Propozície súťaže November 89 a MY
Súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl, osemročných gymnázií a študentov
gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl a špeciálnych škôl je nultým ročníkom
cyklu súťaží pod názvom Naša nedávna história /venovanej pamiatke profesora Jána
Pišúta, ministra školstva v rokoch 1990-1992, nositeľa myšlienky organizovania súťaže/
Cieľ súťaže:
 pripomenutie si 30 výročia novembrových udalostí v roku 1989
 zachovanie hodnôt a ideálov Nežnej revolúcie
 podporovať žiakov, študentov a učiteľov v štúdiu novodobej histórie
 podporovať učiteľov vo vedení žiakov pri spracovaní týchto poznatkov originálnym
spôsobom podľa svojich individuálnych možností a schopností

Poslanie súťaže:
Čiastkové výskumy na našich školách naznačujú, že znalosti žiakov a študentov ZŠ a SŠ o
našej nedávnej histórii sú slabé a záujem o našu históriu je nízky. Toto znižuje schopnosti
žiakov a študentov orientovať sa v súčasnej situácii a vytvára sa tak priestor na ich
manipuláciu skreslenými informáciami prostredníctvom internetu a sociálnych sietí.
Klub 89 preto iniciuje, v spolupráci s odborným tímom pedagógov, projekt súťaže prác o
nedávnej histórii, ktorých tvorcami budú žiaci a študenti za aktívnej podpory a pomoci zo
strany svojich učiteľov.
Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:
Občianske združenie KLUB 89.
Klub 89,o.z. je novozaložená organizácia združujúca významné osobnosti Novembra 1989.
Jej členmi sú aj ľudia, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a ktorých cieľom je, na
základe objektívnych udalostí a historických faktov prezentovať hodnoty a ideály Nežnej
revolúcie. Aktivity združenia sú orientované predovšetkým na mladú generáciu, ktorej chcú
členovia klubu na základe autentických výpovedí účastníkov udalostí sprostredkovávať
svedectvá o novodobej histórii nielen v Českej a Slovenskej republike, ale aj v ostatných
krajinách strednej a východnej Európy. Vzhľadom k rozsahu danej problematiky má Klub 89
ambíciu stať sa v budúcnosti medzinárodným združením s členskou základňou a aktivitami
presahujúcimi hranice Slovenska. Každý rok bude súťaž venovaná historickej udalosti, ktorá
nejakým spôsobom ovplyvnila našu históriu . Nultý ročník súťaže z cyklu Naša nedáva
história sa nesie v znamení novembrových udalostí 1989 a preto má názov:
November 89 a My
Organizácia súťaže a jej priebeh:
a/ prihlásenie do súťaže - do 20.mája 2019
b/ odovzdanie prihlásených prác - do 10.októbra 2019
c/ vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdanie cien - 15.november 2019

Súťažné kategórie:
Kategórie podľa zamerania :
A/ audiovizuálna tvorba – dokument / spracovanie uvedeného obdobia na základe
historických faktov, týkajúcich sa známych osobností verejného života, života bežných ľudí v
tomto období, rodinných príslušníkov..../ rozsah max. 15 min. / prácu je potrebné zaslať
poštou na dátovom nosiči na adresu organizátora
B/ audiovizuálna tvorba – voľná tvorba / voľné spracovanie, inšpirované konkrétnymi
historickými udalosťami / rozsah max.15.min / prácu je potrebné zaslať poštou na dátovom
nosiči na adresu organizátora
C/ literárna tvorba – dokument /spracovanie uvedeného obdobia na základe historických
faktov, týkajúcich sa známych osobností verejného života, života bežných ľudí v tomto
období, rodinných príslušníkov .../ rozsah max. 4A4 / prácu je potrebné zaslať v tlačenej
podobe poštou na adresu organizátora
D/ literárna tvorba – voľná tvorba / voľné spracovanie, inšpirované konkrétnymi
historickými udalosťami / rozsah max.4A4 /prácu je potrebné zaslať v tlačenej podobe poštou
na adresu organizátora
E/ retro dizajn 89 – vlastný návrh a realizácia odevného, grafického , fotografického a
úžitkového dizajnu inšpirovaného rokom 1989 / návrhy aj realizované diela je potrebné zaslať
poštou na adresu organizátora
Pozn: V prípade nižšieho počtu prihlásených prác do súťaže sa môže, na základe rozhodnutia členov
odbornej komisie, pristúpiť k zlúčeniu niektorých kategórií.

Adresa, na ktorú je potrebné zaslať súťažné práce:
Občianske združenie KLUB 89 o.z.
Vazovova 15
811 07 Bratislava

Vekové kategórie :
I kategória 5. – 9.ročník základných škôl, 1. – 4.ročník osemročných gymnázií
II. kategória gymnáziá a stredné odborné školy
III. kategória základné umelecké školy
IV. kategória špeciálne školy
Technické a organizačné podmienky:
žiaci a študenti, jednotlivci aj skupiny , môžu prihlásiť svoje projekty pod vedením pedagóga
do niektorej z uvedených kategórii
Súťažné práce prihlasuje pedagóg.

Prihláška musí obsahovať:
meno a priezvisko pedagóga
adresu školy,
e-mail, telefón,
súťažnú kategóriu podľa zamerania
názov práce, /projektu /
meno autora /autorov
ročník štúdia
Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky na adresu: jana.kotova@hotmail.com
Hodnotenie prác a slávnostné udeľovanie cien:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenujú vyhlasovatelia súťaže. V odbornej
porote budú zástupcovia Klubu 89, MŠ SR, HÚ SAV/ÚPN ale aj osobnosti ako spisovateľ
Ľubomír Feldek, výtvarník Miroslav Cipár.... Udelené budú tri ceny v každej kategórii.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 15.novembra 2019 v Bratislave. Víťazní autori budú
odmenení zaujímavými cenami.
Budú udelené aj špeciálne ceny

Cena profesora Jána Pišúta /1939 – 2018/
Cena profesora Miroslava Kusého /1931 – 2019/

