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Mladí ľudia, ktorým má záležať na ich budúcnosti, musia vedieť pravdu aj o ich minulosti. 
Komunistické prenasledovanie vlastných občanov za vieru a za demokraciu je často 
uzamknuté v pamäti už len málo ľudí. Títo neradi rozprávajú. Ak študent objaví vo svojom 
okolí človeka zraneného, ktorý je ochotný prerozprávať svoj príbeh, rozprávajúci oslobodí sám 
seba a súčasne obohatí pamäť svojich blízkych a svoj bolesti plný príbeh vloží do spoločnej 
pokladnice ako prevenciu stále hroziaceho nového násilia. 

Projekt už podľa svojich výsledkov bol veľmi úspešný a je správne, aby pokračoval, lebo je ešte 
dosť ľudí, ktorých oslobodzuje záujem o ich utrpenie. 

Anton Srholec,  
predseda KPVS 

 
 
 
Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS), Ústav pamäti národa (ÚPN)  a OZ 
Nenápadní hrdinovia otvárajú III. ročník projektu s názvom NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase 
s komunizmom. Tento projekt je určený Vám, najmladšej generácii (žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ 
a stredoškolákom), no rovnako generácii osobností, ktoré neváhali obetovať svoju slobodu, ba 
aj svoje životy za hodnoty pravdy, slobody a demokracie. Nájdite ich, nájdite ich priateľov a 
príbuzných... Započúvajte sa do ich životov a zaznamenajte príbeh ľudí, ktorí navonok zápas s 
totalitou prehrali, do roku 1989 boli považovaní za najväčších nepriateľov tejto krajiny, no v 
skutočnosti sú ich postoje a skutky hrdinské a hodné úcty.  
 
V roku 2009 bol tento projekt otvorený v Trenčíne, v roku 2010 v bývalom internačnom 
kláštore v Podolínci pri príležitosti 60. výročia od násilnej likvidácie mužských a ženských 
reholí v Československu. Záujem o túto tému prejavili žiaci z Českej republiky a Ukrajiny. Do 
projektu sa doposiaľ zapojilo 110 žiakov (43 tímov). 
 

V roku 2011 chceme viac hovoriť o ľuďoch, ktorí prekračovali „múr neslobody“, pretože si 
pripomíname 50. výročie od postavenia Berlínskeho múru. Som veľmi rád, že vďaka podpore 
Nadácie Konrada Adenauera putuje po školách výstava odkrývajúca históriu vzniku, izolácie 
a pádu Berlínskeho múru. Zároveň sa teším, že práve v predvečer výročia Sviečkovej 
manifestácie sa nám v spolupráci s pani Evou Vargovou podarí otvoriť  III. ročník tohto 
projektu práve v Devínskej Novej Vsi, neďaleko štátnych hraníc, ktoré do roku 1989 delil 
ostnatý drôt.   
 

Vaša úloha nie je  ľahká, veď nestačí len napísať príbehy osobností, ale aj audiovizuálne 
zaznamenať a mediálne odprezentovať svoje objavy. Rímske príslovie hovorí: „Čo sa 
nenapísalo, to sa nestalo.“ Len spoločným úsilím dokážeme zaznamenať príbehy bezprávia 
a uchovať ich pre ďalšie generácie. Už samotná vďačnosť a záujem je veľkým víťazstvom... 
 

František Neupauer, 
autor a gestor projektu  

Otvorenie III. ročníka projektu 

NENÁPADNÍ HRDINOVIA 
v zápase s komunizmom 

 
24. marca 2011 v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku 

(Bratislava - Devínska Nová Ves) 
 
V predvečer výročia Sviečkovej manifestácie (25. marec 1988) otvoríme III. ročník 
projektu NENÁPADNÍ HRDINOVIA v zápase s komunizmom  a to symbolicky - neďaleko 
hraníc Slovenska s Rakúskom, v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Pri 
príležitosti 50. výročia od postavenia Berlínskeho múru tým prejavíme úctu a spoluúčasť 
s obeťami totalitného režimu, s hrdinami príbehov dramatických útekov bez návratu. 
 
PROGRAM  
 
10.00 – privítanie a príhovor hostí 

 
Eva Vargová, za hostiteľov a Dcéry politických väzňov, moderovanie slávnosti 
Anton Srholec, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska 
Agáta Pešková, zástupkyňa riaditeľa KAS na Slovensku 
František Neupauer, OZ Nenápadní hrdinovia, ÚPN 

 
10.20 – prezentácia projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom  
 

Premietanie filmu Ústavu pamäti národa V tieni času (rekonštrukcia úteku 
komunistického väzňa Emila Šveca lietadlom a analýza spravodajskej hry ŠtB, r. 
Tibor Macák, 45 min) 
 
František Neupauer, ÚPN, OZ Nenápadní hrdinovia  – Obdobie komunistickej 
totality a projekt Nenápadní hrdinovia  
Ján Kušnírik, študent – Moja účasť na projekte Nenápadní hrdinovia 

 
11.40 – diskusia s pamätníkmi 
11.55 – predpokladaný záver podujatia  
 
 
V roku 2011 otvárame dve sekcie tohto projektu: 
A, medzinárodná – zaznamenanie príbehu človeka, ktorý prekračoval múr neslobody –  
v rámci spomienky na 50. výročie od postavenia Berlínskeho múru 
B, národná – príbeh NENÁPADNÉHO HRDINU (voľný výber) 
 
Viac informácií o projekte nájdete na stránke: www. november89.eu 


