlasné protesty, 

dokonca aj zo strany niektorých komunistických funkcionárov. Dalo sa čakať, že celá táto záležitosť 

bude mať ďalekosiahle následky, zvlášť ak nespokojnosť s komunistickým režimom vrela aj 

v ostatných socialistických krajinách. Nasledovala reťazová reakcia. Vo všetkých väčších mestách 

začali masové demonštrácie odsudzujúce tento brutálny zásah a žiadajúce jeho dôkladné vyšetrenie 

(Kováč, 1998, s. 295 – 296). Obdobie politických zmien v Československu medzi 17. novembrom 

a 29. decembrom 1989 viedlo k pádu režimu reálneho socializmu pod vládou komunistickej strany 

a k premene politického zriadenia späť na parlamentnú demokraciu. Zmeny v Československu boli 

umožnené predovšetkým stratou vojenskej a ekonomickej sily Sovietskeho zväzu a nadväzujúce zme-

nou politiky ZSSR vyhlásenou Gorbačovom, ktorý odmietol pokračovať v Brežnevovskej doktríne 
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a podporoval totalitnú formu socializmu vo všetkých zemiach socialistického tábora. Revolúcia je 

označovaná ako „nežná“ pre svoj nenásilný charakter. Okrem 17. novembra 1989, kedy boli účastníci 

rozohnaní Verejnou bezpečnosťou, bola Nežná revolúcia vykonaná bez násilia a oficiálne pri nej ne-

prišiel nikto o život (Pruša, 2011, s. 419). Podľa Dolejšího prvotnou mystifikáciou je tvrdenie, že 17. 

novembra 1989 došlo v Československu k spontánnej revolúcii obyvateľstva proti vláde komunistic-

kej strany. Vo svojej knihe, v ktorej analyzuje Nežnú revolúciu píše, že politický prevrat bol pripra-

vovaný približne od júna 1988. Udalosti k tomuto dňu boli pripravované už od previerok komunistic-

kej strany v rokoch 1969 až 1970 a to najmä od založenia Charty 77. Deň 17. november 1989 bol 

zvolený ako najideálnejší vzhľadom na skutočnosť, že je Medzinárodným dňom študentstva 

a garantuje medzinárodné ohlasy
1
 (Dolejší, 1991, s. 7 – 19). Nežná revolúcia tak ukončila vládu ko-

munistov, ktorí si dokonca sami odhlasovali zrušenie čl.4 Ústavy ČSSR o vedúcej úlohe KSČ ústav-

ným zákonom č.113/1989 Zb. (Chovanec, 1996, s. 39). Revolúcia trpezlivo vyčkala na čas svojej 

nežnosti, na okamih, keď organizmus totality, infikovaný už pri svojom zrode bacilom rozkladu, dos-

pel na prah agónie. Zbavený svojich represívnych opôr a tým aj možnosti zasiahnuť úderom a násilím, 

sa zrútil pod tlakom oslobodeného slova, pravdy, citu a ľudskej súdržnosti (Rakús, 1990, s. 9).  

 

2 Prieskum verejnej mienky 

V predchádzajúcej časti našej práce sme stručne zhrnuli priebeh Nežnej revolúcie. V druhej, nos-

nej časti práce pozornosť venujeme a zameriame na analýzu, ako sú udalosti 17. novembra 1989 a 

teda prechod od nedemokratickej k demokratickej spoločnosti, významné pre súčasnú generáciu mla-

dých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov a do akej miery im prikladá dôležitosť.  

V práci je prezentovaný prieskum, ktorého predmetom je analýza vnímania 17. novembra 1989 po 

25 rokoch. Cieľom prieskumu je zodpovedať nasledovné hypotézy: 

1. hypotéza – U ľudí vo veku od 15 do 25 rokov sa stráca povedomie o 17. novembri 1989 a 

súhlasia s prognózou postupného poklesu vnímania udalosti 17. novembra 1989. 

Vychádzame z predpokladu, že súčasná generácia vo veku od 15 do 25 rokov stráca povedomie 

celkovo o slovenskej histórii. Náš prieskum je zameraný výlučne na 17. november 1989. Myslíme si, 

že v rodinách sa o tejto téme nevedú diskusie a v školách je obdobiu Nežnej revolúcie nevenovaný 

dostatočný priestor.  

2. hypotéza – Mladí ľudia vo veku od 15 do 25 rokov neregistrovali oslavy 25. výročia Nežnej 

revolúcie, ktoré sa uskutočnili v novembri 2014.  

Je potrebné skonštatovať, že oslavy 25. výročia 17. novembra 1989, ktoré sa uskutočnili 

v novembri tohto roku boli zorganizované na špičkovej úrovni. Vychádzame z predpokladu, že keďže 

neboli médiami až tak propagované, občianska spoločnosť ich mala možnosť zaregistrovať len 

v minimálnej miere.  

Prieskum bol uskutočnený v dňoch 1. november až 1. december 2014 na vzorke 150 respondentov 

vo veku od 15 do 25 rokov, priemerný vek 19,3. Respondenti disponovali rôznym vzdelaním, vzorka 

respondentov bola v pomere mužov a žien 68:67. Odpovede sa líšili najmä z hľadiska veku a vzdela-

nia, nie z hľadiska pohlavia. 

Respondenti odpovedali na nasledujúcich 11 otázok:  

                                                      
1
 Okrem iného to bol posledný termín s ašpiráciou na medzinárodnú odozvu pred stretnutím Gorbačov – Bush na 

Malte. 
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Graf 1: Otázka č. 1 prieskumu verejnej mienky. Graf 2: Otázka č. 2 prieskumu verejnej mienky. 

 

áno nie neviem

65,7%

31,3%
3%

2. Sú pre Vás udalosti 17. 
novembra 1989 významné?

 

Zdroj: vlastné spracovanie.    Zdroj: vlastné spracovanie. 
 

Graf 3: Otázka č. 3 prieskumu verejnej mienky. Graf 4: Otázka č. 4 prieskumu verejnej mienky.  

áno nie neviem

64,6%
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3. Vnímate vy osobne kladne 

Nežnú revolúciu a jej následky?

 
áno nie neviem

75,8%

22,2%
2%

4. Myslíte si, že slovenská 

spoločnosť kladne prijíma 

novembrové posolstvo? 

 

Zdroj: vlastné spracovanie.    Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Graf 5: Otázka č. 5 prieskumu verejnej mienky. Graf 6: Otázka č. 6 prieskumu verejnej mienky. 
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5. Máte pocit, že slovenské médiá 

dostatočne informujú o 

novembrvých udalostiach 1989?
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80,8%
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6. Uvítali by ste väčšiu

medializáciu týchto udalostí?

 

Zdroj: vlastné spracovanie.    Zdroj: vlastné spracovanie. 
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Graf 7: Otázka č. 7 prieskumu verejnej mienky. Graf 8: Otázka č. 8 prieskumu verejnej mienky. 

áno nie neviem

65,6%
29,3%

5,1%

7. Je podľa Vášho názoru téma 

Nežnej revolúcie dostatočne 

zastúpená v učebných osnovách 

základných a stredných škôl?

 
áno nie neviem

66,7%

30,3%
3%

8. Uvítali by ste, ak by v 

školských osnovách bolo tejto 

téme venované viac priestoru?

 
Zdroj: vlastné spracovanie.     Zdroj: vlastné spracovanie.  
 

Graf 9: Otázka č. 9 prieskumu verejnej mienky. Graf 10: Otázka č. 10 prieskumu verejnej mienky. 
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9. Myslíte si, že štát a 

kompetentné orgány venujú téme 

1989 dostatočnú pozornosť?

 áno nie neviem

29,3%
60,6%
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10. Boli podľa Vášho názoru 

oslavy 25. výročia Nežnej 

revolúcie propagované na takej 

úrovni, aká im prislúcha?

 
Zdroj: vlastné spracovanie.     Zdroj: vlastné spracovanie.  

 

Graf 11: Otázka č. 11 prieskumu verejnej mienky. 

  
Zdroj: vlastné spracovanie.  

 

2.1 Výsledky prieskumu  

Na základe realizovaného prieskumu môžeme konštatovať, že z predmetnej vzorky respondentov 

až 81 % vníma 17. november 1989 ako dôležitý míľnik v histórií Slovenskej republiky. 17 % odpove-

dalo negatívne, 2 % sa na otázku nevedeli vyjadriť. Súčasná generácia mladých ľudí však udalosti 

novembra 1989 vníma kladne, čo potvrdilo 64,6 % opýtaných. Negatívne ich vníma 25,2 %. Rovnako 

kladne ich vníma aj spoločnosť, čo si myslí 75,8 % respondentov. Prevažná väčšina, 65,7 % má pocit, 

že médiá nedostatočne informujú celkovo o Nežnej revolúcii, avšak prekvapivo kladne odpovedalo 

33,3 % a teda sú s informovanosťou spokojní. 80,8 % by uvítalo väčšiu medializáciu novembrových 

udalostí. Respondenti sa pri otázke, či je podľa ich názoru téma Nežnej revolúcie dostatočne zastúpe-

ná v osnovách základných a stredných škôl vyjadrili nasledovne, až 65,6 % z nich si myslí, že nie. 
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66,7 % opýtaných by uvítalo, aby bolo týmto udalostiam venované viac priestoru. Na otázku 9. vzor-

ka respondentov prekvapivo odpovedala záporne. K oslavám 25. výročia udalostí 17. novembra, ktoré 

sa uskutočnili tento rok sa 60,6 % jednoznačne vyjadrilo, že tieto oslavy neboli ani zďaleka zrealizo-

vané na takej úrovni, aká im prislúcha. 29,3 % bolo s ich uskutočnením, propagáciou a medializáciou 

spokojných. Prekvapivým zistením bolo aj to, že až 10,1 % respondentov sa na túto otázku nevedelo 

vyjadriť. Posledná otázka bola zameraná na nelichotivú prognózu, týkajúcu sa tendencie poklesu výz-

namu Nežnej revolúcie a teda či táto tendencia je pre respondentov pravdivá. Neprekvapivo až 82,9 % 

opýtaných považuje tvrdenie za pravdivé. 12,1 % respondentov odpovedalo záporne a len 5 % neve-

delo na otázku odpovedať. 

Na záver môžeme konštatovať, že súčasná generácia mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov ne-

vie presne definovať čo 17. november 1989 a jeho následky znamenali a v neposlednom rade ešte 

stále znamenajú pre slovenskú spoločnosť. Z prieskumu je jasné, že v školách sa toho veľa nedozve-

dia. Napriek tomu treba zdôrazniť, že povedomie u študentov stále exituje. Ďalej na základe realizo-

vaného prieskumu môžeme konštatovať, že súčasná generácia mladých ľudí vo veku od 15 do 25 

rokov si jednoznačne želá, aby významné udalosti Nežnej revolúcie boli viac medializované. Mohlo 

by sa to dosiahnuť napríklad takým spôsobom, aby téma Nežnej revolúcie, ktorá je pre mnohých mla-

dých ľudí zaujímavá a chcú o nej vedieť viac, bola vo väčšej miere predmetom diskusných relácií. 

Takisto by sa tieto udalosti mohli dostať do povedomia mladých prostredníctvom sociálnych sietí. V 

osnovách základných škôl druhého stupňa a v osnovách stredných škôl je táto téma zastúpená v mi-

nimálnej miere. Téma je preberaná v mesiacoch máj – jún, kedy je otázne, či sa učivo preberá tak 

dôkladne ako v ostatných mesiacoch, v dôsledku blížiaceho sa začiatku prázdnin, takže udalostiam 

17. novembra 1989 a následného ukončenia vlády komunistickej strany vo vtedajšom Československu 

je venovaný naozaj minimálny priestor a to aj napriek ich významu. To, že štát a kompetentné orgány 

ako samospráva a obce venujú tomuto štátnemu sviatku malú pozornosť je všeobecne známy fakt. 

Dokazujú to aj odpovede opýtaných, kde si to myslí 66,7 %. Z finančného hľadiska sa to však dá po-

chopiť. 

Oslavy 25. výročia udalostí 17. novembra 1989 mladí ľudia nevnímali ani pozitívne ani negatívne, 

naša hypotéza, a teda, že súčasná generácia mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov neregistrovala 

oslavy 25. výročia Nežnej revolúcie, ktoré sa uskutočnili v novembri 2014 sa teda potvrdila. Takisto 

sa potvrdila aj naša druhá hypotéza a teda, že u mladých ľudí vo veku od 15 do 25 rokov sa stráca 

povedomie o 17. novembri 1989 a súhlasia s prognózou postupného poklesu vnímania udalosti 17. 

novembra 1989.  

 

Záver 

V práci sme poukázali na to, že povedomie o Nežnej revolúcii u ľudí vo veku od 15 do 25 rokov 

stále existuje. Mladí síce nevenujú obdobiu Nežnej revolúcie takú pozornosť, akú mu venovali ich 

rodičia a starí rodičia, avšak väčšou medializáciou a väčšou informovanosťou v spoločnosti by sa 

tento míľnik, ktorý predznamenal vznik Slovenskej republiky a ovplyvnil v obrovskej miere práve 

súčasnú generáciu mladých ľudí, opäť mohol dostať do povedomia mladých a získať tak späť svoj 

postupne strácajúci zmysel a význam. 
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