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Usmernenie k celoštátnemu kolu Geografickej olympiády 

pre kat. E (ZŠ a OG) 
49. ročník, školský rok 2020/2021 

Slovenská komisia Geografickej olympiády a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagujú 
na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k celoštátnemu 
kolu Geografickej olympiády určeného pre školy. Pri vypracovaní pokynov sme brali do 
úvahy zložité podmienky realizácie súťaží v  tomto období. Naše riešenie má za cieľ 
zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka 
predmetových olympiád a postupových súťaží napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii 
v SR a vychádza z Organizačného poriadku Geografickej olympiády, ktorý je v súlade so 
smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o 
súťažiach a z Metodicko-organizačných pokynov 49. ročníka Geografickej olympiády, 
kategórií E, F, G, školský rok 2020/2021. 

Celoštátne kolo GO kategórie E sa uskutoční v termíne 21. 5. 2021. Celoštátne kolo 
zabezpečuje po organizačnej stránke IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Odbornú stránku vyhodnotenie teoreticko-praktickej časti zabezpečí autorský kolektív GO 
pre ZŠ a OG. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa vypracovanie testu celoštátneho 
kola súťažiacimi bude konať online prostredníctvom platformy EduPage. 

1) Termín online súťažného kola: piatok 21. 5. 2021, o 8:15 (čas na vypracovanie testu je 
75 minút). 

2) Na celoštátnom kole GO sa zúčastňujú žiaci, ktorí sa v krajskom  kole umiestnili na prvých 
štyroch  miestach v kategórii E, boli úspešní riešitelia, ich oficiálne prihlášky boli zaslané 
organizátorom celoštátneho kola a ktorí budú vopred zaregistrovaní. 

3) Prihlášku do celoštátneho kola pošle súťažiaci do 17. 5. 2021 organizátorovi celoštátneho 
kola GO. Oficiálni účastníci sa na celoštátne kolo prihlasujú prostredníctvom 
elektronického formulára uverejneného na www.olympiady.sk. Po vyplnení formulára 
bude automaticky vygenerovaná prihláška na mail súťažiaceho. Vygenerovanú a 
podpísanú prihlášku treba poslať (elektronicky - email) na adresu 
scarlett.hlobenova@iuventa.sk. V súčasnej situácii stačí podpis súťažiaceho a zákonného 
zástupcu. Následne je potrebné zaregistrovať sa na online test. 

4) Návod na prihlasovanie sa na celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových 
súťaží: 
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/n%C
3%A1vod%20na%20prihlasovanie%20sa%20na%20ck.pdf 

5) Registráciu súťažiaceho zabezpečí jeho škola. Škola registruje žiaka: 

a) prostredníctvom EduPage (ak škola danú platformu využíva), v časti „súťaže“ je 
potrebné zadať súťaž „Geografická olympiáda“, zvoliť celoštátne kolo a prihlásiť 
konkrétneho žiaka. Žiakovi bude vygenerovaný a automaticky poslaný formou e-mailovej 
správy prístupový kód potrebný pre zapojenie sa do súťaže. Alebo: 

b) prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk/registracia/ (ak škola nevyužíva 
EduPage). Prístupový kód potrebný na zapojenie sa do súťaže, ktorý bude počas 
registrácie vygenerovaný, musí škola oznámiť žiakovi. 

Registrácia bude spustená niekoľko dní pred termínom súťažného kola. 

https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/term%C3%ADnovn%C3%ADk/term%C3%ADnovn%C3%ADk%20pops%202021.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/term%C3%ADnovn%C3%ADk/term%C3%ADnovn%C3%ADk%20pops%202021.pdf
http://www.olympiady.sk/
mailto:scarlett.hlobenova@iuventa.sk
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/n%C3%A1vod%20na%20prihlasovanie%20sa%20na%20ck.pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/n%C3%A1vod%20na%20prihlasovanie%20sa%20na%20ck.pdf
http://www.onlineolympiady.sk/registracia/
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UPOZORNENIE: Odporúčame veľmi pozornú spätnú kontrolu registrácie súťažiacich. 
Dôrazne školy žiadame, aby do súťaže registrovali iba žiakov, ktorí sa  v krajskom kole 
umiestnili na prvých štyroch miestach v kategórii E (tzn. max. 4 žiaci za kategóriu a kraj) 
– a to až po odoslaní prihlášok súťažiacich organizátorovi celoštátneho kola. V prípade, 
že budú súťažiť žiaci, ktorí do celoštátneho kola nepostúpili, budú všetci takíto súťažiaci z 
výsledkovej listiny vymazaní. Ak sa stane chyba pri registrácii, je možné urobiť 
registráciu nanovo a správne a prideliť žiakovi nový kód, pôvodný kód k nesprávnej 
registrácii je potrebné ignorovať. 

6) Miesto konania: Súťažiaci bude súťažiť v škole pod dozorom pedagóga, ktorý nevyučuje 
predmet geografia. Škola zabezpečí súťažiacemu učebňu s funkčným elektronickým 
zariadením (najlepšie PC alebo notebook) s webkamerou a so stabilným pripojením na 
internet. 

7) Obsah súťaže: V školskom roku 2020/2021 bude celoštátne kolo GO obsahovať test, ktorý 
bude pozostávať z dvoch častí. Prvá časť súťaže sa skladá z otázok monotematickej 
a teoretickej časti (20 b. + 40 b.). Pri ich vypracovaní NIE JE DOVOLENÉ používať atlasy. 
Celkový možný počet dosiahnutých bodov za prvú časť je 60 b. Druhá časť testu sa skladá 
z otázok praktickej časti, ktoré súťažiaci vypracujú s pomocou atlasov a ostatných 
pomôcok uvedených v Metodicko-organizačných pokynoch. Povolenie použiť atlasy 
bude súčasťou zadania otázky. Celkový možný počet dosiahnutých bodov za druhú časť 
je 40 b. Spolu môže súťažiaci dosiahnuť maximálny počet 100 b. Úspešným riešiteľom 
celoštátneho kola sa stane súťažiaci, ktorý získa celkovo aspoň 75 bodov. V prípade 
rovnosti bodov o lepšom umiestnení rozhoduje kratší čas riešenia testu. 

8) Forma súťaže: online na www.onlineolympiady.sk. 

9) Samotná súťaž bude prebiehať na stránke www.onlineolympiady.sk, kde žiak zadá 
prístupový kód a sprístupní sa mu test. 

10)  Vyhodnotenie testu bude automatické, s kontrolou vedúcej autorského kolektívu GO 
pre ZŠ a OG (prípadné technické nezrovnalosti v odpovediach súťažiacich). V prípade 
rovnosti počtu bodov rozhoduje o lepšom umiestnení kratší čas, za ktorý žiak 
vypracuje test. 

11)  Výsledkové listiny teoreticko-praktickej časti budú po tejto kontrole sprístupnené na 
webe IUVENTY, jednotlivým školám v platforme EduPage, ak ju škola používa, alebo 
budú zaslané na e-mail školy, ktorá žiaka do súťaže registrovala cez web registráciu, 
pokiaľ škola EduPage nevyužíva.  

12)  Oficiálne vyhodnotenie Celoštátneho kola Geografickej olympiády kategórie E bude 
prebiehať online v deň súťaže so začiatkom o 14:00 prostredníctvom platformy ZOOM. 

13)  Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.onlineolympiady.sk v časti pokyny 
pre súťažiacich. 
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