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I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

Usporiadateľ:  Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). 

Miesto a termín súťaže: 23. – 24.6.2022 (štvrtok, piatok), 
Olympijské tréningové centrum x-bionic® sphere, Šamorín. 

Podmienka účasti: Postupujúci žiaci z krajských kôl OLOV. Právo zúčastniť sa má víťazné družstvo 
z každého krajského kola OLOV a jednotlivci umiestnení na 1.-3. mieste v kategórií 
žiakov a žiačok. 

Prihlášky: do 1.6.2022. 
1. Vyplnenie formulára SOŠV: 

https://www.olympic.sk/olov/finale-2022 
2. Vloženie súpisky na portál školský šport: 

https://sutaze.skolskysport.sk/sutaze/program-sutazi/?SportID=25  
Po vložení súpisky do portálu školského športu je potrebné zaslať uvedenú súpisku 
na e-mail spanik@olympic.sk.  
Po splnení dvoch vyššie položených podmienok bude zaslané potvrdenie prihlášky. 

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

Harmonogram:   Štvrtok 23.6.2022 
11:30 Príchod do x-bionic® sphere, Šamorín (doprava SOŠV alebo 

samostatne) – prezentácia, ubytovanie podľa dostupnosti izieb. 
(recepcia). 

12:00 – 13:00 Obed (reštaurácia OLYM-PICK). 
                13:30 – 14:00 Otvorenie a nástup (Outside pool). 

14:00 – 16:00 Outside pool – plavecké disciplíny (50 metrov voľný spôsob). 
                 16:00 – 18:00 Aquatic Ninja. 
                18:30 – 19:30 Večera (reštaurácia OLYM-PICK). 
                20:00 – 21:30 Tulicinema (Filmové predstavenie a beseda). 
                22:00  Večierka – nočný kľud. 

Utorok 24.6.2022 
                7:00 – 7:30 Raňajky (reštaurácia OLYM-PICK). 

8:00 – 10:00 OLOV – 5 disciplín 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) 
v Adventurelande. 

10:30 – 12:30 Vytrvalostný beh s prekážkami (Adventureland). 
13:00 – 14:00 Obed (reštaurácia OLYM-PICK). 

    14:00 – 14:30 Slávnostné vyhodnotenie a ukončenie podujatia. 
    14:30 – 15:00 Odchod autobusu zo Šamorína. 

Strava: Stravu pre žiakov a 1 učiteľa zabezpečuje usporiadateľ súťaže na náklady SOŠV. 

Ubytovanie: Ubytovanie pre žiakov a 1 učiteľa zabezpečuje usporiadateľ súťaže na náklady 
SOŠV. 

Cestovné: Cestovné prostredníctvom Autobusovej dopravy SOŠV z vopred stanovených miest 
zabezpečuje usporiadateľ na náklady SOŠV. Prípadne iným spôsobom dopravy na 
náklady vysielajúcej organizácie. 

Ceny: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny zabezpečuje usporiadateľ súťaže.  

Zdravotná služba:   Zabezpečí usporiadateľ. 

https://www.olympic.sk/olov/finale-2022
https://sutaze.skolskysport.sk/sutaze/program-sutazi/?SportID=25
mailto:spanik@olympic.sk
mailto:spanik@olympic.sk
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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. 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

Súťažné disciplíny:  plavecké disciplíny - 50 metrov voľný spôsob, 
    Aquatic Ninja – prekážková dráha na vode, 

5 disciplín 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), 
vytrvalostný beh s prekážkami. 

Súťažné kategórie:  družstvá (2 chlapci + 2 dievčatá), 
    jednotlivci žiaci, 
    jednotlivci žiačky. 

Systém súťaže: V plávaní voľným spôsobom na 50 metrov sa stanoví poradie na základe časov. 
Družstvo súťaží štafetovým spôsobom. Následne získajú súťažiaci, alebo družstvo 
body na základe výsledkovej listiny podľa časov.  

 V disciplíne Aquatic Ninja sa stanoví poradie na základe časov. V družstvách sa čas 
súťažiacich sčíta a stanoví sa poradie na základe času družstva. Následne získajú 
súťažiaci, alebo družstvo body na základe výsledkovej listiny podľa časov.  
V disciplínach OLOV získavajú súťažiaci na základe výkonov body podľa tabuľkových 
hodnôt. Podľa týchto bodov sa stanoví poradie. Následne získajú súťažiaci, alebo 
družstvo body na základe výsledkovej listiny podľa získaných bodov v disciplínach 
OLOV.  
Vo vytrvalostnom behu s prekážkami sa stanoví poradie na základe časov. Družstvo 
súťaží štafetovým spôsobom Následne získajú súťažiaci, alebo družstvo body na 
základe výsledkovej listiny podľa časov.  
Vyhlasujú sa aj výsledky 1.-3. miesta v každej disciplíne. Pri disciplínach OLOV sa 
vyhlasuje poradie na 1.-3. mieste po súčte výsledkov piatich disciplín OLOV.   
Celkové poradie Olympijského odznaku všestrannosti vznikne na základe súčtov 
bodov zo 4 disciplín. 

 
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 

Učitelia sú zodpovední za nástup žiakov do jednotlivých disciplín. Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny 
v súťažných disciplínach, 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.  

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: Galéria OLOV     Posledné krajské kolo OLOV absolvovali deti Bratislavského kraja  

Nitriansky a Trnavský kraj majú za sebou krajské kolá OLOV   Krajské kolá OLOV majú za sebou už aj žiaci Trenčianskeho a Žilinského kraja  
Ďalšie krajské kolá OLOV prebehli v Banskej Bystrici a Prešove   Olympijský odznak všestrannosti už pozná finalistov z Košického kraja  
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 

https://www.olympic.sk/olov/galeria
https://www.olympic.sk/clanok/posledne-krajske-kolo-olov-absolvovali-deti-bratislavskeho-kraja?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/nitriansky-trnavsky-kraj-maju-za-sebou-krajske-kola-olov?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/krajske-kola-olov-maju-za-sebou-uz-aj-ziaci-trencianskeho-zilinskeho-kraja?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/dalsie-krajske-kola-olov-prebehli-v-banskej-bystrici-presove?view-context=odznakvsestrannosti
https://www.olympic.sk/clanok/olympijsky-odznak-vsestrannosti-uz-pozna-finalistov-z-kosickeho-kraja?view-context=odznakvsestrannosti
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/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

