
BARBARSTVO 
DUCHA III

Cesta k slobode

Fórum kresťanských inštitúcií  
OZ Nenápadní hrdinovia 

VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
Nadácia Konrada Adenauera

Dom Quo Vadis

Dom Quo Vadis
 Hurbanovo námestie 1, Bratislava

21. – 22. september 2012

Adresa:
Ubytovanie –  SZU, Kramáre, Bratislava
Seminár – Dom Quo Vadis, Hodžovo námestie 1, Bratislava

Kontakt:
František Neupauer, 0905 783 748, neupauer@november89.eu
Ján Fabičovic, 0903 982 805, fabicovic@fki.sk

FÓRUM KRESŤANSKÝCH INŠTITÚCIÍ  
Je platforma spolupráce a nositeľka impulzov v občianskej spoločnosti, v treťom sektore, politike, 
médiách, v kultúre, vede, vzdelávaní i v cirkvi. Ako neformálna platforma funguje od roku 1996, 
od roku 2004 ako občianske združenie. V súčasnosti združuje 31 organizácií a spolupracuje  
s vyše 50 inštitúciami. V FKI sa spája občianska angažovanosť s kresťanskými hodnotami. 
Hlavnými témami činnosti FKI sú rodina, sociálna solidarita, pamäť a ľudské práva a rozvíjanie 
medzinárodnej spolupráce.
www.fki .sk

OZ PANT
Vzniklo 26.7.2007 s cílem působit v oblasti rozvoje a podpory informovanosti veřejnosti  
o problematice lidských práv a jejich porušování. Jeho činnost se zaměřuje především  
na vzdělávání, filmovou dokumentární a publicistickou tvorbu, podporu aktivit mapujících  
a rozvíjejících kulturní dědictví v českém, středoevropském a evropském regionu.
www.moderni -dejiny.cz

OZ NENÁPADNÍ HRDINOVIA 
O.z. vzniklo 18. novembra 2010. Pripravuje a realizuje viacero projektov zameraných  
na odovzdávanie skúseností medzi mladými ľuďmi a generáciou tých, ktorých postoje,  
utrpenie, nepoddajnosť nám prinavrátili slobodu. V roku 2011 boli stretnutia medzi mladými  
a pol. väzňami ocenené ako dobrovoľnícky projekt roka”. Ako prvý priniesli v spolupráci s KAS  
na Slovensku výstavu (Berlínsky múr), ktorú videlo viac ako 15 tis. študentov. V roku 2012  
vydali prvú publikáciu a rozbehli konferencie na tému “Pamäť a osobnosti” ako aj pravidelné 
mesačné stretnutia s názvom “Čaj o piatej” pre verejnosť. Stáli pri zrode výzvy za vznik Múzea 
zločinov a obetí komunizmu a v roku 2012 sa pustili do vytvorenie tejto inštitúcie. Spolupracujú  
s partnermi v rámci V4, ale aj vo Francúzku, Nemecku a i.
www.november89.eu, www.muzeumkomunizmu.sk

Hlavný organizátor: FKI, OZ Nenápadní hrdinovia
Partneri: KAS, VŠ sv. Alžbety, Dom Quo Vadis

Dom
Quo Vadis



PIATOK (21. september 2012)
08.30 / prezenčná listina 
09.00 / slávnostné príhovory organizátorov

1. PANEL / Vytlačená sloboda a Sviečková manifestácia
09.15 – 9.45 / Ján Dekler, Open Door, Holandsko – Vytlačená sloboda a pomoc 
prenasledovaným vo svete (diskusia)

10.00 – 11.45 / František Mikloško, disident, Slovensko – Cesta k slobode
Jozef Roman, SVD, Rusko – Výroba samizdatov (diskusia)

12.00 – 13.30 / obed pre prihlásených účastníkov seminára a hostí

2. PANEL / Očami Charty 77 
14.00 - 15.30 / Jiří Sovadina, pedagóg, OZ Pant, Česká republika – Charta 77 –  
dokument, ktorý inšpiruje, Lucia Drábiková, psychologička – Odpustiť  
a nezabudnúť?!
Františke Neupauer, historik, OZ Nenápadní hrdinovia – V dialógu s hovorcami 
Charty 77 (diskusia)

3. PANEL / “tragické miesta pamäte”
15.45 / pred domom QuoVadis v Bratislave (otvorené pre verejnosť)

16.00 / pri pamätníku Sviečkovej manifestácie – Anton Srholec (cestou k Dvom 
Levom, k soche M. Čuleňa. podľa možností a počasia - až k Lurdskej jaskynke)

prestávka, voľný program

18.30 – 19.30 / večera

4. PANEL /spoločná diskusia. . .  didaktika
19.30 – 21.00 / Ján Šimulčík, historik a publicista – Sviečková manifestácia a naša 
cesta k slobode (prednáška)
dialóg – hľadanie našej cesty k slobode (udalosti, osobnosti)
 
5. PANEL / činnosť OZ PANT a FILM 
21.00 – 22.00 / Petr Pánek, OZ pant – Prečo to robíme?
FILM : Sami proti zlu, Česká republika

SOBOTA (22. september 2012)
6. PANEL / konkrétne didaktické hodiny a materiál pre učiteľov
09.00 – 10.30 / OZ Pant – představení výukových materiálů a vzdělávacích projektů  
k tématu normalizace 
Lenka Lubušká, kurátorka, SNM-Historické múzeum – Možnosti spolupráce múzea  
a pedagóga
OZ Nenápadní hrdinovia – pamäť, udalosti, osobnosti...

Postrehy účastníkov seminára – „Ako to učíme my“

7. PANEL / zhodnotenie seminára, podnety od učiteľvo

11.00 – 11.45 / K činnosti našich OZ a ponuka pre školy

Hodnotenie seminára

12.00 – 13.00 / obed a ukončenie seminára 

13.00 / voľná diskusia – možnosť navštíviť priestory pripravovaného Múzea zločinov 
a obetí komunizmu (čo považujú pedagógovia za dôležité zdokumentovať... a pod.)

www.muzeumkomunizmu.sk 
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