
NOVEMBER 89 
nástup i výzva slobody 

 

 

Milé študentky, milí študenti! 

 

O pár dní si pripomenieme výročie Nežnej revolúcie. Ja osobne toto výročie vnímam ako výročie získania 

slobody. Aby ste to  správne pochopili, musíte pochopiť dobu pred novembrom 89.  

Verte, že komunistický totalitný režim vôbec nebol o banánoch alebo mandarinkách. Bol predovšetkým 

o izolácii. O izolácii geografickej, ekonomickej, obchodnej, kultúrnej, ale tiež o izolácii voči technickému 

a vedeckému pokroku. Nemali sme možnosť spoznať svetovú kinematografiu, hudbu, literatúru. Nedostávali sa k nám 

časopisy, knihy – či už beletria, literatúra faktu, alebo odborná literatúra...  

K tomu, aby si človek vytvoril objektívny pohľad na svet, formoval svoje názory, postoje a poradie životných 

hodnôt, potrebuje poznanie, skúsenosti a možnosť porovnávať. Toto nám bolo upierané štyridsať rokov. Preto vnímam 

prednovembrový totalitný režim ako režim násilnej deformácie mysle a obmedzovania rozvoja ducha. Považujem to 

za najväčší zločin komunizmu, ktorý by nemal byť nikdy zabudnutý...  

Pádom železnej opony sa nám zo dňa na deň otvoril obrovský priestor vo všetkých sférach života. Získali 

sme slobodu! Bola pre nás dar, ale predovšetkým obrovská výzva. Boli sme pripravení s ňou správne naložiť ? Otázka 

vnímania slobody zostáva naďalej vysoko aktuálna. Ale dnes to už nie je o izolácii, dnes je to otázka hodnôt, 

zodpovednosti, morálky a charakteru....  

Žijeme v dobe, kedy opäť – hlavne s pomocou internetu a sociálnych sietí, cítiť stupňujúcu sa snahu 

o manipuláciu a ovládnutie našej mysle. Lenže  dnes máme na výber. Vyberajte správne! 

 

 

17. november je vašim dňom – medzinárodným dňom študentov! Čo vám zaželať? V tejto chvíli asi skorý 

návrat do školy . Predovšetkým však, aby ste nikdy nestratili svoju slobodu. Aby ste pochopili, aká je to veľká 

vec, keď môžete hovoriť a robiť to, čomu sami veríte... 

                                                                                                  

 

Elena Krajčírová 

 riaditeľka školy 

 

 

Prečo 17. november... 

 

V noci zo 16. na 17. novembra 1939 urobili nacisti razie v študentských internátoch v Prahe, Brne, Příbrami  

a Olomouci. Do koncentračných táborov odviezli viac ako 1 000 študentov, deviatich študentských funkcionárov 

popravili a zatvorili vysoké školy. O protištudentských represiách informovali významné svetové médiá Chicago 

Tribune, New York Herald, sovietska Pravda alebo Osservatore Romano. Študentské organizácie po celom svete 

následne tento deň v roku 1941 zo solidarity vyhlásili za Medzinárodný deň študentstva, aby sa osud perzekvovaných 

študentov každoročne pripomínal.  


