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Vybrané projekty Dejepisnej olympiády v školskom roku 2019/2020  -  kategória B 

1. „Odkaz Milana Rastislava Štefánika“  

2. „Významné osobnosti v národných alebo regionálnych dejinách činných v období 

prvej svetovej vojny alebo pred jej začiatkom, resp. v prvých rokoch existencie 

Československej republiky“ 

Anotácia: Dejiny vnímame ako sled udalostí, z ktorých každá ovplyvní život aktuálnej 

generácie. Historici, kronikári či bežní ľudia vo svojich spomienkach s odstupom času 

zvyčajne nezaznamenávajú obyčajné dni a roky, ale práve také, ktoré boli niečím výnimočné. 

V pozitívnom alebo negatívnom význame. Tak ako historiografie všetkých krajín, aj 

slovenská venuje pozornosť významným osobnostiam. Niekedy len pri jubileách, v iných 

prípadoch trvalejšie. Stálicami u nás sú Anton Bernolák a jeho spolupútnici, alebo  Ľudovít 

Štúr a štúrovci, ale aj organizátori národného hnutia v 19. a odboja v 20. storočí.  

V dejinách poznáme osobnosti, ktoré aktívne vstupovali do celospoločenského diania, 

(politického, hospodárskeho, vedeckého, kultúrneho života spoločnosti), prichádzali s novými 

ideami, zohrávali viac či menej výraznú úlohu. Ich skutky a názory sú zaznamenané 

historikmi, spisovateľmi, politikmi. V školskom dejepise sa o nich učíme, píšu sa o nich 

knihy, natáčajú filmy a pod.  

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila rok 2019 a 2020 za „Rok Milana Rastislava 

Štefánika“  (4. mája 2019 uplynulo 100 rokov od tragickej smrti M. R. Štefánika a 21. júla 

2020 si pripomenieme 140. výročie jeho narodenia). Je to príležitosť opäť si pripomenúť 

nielen dielo výnimočnej osobnosti, ale  hlavne pozrieť sa na súvislosti a nové kontexty jej 

vnímania v dejinách a v súčasnosti.  

Médiá venovali a venujú pozornosť životu a mnohorakému pôsobeniu generála 

Štefánika. V mnohých mestách sú jeho pomníky, po Štefánikovi sú pomenované ulice, 

inštitúcie, školy, letisko, ale aj vojenské jednotky a partizánske oddiely v druhom odboji. 

Výstupným projektom je  spracovanie  odkazu M. R. Štefánika – politika, 

cestovateľa, astronóma, fotografa, jedného zo zakladateľov vojenskej meteorológie, 

vojenského letca, generála, zakladateľa československého štátu, prvého československého 

ministra vojny. Projekt je možné zamerať na vybrané životné obdobie, na vybranú pracovnú 

činnosť, na jeho súkromný a spoločenský život, na analýzu jeho rozhodnutí v súdobej 

domácej a zahraničnej tlači, na postoje k nemu v jednotlivých dejinných obdobiach 

(medzivojnová Československá republika, Slovenský štát, komunistické Československo, 

Slovenská republika po roku 1993, súčasnosť).  

Alternatívnym a rovnako dôležitým projektom je spracovanie inej osobnosti 

našich dejín, ktorá ovplyvnila národné alebo regionálne dejiny v prvých dvoch desaťročiach 

20. storočia. Na základe rozboru podkladov a materiálov (vedecké štúdie, novinové články, 

miestne kroniky, fotografie - portrét, rodinné fotografie, rodný dom, hrob a pod.) je projekt 

odkazom na život, skutky, diela vybranej osobnosti.  
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