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Organizačný poriadok celoslovenskej súťaže „IQ olympiáda“ 

 

 Organizačný poriadok súťaže „IQ olympiáda“  je  vypracovaný v zmysle Smernice  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 27/2011 o organizovaní, 

riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení zo dňa 1. júna 

2011 a v znení smernice č. 6/2013. 

Čl. 1  
Charakteristika a poslanie súťaže 

 
 Súťaž IQ olympiáda je súťažou žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl a žiakov prímy až 

kvarty osemročných gymnázií, zameraná na rozvoj logického myslenia a identifikáciu 

talentovaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Súťaž je postupová, s tromi 

kolami. Účasť na súťaži je dobrovoľná a bezplatná. 

 Primárnym poslaním súťaže je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie 
pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti 
rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť 
vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania. Do súťaže sú zapojení aj učitelia, ktorí budú 
kontrolovať a potvrdzovať pravdivosť údajov svojich žiakov a tiež budú motivovaní tým,  že 
môžu získať cenu pre svoju školu za najvyššiu percentuálnu účasť v súťaži žiakov danej školy. 
 

Čl. 2  
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

  
 Súťažiť budú žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ a žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií. 

Štruktúru súťaže tvorí jedna spoločná kategória, pretože sa nejedná o učivo naučené v škole, ale 

o preverenie schopností logicky uvažovať, pamäťových schopností a kreativity. 

 Súťaže sa môžu zúčastniť všetky základné školy a osemročné gymnáziá, ktoré splnia 

podmienky súťaže.  Súťaž sa skladá z troch kôl, ktoré sú postupové. Registrácia do súťaže je 

prostredníctvom internetovej stránky http://www.iqolympiada.sk, kde sa každý žiak zaregistruje 

so svojou jedinečnou e-mailovou adresou. Žiak je povinný vyplniť všetky povinné registračné 

údaje a je potrebný aj súhlas zákonného zástupcu s registráciou. 

 Prvé kolo súťaže je tzv. školské alebo on-line kolo. Školské kolá organizujú základné školy 
a osemročné gymnáziá pre žiakov, ktorí prejavia záujem o súťaž. Žiaci môžu súťažiť aj doma, 
v knižnici, alebo kdekoľvek s pripojením na internet.  Nie je potrebné, aby učiteľ účasť žiaka 
v súťaži schvaľoval. 
 Do druhého – regionálneho kola postúpi 80 najlepších riešiteľov zo školského kola, pričom 

počet postupujúcich z jednej školy môže byť obmedzený. Regióny sú určené nasledovne: Východ 

(Prešovský a Košický kraj), Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj) a Západ 

(Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj). Regionálne kolá sa uskutočnia v Košiciach (región 

http://www.iqolympiada.sk/
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Východ), Žiline (región Stred) a Trnave (región Západ). Počas regionálneho kola budú žiaci riešiť 

úlohy pod dozorom komisie, zostavenej z členov Mensy Slovensko.  

 Z každého regionálneho kola postúpi 20 žiakov na celoslovenské kolo. Na celoslovenskom 

kole budú žiaci znova súťažiť pod dozorom komisie. Najlepší súťažiaci získajú atraktívne ceny -  

notebook, iPAD, Lego Technic, knihy, logické hry a množstvo iných cien. 

Čl. 3 
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosť odborných komisií 

  
 Organizátorom IQ olympiády je Mensa Slovensko (ďalej len Organizátor), ktorá je 

neziskovou organizáciou združujúcou nadpriemerne inteligentných ľudí. Je súčasťou materskej 

organizácie Mensa International. Súťaž po organizačnej stránke riadi koordinátorka súťaže, 

RNDr. Daniela Metesová a na organizácii sa podieľajú členovia organizácie Mensa Slovensko 

svojou dobrovoľnou činnosťou. 

 Súťaž po odbornej stránke riadi odborná komisia, ktorú tvoria členovia - RNDr. Daniela 

Metesová, Ing. Miroslav Macko, Marián Metes a RNDr. Katarína Frost Nielsen.  

 Organizátor sa riadi schváleným organizačným poriadkom súťaže, ako aj ďalšími platnými 

právnymi predpismi, súvisiacimi so zabezpečovaním a organizovaním súťaže.  Organizátor 

preberá zodpovednosť za zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže, za vhodné 

stravovacie, ubytovacie a súťažné podmienky pre všetkých účastníkov súťaže.   

   

Čl. 4  
Hodnotenie vedomostí a zručností detí a žiakov porotami  

 
 Súťaž vyhodnocuje odborná komisia zložená z členov Mensy Slovensko. Komisia 

vyhodnocuje riešenia úloh zo školského, regionálneho aj celoslovenského  kola. Zo školského 

kola komisia vyberie 80 žiakov z každého regiónu, ktorí postúpia do regionálneho kola 

(rozdelenie regiónov viď čl.2). Organizátor včas oznámi účastníkom postup do regionálneho 

kola, spolu s ďalšími organizačnými pokynmi. 

 Z každého regionálneho kola komisia vyberie 20 riešiteľov, ktorí postúpia 

do celoslovenského kola. Regionálne aj celoslovenské kolá sa vyhodnocujú v deň konania 

daného kola a najlepší riešitelia budú na mieste odmenení. 

 

Čl.  5  
Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt  

 
Organizátorom súťaže je Mensa Slovensko,  Ľ. Fullu 15, 841 05 Bratislava, zastúpená 

koordinátorkou RNDr. Danielou Metesovou, č. t. 0903 550 646, e-mail: info@iqolympiada.sk 
  
 

mailto:info@iqolympiada.sk
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Čl. 6  
Podmienky účasti detí a žiakov v súťaži a postupový kľúč 

 
 Podmienkou účasti na IQ olympiáde je: 

a)  zaregistrovanie sa žiaka na stránke http://www.iqolympiada.sk s uvedením všetkých 

povinných údajov 

b)  súhlas zákonného zástupcu s registráciou 

c)  žiak navštevuje 5. až 9. ročník ZŠ alebo prímu až kvartu osemročného gymnázia 

d)  žiak sa prihlási v termíne stanovenom organizátorom 

e)  potvrdenie školy, že žiak ju navštevuje. 

 Zo školského kola v každom regióne postupuje 80 najlepších riešiteľov do regionálneho 

kola. Organizátor môže obmedziť počet postupujúcich žiakov z jednej školy. 

 Z každého regionálneho kola postupuje 20 najlepších riešiteľov do celoslovenského kola. 

   

Čl. 7 
Bezpečnosť o ochrana zdravia účastníkov súťaže  

  
 Za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov počas školského kola súťaže 

zodpovedajú pedagógovia, resp. pedagogický dozor určený riaditeľom príslušnej školy, resp. 

rodičia ak žiak rieši úlohy mimo školy. Na regionálne a celoslovenské kolo cestujú žiaci 

v sprievode pedagóga, alebo inej zodpovednej osoby určenej riaditeľom vysielajúcej školy. 

  

 
Čl.  8  

Odborná príprava žiakov na súťaž 
  

 Odborná príprava žiakov vychádza zo samostatnej individuálnej prípravy žiakov. Nie je 

potrebné zvládať učivo preberané počas vyučovania na škole.  

  

Čl.  9 
Štruktúra rozpočtu, použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov  

  
 

1. Súťaž je financovaná organizáciou Mensa Slovensko a z prostriedkov poskytnutých 
sponzormi, buď finančných alebo vecných cien.  

2. Finančný príspevok na konanie súťaže IQ olympiáda poskytne MŠVVaŠ SR na príslušný 
rozpočtový rok prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.  

http://www.iqolympiada.sk/
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3. Finančné prostriedky sú určené výhradne na úhradu nákladov spojených s prípravou 
súťaže a ich organizáciou:  

a) Cestovné náklady sa uhrádzajú v zmysle platného zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Účastníkom sa uhrádza 
najekonomickejší spôsob dopravy.  

b) Pri zabezpečovaní súťaže sa zohľadňujú špecifické požiadavky, ktoré sú potrebné 
na realizáciu finálovej časti súťaže (náklady na kancelárske potreby, poštovné, 
telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie, výroba multimediálnych DVD, tvorba 
internetovej stránky a jej aktualizácia).  

c) Odmeny za vykonanú prácu pre odbornú komisiu sa vyplácajú v zmysle zákona 
NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.  

d) Ceny súťaže sú stanovené podľa odporúčanej výšky schválenej Smernice 
(jednotlivci na prvých troch miestach 72 eur).  

4. Organizátori súťaže môžu po dohode zvýšiť výšku odmeny pre víťazov jednotlivých 
kategórií aj mimo rozpočtových finančných zdrojov napr. od sponzorov, OZ, resp. 
zriaďovateľa.  

5. Odbor školstva  OÚ v sídle kraja uzatvorí s organizátorom príslušného kola súťaže 
zmluvný vzťah  na zabezpečenie súťaže, vrátane maximálnej finančnej sumy.  
Organizátorovi  súťaže poskytne finančné prostriedky formou preddavku, prípadne 
formou refundácie vopred vynaložených výdavkov na súťaž.  

6. Po ukončení súťaže predloží organizátor príslušnému OÚ v sídle kraja vyúčtovanie 
finančného preddavku, prípadne vráti nevyčerpané finančné prostriedky na účet OÚ 
v sídle kraja.  

7. Nezisková organizácia Mensa Slovensko, ktorá priamo zabezpečuje súťaž, je povinná 
viesť účtovnú evidenciu použitých finančných prostriedkov analyticky oddelene 
od účtovnej evidencie ostatných činností organizácie.  

   

Čl. 10  
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku súťaže  

  
 Tento organizačný poriadok je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky pod číslom 2017-971/10557:23-10E0 a nadobúda účinnosť dňa 7. marca 

2017.   

  

 

 

 

   


