
50. ročník Geografickej olympiády začína 
 

V tomto jubilejnom ročníku Geografickej olympiády môžete očakávať mimoriadne zaujímavé 

ceny pre súťažiacich aj ich učiteľov a neopakovateľnú súťaž GO-50. Zapojte sa preto do súťaže 

už teraz a prihláste seba aj svoju učiteľku/učiteľa geografie v registračnom formulári, aby vám 

nič dôležité neuniklo. 

Geografická olympiáda má mnoho strategických partnerov a ešte stále sa snažíme získať 

ďalších. Začiatkom roka 2022 Vám ich predstavíme. 

Len rýchle avízo toho, čo môžete očakávať. 

Najúspešnejší riešiteľ/riešiteľka GO v ročníku 2021/2022 sa zúčastní na exkurzii Maldivy 2023. 

Druhý/á v poradí pôjde na Island. 

Tretia cena bude exkurzia na Plitvické jazerá. Rovnako aj pre víťaza súťaže GQIQ. 

Ďalšou cenou pre 50 účastníkov (30 súťažiacich a 20 učiteľov – dozor pre žiakov zabezpečí 

IUVENTA a dozor pre učiteľov predseda Slovenskej komisie GO) bude exkurzia do prekrásneho 

Českého Krumlova, na Šumavu a do doliny Wachau. Účastníci exkurzie budú vybratí po 

Celoštátnom kole GO-50 na základe kritérií Slovenskej komisie GO. 

Najúspešnejší súťažiaci/a v kategórii ZŠ pôjde na Plitvické jazerá. 

Osobitná česť čaká štyroch reprezentantov Slovenska, ktorí pocestujú do Paríža. 

Okrem cien, ktoré súvisia s poznávaním a zážitkami, dostanú najúspešnejší súťažiaci ceny 

v kategóriách: najlepšia práca v kategórii A, najlepšia práca v kategórii B, najlepšie výsledky 

praktického testu v kategórii Z, najlepšie vypracované mapy, najúspešnejší pedagóg GO-50. 

Ceny pre nich venujú dekani viacerých fakúlt slovenských univerzít, významné vydavateľstvá, 

renomované firmy, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti a možno aj ďalší 

podporovatelia geografie      . 

Jednotlivé kolá geografickej olympiády prebehnú v termínoch: 

Názov súťaže a kategória Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo 

Kategórie A, B                          do 18.2.2022                    1.4.2022    29.4.-1.5.2022 

Kategória Z                            18.2.2022                     1.4.2022    29.4.-1.5.2022 

Kategórie E                            24.11.2021    17.2.2022     22.4.2022    20.5.-21.5.2022 

Kategórie F                            24.11.2021    17.2.2022     22.4.2022  

Kategórie G                            24.11.2021    17.2.2022   

GQIQ                                                                                       27.4.2022 



Pokiaľ sa plánujete zúčastniť Geografickej olympiády GO-50 (ako súťažiaci alebo pedagóg) 

vyplňte, prosím registračný dotazník: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDtEGOG-

Bnsuqwnyoo2j9KjwKQucoXefU5mvRoBYPiB_nUTw/viewform  
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