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O programe 

 

   V roku 2018 si pripomíname niekoľko výročí spojených s významnými udalosťami 20. 

storočia. Rozhodli sme sa pri tejto príležitosti usporiadať podujatie, ktorého cieľom je 

pripomenúť kľúčové momenty modernej histórie našej krajiny. Prostredníctvom jednotlivých 

panelov o udalostiach 20. storočia chceme zasiahnuť najmä mladú generáciu. Na základe 

výsledkov viacerých prieskumov vidíme, že práve táto skupina mladých ľudí je najviac 

zraniteľná rôznymi vplyvmi súčasných totalitných praktík. Mladá generácia čím ďalej, tým 

menej rozumie podstate demokracie a prejavuje o ňu menší záujem. Chceme si pripomenúť a 

zdôrazniť najvýznamnejšie udalosti našej histórie a pripomenúť si cenu slobody. 

 
1918 - Od rozpadu veľkých ríši k prvému štátu 

Aké udalosti predchádzali vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov? Kto sa 

podieľal na vzniku Československa v roku 1918? Pripomenieme si osobnosti M. R. Štefánika, 

T.G. Masaryka a mnohých ďalších. 

1938 - Prvý Slovenský štát a obdobie nacistickej totality 

Čo viedlo k mobilizácii a Mníchovskej dohode v roku 1938? Ako sa menili hranice našich 

štátov? Prečo je obdobie prvej Slovenskej republiky stále tak kontroverznou témou? 

Pripomenieme si osobnosti Andreja Hlinku, Edvarda Beneša, či Jozefa Tisa 

1948 - Namiesto slobody prichádza obdobie ďalšej totality 

Nástup komunistov k moci Českom parlamente. Prečo a ako sa podarilo poraziť demokratické 

sily na Slovensku? Ako prebiehal Februárový prevrat a aké boli jeho dopady na spoločnosť, 

cirkev, ekonomiku a politiku? Formovanie a posilňovanie vlády jednej strany za cenu 

obmedzovania ľudskej slobody. 

1968 - Pražská jar a obdobie normalizácie 

Čo sa dialo počas sovietskej okupácie v roku 1968? Úloha osobností A. Dubčeka, L. Svobodu 

a ďalších v zápase o sebaurčenie Československa.  Dalo sa okupácii zabrániť? Príčiny 

neúspechu rokovaní v Moskve. Dopady neúspechu pre ďalšiu generáciu. 

1988 - Od sviečkovej manifestácie po vstup do EÚ 

Čo znamenala sviečková manifestácia? Prečo nasledovala nežná revolúcia? Aký bol 

výsledok zmien a dopady na spoločnosť? Následný zápas o charakter štátu v 90tych rokoch 

a hľadanie orientácie mladých demokracií. 

2018 - Budúcnosť Čechov a Slovákov v Európe 

Aké je miesto dvoch sesterských národov v  Európe? Dokážu ju obohatiť svojou historickou 

skúsenosťou z 20. storočia? Bude aj rok 2018 pre tieto krajiny zlomovým? Aké by mali byť 

priority a  ciele týchto krajín pre najbližšie roky? Existuje ešte priestor pre spoluprácu? 



 

 

  

Program konferencie 

 

 
1. DEŇ (27. september 2018) 
 

Od prvého štátu k nástupu socializmu 
 

 

14:30 – 15:00 Otvárací príhovor 

Ján Figeľ, predseda správnej rady Nadácie Antona Tunegu a Osobitný vyslanec pre 
podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ 

  
 

15:00 – 16:00 1918 

Michal Kšiňan, historik, Historický ústav Slovenskej akadémie vied 
Michal Pehr, historik, Masarykov ústav Akadémie vied, Česká republika 
 
Moderátor: Iva Mrvová, redaktorka, Aktuality.sk 

 
 

16:00 – 17:00 1938 
Martin Kugler, historik a politológ, poradca kardinála Schonborna Rakúsko 
Roman Joch, Riaditeľ občianského inštitútu Praha 
Jozef Majchrák, redaktor, Postoj.sk 

 
Moderátor: Marcel Ladka, projektový manažér, Korad Adenauer Stiftung,  
Česká republika 

 
 

17:15 – 18:30 1948 
Róbert Letz, historik, vedúci Katedry histórie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave 
Jiří Mihola, historik, podpredseda KDU-ČSL, Česká republika 
Rudolf Dobiáš, spisovateľ, politický väzeň 
 
Moderátor: Jan Málek, projektový manažér, Institut pro křesťansko-demokratickou 
politiku, Česká republika 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

2. DEŇ (28. september 2018)  

 

9:30 – 9:45 Otvorenie  

 Alojz Hlina, predseda KDH 

 

9:45 – 10:45 1968 

Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, člen predsedníctva KDH 

Jiří Pehe, politológ a spisovateľ, Česká republika 

 

Moderátor: Soňa Gyarfášová, redaktorka, RTVS 

 

 

10:45 – 11:45 1988/98 

Ivan Šimko, bývalý minister SR, predseda občianskeho združenia Kredit 

Tomáš Czernin, senátor a podpredseda TOP09, Česká republika 

 

Moderátor: Lucie Tungl, riaditeľka, TOPAZ, Česká republika 

 

 

12:00 – 13:30 2018  

Mikuláš Dzurinda, prezident WMCES, bývalý premiér Slovenskej republiky 

Martin Kastler, zástupca Nadácie Hanns Seidel Stiftung pre Českú a Slovenskú 

republiku a Maďarsko 

Marek Ženíšek, podpredseda TOP09, výkonný riaditeľ TOPAZ, Česká republika 

Miriam Lexmann, poradkyňa KDH pre zahraničné vzťahy 

 

Moderátor: Marek Degro, riaditeľ, Nadácia Antona Tunegu 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


