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Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n. o. 
 

vyhlasuje 
 

 
XVI. ročník EUSTORY 

 

celoslovenskej súťaže z novodobej histórie pre 
študentov stredných škôl 

 
na tému 

 

 
 

V TIENI KORONY: 
Epidémie a povojnové traumy 

v 20. storočí 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bratislava, február 2021 
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TÉMA 2021 

 

Momentálne prežívame obdobie pandémie, ktoré sa nezmazateľne vpíše do 

histórie 21. storočia. Aké budú jej konečné dôsledky, ešte nevieme. História 

nám však vie odpovedať na mnohé otázky. Aj keď sa dejiny menia v kontexte 

rozdielnych udalostí a okolností, isté vzory sa opakujú. Napríklad v chovaní 

človeka. 

 

Tento rok sme sa rozhodli vyhlásiť tému, ktorá je veľmi aktuálna, a pritom v 

dejinách nie jedinečná. V 20. storočí bolo niekoľko pohrôm, s ktorými sa 

muselo ľudstvo v Európe, na Slovensku, vyrovnávať. Boli dve vojny, ktoré po 

skončení priniesli veľa následného utrpenia - hladomor, choroby, epidémie, 

povojnové násilie, migrácia. Tieto tragédie mali aj celoeurópsky dosah – stačí 

spomenúť celosvetovú pandémiu španielskej chrípky. 

 

Nech okrídlené Historia magistra vitae est nám pomôže v prekonávaní 

dnešnej krízy, reflektovaní na udalosti spred rokov a najmä nech vás inšpiruje 

k realizácii/zverejneniu silných príbehov. 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE 

 

Všeobecne platné podmienky súťaže EUSTORY na Slovensku sú rozpísané na 

našej webstránke https://eustory.sccd-sk.org/usmernenie-k-sutazi/ 

 

MÁME VŠAK PROBLĚM 

 

EUSTORY bola vždy „súťaž orálnej histórie novodobých dejín, to znamená, že 

sa oceňujú priame ústne svedectvá žijúcich svedkov, pamätníkov, alebo ak už 

nie sú medzi nami, tak ich blízkych osôb“. Dnes to nie je také jednoduché.  

https://eustory.sccd-sk.org/usmernenie-k-sutazi/
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ZMENA !!! 

 

Tento rok však v dôsledku všeobecných opatrení v rámci korona krízy 

a vzhľadom na  špecifické okolnosti pri vyučovacom procese meníme 

pravidlá v oblasti formy a žánru a dávame vám, študentom, oveľa 

voľnejšiu ruku, ako zvládnuť túto náročnú tému. 

 

V XVI. ročníku sú tieto formy akceptovateľné: 

 

 odborný text - zostáva pôvodná forma, viď. https://eustory.sccd-

sk.org/usmernenie-k-sutazi/, článok 2) 

 

 esej (úvaha) – minimálne 5 normo strán (1 NS = 1800 znakov) 

https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/6194-co-je-to-esej-

ako-sa-pise-esej 

 

 film/video/audio – min. 5 minút, max. 35 minút (môže byť aj digitálna  

grafika, kresba). 

 

 podcast – celková dĺžka všetkých epizód minimálne 60 min., max. 120 

min. 

http://startovaciaciara.sk/co-je-to-podcast-jasne-a-strucne 

 

 súbor fotografií/Instagram  

 

 webová stránka 

 

 webinár alebo online diskusia – minimálne 60 minút, max. 120 min. 

Webinár môže mať rôzne formy, dôležité je však ustriehnuť si technickú 

kvalitu! 

https://eustory.sccd-sk.org/usmernenie-k-sutazi/
https://eustory.sccd-sk.org/usmernenie-k-sutazi/
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/6194-co-je-to-esej-ako-sa-pise-esej
https://www.zones.sk/studentske-prace/gramatika/6194-co-je-to-esej-ako-sa-pise-esej
http://startovaciaciara.sk/co-je-to-podcast-jasne-a-strucne
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-

content/33b7f22a-eff5-4cfc-a722-

bec270d1538f/metodyka_SK_FINAL.pdf 

https://eduworld.sk/kd/279/ako-si-urobit-vlastny-informacny-produkt-

webinar 

...sú aj iné zdroje 

 

 historický sprievodca – formou niečo obdobné ako turistický sprievodca 

s fotografiami, mapou, s presnými informáciami o lokalitách 

 

Hodnotenie prác sa nemení, iba sa prispôsobí forme. Preto treba mať 

vysporiadané autorské práva a vždy uviesť zdroje, nerobiť plagiát! 

https://eustory.sccd-sk.org/kriteria-a-hodnotiaci-proces 

Hodnotenie bude tentoraz brať do úvahy aj vybratú formu a jej intelektuálnu, 

logistickú a technickú náročnosť. 

 

Hotové práce treba nahrať priamo na webstránku 

https://eustory.sccd-sk.org/ 

do 30. júna 2021, vrátane. 

 

Pri formátoch odlišných od textových (konkrétne film/video/audio, podcast, 

súbor fotografii/Instagram, webová stránka, webinár alebo online diskusia) 

musí súťažiaci nahrať do systému na EUSTORY webe minimálne 1 normo 

stranu, kde uvedie základné informácie o práci, t.j. názov; meno 

autora/autorov; školu; pedagóga/pedagogičku; ďalej link na miesto, kde je 

materiál nahraný (napr. YouTube a pod.), ako aj stručnú informáciu, o čom 

je ich práca a prečo sa rozhodli zvoliť tento formát. 

Súťažiaci môže tiež poslať link alebo nahratú prácu v štandardných formátoch 

tímu Eustory, ktorý zabezpečí archiváciu. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/33b7f22a-eff5-4cfc-a722-bec270d1538f/metodyka_SK_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/33b7f22a-eff5-4cfc-a722-bec270d1538f/metodyka_SK_FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/33b7f22a-eff5-4cfc-a722-bec270d1538f/metodyka_SK_FINAL.pdf
https://eduworld.sk/kd/279/ako-si-urobit-vlastny-informacny-produkt-webinar
https://eduworld.sk/kd/279/ako-si-urobit-vlastny-informacny-produkt-webinar
https://eustory.sccd-sk.org/kriteria-a-hodnotiaci-proces
https://eustory.sccd-sk.org/
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Kontaktná adresa na prípadné otázky a komunikáciu, resp. technickú pomoc: 

email: eustory@sccd-sk.org 

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

   súťaž EUSTORY 

   Pražská 11 

   811 04 Bratislava 

FB: https://www.facebook.com/eustory.slovakia 

Web: https://eustory.sccd-sk.org/ 

mailto:eustory@sccd-sk.org
https://www.facebook.com/eustory.slovakia
https://eustory.sccd-sk.org/

