
„Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa jej 
schopnosti vyliezť na strom, bude celý svoj život žiť s 
vedomím, že je neschopná.“   Albert Einstein 

 

 

IQ olympiáda je súťaž určená deťom z celého Slovenska a nadväzuje na sedem úspešných ročníkov. Slúži na 

identifikáciu a vyhľadávanie žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom.  Úlohy pokrývajú širokú škálu 

intelektových schopností a mapujú nadanie v rôznych intelektových oblastiach – verbálne schopnosti, priestorovú 

orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť, funkčnú gramotnosť.... 

IQ OLYMPIÁDA   

 

 Je  určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty osemročných gymnázií 

 Prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále) 

 Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať 

 Účasť je bezplatná pre všetky deti a všetky kolá 

V školskom roku 2016/2017  bola súťaž organizovaná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a rozvoja SR Petra 

Plavčana, ktorej sa zúčastnilo: 

 14 114  detí zo 706 základných škôl a osemročných gymnázií z 372 miest a obcí celej Slovenskej republiky,  

 60 najlepších logicky rozmýšľajúcich detí sa zúčastnilo finále 15.05.2017 na Oravskom hrade 

ZÁŠTITA 

V školskom roku 2017/2018 prevzala záštitu nad súťažou IQ olympiáda ministerka školstva, vedy, výskumu a rozvoja SR 

Martina Lubyová. 

Veríme, že rovnako ako v minulom roku, bude súťaž pre deti nielen príjemným spestrením školského roku, ale tiež 

malou výzvou spoznať svoje schopnosti.  

Súťaž organizuje nezisková organizácia MENSA Slovensko, združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí, 8. ročník IQ 

olympiády bude organizovaný v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Jedným z cieľov a úloh Mensy Slovensko je 

starostlivosť o nadané deti a podporovanie rozvoja inteligencie našich detí v budúci prospech spoločnosti. Činnosť 

našej organizácie je založená výhradne na dobrovoľníckej práci, avšak organizácia a priebeh  takto rozsiahlej súťaže so 

sebou prináša i také činnosti, na ktoré iba dobrovoľná činnosť nestačí. Preto veľmi vítame akúkoľvek pomoc a vážime si 

ju.  

ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE  

Súťaž prebieha v troch kolách. Naším cieľom je sprístupniť súťaž čo najväčšiemu počtu detí, a preto školské kolo 

prebieha on-line – súťažiaci sa môžu pripojiť v škole, doma, v knižniciach, skrátka kdekoľvek. Po školskom kole budú 

prebiehať tri regionálne kola, do ktorých bude pozvaných 80 najlepších účastníkov z každého z troch regiónov, t.j. spolu 

240 žiakov. Regióny sú  geograficky: Východ (Prešovský a Košický kraj), Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský 

kraj), Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj). 

Po ukončení regionálnych kôl sa uskutoční celoslovenské kolo IQ Olympiády v prostredí Smolenického zámku, ktoré je 

veľmi reprezentatívne a motivujúce pre mladé talenty. Do celoslovenského kola bude pozvaných 20 najlepších 

„regionálnych“ riešiteľov, spolu 60 žiakov. Úlohy sú rôznorodé a pestré, aby hlbšie sme skúmali viaceré formy logického 

nadania detí a prehĺbili záujem o efektívne využitie voľného času. 



TERMÍNOVNÍK SÚŤAŽE 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 

ÚDAJE ORGANIZÁCIE  

 
MENSA SLOVENSKO    
ĽUDOVÍTA FULLU 15 
841 05 BRATISLAVA 
 
IČO: 31744001 
DIČ: 2020945157 
 
Web:   www.mensa.sk 
E-mail: mensa@mensa.sk  
 

 
 
 
 
 
 
MENSA SLOVENSKO 
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA S MEDZINÁRODNÝM 
PRVKOM 

 

KOORDINÁTORKA PROJEKTU 

 
RNDR. DANIELA METESOVÁ 
Tel.: 0903/550 646 
 
Web: www.iqolympiada.sk 
E-mail: info@iqolympiada.sk 
 
 
 
 
 

PRÍLOHA  

Vzor úloh, ktoré deti riešili na finále IQ olympiády. Od školského kola po finále vyriešili spolu 199 rôznych úloh. 

Kolo Termín 

Registrácia 01.03.2018 – 31.03.2018 

Školské on-line kolo 09.04.2018 - 13.04.2018 

Regionálne kolo - semifinále 07.05.2018 – 11.05.2018 

Celoslovenské kolo - finále 28.05.2018 
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