
 

 
OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI 

 
 

- Projekt Slovenského olympijského a športového výboru ako Národný športový 
projekt je určený pre základné školy (ZŠ). 

 
Školský rok 2020/2021 je určený pre druhý stupeň ZŠ – 6 ročníky, v ktorom sa testujú 

pohybové schopnosti, predpoklady žiakov ako komplexný obraz mladej populácie o 

ich pohybovej všestrannosti, spolu s porovnávaním so svojimi rovesníkmi u nás ako 

aj v zahraničí (v Čechách). 
 

- Primárnym cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a 

zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti s perspektívou byť 

neskôr úspešný vo vybranom športe – identifikácia talentovanej mládeže ako 

(sekundárny cieľ) – „Staň sa aj Ty OLYMPIONIKOM“ 
 

- Partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), 
Národné športové centrum (NŠC) a Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) 

 

Typ súťaže 
 

Olympijský odznak všestrannosti je dobrovoľný projekt SOŠV, ktorý má 2 úrovne: 
 

- Súťaž jednotlivcov (chlapci, dievčatá)   
- Postupová súťaž 8 členných družstiev, škôl (4 dievčatá 4 chlapci) 

 

Realizácia súťaží 
 

Súťaž jednotlivcov  
- Škola si v koordinácii SOŠV realizuje testovanie žiakov 

 
Súťaž družstiev 

 

- Školské kolá si organizuje ZŠ vo vlastnej réžií s koordináciou SOŠV 
 

- Okresné finálové kolá pôjdu taktiež v réžií vybranej základnej školy s participáciou 
Olympijských klubov SR, SAŠŠ a koordinátorov SOŠV. 

 
- Krajské finálové kolá pôjdu v réžií vybranej základnej školy s participáciou SOŠV, VÚC, 

Olympijských klubov SR a Slovenského olympijského a športového výboru  
a významných olympionikov.  

- Celoštátne finále bude celé zastrešovať, organizovať SOŠV vo vybranom meste. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Termíny realizácie (školský rok 2020/2021) 

 

- September – jún (školský rok) = súťaž jednotlivcov, postupová súťaž družstiev, škôl  
- Marec = okresné finálové kolá – postupová súťaž družstiev  
- Apríl = krajské finálové kolá – postupová súťaž družstiev, škôl  
- Máj = celoštátne, republikové finále - súťaž jednotlivcov, postupová súťaž družstiev, 

škôl  
 
Športové disciplíny 
 

- Člnkový beh (10x5m)  
- Ľah-sed (30sek.)  
- Výdrž v zhybe (nadhmat)  
- Skok do diaľky znožmo z miesta  
- Hod medicinbalom vzad (2kg)  
- Vytrvalostný člnkový beh (počet odbehnutých úsekov) 

 

Vyhodnotenie testovania 

 

- Na základe výsledkov z testovania obdržia všetci žiaci jednotlivé stupne odznakov, 

diplomov, ktoré budú na školy zasielané na konci školského roku ako ich celkový 

obraz o ich pohybových schopnostiach – „športové vysvedčenie“  
- Postupové súťaže (termíny) jednotlivcov ako aj družstiev (okresné, krajské  

a celoslovenské finálové kolá budú koordinované zo strany SOŠV v komunikácií 
 

s Olympijskými klubmi SR a príslušnými školami. Najlepšie 3 družstvá obdržia medaily 
spolu s vecnými cenami. 

 

Regionálna koordinácia 
 

- Zástupcovia regionálnych olympijských klubov, na základe menovacích dekrétov z 
SOŠV, budú kompetentní za realizáciu projektu na školách v príslušnom regióne. 
Regionálni olympionici budú súčasťou školských testovaní.  

 

Zapojené školy 

 

- Každá prihlásená, zapojená škola, učiteľ TV - dostanú po realizácii projektu na konci 
školského roka štartovací balík ako poďakovanie zapojenia sa do projektu 
„Olympijský odznak všestrannosti“. Balíček obsahuje (trička, 

 

šiltovky, zošity, šnúrky na krk, vaky). 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
Dôležité odkazy: 
 

- Oficiálna webstránka projektu – www.odznakvsestrannosti.sk 
 
 

              Primárny kontakt SOŠV: 
 

- ROMAN HANZEL – odznak@olympic.sk - 02/49 25 61 08 – 0917 905 248 
 

 

http://www.odznakvsestrannosti.sk/
mailto:odznak@olympic.sk

