
Deň boja za demokraciu
Medzinárodný deň študentstva



▪ Protektorát Čechy a Morava

▪ 15. marca 1939 obsadili nemecké vojská Čechy a 
Moravu

▪ 28. októbra 1939 si občania Československa 
pripomenuli vznik Československého štátu. Priebeh 
bol sprevádzaný demonštráciami, pri ktorých boli 
zranení niekoľkí demonštranti, vrátane Jana 
Opletala

▪ zomrel 11. novembra 1939



▪ 17. november 1939 – Protektorát Čechy a Morava

▪ 15. novembra - pohreb, ďalšie protesty študentov 

▪ 1200 študentov poslali do koncentračného tábora 
Sachsenhausen. 

▪ Dňa 17. novembra 1939 - popravení deviati 
študentskí funkcionári 

▪ v ten istí deň boli zatvorené všetky vysoké školy

▪ V roku 1941 vo Veľkej Británii bol 17. november 
vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva



▪ 1948 vznik ČSSR

▪ ZÁKAZY

▪ ZÁKAZY

▪ZÁKAZY

▪ZÁKAZY
▪ SLOBODY

súdruh, 
česť práci
KSČ, 
PO SZM,
ÚNZ, 
MNV, 
ĽM, 
ZNB...
so ZSSR na večné časy, 



v dlhých radoch pred zelovocom, rovnaké rifle, autá, 
nábytok
do zahraničia len s cestovnou doložkou a osobná 
prehliadka na štátnych hraniciach,
nemožnosť študovať na vysokej škole kvôli 
náboženstvu, alebo nečlenstvu rodičov v strane
propaganda, zakázaný západ, politickí väzni, 
emigrácia, samizdat



17. november 1989 - ČSSR

▪ na Albertove zišli študenti pražských vysokých škôl 
pri pietnom akte na pamiatku zatvorenia českých 
vysokých škôl v roku 1939. Stretnutie zorganizoval 
Socialistický zväz mládeže. Po skončení oficiálnej 
časti sa dav neplánovane vydal do centra mesta. Za 
Národným divadlom im špeciálne jednotky 
zahradili cestu. 

https://www.youtube.com/watch?v=durBI-0BO6s


17. november 1989 - ČSSR

▪ Študenti niesli štátne zástavy, spievali a 
skandovali požiadavku na zmenu pomerov v 
ČSSR. Čelo sprievodu stálo voči mladým 
príslušníkom ZNB, ktorým podávali kvety a chceli 
s nimi diskutovať. Príslušníci ZNB a Odielu
osobitného určenia ministerstva vnútra veľmi 
razantne zakročili, rozháňanie študentov sa 
zmenilo na brutálnu bitku.

https://www.youtube.com/watch?v=durBI-0BO6s


17. november 1989 - ČSSR

https://www.youtube.com/watch?v=durBI-0BO6s


20. november 

▪ Každý sa deň konali pokojné demonštrácie. 

▪ V Bratislave vzniklaVerejnosť proti násiliu. Jej 
tvorcami boli Miroslav Cipár, Ľubomír Feldek, 
Fedor Gál, Milan Šimečka a iní. Jej hovorcami boli 
Milan Kňažko a Ján Budaj.

▪ Občania zhromaždení na Václavskom námestí 
žiadali zásadné reformy. Vysokoškoláci v Prahe 
začali týždenný protestný štrajk. 



25. november 

▪ Prezident republiky Gustáv Husák udelil amnestiu 
siedmim politickým väzňom: JUDr. Ján 
Čarnogurský, PhDr. Miroslav Kusý, CSc., Jiří Ruml
...

▪ v Prahe demonštrovalo okolo 750 000 ľudí, deň 
predtým ich bolo okolo pol milióna.



27. november 

▪ V celom Československu sa uskutočnil 
manifestačný generálny štrajk, prvý od roku 1948. 

▪ Štrajkujúci sa postavili za požiadavky študentov a 
občianských iniciatív. Odmietli politiku 
komunistickej strany a žiadali zmeny v 
spoločenskom živote.



29. november 

▪ Federálne zhromaždenie schválilo vypustenie 
článku 4 v ústave o vedúcom postavení 
Komunistickej strany, článok 16, týkajúci sa 
uplatňovania marxizmu-leninizmu v politike, 
vzdelaní a výchove. Tieto zmeny ukončili 40-ročný 
monopol komunistickej strany a umožnili vznik 
nových politických strán a politickej plurality.



10. december 

▪ V Prahe sa utvorila nová vláda na čele s Mariánom 
Čalfom. Po menovaní vlády odstúpil prezident 
Gustáv Husák. Vo vláde národného porozumenia 
bolo 9 komunistov, 7 ministrov bolo bezpartajných, 
ostatní boli z iných strán. 

▪ 29. december  - za prezidenta Československej 
socialistickej republiky bol zvolený Václav Havel.
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