
 

26 rokov po Nežnej 
( tlačová správa ) 

 
 

Dňa 17. novembra 2015 zorganizovalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, a organizátori projektu 
CoolTajneR v priestoroch kaviarne RETRO v Považskej Bystrici diskusný večer na tému „26 
rokov po Nežnej“. 

Hlavným hosťom bol historik Ústavu pamäti národa Mgr. Peter Jašek, PhD. Ďalšími 
diskutérmi boli Mgr. Juraj Smatana, občiansky aktivista, pedagóg a zároveň poslanec TSK, 
Tomáš Bořuta a Mgr. Anna Jancová, organizátori úspešného projektu CoolTajneR. Záujem 
o podujatie prejavil aj doc. Karol Janas, primátor mesta Považská Bystrica a poslanec TSK.  

Dr. Peter Jašek v stručnosti oboznámil prítomných o procese zmien v spoločnosti 
v roku 1989. „Nežnej revolúcii“ predchádzali viaceré udalosti v susedných krajinách 
Československa, najmä vznik hnutia Solidarność v Poľsku a následne začiatok perestrojky 
v bývalom Sovietskom zväze. 
Na Slovensku bola prvým verejným organizovaným prejavom nesúhlasu s komunistickým 
režimom tzv. Sviečková manifestácia v Bratislave, ktorej hlavným ideovým zámerom bol boj 
za náboženské práva a slobody. Manifestácia zapôsobila na spoločnosť nesmierne integračne, 
čoho výsledkom boli čoraz častejšie a intenzívnejšie demonštrácie na námestiach po celom 
Slovensku. Ľudia z rôznych stavovských organizácií i veku vyjadrili jednotnú snahu po 
radikálnej zmene vo fungovaní štátu. Odmietli komunistický režim ako demagogický spôsob 
vládnutia jednej strany KSČ a vyslovili túžbu po osobnej i celospoločenskej slobode, 
najlepším vyjadrením ktorej je demokratický systém vlády.  
 Dnes mladí ľudia vnímajú socializmus veľmi skreslene. Mnohí zasa vidia len často 
zdôrazňované charakteristiky obdobia – potláčanie vlastného názoru, zakazovanie dlhých 
vlasov u mužov, či nedostatkovosť dnes samozrejmých potravín a tovarov... Niektorí si zasa 
vôbec neuvedomujú význam Nežnej revolúcie. Iní zasa poukazujú, že súčasné negatívne javy 
v spoločnosti sú dôsledkom uvoľnenia princípov riadenia štátu i jednotlivcov (najmä 
v dôsledku vstupu morálne slabších jedincov do politiky, vďaka pôsobeniu ktorých sa ideály 
revolučného obdobia úplne zdeformovali). 
 Diskutéri poukázali i na absenciu odbornej špecializovanej monografie, venujúcej sa 
obdobiu od novembra 1989 po prvé slobodné voľby.  
  
 Podujatie prebiehalo v komornom prostredí a dobrej atmosfére, i keď možno chýbala 
prítomnosť širšej verejnosti – hlavne zástupcov strednej a mladšej generácie.  
Súčasťou večera bolo aj premietanie filmu o Nežnej revolúcii z produkcie Ústavu pamäti 
národa.  
 
V Považskej Bystrici dňa 20. 11. 2015 
Mgr. Anna Šujanská – Ing. Tomáš Žilinčík, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici 

 
 
 

 
 
 
 


