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I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

Usporiadateľ:  Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v spolupráci s nasledovnými 
olympijskými klubmi: Alojza Szokolyiho Šahy, Banská Bystrica, Košice, Piešťany,  
Prievidza,  regiónu Prešov, Turiec 

Miesto a termín súťaže: Košický kraj  Košice  21. 3. 2022 
    Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša, Alejová 2, Košice 
    Prihlášky do:  11. 3. 2022 do 12:00 hod. 

Prešovský kraj  Prešov  6. 4. 2022 
Športová hala - Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 
Prihlášky do:  30. 3. 2022 do 12:00 hod. 

Banskobystrický kraj Banská Bystrica 7. 4. 2022 
Športová Hala Dukla, Cesta na štadión 1271/28, Banská Bystrica 
Prihlášky do:  30. 3. 2022 do 12:00 hod. 

Trenčiansky kraj Prievidza 11. 4. 2022 
Športová hala, Olympionikov 2, Prievidza 
Prihlášky do:  4. 4. 2022 do 12:00 hod. 

Žilinský kraj  Martin  12. 4. 2022 
Športová hala – Podháj, Československej armády 1699/12, Martin 
Prihlášky do:  4. 4. 2022 do 12:00 hod. 

Nitriansky kraj  Nitra  25. 4. 2022 
Mestská športová hala, Dolnočermánska 105, Nitra 
Prihlášky do:  18. 4. 2022 do 12:00 hod. 

Trnavský kraj  Piešťany 26. 4. 2022  
Diplomat aréna, Kuzmányho 19, Piešťany 
Prihlášky do:  18. 4. 2022 do 12:00 hod. 

Bratislavský kraj Bratislava 28. 4. 2022 
Športová hala Elán, Bajkalská 7, Bratislava - Nové Mesto 
Prihlášky do:  18. 4. 2022 do 12:00 hod. 

Podmienka účasti: V krajskom kole sa môže zúčastniť 1 družstvo (2 chlapci + 2 dievčatá) za každú školu 
kraja, ktorá absolvovala a zaslala výsledky OLOV školského kola v stanovenom 
termíne a 2 jednotlivci za každé pohlavie (2 chlapci a 2 dievčatá), ktorí nie sú členmi 
družstva reprezentujúceho školu a absolvovali školské kolo v stanovenom termíne. 

Prihlášky: Termín prihlásenia sa na jednotlivé krajské kolá je uvedený vyššie v časti „Miesto 
a termín súťaže“. 

    https://sutaze.skolskysport.sk/index.html 
Po vložení súpisky do portálu školského športu je potrebné zaslať uvedenú súpisku 
vo formáte .xlsx na e-mail spanik@olympic.sk. Následne bude prihlásenie do 
krajského kola potvrdené e-mailom. 

Projektový manažér:  Mgr. Milan Špánik, PhD. 
spanik@olympic.sk 
 +421 918 773 144 

Registrácia súťažiacich: 8:30 – 9:30 (bude upresnené po uzatvorení prihlášok) 

Začiatok súťaže: 9:30 – 10:00 (bude upresnené po uzatvorení prihlášok) 

Ukončenie súťaže: 15:00 – 16:00 (bude upresnené po uzatvorení prihlášok) 

https://sutaze.skolskysport.sk/index.html
mailto:spanik@olympic.sk
mailto:spanik@olympic.sk
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Strava: Občerstvenie pre súťažiacich a jedného učiteľa za školu zabezpečuje organizátor 
súťaže. 

Ubytovanie: Ubytovanie si v prípade potreby zabezpečuje a hradí škola z vlastných prostriedkov. 

Cestovné: Cestovné na náklady vysielajúcej organizácie. Účastníkom odporúčame použiť 
bezplatnú prepravu prostredníctvom Železničnej spoločnosti Slovensko. 

Ceny: Medaily, diplomy a vecné ceny zabezpečuje organizátor súťaže.  

Zdravotná služba:   Zabezpečí organizátor. 

COVID nariadenia: Športové súťaže je možné organizovať v závislosti od pandemickej situácie v okrese. 
Podmienky organizovania musia byť v súlade s COVID Automatom pre šport, ktorý 
je zverejnený na webovej stránke: https://covidsemafor.sportcener.sk/domov  
 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA: 
Súťažné disciplíny:  Prekážková dráha družstvá (2 chlapci + 2 dievčatá) 
    Prekážková dráha jednotlivci žiaci 
    Prekážková dráha jednotlivci žiačky 

Plocha:    Hádzanárske ihrisko 

Systém súťaže: Jednotlivci – súboj dvoch jednotlivcov paralelne v dvoch identických prekážkových 
dráhach. 24 najlepších žiakov na základe času z 1. kola postupuje do 2. kola. 
V druhom kole na základe náhodného rozlosovania dráhu opäť zopakujú. Výsledné 
poradie na 1.-24. mieste sa určí na základe najlepšieho súčtu časov z 1. a 2. kola. 

 Družstvá - súboj postupne každého člena družstva v poradí CH-D-CH-D s iným 
členom súperiaceho družstva paralelne v dvoch identických dráhach. Prvé dve 
družstvá z časov 1. kola postupujú do 2. kola. V druhom kole dráhu opäť zopakujú. 
Výsledné poradie na 1.-2. mieste sa určí na základe lepšieho súčtu časov z 1. a 2. 
kola. 

Časový harmonogram: Časový harmonogram s pavúkom súťaže bude pripravený po uzatvorení prihlášok 
do krajských kôl súťaže. 

Rozcvičenie: V priestoroch športovej haly samostatne s učiteľom mimo prekážkovej dráhy. 

Šatne a organizácia:  K dispozícií na prezliekanie budú šatne. V športových halách vytvoríme na tribúne 
pre každú školu samostatný sektor, kde sa okrem času súťaže budú žiaci a učitelia 
pohybovať. V športovej hale je povinnosť sa pohybovať so správne 
nasadeným respirátorom FFP2, pri športovom výkone bez respirátora. Žiaci 
z rôznych škôl sa nebudú môcť stretávať a premiešavať sa. 

 
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Učitelia sú zodpovední za nástup žiakov do jednotlivých disciplín. V odôvodnených prípadoch si organizátor 
vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci žiaci a učitelia sa zúčastňujú na vlastné 
nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci 
súťaže. 

Finále Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV):  
Na celoslovenskom finále sa zúčastní 8 družstiev (najlepšie družstvo z každého kraja) a 24 najlepších jednotlivcov 
chlapcov a 24 najlepších jednotlivcov dievčat (3 najlepší jednotlivci z každého pohlavia - 3 chlapci a 3 dievčatá 
krajského kola). Súťažiť sa bude v prekážkovej dráhe OCELOT, cezpoľnom behu a 5 disciplínach OLOV (skok do diaľky 
z miesta znožmo, ľah – sed za 30 s., hod 2 kg plnou loptou (medicinbalom) vpred, výdrž v zhybe nadhmatom, člnkový 
beh 10x5m). Organizácia celoslovenského finále je kompletne v réžii SOŠV (ubytovanie, strava, doprava). 
SOŠV si vyhradzuje právo na zmeny v organizácií Finále OLOV 2021/2022.  

 

https://covidsemafor.sportcener.sk/domov
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Mediálna propagácia projektu: 
V školskom roku 2021/2022 projekt OLOV počíta s propagáciou v printových aj online médiách v rámci platforiem 
SOŠV, resp. jeho partnerov. 

Články: Vyhodnotenie Olympijského odznaku všestrannosti 2020/2021  
Vo finále Olympijského odznaku všestrannosti sa bude bojovať aj o Pohár ministra školstva 
Najvšestrannejší žiaci z Olympijského odznaku všestrannosti zabojujú o Pohár ministra 
školstva SR 
 V Šamoríne a Bratislave sa bojuje vo finále Olympijského odznaku všestrannosti 
Deti z celého Slovenska ukázali, že šport ich baví, finále OLOV ovládli Stupavčania 
Finále Olympijského odznaku všestrannosti – skvelá atmosféra, zážitky a disciplíny 
Začal sa ďalší ročník Olympijského odznaku všestrannosti, školy budú opäť testovať žiakov 
Počet účastníkov Olympijského odznaku všestrannosti sa napriek pandémii zdvojnásobil  

 
Mgr. Milan Špánik, PhD. 
  projektový manažér 

https://www.olympic.sk/clanok/vyhodnotenie-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti-20202021?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/vo-finale-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti-sa-bude-bojovat-aj-o-pohar-ministra-skolstva?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/najvsestrannejsi-ziaci-z-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti-zabojuju-o-pohar-ministra?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/najvsestrannejsi-ziaci-z-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti-zabojuju-o-pohar-ministra?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/line-text-v-samorine-bratislave-sa-bojuje-vo-finale-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/deti-z-celeho-slovenska-ukazali-ze-sport-ich-bavi-finale-olov-ovladli-stupavcania?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/finale-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti-skvela-atmosfera-zazitky-discipliny?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/zacal-sa-dalsi-rocnik-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti-skoly-budu-opat-testovat-ziakov?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/pocet-ucastnikov-olympijskeho-odznaku-vsestrannosti-sa-napriek-pandemii-zdvojnasobil?view-context=odznakvsestrannosti

