
                                        
 

 
 
 
 
 
 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o. 
 

vyhlasuje 

 

 

12. ročník súťaže z novodobej histórie pre študentov stredných škôl  
 

„EUSTORY“ 

 

na tému 
 
 

 

Unikátne historické tradície, stavby alebo prírodné prvky v mieste, 
kde žijem. 

Čo by som navrhol/navrhla do svetového kultúrneho dedičstva ľudstva?  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Bratislava, november 2016 



                                        
 

TÉMA 

 

Od novembra tohto roka súťaž EUSTORY na Slovensku, organizovanou Slovenským centrom pre 
komunikáciu a rozvoj, n.o., zaštítila Slovenská komisia pre UNESCO. 
 
Myšlienka objavovať skryté historické cennosti Slovenska, či už v duchovnej alebo v prírodnej 
oblasti, už dávnejšie rezonovala medzi témami, ktoré by mali byť v rámci EUSTORY vyhlásené. 
Záštita SK UNESCO len akcelerovala tento úmysel a preto voľba symbolicky padla práve na tento 

ročník. 
 

Študenti/študentky, ktorí začnú rozmýšľať nad tohoročnou súťažou, by mali byť stimulovaní 
k maximálnej kreatívnosti, k hľadačstvu, výskumníctvu a nachádzaniu skutočných, 

pretrvávajúcich hodnôt. Bolo by optimálne, keby pre nás všetkých ostatných objavili niečo, čo 
bolo skryté, nepoznané, zapadnuté prachom histórie. Oblasti, v ktorých treba hľadať, sú 

otvorené – môžu to byť neobvyklé prírodné úkazy spojené s  historickým dejom, alebo unikátne 
v kontexte Slovenska, Európy, alebo stavby, ktoré symbolizujú dobu, osudy komunity, človeka, 

prípadne tradície, jedinečne späté s  komunitou, miestom, kde žijete. 
 
Čím bude objekt skúmania viac neznámy a súčasne hodnotný, čím viac si dáte práce s  jeho 
objavom, tým bude aj vaša práca cennejšia. Opäť autenticita, jedinečnosť a význam, ako aj 
kvalita výskumnej práce a jej spracovanie budú tým, čo si budeme najviac ceniť. 
 
Ktovie, možno vaša práca vzbudí pozornosť odborníkov, ktorí by inak objekt vášho výskumu 

nikdy nemali šancu spoznať. 
 

PODMIENKY SÚŤAŽE A FORMÁLNA ÚPRAVA 
 

Súťaž je určená študentom stredných škôl, ktorí v  roku vyhlásenia súťaže nebudú starší ako 

20 rokov. Úlohou je vytvoriť prácu na určenú tému individuálne alebo v skupine (maximálne 

traja študenti), a to na základe vlastného výskumu (rozhovory s pamätníkmi, využitie dobovej 

tlače a súkromných materiálov,  výskum v miestnych archívoch, kronikách, múzeách a pod.). Od  

autorov sa očakáva práca výskumná, ktorá sa  opiera predovšetkým o vlastné bádateľské 

poznatky. Rozsah práce je maximálne 15 strán plus prílohy. Forma práce (štruktúra, 

poznámkový aparát, citácie, prehľad literatúry a prameňov, obrázkový, grafický materiál a pod.) 

by mala zodpovedať bežným požiadavkám kladeným na záverečnú písomnú prácu (viď RNDr. 

Pavel Mäsiar: Požiadavky na úpravu záverečných písomných prác a bibliografické odkazy. 

Metodicko-pedagogické centrum Mesta Bratislavy. Bratislava, 2003). 

 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o. čaká na práce, ktoré nie sú v rozpore 

s hodnotami občianskej spoločnosti založenej na princípoch demokracie, solidarity a  

 



                                        
 

 

zodpovednosti, s hodnotami tolerancie, znášanlivosti medzi národmi a historického zmierenia.  

 

PRIHLÁŠKY 

 

Do súťaže sa  môžete prihlásiť vyplnením a podpísaním prihlášky do 15. decembra 2016 

a poslaním elektronicky na adresu: eustory@sccd-sk.org  

 

V prípade obmedzenej možnosti v prístupe k internetu možno prihlášky poslať aj poštou na 

adresu: 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. 

Pražská 11 

811 04 Bratislava 

 

ODOVZDANIE PRÁC 

 

Termín odovzdania súťažných  prác je 30. marec 2017. 

 

Akceptované budú práce, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:  

 práca musí byť v dvoch tlačených verziách riadne zviazaných, 

 v jednej elektronickej verzii na CD, alebo poslaná emailom vo forme Word na adresu 

eustory@sccd-sk.org, 

 zviazané kópie treba zaslať najneskôr v deň uzávierky (t.j. 30.3.2017 - vrátane) na adresu 

uvedenú SCKR, n. o., rozhoduje dátum poštovej pečiatky. 

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

 

Súťažné práce bude posudzovať komisia zložená z historikov, stredoškolských a vysokoškolských 

pedagógov a príslušných expertov. Práce sa budú posudzovať bodovým spôsobom a zverejnia 

sa výhercovia do desiateho miesta v poradí. Prví traja výhercovia budú svoje práce prezentovať 

osobne na slávnostnom vyhodnotení súťaže. Účasťou v súťaži dáva študent/študentka súhlas so 

zverejnením osobných údajov (len meno a škola), ako aj so zverejním a prípadným 

publikovaním časti, alebo celej svojej práce. 

 

Všetky informácie ohľadom súťaže budú publikované priebežne na FB  stránke EUSTORY, 

(www.facebook.com/eustory.slovakia), alebo na webe SCKR, n.o. (www.sccd-sk.org/sk/eustory) 

 

http://www.facebook.com/eustory.slovakia
http://www.sccd-sk.org/sk/eustory


                                        
 
 

Kontaktná adresa na prípadné otázky a komunikáciu: 
 

email: eustory@sccd-sk.org 
 

tel.: + 421 911 197 065 

 

adresa: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. 

   súťaž EUSTORY 

   Pražská 11 

   811 04 Bratislava 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
****************************************************************************** 

Eustory je združením 25 európskych mimovládnych organizácií z 25 európskych a priľahlých 
krajín,  ktorého primárnym cieľom je zbližovanie mladých ľudí Európy prostredníctvom poznania 
histórie. Hlavnou aktivitou siete Eustory je organizovanie súťaže z novodobej histórie pre 
stredoškolských študentov. Od roku 2001, kedy  združenie Eustory vzniklo, sa do programu 
zapojili  desaťtisíce mladých  ľudí z rôznych krajín Európy. Eustory združuje študentov, učiteľov, 

historikov a spoločenské osobnosti, ktorých spája záujem o históriu a ktorým záleží na 
budúcnosti nielen krajiny, v ktorej žijú, ale aj celej Európy. 

www.eustory.eu 
 

**************************************************************************** 

mailto:eustory@sccd-sk.org

