V Bratislave, dňa 20. marca 2019
Vec : Informácia o celoslovenskej súťaži študentov a žiakov pod názvom
« November 89 a MY » - Odkaz Novembra 89 mladej generácii.
Občianske združenie Klub 89 je nezisková mimovládna organizácia, založená koncom roku
2017, ktorá združuje významné osobnosti Novembra 89 a všetkých tých, ktorým sú blízke ideály a
hodnoty Nežnej revolúcie. Aktivity občianskeho združenia sú zamerané predovšetkým na mladú
generáciu, ktorej chcú jeho členovia na základe objektívnych udalostí, histrických faktov a hlavne
autentických výpovedí ešte žijúcich aktérov revolúcie priblížiť udalosti spojené s
demokratizačným procesom na Slovensku v roku 1989.
S blížiacim sa 30 výročím nežnej revolúcie KLUB 89, o.z. v spolupráci s MŠ SR pripravili projekt
pre mládež pod názvom « November 89 a MY » - Odkaz Novembra 89 mladej generácii, ktorého
neoddeliteľnou časťou je :
Celoštátna súťaž pre žiakov výšších ročníkov ZŠ, študentov stredných škôl, špeciálnych škôl a
základných umeleckých škôl o udalostiach viažúcich sa k 17. Novembru 1989.
Súťaž je zameraná na zachovanie hodnôt a ideálov našej nedávnej histórie s cieľom podporovať
mládež v štúdiu novodobých dejín vhodnou a mládeži prístupnou formou. V závislosti od
zamerania a veku je súťaž rozdelená do nasledovných kategórií :
A/audiovizuálna tvorba – dokument (obsah-spracovanie uvedeného obdobia na základe
historických faktov, týkajúcich sa známych osobností verejného života, bežných ľudí v tomto
období, rodinných príslušníkov...v rozsahu maxim. do 15 minút)
B/audiovizuálna tvorba – voľná tvorba (voľné spracovanie inšpirované konkrétnymi historickými
udalosťami... v rozsahu maxim. do 15 minút)
C/ literárna tvorba – dokument (maximálne 4 str. formát A4, obsahová náplň totožná s bodom A)
D/ literárna tvorba – voľná tvorba /maximálne 4 str. Formát A4, obsahová náplň ako v bode B)
E/ retro dizajn – vlastný návrh grafického, odevného, fotografického a úžitkového dizajnu
inšpirovaného rokom 1989
Pozn. V prípade menšieho počtu zapojených prác môže komisia rozhodnúť o zlúčení kategórií

V rámci projektu sa pripravuje aj vydanie publikácie a DVD s výpoveďami aktérov Novembra 89 a
následne, po ukončení súťaže sa na základe záujmu škôl budú organizovať besedy s
osobnosťami, ktorých svedectvá bude publikácia obsahovať. Publikácia bude po jej vydaní,
pripravovanom k 17. novembru 2019, distribuovaná na jednotlivé školy a veríme, že pomôže v
budúcnosti slúžiť pedagógom aj ako pomôcka pri výučbe novodobej histórie SR.
Najlepšie práce z každej kategórie budú ocenené hodnotnými cenami. Členmi hodnotiacich komsií
budú okrem viacerých odborníkov a zástupcov MŠ SR aj aktéri Novembra 89 ako napr. spisovateľ
a prekladateľ Ľ. Feldek a výtvarník M. Cipár.
Súťaž je venovaná pamiatke profesora Jána Pišúta /prvého po-revolučného ministra školstva/ a
disidenta, politológa a bývalého rektora UK profesora Miroslava Kusého a na ich počesť budú

udelené aj dve mimoriadne ceny.
Termín prihlásenia do súťaže je bude 20.máj 2019 a termín odovzdania vyhotovených prác :
10. október 2019.
Odovzdávanie cien spolu s prezentáciou vybraných prác literárnej a audiovizuálnej dokumentárnej
tvorby sa uskutoční dňa 15. novembra 2019 formou slávnostného aktu v Zrkadlovej sále
Primaciálneho paláca v Bratislave, za osobnej účasti aktérov Nežnej revolúcie, členov Klubu 89,
o.z. ako aj ďalších významných osobností verejného a spoločenského života na Slovensku.
Vybrané audiovizuálne a výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Primaciálneho paláca dňa
15. novembra , prípadne následne v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave na Zámockej ulici 47.
Nad akciou – pod názvom Spomienkový večer k 17. Novembru 89 už potvrdil záštitu primátor
hlavného mesta SR Bratislavy pán Matúš Vallo. O záštitu nad podujatím požiadame následne
aj pani ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martinu Lubyovú a budeme sa
snažiť aj o získanie súhlasu so záštitou u novovymenovaného Prezidenta/Prezidentku SR.
Súčasťou Spomienkového večera bude recepcia, počas ktorej budú mať žiaci/študenti možnosť
osobne sa stretnúť s prítomnými aktérmi revolúcie. Na slávnostné vyhodnotenie pozveme do
Bratislavy vybrané najlepšie tímy žiakov/študentov z každej kategórie spolu so svojimi pedagógmi.
Podrobnejšie nformácie o súťaži sú uvedené v prilohe a budú uvedené aj na webovej stránke Klubu
89, o.z. www.klub89.com
Prípadné dodatočné otázky môžete adresovať e-mailom na adresy: jana.kotova@hotmail.com,
kcsabayova@gmail.com a helena.pasiakova@gmail.com prípadne aj telefonicky na čísle :
0917 678 948 (J. Kotová)
Za všetkých členov a splupracovníkov Klubu 89, o.z. sa na žiakov/študentov a profesorov,
ako aj na spoluprácu s Vami teší a ostáva s pozdravom
Ing. Jana Kotová
Predseda Klubu 89, o.z.

