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Budeme vďační všetkým, ktorí sa stanú našimi 
podporovateľmi a prispejú na aktivity a projekty 
občianskeho združenia Klub 89 aj finančným 
príspevkom na účet v Slovenskej sporiteľni:  
SK15 0900 0000 0051 3760 9389  
Ďakujeme vopred za podporu!

KLUB 89, občianske združenie 
Vazovova 15, 811 07 Bratislava 

www.klub89.com

Občianske združenie  
KLUB 89  
je apolitická, mimovládna 
organizácia, založená koncom roku 
2017 piatimi predstaviteľmi slovenskej 
vlády z obdobia ČSFR (1992). 
Ide o neziskovú organizáciu 
združujúcu osobnosti Nežnej 
revolúcie, ale aj tých, ktorým sú 
blízke myšlienky Novembra ’89 
a majú záujem o ich presadzovanie 
v spoločnosti. 
Pri svojich aktivitách a projektoch má 
združenie záujem úzko spolupracovať 
aj s ostatnými organizáciami 
podobného zamerania v snahe 
sústrediť úsilie na to, čo nás spája, 
a nie rozdeľuje.  
Formou spolupráce s ďalšími 
organizáciami chcú členovia 
združenia napomáhať spoločnému 
cieľu, ktorým je starostlivosť 
o zachovávanie a upevňovanie 
demokratických princípov 
v spoločnosti. Dlohodobým zámerom 
združenia je snaha o vytvorenie 
neformálnej, spoločnej platformy 
organizácií a inštitúcií 
prostredníctvom združovania 
fyzických osôb, ktoré v týchto 
organizáciách/inštitúciách aktívne 
pôsobia. Členstvo a príslušnosť v inej 
organizácii nevylučuje možnosť 
členstva v Klube, práve naopak, je 
vítané a bude pre členskú základňu 
Klubu len obohatením.  
Preto veríme, že sa nám v spolupráci 
s vami všetkými, ktorí zdieľate 
rovnaké hodnoty ako členovia  
Klubu 89, podarí pomôcť mladej 
generácii naplniť odkaz ich rodičov 
a starých rodičov, ktorí stáli pri zrode 
demokratického procesu 
naštartovaného práve udalosťami 
novembra v roku 1989. 

Vydané s finančnou 
podporou  
Ministerstva financií SR. 
 
 
Foto: Ján Lörincz, Igor Sivák, 
Pavol Vitko, Marián Sedílek, 
TASR

Je dôležité uchovať si v pamäti spomienky na osobnosti, 
ktoré stáli pri zrode Nežnej revolúcie, pripomínať mladej 
generácii demokratické hodnoty a ideály Novembra ’89 
a šíriť ich ďalej. To bol hlavný dôvod iniciatívy, výsledkom 
ktorej bolo založenie občianskeho združenia Klub 89. 

Jana Kotová – predsedníčka Klubu 89, o. z. 
 
Klub 89 združuje ľudí, pre ktorých sú ideály Nežnej re-
volúcie zdrojom odvahy meniť Slovensko na otvorenú, 
spravodlivú a solidárnu európsku krajinu. 

Pavol Demeš – podpredseda Klubu 89, o. z. 
 
Sloboda, ktorú sme dostali v Novembri ’89, nie je samo-
zrejmosťou, ale veľkou zodpovednosťou. Aby sme ju mohli 
odovzdať mladej generácii, musíme ju brániť pred ideoló -
giou fašizmu, komunizmu a nacionalizmu. Aj dnes a stále.  

Ján Holčík – člen predstavenstva a predseda dozornej 
rady Klubu 89, o. z.  

 
Na čo sme po Nežnej revolúcii zabudli: Nedostatok 
a útlak plodia túžbu po slobode a demokracii, ale iba 
vzdelanie obsahujúce aj úctu k blížnym a pocit vzá-
jomnej spolupatričnosti z takto zrodenej túžby robia 
skutočnú slobodu a demokraciu. 

Ladislav Snopko – člen predstavenstva  
Klubu 89, o. z., a člen koordinačného výboru VPN (1989) 

 
Sloboda, pravda a rovnosť sú trvalé hodnoty, je však ilu-
zórne dosiahnuť ich v chemicky čistej podobe. Snahou 
každého demokrata však má byť kontinuálna, neustála 
starostlivosť o ich zachovanie.  

Gábor Zászlós – člen predstavenstva  
Klubu 89, o. z. 

 
Členovia predstavenstva sú iniciátormi založenia Klubu 89.

NEŽNÁ 
REVOLÚCIA

30 rokov po...

Letak_99x210_2.verzia.qxp_Sestava 1  27.09.19  8:12  Stránka 1



Z myšlienok niektorých z aktérov Nežnej revolúcie, členov 
Klubu 89, o. z., vyberáme:  
Revolúcia zostupovala od študentov a hercov medzi občanov a dialo 
sa to neuveriteľne rýchlo. Na námestí som nebol herec v postave 
revolucionára, ale občan Milan Kňažko. A neboli tam diváci, ale 
aktívni účastníci revolučnej zmeny. Bez nich by sa to nikdy 
nepodarilo a bez ich aktivity sa to nepodarí ani dnes. 

 Milan Kňažko – člen koordinačného výboru VPN (1989) 
 
Môžeme nadávať na November alebo tribúnov revolúcie, ale 
v skutočnosti je na každom z nás, ako bude príbeh o Slovensku 
pokračovať. Rád by som sa dočkal usporiadaných pomerov. 
Nechcem, aby sa zo Slovenska stal zadný dvor Európy. Chcem, aby 
sa na Slovensku každý človek dovolal práva. Nerezignujem. Vytrvám!    

Ján Budaj – člen koordinačného výboru VPN (1989)  
 
November ’89 bol nezabudnuteľný čas. Jednota a súzvuk, ktorý, 
žiaľ, netrval dlho. Prítomnosť ukazuje, že musíme aj naďalej zostať 
VEREJNOSŤOU PROTI NÁSILIU! 

Miroslav Cipár – člen koordinačného výboru VPN (1989) 
 

Možnosti, ktoré otvorila „Nežná“, sme využili iba čiastočne. Napriek 
tomu sme skoro za všetko, aj čo sa nepodarilo, spoluzodpovední!  

Eugen Gindl – člen koordinačného výboru VPN (1989) 
 
Demokracia, právny štát, ľudské a občianske práva nie sú nám 
automaticky dané, každá generácia si ich musí obhájiť pred tými, 
ktorí ich chcú zneužiť. To isté platí aj o zjednotení Európy po roku 
1989 a členstve našej krajiny v Európskej únii. V tom nám môžu 
pomôcť ideály zo 16. a 17. novembra 1989 – odvaha a túžba po 
slobodnej a demokratickej spoločnosti.  

Dionýz Hochel – študentský aktivista z Novembra ’89, v súčasnosti 
poverený vedením Kancelárie EP na Slovensku

NOVEMBER 1989 BOL HISTORICKÝM ZLOMOM, OD KTORÉHO SA 
ZAČÍNAJÚ PÍSAŤ DEJINY NÁŠHO SLOBODNÉHO DEMOKRATICKÉHO 
ŠTÁTU. AKTÉRI A POKRAČOVATELIA ODKAZU NEŽNEJ REVOLÚCIE 
SA INICIATÍVNE ROZHODLI ZALOŽIŤ OBČIANSKE ZDRUŽENIE  
«KLUB 89», KTORÉHO CIEĽOM JE NA ZÁKLADE OBJEKTÍVNYCH 
UDALOSTÍ A HISTORICKÝCH FAKTOV PREZENTOVAŤ IDEÁLY 
A HODNOTY NOVEMBRA ’89. ČLENOVIA KLUBU CHCÚ NA ZÁKLADE 
AUTENTICKÝCH VÝPOVEDÍ ÚČASTNÍKOV UDALOSTÍ 
SPROSTREDKOVÁVAŤ SVEDECTVÁ O VÝVOJI NIELEN 
V SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKE, ALE PRIBLÍŽIŤ 
PREDOVŠETKÝM MLADEJ GENERÁCII POSTUPNÝ PROCES 
TRANSFORMÁCIE V KRAJINÁCH STREDNEJ A VÝCHODNEJ 
EURÓPY. VZHĽADOM NA ROZSAH DANEJ PROBLEMATIKY MÁ KLUB 
AMBÍCIU STAŤ SA V BUDÚCNOSTI MEDZINÁRODNÝM ZDRUŽENÍM 
S ČLENSKOU ZÁKLADŇOU A AKTIVITAMI PRESAHUJÚCIMI HRANICE 
SLOVENSKA. PRI REALIZÁCII AKTIVÍT A PROJEKTOV 
SPOLUPRACUJE KLUB 89 AJ S ODBORNÝMI ÚTVARMI 
MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 
S CIEĽOM DOSTAŤ HISTORIKMI OBJEKTIVIZOVANÝ VÝKLAD 
UDALOSTÍ NOVEMBRA ’89 DO ŠKOLSKÝCH OSNOV. ĎALEJ 
VYKONÁVA PORADENSKÚ, VZDELÁVACIU, PUBLIKAČNÚ 
A INFORMAČNÚ ČINNOSŤ, ORGANIZUJE BESEDY, KULTÚRNE 
PODUJATIA A DISKUSIE PRE ODBORNÚ I ŠIROKÚ VEREJNOSŤ, 
SPOLUPRACUJE S MASMÉDIAMI A VYDAVATEĽSTVAMI NA 
SLOVENSKU I V ZAHRANIČÍ A REALIZUJE AJ VLASTNÚ EDIČNÚ 
ČINNOSŤ. ZÁMEROM ZDRUŽENIA JE AJ OCEŇOVAŤ PRÁCU 
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ A PODIEĽAŤ SA NA 
VEREJNOPROSPEŠNÝCH A HUMANITÁRNYCH AKTIVITÁCH. 

Ľubomír Feldek   
Sloboda otcov – u detí  
Sloboda otcov – u detí. 
My dospelí – my tiež sme deti. 
Sme deti muklov, obetí, 
zlomených sŕdc a ľudských smetí, 
ktoré nás nesú na rukách, 
vztýčených z hrobov, z plání snežných, 
nech nám už srdce nepuká 
ako im, v časoch menej nežných...   
Otec, som ty. A ty si ja. 
A som Tvoj syn. A bez odvety 
je nežná revolúcia 
zrodená zo slobody detí.  
Ako v rozprávke bolo to: 
«Do vreca!» skríknuť na obušok. 
«Von z pivníc, sudy životov!» 
Len bude teraz robotou 
vypiť ten sud na jeden dúšok…

Členovia Klubu 89 s vďakou a úctou spomínajú na pánov profesorov 
Miroslava Kusého a Jána Pišúta, ktorí patrili k zakladajúcim členom 
Klubu, ale naše rady,  žiaľ,  pred niekoľkými mesiacmi navždy opus-
tili. Z ich myšlienok sme vybrali:    
Slušný nestačí 
… Aj keď nepohnem prstom, stále zostávam slušným člove-
kom. Preto má pre mňa angažovaný občan oveľa väčšiu spolo-
čenskú cenu ako slušný človek. A to aj v prípade, že sa mýli, že 
vyvoláva hádky, vedie spory, že je považovaný za „konfliktné-
ho“ človeka. Už Masaryk nás učil, že „demokracia je diskusia“ 
a diskusia nevyhnutne vedie k riešeniu sporných stanovísk. 
A bez toho sa nikdy nepohneme dopredu.  
… Ak odmietam byť plnohodnotným a plnoprávnym občanom, ne-
môžem byť, žiaľ, ani plnohodnotným a plnoprávnym človekom...  

Miroslav Kusý (Denník N z 11. 8. 2018 a zo spomienok)  
… V rokoch 1990 – 1992 sme mali intenzívnu spoluprácu so za-
hraničím. S pomocou ministerstiev školstva a ambasád vznikli 
bilingválne školy, rozšírili sa počty štipendií pre študentov 
a položili sa základy pre širokú zahraničnú spoluprácu...   
… Na záver spomienok sa niekedy píšu veci ako «Čo by si robil 
inak, keby si všetko prežíval znova?» Keby sa podmienky zopa-
kovali, asi by som sa rozhodoval rovnako. Ale nezopakujú sa, 
preto chcem  len povedať: «Vďaka, v podstate som mal šťastie!» 

Ján Pišút (z osobných spomienok)

Foto: TASR
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6. november 2019  
Beseda – stretnutie s aktérmi Nežnej revolúcie v Bruseli  

– Stále zastúpenie  SR pri EÚ.  
Na besede sa stretnú pracovníci slovenských a európskych inštitúcií 

pôsobiach v Belgicku a Luxembursku s pozvanými aktérmi Novembra ’89. 
 

11. november – 22. november 2019  
Spoločná výstava SR a ČR k Novembru ’89 v Bruseli – inštalovaná 

v hlavnej budove Európskej komisie Berlaymont plazza.  
Vernisáž výstavy sa uskutoční 11. 11. 2019 za účasti ministrov 

zahraničných vecí SR a ČR ako aj komisárov pri EÚ oboch krajín.  
Výstava bola pripravená v spolupráci so Slovenským a Českým 

národným múzeom.  
 

12. a 13. november 2019  
Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom  

« Annus mirabilis » 1989 a Slovensko – Od totality k demokracii. 
Miesto konania – Historická budova NR SR. 

Cieľom konferencie, ktorej hlavným organizátorom je Ústav pamäti 
národa, je priblížiť najnovšie výsledky historiografického výskumu 

spojené s pádom komunistických režimov v medzinárodnom kontexte. 
Na príprave a realizácii konferencie sa podieľajú členovia Klubu 89. 

 
14. november 2019 – február 2020 

Výstava November ’89 – Bratislavský hrad – vernisáž výstavy  
bude 14. novembra 2019 

Komplexný múzejný výstavný projekt ohraničený Nežnou revolúciou  
a prvými slobodnými voľbami v júni 1990 bude spojený 

s multimediálnym programom, audiovizuálnymi prezentáciami  
a videozáznamami s osobnosťami Novembra ’89. Hlavným 

organizátorom projektu je Slovenské národné múzeum.  
 

15. november 2019  
Celoštátna súťaž pre školy – November ’89 a MY  

– Primaciálny palác Bratislava  
Vyhodnotenie súťaže žiakov a študentov sa uskutoční formou 

celodennej akcie 15. novembra. Súčasťou podujatia, v rámci ktorého 
sa odovzdajú ocenenia jednotlivcom aj víťazným tímom,  

bude beseda žiakov s aktérmi Nežnej revolúcie.  

S cieľom pripomenúť si 30. výročie Nežnej revolúcie 
a udalosti novembra 1989 v bývalom Československu 

pripravuje Klub 89, o. z., v spolupráci s ďalšími 
organizáciami a inštitúciami rad zaujímavých podujatí. 

30. výročie  
NEŽNEJ REVOLÚCIE 

Aktivity občianskeho združenia Klub 89 
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Akcia vyvrcholí Spomienkovým večerom obohateným o kultúrny 
program za účasti pozvaných hostí a osobností Novembra ’89.  

Akcia November ’89 a MY je súčasťou celonárodného viacročného 
projektu iniciovaného Klubom 89 « Naša nedávna história », 

podporeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 

November 2019  
Vydanie publikácie o Nežnej revolúcii  
s autentickými výpoveďami jej aktérov. 

V rámci projektu November ’89 a MY pripravuje Klub 89 v spolupráci 
s Ústavom pamäti národa a  redakciou denníka SME,  

za finančnej podpory Nadácie Orange vydanie publikácie  
o Nežnej revolúcii. Publikácia bude bezplatne distribuovaná do škôl.  

 
16. november 2019  

Slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie  
– Slovenské národné divadlo 

V predvečer výročia Nežnej revolúcie sa uskutoční koncert, na ktorom 
vystúpia populárni speváci, hudobné skupiny a významné osobnosti 

kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Na koncerte sa 
zúčastnia mnohí z aktérov Novembra ’89 

 
Sprievodné akcie Klubu 89, o. z., organizované k výročiu Nežnej 
revolúcie v období jeseň roku 2019 a začiatok roku 2020:  
•  Spomienkové podujatie pri príležitosti 30. výročia študentskej 

demonštrácie 16. novembra 1989 
•  Vydanie publikácie « 16. november 1989 » o nepovolenej 

študentskej demonštrácii v uliciach Bratislavy s autentickými 
výpoveďami jej aktérov 

•  Prezentácia výstavy « Filozofi v novembri 1989 » v priestoroch  
FF UK v Bratislave 

•  Séria besied – okrúhlych stolov v RTVS, ktorých cieľom bude 
poskytnúť komplexný obraz o vývoji a udalostiach spojených  
s demokratizačným procesom v bývalej ČSFR. Projekt sa realizuje 
v spolupráci s RTVS 

•  Besedy s bývalými študentmi UK v Bratislave, ktoré sa uskutočnia 
v rámci prezentácie výstavy Slovenského národného múzea 
November 1989 

•  Vyvesenie pamätnej tabule na Mozartov dom v Bratislave – kde 
sídlilo počas Nežnej revolúcie od 1. decembra 1989 vedenie hnutia 
Verejnosť proti násiliu 

•  Organizovanie besied v školách s aktérmi Novembra ’89 
v spolupráci s Ústavom pamäti národa  

•  Uvedenie divadelného predstavenia hry Ľubomíra Feldeka 
« Nepolepšený svätec » v Bruseli (február 2020) 

 
Vyššie uvedené akcie a podujatia občianskeho združenia Klub 89 sú 

organizované s finančnou podporou ÚV SR, MK SR, dotáciou MF SR, 
finančným príspevkom Nadácie Orange Slovensko, finančnou 

podporou individuálnych sponzorov, členov Klubu 89 a v spolupráci 
s ďalšími inštitúciami – spoluorganizátormi podujatí.  

 
Klub 89, o. z., ďakuje všetkým prispievateľom za podporu. 

Program 97x210.qxp_Sestava 1  27.09.19  8:13  Stránka 2


	Infoletak
	Program 97x210-27.9

