
Zhromaždenie v aule UK 
v stredu 22. 11. 1989
Prepis magnetofónového 
záznamu
Ukážka

Svetoslav Bombík: 
...Chcel by som informovať, 
ak niekto nie je informovaný, 
čo je to Verejnosť proti násiliu. 
Je tu ustanovená nová organi-
zácia Verejnosť proti násiliu. 
Je to organizácia, v ktorej sa 
zjednotili prví predstavitelia 
intelektuálnych, umeleckých 
kruhov a zástupcovia z radov 
inteligencie. Koordinačný vý-
bor slovenských vysokých škôl 
je v spojení s Verejnosťou pro-
ti násiliu. Ďalej by som chcel 
upozorniť na to, že bola usta-
novená organizácia Iniciatíva 
Občianske fórum, ktorá zjed-
nocuje všetky nezávislé inicia-
tívy v Československu. Takisto 
táto organizácia má podporu 
VPN. Včera už súdruh Adamec 
(predseda vlády – pozn. red.) 
jednal s Jiřím Rumlom, kto-
rý je zástupcom Občianskeho 
fóra. (Potlesk.) Ešte k tomu za-
sadnutiu včerajšieho sloven-
ského organizačného výboru. 
Bola tam nádherná atmosféra, 
takmer každú polhodinu pri-
chádzali zástupcovia robotní-
kov z podnikov a žiadali nás 
o platformu a vyjadrenie, pre-
tože robotníci sú s nami, len 
nevedia, čo sa deje, chcú byť 
informovaní. (Potlesk.) Popro-
sím Roberta, aby teraz prečí-
tal platformu Koordinačného 
výboru slovenských vysokých 
škôl. Chcem len poznamenať, 
že táto platforma vznikla na 
základe tej našej „filozofickej" 
platformy. 

Robert Martinko: 
Vyhlásenie slovenských vyso-
koškolských študentov
 My, študenti slovenských 
vysokých škôl, protestujeme 
proti brutálnemu zásahu bez-
pečnosti a armády proti po-
kojnej študentskej manifes-
tácii dňa 17. novembra 1989. 
Postup týchto poriadkových 
síl je v príkrom rozpore s plat-
nými československými zá-
konmi a s prijatými medziná-
rodnými konvenciami. Svoj 
súhlas vyjadrujeme štraj-
kom. V našom štrajku nejde 
o nezodpovedný a ľahostaj-
ný prístup k študijným po-
vinnostiam. Naše študentské 
problémy nemožno riešiť bez 
rozuzlenia nahromadených 
spoločenských a politických 
problémov. Preto v súlade 
s iniciatívou Občianskeho fóra 
a iniciatívou Verejnosť proti 
násiliu žiadame:
 1. Vytvorenie nezávislej vy-
šetrovacej komisie na pre-
šetrenie pražských udalostí, 
objektívne a pravdivé infor-
movanie verejnosti aj o jeho 
výsledkoch a potrestaní vin-
níkov.
 2. Odstúpenie tých politic-
kých a vládnych predstavite-
ľov, ktorí sú zodpovední za 
terajší stav spoločnosti. Ich zo-
trvanie vo funkciách vyhrocu-
je terajšiu napätú situáciu.
 3. Pluralizáciu politického 
života v Československu, slo-
bodné voľby, v ktorých si ve-
dúca sila musí dôveru ľudí vy-
bojovať a nie ju mať ústavne 
zabezpečenú.
 4. Otvorenie seriózneho 
spoločenského dialógu, ktorý 
musí byť prístupný každému, 

s výnimkou tých, ktorí by do 
neho chceli vnášať násilie.
 5. Sprístupnenie masoko-
vokomunikačných prostried-
kov všetkým politickým a spo-
ločenským hnutiam, ktoré sa 
zúčastňujú politického diania.
 Vyzývame vás, robotníci, 
roľníci a inteligencia, ktorí vy-
tvárate svojou prácou hodno-
ty a umožňujete nám vzdelá-
vať sa, aby ste podporili naše 
požiadavky.
 Vyzývame všetkých prísluš-
níkov Československej ľudo-
vej armády, Zboru národnej 
bezpečnosti a Ľudových milí-
cií, aby sa nedali zneužiť proti 
vlastnému národu.
 Pozývame všetkých obča-
nov, ktorým nie je ľahostajný 
súčasný stav našej spoločnos-
ti, aby vyjadrili svoju vôľu ge-
nerálnym štrajkom 27. novem-
bra 1989: od 12.00 hod. do 
14.00 hod.
 Bratislava 21. 11. 1989.
 Koordinačný výbor sloven-
ských vysokých škôl.

Herta Tkadlečková: 
Denníček z roku 1989
Pondelok 20. novembra 1989

Práve som sa vrátila domov 
z fakulty. Celú noc som bola 
hore, večer som zachytila 
spravodajstvo z Prahy na vie-
denskej televízii, neskôr pre-
hlásenie slovenských hercov, 
ktoré vysielala Slobodná Eu-
rópa. Inicioval ho Kňažko 
a podpísali Labuda, Dančiak, 
sestry Vášáryové...
 Šla som na fakultu na de-
siatu rozrušená udalosťa-
mi v Prahe a neistá v tom, či 
mám mojich študentov k nie-

čomu pomknúť, alebo nie. 
O 10.40 som mala mať pred-
nášku. Predtým som chodi-
la po meste, okolo iných fa-
kúlt a známych neuralgických 
bodov, ale všade bol absolút-
ny kľud, všetko vyzeralo nor-
málne. Našich študentov som 
však podcenila. Keď som pri-
šla do budovy, boli už v pre-
plnenej aule. Vo foyer sa 
obšmietal Milan Novotný, po-
slucháč žurnalistiky, aby prí-
chodzích stručne informoval.
 Na promočnom pódiu se-
deli Vladár (dekan fakulty – 
pozn. red.), Shenk, Zelenák, 
Skladaný. Pri bočnom stoja-
novom mikrofóne stál dlhý 
rad študentov, ktorí sa jeden 
za druhým chopili mikrofónu 
a žiadali vedenia fakulty, aby 
sa vyjadrili k udalostiam v Pra-
he. Pražský študent, ktorý 
ráno docestoval, podával spra-
vodajstvo z prvej ruky o piat-
ku v Prahe a ďalších dňoch, 
ako aj o štrajku a požiadav-
kách vysokoškolákov. Hlav-
nou požiadavkou bolo vyšet-
riť udalosti 17. novembra, ale 
myslím, že všetkým bolo zrej-
mé, že vlastne ide o niečo iné.
 Vedenie sa správalo príšer-
ne. Vladár o. i.: „ Čo chcete, 
veď nik nebol zabitý..." Zele-
nák, oveľa neskôr ako ostatní, 
celý čas si niečo písal a potom 
začal: „ Na celom svete sa hľa-
dá nový model socializmu..." 
Ďalej sa nedostal, ktosi zakri-
čal: „Nechceme prednášku 
z dejín svetovej socialistickej 
sústavy!" Potlesk a piskot ho 
umlčal.
 Ďalej sa všetci usilovali pre-
svedčiť študentov, aby išli na 
katedry diskutovať so svoji-

mi učiteľmi. To je osvedčená 
taktika: rozbiť ich, roztrieštiť, 
zbaviť prirodzených „mluv-
čích", lebo nie na všetkých od-
boroch sú takí, ktorí chápu, 
o čo vlastne ide.
 Študenti, ktorí vedia, o čo 
ide, sa aktivizovali už 16. no-
vembra. Mala som„ ako ob-
vykle, vo štvrtok konzultač-
né hodiny, ale prišiel len Sveťo 
Bombík, a akýsi prvoročiak, 
s ktorým som zatiaľ nemala 
nijaké skúsenosti, aby ma in-
formovali, že sa ich zopár do-
hodlo ísť poobede na Gott-
walďák. Dozvedeli sa totiž, že 
na ďalší deň budú silné bez-
pečnostné opatrenia, takže si 
to výročie pripomenú o deň 
skôr. Nechceli odo mňa vlast-
ne nič, vraj len aby som vede-
la o nich, keby sa niečo stalo. 
Zdali sa mi, že sú sami prekva-
pení svojou odvahou. Hoci to 
vcelku nemalo veľký ohlas, 
vyprofilovali sa tam akési ve-
dúce osobnosti dnešného 
a možno budúceho diania. 
Myslím, že práve oni v noci na 
dnes obtelefonovali internáty 
a dali signály k štrajku.
 Okrem VŠMU a našej fakul-
ty je zatiaľ všade kľud, naši sú 
však pevne presvedčení, že sa 
to podarí rozšíriť aj na ostat-
né fakulty a že vydržia tak 
dlho, kým sa niečo nezmení. 
To „niečo" je zatiaľ v hmlách, 
ale už sa šušká heslo: koaličná 
vláda! Ak súčasný pohyb nási-
lím zarazia, všetci sa stiahnu, 
aby nedošlo k zbytočným stra-
tám, vytvoria zdanie úplné-
ho pokoja, akoby sa zmierili 
s porážkou a na Deň ľudských 
práv (10. decembra) vyjdú 
znovu do ulíc. 
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Písal sa rok 1989, jubilejný 
rok 70. výročia vzniku Uni-
verzity Komenského v Bra-
tislave. Filozofická fakulta 
toto výročie oslávila spo-
lu s ostatnými fakultami na-
šej najstaršej univerzity na 
dobovej ideologickej úrov-
ni. Napriek tomu boli to prá-
ve študenti FiF UK, ktorí už 
16. novembra 1989, deň pred 
policajným zásahom voči 
pražským študentom na Ná-
rodnej triede, priniesli ape-
latívne požiadavky na zme-
nu.
 Ich verejné vystúpenie 
pred slovenským minister-
stvom školstva bolo dokon-
ca odvysielané v televízii, 
ale násilné udalosti zo 17. no-
vembra v Prahe zatienili na 
niekoľko desaťročí túto mi-
moriadnu udalosť.
 V každom prípade, kým 
požiadavky vysokoškolákov 
zo 16. novembra 1989 boli 
z pohľadu ďalších dní len 
skromným, hoci odvážnym, 
pokusom o zmenu, požia-
davky tých istých študentov 
od 20. novembra do začiat-
ku decembra, pokiaľ trval 
nimi vyhlásený štrajk a bol 
zvolený nový dekan fakulty, 
boli zrelé a nekompromisné. 
Stali sa nevdojak avantgar-
dou. Pre celú spoločnosť aj 
pre vlastných rodičov.
 Knihu Filozofi v novembri 
uviedol jej editor Valér Mi-
kula spolu s prodekanom 
fakulty Martinom Slobod-
níkom na domovskej pôde 
na Gondovej ulici v Bra-
tislave príznačne vo štvr-
tok (rovnaký deň v týždni 
ako pred 28 rokmi) 16. no-
vembra 2017. Z knihy, obo-
hatenej o unikátne fotogra-
fie P. Bombíkovej–Maudgil, 
M. Sedílka, B. Strečanského, 
K. Štrpkovej, prinášame nie-
koľko ukážok. 

Tina Čorná © 

Avantgarda filozofov
Ak sa do dnešných dní aktéri revolučnej jesene 1989 sporia, kto prvý prišiel s požiadavkou zrušiť vedúcu úlohu 

komunistickej strany, zakotvenú v článku 4 Ústavy ČSSR, nemá to cenu. Po 28 rokoch, ktoré nás delia od pamätných 
novembrových udalostí, prináša Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vzácny dokument. Súbor 

zachovaných záznamov udalostí prvých revolučných okamihov, ktoré sa príznačne odohrali práve na jej domovskej 
pôde, zosumarizoval a zeditoval dnes známy literárny vedec a vtedy začínajúci mladý vysokoškolský pedagóg, ktorý 

stál na strane študentov, Valér Mikula. 

Sveťo Bombík (9. 12. 1963 – 11. 1. 1995) V ako Verejnosť  FOTO: K. ŠTRPKOVÁ

Odvolené! FOTO: M SEDÍLEK
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Valér Mikula (zost.): Filozofi v novembri 
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017

Predvoj už pod Hviezdoslavom FOTO: M. SEDÍLEK


