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Ciele práce

➢Prehľad novembrových udalostí 1989 na východe vtedajšej republiky, 
konkrétne v Košiciach

➢Spracovanie informácii získaných rozhovorom s priamou účastníčkou 
Nežnej revolúcie, archívnych zdrojov z dobovej tlače 

➢Ponúknuť impulz aj iným nezainteresovaným na skúmanie a pátranie po 
našej minulosti a ľuďoch, ktorí sa pričinili o našu súčasnosť

➢Presah hodnôt Nežnej revolúcie do súčasnosti



Informačné zdroje

➢Audiovizuálne nahrávky z novembrových udalostí 1989

➢Dobová tlač

➢Rozhovor s priamou účastníčkou Nežnej revolúcie v 
Košiciach Ing. Máriou Tomášovou

➢Kópie dokumentov – Vyhlásenie Občianskeho fóra



Štruktúra práce 

➢Prvá kapitola - zahraničnopolitická situácia v prednovembrovom čase v roku 1989

➢Druhá kapitola - pomery v Československej republike počas Nežnej revolúcie

➢Tretia kapitola - novembrové udalosti v Košiciach

➢Štvrtá kapitola - odozva v dobovej tlači

➢Piata kapitola - spomienky priamej účastníčky Nežnej revolúcie v Košiciach



Zahraničnopolitická situácia v 
prednovembrovom čase v roku 1989

➢Michail Gorbačov – perestrojka, glasnosť

➢Vplyv uvoľňujúcej situácie v ZSSR na politickú situáciu v Maďarsku a 
Poľsku

➢Uvoľnenie situácie v Nemecku - pád berlínskeho múru



Predzvesť demokratických zmien
➢Občianska iniciatíva Charta 77

➢Kresťanská inteligencia 

➢Sviečková manifestácia - 25.3. 1988

➢Palachov týždeň

➢Demonštrácia študentov v Bratislave - 16.11.1989

➢Manifestácia v Prahe 17.11.1989



A potom nastal zvrat
➢Brutálny zásah polície na Národnej triede

➢Vznik OF a VPN

➢Mítingy, protesty

➢Vznik novej federálnej vlády

➢Zmena názvu štátu

➢Prvé slobodné voľby od roku 1948



Metropola východu nezaspala
➢Spolupráca košickej mládeže s disidentským prostredím

➢Signatári Charty 77 (Mária Dorčáková, Vladimír Komár a jeho manželka Mária,...)

➢Formovanie košickej opozície 20. storočia Marcel Strýko 

➢Aktivita košických disidentov v organizáciách Hnutie za občiansku slobodu, Výbor 
na obranu nespravodlivo stíhaných, Jazzová sekcia

➢21. novembra 1989 prvá košická demonštrácia na Hlavnej ulici

➢Prvé ozvučené masové stretnutie pod taktovkou študentov pred Technickou 
univerzitou.

➢Vytvorenie OF v Košiciach. V čele Marcel Strýko.

➢Účasť 40 000 Košičanov na generálnom štrajku – 27.11.1989



Zaujímavosti zo spomienok Ing. 
Tomášovej

➢Šedá doba, šedá generácia, byť iným bolo nebezpečné – problémy súvisiace s vierou 
– neprijatie na gymnázium, špehovanie prisluhovačmi štátnej moci na púti v Levoči 

➢Frustrácia z nemožnosti vycestovať – dovolenka v Juhoslávii = 8 pečiatok

➢Pašovanie kresťanskej literatúry z Juhoslávie

➢Zakázané lepenie výtlačkov informujúcich o udalostiach v Prahe 

➢Stretnutie a organizovanie akcie s Ivanom Hoffmanom



Novembrové udalosti v obrázkoch

Vyhlásenie OF a štrajkujúcich študentov 

v Košiciach k ustanoveniu novej federálnej 

vlády zo dňa 3. decembra 1989

Text piesne Sľúbili sme si lásku 

s osobným venovaním Ukážka z dobových novín



Záver

➢Východ Slovenska aktívne reagoval na pražské a bratislavské dianie

➢Krajské a okresné mestá sa stali centrami manifestácií a mítingov a sprostredkovali

informácie širokým masám ľudí

➢Sme hrdí, že obyvatelia Košíc a okolia sa aktívne zapájali do novembrových udalostí

aj za cenu toho, že riskujú vlastnú existenciu a existenciu blízkych

➢Mnohí z nich neboli len pasívnymi pozorovateľmi a prijímateľmi zmien, ktoré

priniesol november 1989, ale zmeny sami vytvárali



Odkaz pre mojich rovesníkov
Nezabudnime, že vďaka Novembru 89 môžeme: 

➢Žiť slobodne

➢Bez strachu vyjadriť svoje myšlienky 

➢Cestovať 

➢Nakupovať v obchodoch plných tovaru

➢Vyznať svoju vieru



Ďakujem za pozornosť
Tým, že história oboznamuje ľudí s minulosťou, 

umožňuje im posudzovať prítomnosť.

(T. Jefferson)

Beseda s účastníkom nežnej revolúcie Milanom 

Kňažkom na našej škole.


