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ORGANIZAČNÝ PORIADOK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY 

 Organizačný poriadok Geografickej olympiády je vypracovaný na základe 
Smernice Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, 
riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl. 

 
 

Čl. 1 
Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže 

 
Charakteristika Geografickej olympiády 

 

Geografická olympiáda je dobrovoľnou záujmovou činnosťou ţiakov základných 
škôl a denného štúdia stredných škôl. Vytvára motiváciu na rozvíjanie nadania 
a talentu ţiakov na základe ich súťaţivosti. Je zaloţená na systematickej skupinovej 
alebo individuálnej práci s talentovanými ţiakmi. Organizuje sa ako predmetová 
súťaţ ţiakov základných a stredných škôl a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím 
procesom. Odborným garantom je Slovenská geografická spoločnosť pri SAV a 
vysoké školy. 
 

Poslanie Geografickej olympiády 
 

Geografická olympiáda (ďalej len GO) je predmetovou súťaţou na základných 
školách a stredných školách, ktorej cieľom je: 

1. prehĺbiť a rozšíriť vedomosti z geografie a praktické zručnosti ţiakov a orientovať 
ich záujmovú činnosť na problematiku modernej geografie, 

2. vyhľadávať talentovaných ţiakov pre odbornú a vedeckú prácu, rozvíjať ich 
tvorivosť a pripravovať ich pre štúdium na vysokých školách, 

3. viesť ţiakov ku komplexnému pohľadu na prírodu a ľudskú spoločnosť, pestovať v 
nich zodpovedný vzťah k ţivotnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe, 

4. umoţniť učiteľom geografie vyuţiť výsledky GO pre skvalitnenie a modernizáciu 
vyučovania geografie na základných a stredných školách, 

5. prispievať k účelnému vyuţívaniu voľného času ţiakov. 
 

Riadenie Geografickej olympiády 
 
GO po odbornej a obsahovej stránke riadia odborné komisie. Slovenská komisia GO 
(ďalej len „SK GO“) zabezpečuje: 

 odbornú a obsahovú náplň GO, 

 vypracovanie písomných testov pedagógmi geografie z VŠ, SŠ a ZŠ, 

 vydávanie metodických, študijných a odborných materiálov, 

 vyhodnotenie priebehu a úrovne jednotlivých ročníkov GO, 

 riadenie a usmerňovanie činnosti obvodných a krajských komisií GO, 
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 výber tém a zameranie jednotlivých kategórií GO pre SŠ, 

 obsahovú náplň sústredení a prípravu druţstiev SR na medzinárodné súťaţe, 

 organizáciu prípadných medzinárodných súťaţí, 

 vypracovanie návrhov na zloţenie delegácií súťaţiacich a vedúcich na 
medzinárodných GO a zástupcov SR v medzinárodných porotách. 

1. Predsedu SK GO menuje minister školstva SR na základe návrhu Slovenskej 
geografickej spoločnosti pri SAV. 

2. Členov SK GO menuje Ministerstvo školstva SR na základe návrhu jej predsedu. 

3. SK GO tvoria spravidla: predseda, 2 podpredsedovia, tajomník, vedúci autorských 
kolektívov a členovia, medzi ktorými sú predsedovia krajských odborných komisií 
GO, učitelia geografie z VŠ, SŠ a ZŠ, členovia Slovenskej geografickej 
spoločnosti, pracovníci krajských školských úradov, resp. ďalších pedagogických a 
vedecko-výskumných inštitúcií.  

4. Úlohou autorských kolektívov je vypracovávanie súťaţných testov a riešení, 
prípadne aktuálnych metodicko-organizačných pokynov. Autorské kolektívy vedú 
vedúci autorských kolektívov. SK GO má dva autorské kolektívy, autorský kolektív 
pre ZŠ a OG a autorský kolektív pre SŠ.  

5. SK GO si volí na jedno funkčné obdobie predsedníctvo, ktoré rieši aktuálne úlohy 
medzi zasadnutiami SK GO. Koná v zmysle organizačného poriadku GO a svoje 
rozhodnutia prezentuje na najbliţšom zasadnutí SK GO.  

6. Predsedníctvo SK GO tvoria spravidla: predseda, 2 podpredsedovia, tajomník, 
vedúci autorských kolektívov, predsedovia krajských odborných komisií GO a 
prizvaní hostia. 

7. Krajská odborná komisia GO: po odbornej, obsahovej a organizačnej stránke riadi 
priebeh krajského kola GO. Predsedu krajskej odbornej komisie GO a jej členov 
menuje prednosta príslušného krajského školského úradu na základe návrhu 
predsedu SK GO. Krajskú odbornú komisiu GO tvoria spravidla: predseda, 
podpredseda, tajomník, pedagógovia VŠ, SŠ, ZŠ, zástupcovia príslušných 
krajských školských úradov, zástupcovia oblastnej pobočky Slovenskej 
geografickej spoločnosti a ďalších geografických inštitúcií.  

8. Obvodná odborná komisia GO: po odbornej, obsahovej a organizačnej stránke 
riadi priebeh obvodného kola GO. Predsedu obvodnej odbornej komisie a jej 
členov menuje prednosta príslušného krajského školského úradu na základe 
návrhu predsedu krajskej odbornej komisie GO. Obvodnú odbornú komisiu GO 
tvoria spravidla: predseda, podpredseda, tajomník, pedagógovia VŠ, SŠ a ZŠ, 
zástupcovia krajských školských úradov, zástupcovia pobočky Slovenskej 
geografickej spoločnosti a ďalších geografických inštitúcií. Na zostavení komisie 
sa podieľa aj krajská odborná komisia GO príslušného kraja. 

9. Krajské a obvodné odborné komisie GO poverujú tvorbou a hodnotením úloh 
podľa ich povahy svojich členov a prizvaných odborníkov. Z dôvodu objektívnosti 
nemôţu byť týmito členmi učitelia z toho typu škôl, pre ktoré je určená súťaţ. 

10. Predsedami a podpredsedami odborných komisií sú spravidla učitelia z 
vyššieho stupňa škôl alebo učitelia VŠ či pracovníci z výskumu a tajomníkmi 
pracovníci centier voľného času. 
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11. Členstvo v odborných komisiách GO je dobrovoľné a nezastupiteľné. Funkčné 
obdobie predsedov a členov odborných komisií je trojročné. 

 

Čl. 2 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 
 
1. Stredné školy 

 GO sa zúčastňujú jednotlivci, ţiaci gymnázií a ostatných stredných škôl, kde je 
geografia vyučovacím predmetom. Ţiaci 1.-4. roč. gymnázií s osemročným štúdiom 
(OG) súťaţia ako ţiaci základných škôl. 

Spôsob súťaženia 

 Súťaţí sa v 3 kolách - v školskom, v krajskom a v celoštátnom - vypracovaním a 
obhajobou samostatnej písomnej práce na vypísanú, resp. zvolenú tému a riešením 
úloh formou písomných testov. Témy písomných prác vypisuje SK GO v 4 
kategóriách: 

 kategória A: Aktuálne problémy z regionálnej geografie sveta okrem SR 

 kategória B: Aktuálne problémy z geografie SR 

 kategória C: Globálne problémy sveta 

 kategória D: Tému práce si ţiak volí samostatne. Práca sa zakladá na 
terénnom výskume a pozorovaní a má sa v nej čo najviac prejaviť samostatný 
prístup k riešeniu danej problematiky. Spravidla má byť zameraná na územie 
SR. 

2. Základné školy 

 GO sa zúčastňujú jednotlivci, ţiaci 5.-9. roč. ZŠ a ţiaci 1.-4. roč. OG. 

Spôsob súťaženia 

 Súťaţí sa v 4 kolách - školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom a v 5 
kategóriách - I, H, G, F, E. 
 Kategória I je určená ţiakom 5. roč. ZŠ, H - 6. roč. ZŠ, resp. 1. roč. OG, G - 7. roč. 
ZŠ, resp. 2. roč. OG, F - 8. roč. ZŠ, resp. 3. roč. OG, E - 9. roč. ZŠ, resp. 4. roč. OG. 
V školskom a obvodnom kole je zastúpených všetkých 5 kategórií, v krajskom 4 (E, 
F, G, H) a celoštátnom 3 (E, F, G). 

 V jednotlivých kategóriách sa súťaţí písomnou formou spracovaním zadaných úloh 
v teoretickej časti bez pouţitia atlasu a v praktickej časti, ktorá zahŕňa prácu s mapou 
a orientáciu v teréne podľa mapy. Súčasťou školských a obvodných kôl sú aj úlohy z 
regionálnej geografie miestnej krajiny. 

 
Čl. 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 
 

1. Stredné školy 

1.1.  Školské kolo vyhlasuje riaditeľ školy, organizuje ho predmetová komisia na 
škole. Z poverenia riaditeľa školy odbornú komisiu tvoria vyučujúci geografie, 
vedúci predmetovej komisie a zástupca vedenia školy. Školského kola sa 
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zúčastňujú všetci záujemcovia, ktorí do stanoveného termínu odovzdajú 
písomné súťaţné práce. Školská odborná komisia GO posúdi predloţené 
práce a tie, ktoré splnia poţadované kritériá, postupujú do krajského kola. 

1.2.  Krajské kolo zabezpečujú príslušné krajské školské úrady a poverené centrá 
voľného času. Krajské kolo garantuje po odbornej stránke krajská odborná 
komisia GO. 

1.3.  Celoštátne kolo zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe (ďalej 
len „IUVENTA“), odbornú stránku súťaţe garantuje SK GO. 

1.4.  Výber reprezentantov na medzinárodnú GO schvaľuje SK GO, na základe 
výsledkov celoštátneho kola GO, výsledkov kontrolných testov a vedomostí 
z anglického jazyka. V súlade s medzinárodnými pravidlami prihliada aj na 
vek vybraných účastníkov.  

2. Základné školy 

2.1.  Školské kolo vyhlasuje riaditeľ školy a organizačne ho zabezpečuje 
predmetová komisia v škole. 

2.2.  Obvodné kolo zabezpečujú príslušné krajské školské úrady a poverené 
centrá voľného času. Odbornú stránku súťaţe garantuje obvodná odborná 
komisia GO. 

2.3.  Krajské kolo zabezpečujú príslušné krajské školské úrady, poverené centrá 
voľného času v spolupráci s metodicko-pedagogickými centrami, odbornú 
stránku súťaţe garantuje krajská odborná komisia GO. 

2.4.  Celoštátne kolo zabezpečuje IUVENTA, odbornú stránku súťaţe garantuje 
SK GO .  

2.5.  Výber reprezentantov na medzinárodnú GO schvaľuje SK GO, na základe 
výsledkov celoštátneho kola GO a výsledkov kontrolných testov. V súlade 
s medzinárodnými pravidlami prihliada aj na vek vybraných účastníkov.   

 
Čl. 4 

Termíny súťažných kôl Geografickej olympiády 
 
1. Stredné školy 

 Termíny súťaţných kôl stanovuje kaţdoročne SK GO spravidla takto: 
– školské kolá sa realizujú do konca februára, 
– krajské kolá do konca marca, 
– celoštátne kolo do konca apríla. 

2. Základné školy 

 Termíny súťaţných kôl stanovuje kaţdoročne SK GO spravidla takto: 
– školské kolá sa realizujú do konca januára, 
– obvodné kolá do konca februára, 
– krajské kolá do konca marca, 
– celoštátne kolo do konca mája. 

Časový harmonogram súťaţe a obsahová náplň testov je kaţdoročne špecifikovaná 
v metodicko-organizačných pokynoch pre príslušný školský rok. 
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Čl. 5 

Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov porotami 
 

1. Stredné školy 

V školskom kole sa hodnotí len písomná práca max. 100 bodmi. 
V krajskom kole získa súťaţiaci za prácu max. 70 b., za obhajobu práce max. 15 
b., za test max. 30 b., t.j. spolu max.115 b. 
V celoštátnom kole získa súťaţiaci za prácu max. 70 b., za obhajobu práce max. 
15 b. a za test max. 50 b., t. j. spolu max. 135 bodov. 

2. Základné školy 

Celý test pre ZŠ a 1. stupeň OG sa hodnotí spolu 100 bodmi.  

V školskom a v obvodnom kole v prvej časti súťaţe ţiaci vypracujú otázky a úlohy 
s hodnotou max. 60 b. v časovom limite max. 45 min., a to z monotematickej časti 
podľa odporúčanej literatúry bez atlasu (10 b.), z teoretickej časti príslušného 
základného učiva bez atlasu (40 b.) a poznatkov o miestnej krajine (10 b.). O úlohách 
z poznatkov o miestnej krajine na úrovni miestnej krajiny okolia školy, resp. obvodu 
rozhoduje školská, resp. obvodná odborná komisia GO. Úlohy môţu byť teoretické 
alebo praktické, k čomu však treba prispôsobiť ich formu a obsah. V druhej časti 
súťaţiaci riešia praktické úlohy s pouţitím pomôcok s max. hodnotou 40 b. v 
časovom limite 50 min. 

V krajskom a v celoštátnom kole je test písomnej časti zloţený z monotematickej 
časti podľa odporúčanej literatúry bez atlasu a z teoretickej časti príslušného 
základného učiva bez atlasu v hodnote max. 60 b. s časovým limitom 45 min., časť 
praktická má hodnotu max. 40 b a časový limit 50 min.  

Úspešným riešiteľom GO v jednotlivých kolách a kategóriách sa stáva ţiak 
(ţiačka), ktorý(á) dosiahne minimálne 55 bodov v školskom kole, 65 bodov v 
obvodnom kole a 75 bodov v krajskom, resp. celoštátnom kole GO. 

Predsedovia krajských odborných komisií GO zhodnotia výsledky a priebeh 
súťaţe a písomnú správu poskytnú predsedovi SK GO, tajomníkovi SK GO a 
príslušnému krajskému školskému úradu. 

 Predseda SK GO zhodnotí celoštátne kolá GO a písomnú správu poskytne 
Ministerstvu školstva SR do konca septembra za uplynulý školský rok. 

 
 
 

Čl. 6 
Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt 

 
Organizátorom GO na celoštátnej úrovni je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe, 

Búdkova 2, 811 04 Bratislava 1, Tel.: 02/592 96 200, Fax: 02/592 96 123, 
iuventa@iuventa.sk, www.iuventa.sk, www.olympiady.sk 

 
 

Čl. 7 
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Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč 
 
1. Stredné školy 

1.1.  Do krajského kola GO postupujú ţiaci zo školského kola, ktorých práce 
odporučí príslušná odborná komisia. Do celoštátneho kola GO postupujú 
súťaţiaci z kaţdej kategórie, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste, t. j. 8 ţiakov 
z kaţdého kraja (spolu 64 ţiakov). 

1.2.  Súčasťou krajského a celoštátneho kola GO sú písomné testy. Pozostávajú z 
úloh rôznych typov, na ktoré ţiaci odpovedajú z grafickej prílohy, v ktorej sa 
poţaduje napr. doplňovanie a vyhodnocovanie máp, diagramov, grafov a 
štatistického materiálu, kreslenie, prípadne doplňovanie náčrtov, schém a 
pod. V krajskom kole je na vypracovanie testu určených 45 min., v 
celoštátnom, vzhľadom na väčšiu náročnosť, 60 min. Po obsahovej stránke 
otázky a úlohy vychádzajú najmä z učebných osnov a učebníc geografie pre 
gymnáziá a stredné odborné školy. Pre jednotlivé ročníky gymnázií a 
stredných odborných škôl sa pripravujú osobitné varianty testov.  

1.3.  Pri riešení úloh v písomných testoch sú účastníci súťaţe zaraďovaní do 
skupín nie podľa kategórií vybraných tém písomných prác, ale podľa 
ročníkov, v ktorých študujú. 

1.4.  Vypracovanie testov vyţaduje od ţiakov vysvetlenie príčin vzniku určitých 
javov, ich vzájomných vzťahov a súvislostí, schopnosť samostatného 
logického myslenia, rozhodovania a tvorenia záverov a to na základe 
nadobudnutých vedomostí a pri pouţití dokumentačného, štatistického či 
grafického materiálu.  

   Nielen písomná práca, ale aj testy sú volené tak, aby jednoznačne rozvíjali 
tvorivú schopnosť ţiakov, logické myslenie a komplexný prístup k riešeniu 
úloh a aby ţiaci nadobúdali schopnosti správneho prístupu k riešeniu 
vzťahov medzi prírodou a spoločnosťou. 

   Časť otázok musí mať aj „faktografický“ charakter, pretoţe napríklad 
poznanie základných kvalitatívnych i kvantitatívnych údajov o Zemi, 
geografických názvov a ich priradenie k objektom zakresleným na mape, 
verifikácia schopností priestorovej predstavivosti a orientácie, ovládanie 
podstatných triedení javov a objektov, ich typizácia, vysvetlenie, resp. 
definovanie základných pojmov a pod., patrí k základným a samozrejmým 
poţiadavkám na zistenie vedomostí z geografie ţiakov strednej školy. 

1.5.  Písomné testy pre krajské a celoštátne kolo GO vypracujú členovia 
autorského kolektívu pre SŠ, ktorých týmto poveruje SK GO. 

 

2. Základné školy 

2.1. Školského kola sa zúčastňujú všetci záujemcovia kategórií E, F, G, H, I. Kľúč 
postupu do obvodného kola zo všetkých kategórií určí obvodná odborná 
komisia GO. Z obvodného kola do krajského postupujú prví traja súťaţiaci z 
kategórií H, G, F, E. Z krajského kola do celoštátneho kola postupujú prví 
dvaja súťaţiaci z kategórií G, F, E.  

2.2. Vypracovanie testov pre školské kolá zabezpečia školské, prípadne obvodné 
odborné komisie GO. Testy pre obvodné, krajské a celoštátne kolo vypracujú 
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členovia autorského kolektívu pre ZŠ a OG v spolupráci s obvodnými a 
krajskými odbornými komisiami GO. 

2.3. Zadané úlohy v testoch majú overiť vedomosti a zručnosti ţiakov z geografie 
na ZŠ a pre 1. stupeň OG, geografickej časti predmetu ochrana človeka a 
prírody pre ZŠ a z vybraného monotematického celku podľa odporúčanej 
literatúry pre tento celok.  
 

Čl. 8 
Práva a povinnosti súťažiacich na Geografickej olympiáde 

 
1. Súťaţiaci na GO majú právo byť včas a v dostatočnom rozsahu informovaní o 

organizovaní súťaţe, o podmienkach účasti v nej a zúčastniť sa súťaţe, keď 
splnia podmienky uvedené v tomto organizačnom poriadku. 

2. Súťaţiaci majú právo byť vopred oboznámení s kritériami hodnotenia a po 
absolvovaní súťaţe byť informovaní o svojom umiestnení v príslušnom kole GO. 

3. Ţiak súťaţí v kategórii, ktorá zodpovedá jeho ročníku. Ţiak nemôţe súťaţiť v 
dvoch vekových kategóriách. Vyššieho kola súťaţe sa nemôţe zúčastniť 
neúspešný riešiteľ predchádzajúceho kola.  

4. Súťaţiaci sú povinní riadiť sa organizačným poriadkom súťaţe, dostaviť sa včas 
na súťaţ, rešpektovať rozhodnutia odbornej komisie a súťaţiť čestne v zmysle 
zásad súťaţe. 

5. Protest proti výsledkom súťaţe môţe súťaţiaci alebo jeho pedagogický sprievod 
podať do 1 týţdňa po skončení kola organizátorovi súťaţe písomnou formou. 

6. Vybraní súťaţiaci na medzinárodnú GO sú povinní zúčastniť sa na prípravnom 
sústredení. 

7. Účasť ţiakov v súťaţi je dobrovoľná.  
 

Čl. 9 
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže  

Pri organizovaní všetkých kôl GO musia organizátori dôsledne dodrţiavať 

bezpečnostné a hygienické zásady platné pri práci s deťmi a mládeţou. 

Za bezpečnosť a hygienu počas jednotlivých kôl zodpovedá: 
a) v školskom kole riaditeľ a školská odborná komisia GO, 
b) vo vyšších kolách organizátor. 
 

Čl. 10 
Charakteristika medzinárodnej súťaže 

 
1. Stredné školy 
 

Najúspešnejší riešitelia GO v rámci stredných škôl sa zúčastňujú na Medzinárodnej 
geografickej olympiáde – International Geography Olympiad (IGEO).  

V rokoch, v ktorých nie je organizovaná Medzinárodná geografická olympiáda, sa 
najúspešnejší riešitelia zúčastňujú na Regionálnej geografickej olympiáde, ktorá je 
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organizovaná v rámci Strednej Európy – Central European International Geography 
Olympiad (CEIGEO).  

 
2. Základné školy 
  

Najúspešnejší riešitelia GO v rámci základných škôl a OG sa zúčastňujú na 
Medzinárodnej Geografickej olympiáde National Geographic World Championship, 
ktorá má celosvetový charakter a je organizovaná raz za dva roky. 
 

Čl. 11 
Odborná príprava žiakov na domáce a medzinárodné súťaže, 

 

Ţiaci sa pripravujú na domáce kolá GO samostatne, pričom môţu vyuţívať odborné 
vedenie a konzultácie učiteľov.  

 Za účelom prípravy a výberu účastníkov medzinárodných geografických olympiád 
v rámci stredných i základných škôl sa ako súčasť GO organizujú výberové 
sústredenia. Na tieto sústredenia sú pozývaní najúspešnejší riešitelia celoštátneho 
kola. O ich nominácii a o obsahovej náplni sústredenia rozhoduje na základe 
výsledkov v celoštátnom kole SK GO.  

 
Čl. 12 

Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže 
 
 

1. Školské kolá GO sú zabezpečované z rozpočtov škôl. 

2. Obvodné a krajské kolá sú zabezpečované z rozpočtov príslušných krajských 

školských úradov. 

3. Rozpočet na zabezpečenie tvorby úloh a riešení pre všetky kolá GO, 

celoštátneho kola a prípravu ţiakov na medzinárodné súťaţe je prideľovaný 

IUVENTE na kalendárny rok Ministerstvom školstva SR. SK GO predkladá 

kaţdoročne návrh na čerpanie rozpočtu, ktorý je schválený všetkými jej členmi. 

IUVENTA zabezpečí na základe poţiadaviek Ministerstva školstva SR klasifikáciu 

výdavkov a ich čerpanie v súlade s poţiadavkami štátneho rozpočtu. Finančné 

prostriedky sú pouţité výhradne na zabezpečenie tých aktivít, ktoré vyplývajú 

z Organizačného poriadku GO. 

4. Nad rámec finančných prostriedkov, pridelených Ministerstvom školstva SR, sa 

na finančnom zabezpečení súťaţí môţu podieľať aj spolupracujúce organizácie a 

sponzori. 

5. Náklady spojené s prípravou a účasťou druţstva SR na medzinárodných 
súťaţiach sú hradené z prostriedkov MŠ SR. 

6. V prípade, ţe je SR poverená organizáciou medzinárodnej súťaţe, je adekvátna 
časť nákladov bezprostredne súvisiacich s organizačným, materiálnym 
a odborným zabezpečením súťaţe hradená z prostriedkov MŠ SR.  
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Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Ruší so organizačný poriadok GO, ktorý bol registrovaný na Ministerstve školstva 

SR pod číslom: CD-2007/9999/20682-1:092 z 1. júna 2007.  

2. Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom: 2010-10404/29633:3-913 a 

nadobúda účinnosť od 1. septembra 2010.  

 

prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc. 
predseda Slovenskej komisie Geografickej olympiády 

 


