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Tlačová správa 
 

Veríme vianočnému príbehu? 

 

Bratislava 22. decembra 2016 – V rámci prieskumu GfK sme zisťovali 

ako vnímajú Slováci Vianoce, ktoré zvyky počas Vianoc dodržiavajú, 

čo plánujú robiť tieto Vianoce, ale aj ako trávili Vianoce vo svojom  

detstve. Keďže sme zistili, že až jedna tretina ľudí považuje Vianoce 

čisto za náboženský sviatok, zisťovali sme aj, ako je vianočný príbeh  

podľa nich historicky pravdivý. 

Opýtali sme sa ľudí, či si myslia, že sa jednotlivé časti biblického 

vianočného príbehu aj historicky stali presne tak, ako je to popísané vo 

vianočnom príbehu. 

Ktorej časti vianočného príbehu ľudia najviac veria? 

Vyše 60 percent ľudí si myslí, že Ježiš sa narodil panne Márii a tomuto  

príbehu verí o 5 percent viac žien ako mužov. Rovnako vyše 60 percent 

ľudí si myslí, že je pravdivý príbeh o tom, ako sa malý Ježiško narodil v 

stajni a bol uložený do jasličiek. Ďalšia časť príbehu je, že Traja králi sa 

prišli pokloniť Ježišovi a doniesli mu dary a historicite tejto udalosti veria 

takmer tri pätiny ľudí (59 percent). Presne dve pätiny ľudí si myslí, že je 

historicky skutočný príbeh, ako Anjel oznámil Panne Márii, že sa jej narodí 

syn Ježiš (40 percent). Necelé dve pätiny ľudí verí, že Anjel skutočne 

oznámil narodenie Ježiša pastierom (39 percent).  

Celkovo všetkým vianočným príbehom, že sa stali tak, ako je popísané vo 

vianočnom príbehu, veria viac ženy ako muži, najviac vo vekovej kategórii 

nad 50 rokov. Sú to najmä ľudia z východného Slovenska v obciach do 

5000 obyvateľov. 

Koľko ľudí vianočnému príbehu neverí vôbec? 

Iba 13 percent ľudí na Slovensku si myslí, že sa žiadna časť z biblického 

vianočného príbehu v skutočnosti nikdy nestala. A práve len v tejto 

kategórii dominujú o 6 percent muži nad ženami. Sú to najmä mladí ľudia 

vo veku do 30 rokov s vysokoškolským vzdelaním a žijúci v mestách nad 

100 tisíc obyvateľov. 

 

O prieskume 

Všetky uvedené informácie pochádzajú z omnibusového prieskumu za 

mesiac november 2016, robeného na vzorke 1000 respondentov vo veku 
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od 15 do 79 rokov. 

 

O GfK 

GfK je dôveryhodným zdrojom relevantných informácií o trhu a 

spotrebiteľovi, ktoré umožňujú klientom lepšie sa rozhodovať. Viac ako 13 

000 odborníkov na prieskum trhu spojilo svoj záujem s 80 ročnou 

skúsenosťou GfK. To umožňuje GfK vytvoriť globálny pohľad, doplnený 

znalosťou miestnych trhov, vo viac ako 100 krajinách sveta. Pomocou 

inovatívnych technológií a najvhodnejších metód spracováva GfK veľké 

objemy dát a jej výsledky umožňujú klientom zlepšiť konkurencieschopnosť 

a obohatiť ich o spotrebiteľské skúsenosti a voľby. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte www.gfk.com alebo sledujte GfK na 

Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 
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