
17. november ako Deň boja za 

slobodu a demokraciu 

  

 Nežná revolúcia je časové obdobie od 16. novembra 1989, 

kedy sa v Bratislave konal prvý študentský protest, až do 29. 

decembra 1989, kedy bol za prvého demokratického prezidenta 

ČSR vyhlásený Václav Havel.  

Nežná revolúcia je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých 

dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-

Slovensku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci 

a divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. V Česku 

vzniká politické hnutie Občianske fórum a na Slovensku Verejnosť 

proti násiliu. 

 Komunisti boli u nás pri moci od Pražského puču vo februári 

1948. Aj napriek tomu, že v oficiálnych voľbách v roku 1946 na 

Slovensku právoplatne vyhrala Demokratická strana a nie 

komunistická (KSČ), nestačilo to. Na túto situáciu sa KSČ 

pripravovala dlhé roky už počas vojny. Odvtedy hovoríme o 

politickom systéme vo vtedajšej Československej socialistickej 

republike ako o vláde jednej strany. Žiadne ďalšie totiž oficiálne 

povolené neboli. Ľudia, ktorí mali odlišné názory a nebáli sa ich 

verejne prejavovať, boli označení ako disidenti a ocitli sa na 

čiernej listine. Štátna bezpečnosť, vtedajšia alternatíva dnešnej 

Slovenskej informačnej služby, mala pod dohľadom každý ich krok. 

Hrozili im rôzne druhy perzekúcií od vyhodenia z práce či školy až 

po zatknutie.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-Slovensko


V tomto období zohrávala tiež silnú úlohu cenzúra – všetko, 

čo bolo štátom označené ako prejavujúce negatívny postoj voči 

socializmu, bolo zakázané. Mať toto všetko pod kontrolou bolo 

jednoduché, pretože krajina fungovala formou nomenklatúry. 

Médiá, podniky či školy boli riadené politickými nominantmi strany.  

 Všetky akcie proti vládnemu systému, demonštrácie za 

slobodu a demokraciu, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali 

takou cestou, ktorá vyústila do tzv. „Nežnej revolúcie" a umožnila 

slobodné demokratické voľby. Poslanci Národnej rady Slovenskej 

republiky v roku 2001 rozhodli, že 17. november bude naším 

štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu. 

 V týchto dňoch si pripomíname 31. výročie novembrových 

udalostí 1989, ktoré zásadným spôsobom zmenili politické, 

ekonomické, kultúrne a sociálne pomery v Českej republike a na 

Slovensku. Pri tejto príležitosti historik prof. Martin Pekár, prorektor 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, povedal: „S 

novembrom 1989 je to ako so vzduchom – neuvedomujeme si v 

každej chvíli jeho dôležitosť pre život, kým nie je znečistený, alebo 

kým sa nezačneme dusiť." 

 

 


