
Dejepisná olympiáda v školskom roku 2018/2019 – Kategória A 

Gymnáziá, 2. stupeň OG, SOŠ (vrátane nadstavbového štúdia končiaceho maturitou) 

Žiaci v kategórii A napíšu projekt v písomnej forme na ľubovoľnú tému z histórie regiónov 
Slovenska.  

Cieľom projektu má byť priblíženie témy konkrétnej historickej udalosti, resp. osobnosti, procesu 
a ich odrazu v regionálnych (lokálnych) dejinách (histórii) resp. dopad na obyvateľstvo, inštitúcie 
a pamätníky. Nedodržanie uvedeného cieľa je dôvodom pre krajskú komisiu odmietnuť zaradiť 
projekt do krajského kola DO. 

Pokyny pre tvorbu projektu DO (v písomnej forme) 

 Rozsah projektu maximálne15 normovaných strán (1800 znakov/1 strana) + prílohy 

 Písmo Times New Roman, veľkosť  12 (nadpisy tučne), riadkovanie 1,5 b. 

 Štruktúra projektu: Úvod má obsahovať zdôvodnenie výberu témy, stav spracovanosti vybranej 
témy v historiografii, t. j. kto sa danou témou už zaoberal. Súťažiaci autor uvedie pramene, 
s ktorými pracoval/a (primárne t. j. archívne pramene, technická pamiatka, obraz a pod., 
sekundárne pramene t. j. literatúru, časopisy, noviny, údaje z internetu opatrené dátumom, kedy 
bol údaj stiahnutý a pod.) a predpokladaný prínos projektu. Jadro projektu by malo byť členené na 
kapitoly a podkapitoly. Slohový štýl spracovania jadra projektu považuje porota za samostatný 
výber a kreatívny prejav súťažiaceho. Záver projektu by mal obsahovať vyhodnotenie splnenia, 
resp. nesplnenia predpokladaného prínosu projektu. Projekt v písomnej forme môže obsahovať 
prílohy, ktoré nie sú podmienkou, ale významným obohatením projektu, napr. záznam rozhovoru 
s pamätníkom či pamätníčkou udalosti, kópie dokumentov, fotografie a pod. 

 Poznámkový aparát: Dôležité je, aby súťažiaci uvádzal pod čiarou na príslušnej strane textu 
poznámku, odkiaľ pochádzajú údaje, parafrázovaný text a citácie, ktoré vo svojom projekte využil. 
Je to potrebné urobiť aj vtedy, keď predložený projekt obsahuje zoznam použitej literatúry, 
prípadne iných prameňov. Tým sa potvrdzuje rozhľad autora a zároveň sa v texte zdôrazňujú 
vlastné myšlienky. Poznámka – odkaz na literatúru musí obsahovať autora diela, názov diela, 
vydavateľstvo, miesto vydania, rok vydania, číslo strany použitého odkazu – napr. Mrkvička, Jozef: 
Dejiny v nás, vyd. Sezam, Bratislava 2009, s. 22. Poznámka – odkaz na noviny, časopis musí 
obsahovať presný názov použitého článku, z akého časopisu alebo novín pochádza, rok, ročník, 
číslo a príslušnú stranu – napr. Dejiny v nás In: História, r. 2009, roč. I., č. 45, s. 56 – 57. Poznámka – 
archívny prameň musí obsahovať názov archívu, mesto kde sa archív nachádza, názov fondu, číslo 
signatúry, prípadne číslo spisu. Poznámka – odkaz získaný z internetu musí okrem presného názvu 
obsahovať aj dátum, kedy bol stiahnutý z internetu. V prípade, že autor používa ako zdroj 
informácií rozhovor s pamätníkom, nie je prepis rozhovoru povinnou súčasťou projektu, 
v poznámke pod čiarou je však nutné uviesť meno, priezvisko, dátum vykonania rozhovoru 
a miesto uchovania nahrávky.  

 Formy prezentácie: PowerPoint, dokumentačný materiál a iné. 

 Povinnou súčasťou projektu v písomnej forme je aj priložené CD alebo DVD obsahujúce plnú 
verziu projektu, vrátane príloh, vo formáte PDF.  

 V písomnej forme projektu DO musí byť za titulnú stranu (na samostatnej strane) zaradená 
15 riadková anotácia a kľúčové slová. 

 Informácie o originalite projektu: Práca musí byť originálnym dielom autora / autorky podľa 
štandardne stanovených noriem.  SK DO v tejto veci súťažiacim, pedagogickému dohľadu 
a porotám odporúča tutoriál Akademickej knižnice Univerzity Komenského2. V prípade akejkoľvek 
odhalenej a preukázanej neetickej formy práce v priebehu súťaže SK DO neumožní autorovi / 
autorke práce postup do celoštátneho kola súťaže, odníme mu / jej získaný diplom a umiestnenie. 



Podmienkou zaradenia projektu do DO je jeho originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že tento projekt 
neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži. Vyhlásenie žiak podpíše v prihláške na príslušné 
kolo a v písomnej forme projektu aj v jeho úvode. Po zistení, že sa súťažiaci zúčastnil s tým istým 
projektom (písomnou prácou) viacerých súťaží, bude diskvalifikovaný vo všetkých súťažiach, a to aj 
dodatočne. Kritérium originality platí pre všetky postupové kolá DO. 

2
Pozri https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/ig-plagiatorstvo.pdf. 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ak/ig-plagiatorstvo.pdf

