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„Tak dobre poèúvajte,„ povedal Viktor svojim kamarátom, maèièke Lilly, psíkovi 
Pjongymu a papagájovi Buenovi. „Teraz zoberieme túto zaujímavú tortu. 



A viete, èo s òou urobíme?„ 
Bueno okamžite zaškriekal: „Zjeme ju 

na posedenie!„ a psíèek Pjongy s maèiè-
kou Lilly radostne prikývli, lebo ako zvie-
ratká z rozprávkovej krajiny Maskotov boli 
stále v pohybe, takže nemuseli držaś diétu. 

„Figu borovú,„ povedal Viki, „vy nevie-
te, že je dnes 17. septembra?„

Zvieratká prikývli, lebo zvieratká z kraji-
ny Maskotov rozumejú ¾udskej reèi, ba aj 
hovoriś vedia. 

„A èo sa dnes patrí?„ opýtal sa Viki.
Bueno okamžite zvolal: „Zjesś tortu!„
„Bueno,„ pokarhal ho Viki, „ty by si 

sa iba napchával. Dnes má predsa naša 
najlepšia kamarátka Ola meniny! Tak jej 
ideme s touto tortou zagratulovaś, jasné?„

„Jasné,„ prikývol papagáj, lebo mal rád 
nielen tortu, ale aj Olu. A ako vždy, zase 
sa hral na múdreho a papagájoval: „Me-

niny sú oslavou mena a každý ich má raz 
do roka. Napríklad ty si Viktor, èo zname-
ná víśaz. A preto śa voláme Viki, je tak?„

„Tak, tak,„ prikývol psíèek, ale ma-
èièka bola zvedavá, ako všetky maèièky 
na svete. „A  Ola znamená víśazka?„

Viki pokrútil hlavou a dal sa do vysvet-
¾ovania. „Naša najlepšia kamarátka sa 
volá Olympia a má také isté meno, ako je 
názov miesta a mesta  Olympia, ktoré leží 
v ïalekom  Grécku. 

„Jasné,„ povedal veène múdry Bue-
no, „leží si tam pri mori, lebo je v Grécku 
na dovolenke.„ 

Viki sa trošku nahneval: „Bueno, èo 
keby si chví¾ku držal zobák?„ A potom po-
kraèoval. „Tam v Olympii sa ve¾mi, ale vé-
éé¾mi dávno usporadúvali hry, a pretože 
boli v Olympii, nenazvali ich dajme tomu 
bratislavské, ale olympijské. 

OLYMPIA A JEJ SVIATOK
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Maketa èasti starovekého 
areálu v Olympii



PR AVEK STAROVE
K

STREDOVEK

NOVOVEK
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„No a?„ opýtali sa maskoti trojhlasne 
a tvárili sa, že im je to fuk.

Ich èudovaniu sa Viki zaèudoval: „Vy 
neviete, èo sú to olympijské hry, ktoré sa 
narodili ešte v staroveku a ešte stále sa 
nechystajú odísś do dôchodku?

„Starovek je nejaká kolíska, že sa tam 
narodili?„ štekol nesmelo Pjongy. 

Bueno  sa samozrejme nezdržal, lebo 
vždy mal rozumu na rozdávanie: „Staro-

vek je predsa pred novovekom, no nie? 
No hej!„ 

Viki prikývol a papagája doplnil: „A sta-
rovek zase nastúpil po praveku. Ten trval 
najdlhšie a vieme o òom presne len to, 
že nevieme presne, ako dlho trval. Rozu-
miete?„

Zvieratká nerozumeli, tak Viki zobral 
ceruzu a papier, aby im to názorne na-
kreslil:



„No a?„ opýtali sa opäś zvieratká troj-
hlasne a Viki vykladal ïalej. 

„Spomínaný starovek, v ktorom sa zro-
dili olympijské hry, trval približne od roku 
4000 pred naším letopoètom do roku 476 
nášho letopoètu - vtedy so zánikom Zápa-
dorímskej ríše zanikol aj starovek, jasné?„ 

„Jasné,„ prikývli zvieratká a tak mohli 
od Vikiho poèuś, že sa môžu porozprávaś 
o olympijských hrách v staroveku i v no-
voveku.

„Èiže zaèneme pekne od Adama,„ po-
vedal Viki.

„Preèo?„ zaèudovala sa maèièka Lilly, 
„Preèo od Adama a nie od Olympie?„

„Lilly,„ vysvet¾oval jej psík Pjongy, „to 
sa tak vraví, akože zaèíname od  zaèiatku, 

èiže od prvého písmena v abecede, èiže 
od A, jasné?„ 

Maèièka Lilly prikývla a obrátila sa 
k Vilimu. „Tak zaèni, nech sa èosi o tých 
olympijských hrách dozvieme. Pekne pís-
menko po písmenku.„ 

Viki súhlasil, ale dodal. „Ibaže naša 
abeceda má tých písmen primálo na to, 
aby sa pod ne ukryli všetky poznatky 
o olympijských hrách, o ich hrdinoch, 
ale aj o ïalších udalostiach. Preto  pod 
jedno písmeno musíme schovaś viacero 
vecí, aj keï sa prípadne zaèínajú iným 
písmenom.„

Zvieratká z rozprávkovej krajiny Mas-
kotov súhlasne prikývli. Nuž èítajme a po-
èúvajme spolu s nimi. 

Viki potom pokraèoval: „Teraz si pred-
stavme pravítko dlhé 40 cm, ktoré však 
nebude maś nulu na zaèiatku, ale v pros-
triedku. Tá nula uprostred je zaèiatok náš-
ho letopoètu a rozde¾uje historické obdo-

bie na dve èasti: pred naším letopoètom, 
èiže pred narodením Krista, skratka pred 
n. l., alebo nášho letopoètu (po Kristovi), 
skratka n. l.: 
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ZAÈIATOK LETOPOÈTU

PRED NAŠÍM LETOPOÈTOM

500 rokov 
pred naším 
letopoètom

1000 rokov 
pred naším 
letopoètom

4000 rokov 
pred naším 
letopoètom

500. rok 
nášho 

letopoètu

1000. rok 
nášho 

letopoètu

2015. rok 
nášho letopoètu

NÁŠ LETOPOÈET



AKO ANTICKÉ 
OLYMPIJSKÉ HRYA
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A
Šport v antických umeleckých dielach



Keï A, tak A - antika je latinské slo-
vo, ktoré oznaèuje grécku a rím-
sku kultúru v období staroveku, 

o ktorom už bola reè. V kultúre starove-
kých Grékov hral šport (ktorý si nájde-
me ešte pod písmenom Š) ve¾kú úlohu. 
Gréci si merali športové sily na viace-
rých hrách, tie najhlavnejšie nazývame 
spoloèným menom Panhelénske (èiže 
Všegrécke) hry.  Najstaršie hry sa konali 
v Olympii ako Olympijské hry, v Delfách 
boli Pýtijské hry (pod¾a Pýtie, ktorá veš-
tila v delfskej veštiarni), v Nemei Nemej-
ské hry, v blízkej Istmii Istmické hry. 
Svoje hry mali aj Atény v podobe Pana-
ténajských hier. Avšak najslávnejšie 
z nich boli práve hry v Olympii, ktoré sa 
pravidelne konali každý štvrtý rok.

Poèiatky antických olympijských 
hier siahajú do 13. storoèia pred n. l., 
ale prvé písomné záznamy pochádza-
jú z roku 776 pred n. l., zakázané boli 
v roku 394 n. l. To znamená, že trvali 
najmenej 12 storoèí! Olympijské hry 
(odteraz ich budeme oznaèovaś skrat-
kou OH) sa konali na poèesś najvyššieho 
gréckeho boha Dia Olympijského, kto-
rý s ostatnými bohmi  starovekých Gré-
kov sídlil na Olympe, najvyššom vrchu 
Grécka. Ale pozor! Tento vrch nie je 

totožný s Olympiou, ktorá bola svätyòou 
a rozprestierala sa ïaleko od Olympu – 
až na Peloponézskom polostrove. A èo 
sa týka Dia, v prvom páde sa mu hovorilo 
Zeus, ale len v prvom páde! Èiže nepro-
sili sme Zeusa, ale Dia, nemodlili sme sa 
k Zeusovi, ale k Diovi, netešili sme sa so 
Zeusom, ale s Diom. Hry v Olympii pros-
te neboli venované Zeusovi, ale Diovi, 
nezabudnite na to.

Olympijské hry vznikli z pôvodných 
náboženských obradov na poèesś màt-
vych. Starovekí Gréci však màtvych ne-
uctievali tak ako my, èiže hostinou, ktorú 
nazývame kar, ale popri obetovaní bož-
stvám športovali. Dalo by sa povedaś, že 
sa modlili športovaním, èo nie je až taký 
zlý nápad, èo poviete? Spoèiatku súśažili 
najprv iba v rýchlom behu, neskoršie aj 
v sile,  vytrvalosti a obratnosti.

Keï sa k moci dostala kresśanská 
cirkev, boli OH v roku 394 n. l. ako po-
hanské hry zakázané, lebo pohanské 
náboženstvá uctievali mnohých bohov 
a bohyne, èím odporovali kresśanskej 
viere. Odkaz antických OH je však taký 
ve¾ký, že sa budeme k nim v našej olym-
pijskej abecede vracaś až nekresśansky 
èasto. Ale urèite nie preto, že sa chceme 
hádaś s kresśanstvom.

VYSKÚŠAJ SA

1.  Èo znamená výraz „pred naším letopoètom”?

2.  Èo je to pohanské náboženstvo?

3.  Preèo boli zrušené antické OH?

4.  Skús vyskloòovaś meno najvyššieho gréckeho boha Dia!

A
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AKO BEHB
Beh je najstaršou disciplínou 

na antických olympijských 
hrách. Na prvých trinástich 

hrách sa pretekalo iba v behu na jed-
no štádium (stadion, stadio) a aj keï 
neskoršie pribudli ïalšie disciplíny, 
bol vždy hlavnými pretekmi - menom 
víśaza v behu sa oznaèovali celé hry. 
Jedno štádium v Olympii predstavo-
valo vzdialenosś 192,27 metra - túto 
disciplínu nazývali dromos. Postupne 
do olympijských súśaží pribúdali ïal-
šie disciplíny. Z bežeckých to bol beh 
na dve štádiá (diaulos), vytrvalostný 
beh na 7 až 24 štádií (dolichos) a beh 
śažkoodencov (hoplítodromos). Bežci 
bežali v zbroji (neskoršie iba v prilbe 
a so štítom) na 2 až 4 stadiony. An-
tickí bežci však nebehali po okruhu, 
ako to poznáme v súèasnosti, ale 
spôsobom tam a späś: na konci dráhy 
urobili obrátku. K ïalším disciplínam 
sa zaradili zápasenie (palé), päś-
boj (pentathlon – halma, èiže skok 
do dia¾ky s èinkami v oboch rukách, 
dromos, akontion, èiže hod oštepom, 
diskos, èiže hod diskom, palé), box 
(pygmé), všeboj - kombinácia boxu 
a zápasu (pankration), èo bol ve¾mi 
surový šport, preteky štvorzáprahov 
a dvojzáprahov na bojových vozoch 
(tetrippon, synorida) a dostihy (jazda 
na koni – hipposkleion alebo keles). 

8  • Olympijská ABeCeda

Štýl behu v antike



V roku 396 pred n. l. na 96. hrách pri-
budli aj umelecké súśaže - preteky tru-
baèov a hlásate¾ov. 

Ako pribúdali športové disciplíny, pre-
dlžovalo sa aj trvanie hier z pôvodného 
jedného dòa na päś, možno až sedem dní. 
Na OH sa pôvodne mohli zúèastniś len 
slobodní a bezúhonní Gréci (teda nie otro-
ci), až neskoršie mohli súśažiś aj cudzinci. 
Spoèiatku súśažili iba dospelí muži, od 37. 
hier (v roku 632 pred n. l.) pribudli aj súśa-
že dorastencov. Ženy nesmeli nielen sú-
śažiś, ale vydaté ženy ani sedieś v h¾adisku. 

Všetky súśaže sa konali na  štadióne, 

ktorý mal tvar obdåžnika s rozmermi 200 
metrov krát 34,6 metra a bol posypaný 
vrstvou piesku. Preteky bojových vozov, 
ktoré diváci spolu s behom najviac ob¾u-
bovali, a dostihy boli na hipodróme. Ten 
zatia¾ archeológovia spod zeme neod-
kryli. Ale tu musíme starých Grékov po-
kritizovaś. Víśazmi pretekov štvorzáprahov 
a dvojzáprahov neboli konkrétni prete-
kári, ale majitelia koní a záprahov, ktorí 
namiesto seba poslali súśažiś svojich slu-
hov. Tak sa mohlo staś, že na OH 396 
a 392 pred n. l. zvíśazila bohatá Kyniska 
z mestského štátu Sparta.

VYSKÚŠAJ SA

1.  Ko¾ko štádií meral diaulos? 

2.  Vysvetli rozdiel medzi slovami štadión, dromos, palé!

3.  Smeli ženy súśažiś na antických OH?

4.  Kde prebiehali preteky bojových vozov a dostihy?

5.  Uplatòovalo sa v antickom Grécku otrokárske zriadenie?  

B
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AKO COUBERTIN, 
ČIŽE ZAKLADATEĽ

Na antické OH nadviazali novoveké 
OH až po 1500 rokoch. Najprv  
23. júna 1894 vznikol Medziná-

rodný olympijský výbor (MOV) a potom 
sa v roku 1896 konali v Aténach prvé 
novoveké OH. Pôvodne mali byś 
v Paríži, ale z úcty k starovekým 
Grékom sa najprv konali v hlav-
nom meste Grécka. Aj prvým 
predsedom (prezidentom) 
MOV sa stal Grék  Demet-
rius Vikelas (1835 - 1908), 
ako živý symbol spojovníka 
starogréckej kultúry s kultú-
rou novoveku.

Avšak hlavnú zásluhu na ob-
novení OH má francúzsky pedagóg, 
historik a športový funkcionár Pierre de 
Fredi de Coubertin (1863 - 1937). 

Coubertin bol nielen zakladate¾ no-
vovekých OH a druhý prezident MOV 
poèas celých 30 rokov (1896 - 1925), 
ale aj tvorca Olympijskej charty (pozri 
písmeno Ch) a olympijskej symboliky. 
K nej patria olympijské ceremoniály 
(slávnostné úkony pri otváraní a ukon-
èení OH, pri ude¾ovaní medailí víśazom 
a vztyèovaní zástav) a olympijské sym-
boly. Základný olympijský symbol tvorí 
päś vzájomne prepletených kruhov, ktoré 
oznaèujú svetadiely: v hornom rade z¾a-
va sú tri. Coubertin síce neuviedol, ktorá 
farba má patriś ku ktorému kontinentu, 
ale vo všeobecnom povedomí  modrý 
kruh predstavuje Európu, èierny Afriku 
a èervený Ameriku; v dolnom rade žltý 
kruh symbolizuje Áziu a zelený Austráliu 
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C
. Pôvodne mali byś 

v Paríži, ale z úcty k starovekým 
Grékom sa najprv konali v hlav-
nom meste Grécka. Aj prvým 
predsedom (prezidentom) 

ako živý symbol spojovníka 
starogréckej kultúry s kultú-

Avšak hlavnú zásluhu na ob-

Pierre de Coubertin 
vyslovil takúto zásadu: 

„Najdôležitejšie 
na olympijských hrách nie 
je zvíśaziś, ale zúèastniś 
sa, rovnako ako v živote 
najdôležitejšou vecou nie je 
vyhrávaś, ale èestne bojovaś„



s Oceániou. Vzájomná prepojenosś kru-
hov predstavuje jednotu všetkých sve-
tadielov a stretnutie športovcov celého 
sveta na OH.

 K olympijským symbolom patrí aj 
latinské heslo Citius, Altius, Fortius 
(rýchlejšie, vyššie, silnejšie), ktoré vyjad-
ruje cie¾ usilovaś sa o zdokona¾ovanie, 
pokrok a napredovanie. Jeho autor je 
Coubertinov priate¾ Henri Didon. Co-

ubertin presadil aj myšlienku, aby sa 
OH na rozdiel od staroveku konali vždy 
v inom meste, aby mali medzinárodný 
charakter a boli nielen oslavou športu, 
ale aj výchovy a kultúry, ako aj nástro-
jom mierového spolužitia všetkých 
národov a štátov sveta. Poèas jeho pô-
sobenia na èele MOV «letné» hry dostali 
aj zimného brata – zimné olympijské 
hry (ZOH).

VYSKÚŠAJ SA

1.  Aký je hlavný symbol OH v novoveku? 

2.  Èo mali spoloèné antické OH s novovekými OH a èím sa odlišovali?

3.  Preèo sú olympijské kruhy vzájomne spojené?

4.  Ko¾ko storoèí je 1500 rokov?

5.  V ktorom storoèí žil P. de Coubertin dlhšie – v 19. alebo 
v 20. storoèí (poèítaj len roky)?
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Cs Oceániou. Vzájomná prepojenosś kru-



Pod týmto písmenom sa skrývajú  napríklad 
slová èestný, èlen a Èernušák. Pán pro-
fesor Vladimír Èernušák je èestný èlen 

MOV a èestný predseda Slovenského olympij-
ského výboru (SOV – ešte si o òom povieme 
viac).  Je prvý Slovák, ktorý sa stal najprv riadnym 
èlenom MOV (1981 – 2001) a keï skonèilo jeho 
funkèné obdobie, vymenoval ho MOV za svojho 
èestného èlena. Pán profesor bol tiež predseda 
SOV (1992  – 1999). 

Ale keï sme už pri SOV, treba povedaś, že 
prvý raz sa ustanovil v r. 1939, lenže v rokoch 
druhej svetovej vojny MOV prerušil èinnosś, takže 
SOV nemohol prijaś za plnoprávneho èlena.

Ïalším Slovákom, vlastne Slovenkou, v MOV 
je od roku 2012 športová strelkyòa, ktorá síce ne-
zaèína na písmeno è, ale robí èesś slovenskému 
športu. Volá sa Danka Barteková a na OH 2012 

v Londýne získala pre našu 
vlasś bronzovú medailu.

Súèasný prezident Slo-
venského olympijského vý-
boru František Chmelár 
má tiež významné posta-
venie, ale v Európskych 
olympijských výboroch 
(EOV). Od novembra 2013 
je èlen exekutívy EOV.

športu. Volá sa Danka Barteková 
v Londýne získala pre našu 
vlasś bronzovú medailu.

venského olympijského vý-
boru 
má tiež významné posta-
venie, ale v 
olympijských výboroch
(EOV). Od novembra 2013 
je èlen 

VYSKÚŠAJ SA
1.  Aký je rozdiel medzi MOV a SOV?

2. V ktorých rokoch sa èlenmi MOV stali
slovenskí predstavitelia?

3. V akom športe súśaží Danka Barteková?

4.  Ktorý olympijský výbor vnikol skôr – 
Slovenský alebo Medzinárodný?

AKO ČLEN
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Č

Danka Barteková a Vladimír Èernušák
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AKO DŽUDODŽ

Takýmto písmenom sa môžu po-
chváliś máloktoré národy. Niekto-
ré jazyky dž síce vyslovujú, ale 

píšu ho ako g alebo j. Napríklad džu-
do, ktoré vzniklo v Japonsku, píšu ako 
judo a džentlmen ako gentleman, to už 

hádam viete. Džudo sa na OH objavilo 
v roku 1964, džentlmenský èiže férový 
šport sa na OH vyžaduje stále. A férovú 
striebornú medailu v džude pre Sloven-
sko získal na OH 2004 v Aténach Jozef 
Krnáè.

VYSKÚŠAJ SA

1.  Odkedy je džudo v programe OH a kde sa tieto OH konali?

2. Zisti, hry ko¾kej olympiády sa konali v Aténach! 

Jozef Krnáè



VYSKÚŠAJ SA

1.  Èo je to „zakázaná látka”? 

2.  V ktorom týždni ktorého mesiaca sa konajú akcie v rámci 
Behu Olympijského dòa? 

3.  Skoèíš do dia¾ky 2 metre? Ko¾ko je to centimetrov?

AKO DEŇ OLYMPIJSKÝ, 
ČIŽE ŠPORT PRE VŠETKÝCH

Pod písmeno D sa dá uložiś aj taká 
nepekná vec ako doping (pozri aj 
písmeno X), èiže používanie zakáza-

ných látok, ktoré majú zvýšiś výkon športovca 
a umožniś mu neèestne vyhrávaś. Taký špor-
tovec však nekoná v duchu fair play (o tomto 
slove si èoskoro povieme pri písmene F). 
Tak si teraz povedzme o Dni olympijskom, 
na ktorého poèesś sa tradiène konáva Beh 
Olympijského dòa. Ten Deò je oslavou 
olympijskej myšlienky, výrazom toho, že 
šport patrí všetkým, nielen najlepším špor-
tovcom, a že všetci máme právo na šport. 
Behy Olympijského dòa sa konajú na poèesś 
vzniku MOV v treśom júnovom týždni v mno-
hých krajinách, vrátane Slovenska, takže 
- nezabudnime sa na tomto behu zúèastniś. 
Tam vyhrávame všetci tú najcennejšiu medai-
lu - zdravé telo, v ktorom pobýva zdravý duch 
a pevná vô¾a prekonávaś lenivosś! 
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AKO EKECHEIRIÁ – 
„BOŽÍ MIER”

Na tomto slove si môžeme vylámaś ja-
zyk, a nie div - veï je to starogrécke 
slovo a starým Grékom sa možno 

tiež plietol jazyk. Ekecheiriá doslovne 
znamená zdržanie sa rúk od zbraní. 
Poèas obdobia príchodu na hry, ich tr-
vania a odchodu úèastníkov hier grécke 
mestské štáty, roztrúsené okolo Stredo-
zemného mora, nesmeli viesś vojny. Ale 
ani jednotlivec nesmel spáchaś násilný 
èin, inak boli vinníci prísne potrestaní 
a vylúèení z úèasti na hrách. 

Žia¾, túto mierovú myšlienku sa v novo-
veku nepodarilo celkom obnoviś. Poèas 
konania novovekých OH prebiehali mno-
hokrát vojny a dokonca v dôsledku vojen 
sa OH vôbec nemohli konaś, konkrét-
ne v rokoch prvej svetovej vojny (1916) 
a druhej svetovej vojny (1940 a 1944). 

Medzinárodný olympijský výbor ini-
cioval, že od roku 1994 Organizácia 
spojených národov (OSN) pred každými 
olympijskými hrami vyhlasuje celosvetové 
Olympijské prímerie. Žia¾, nie vo všet-
kých krajinách ho dodržiavajú.
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A ešte na jednom slove, ktoré zaèí-
na písmenom E, si môžeme vylámaś 
jazyk: environment, èiže životné pro-
stredie. Blízke tomuto slovu je ïalšie 
„éèko„ – ekológia, tak sa nazýva veda 
o životnom prostredí. Ochrana život-
ného prostredia je popri športe ïalšou 
zodpovednou úlohou, ktorú si kladie 
olympijské hnutie. Dobre vie, že vždy 

a všade treba udržiavaś zdravé životné 
prostredie. 

S ïalšími slovami na E sa stretneme 
aj pri nasledujúcom písmene, pretože bu-
deme hovoriś o etike. Toto slovo pochá-
dza z gréckeho slova ethos, èo v prekla-
de znamená zvyk, názor, charakter. Etika 
je veda, ktorá sa zaoberá ¾udským sprá-
vaním a skúma morálku.

VYSKÚŠAJ SA

1.  Skús preložiś výraz ekecheiriá!  

2.  Zisti, v ktorých rokoch prebiehali svetové vojny!  
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T ento výraz pre zmenu nie je gréc-
ky, ale asi dobre viete, že je an-
glický a èíta sa fér plej. Znamená 

èistú hru, èestné konanie – a nielen 
poèas športovania. Antickí Gréci toto 
slovo nepoznali, no takisto museli 
na hrách súśažiś èestne, ako prisahali 
najvyššiemu božstvu Diovi. Ak boli pri-
chytení pri podvádzaní, museli Diovi 
za trest postaviś priamo v Olympii sochu 
na podstavci takzvaných pokutových 
sôch. Tieto sochy sa nazývali Zánes 
(Diovia). Sochy slúžili ako výstraha všet-

kým, aby nikto nepodvádzal a nepod-
plácal súpera.  

Ak je v súèasnosti niekto „férový” 
športovec, tak bez slova prijíma výroky roz-
hodcu, nepoužíva nedovolené prostried-
ky, neporušuje pravidlá, prejavuje úctu 
k súperom, vie skromne vyhrávaś a èestne 
bez zlosti prehrávaś. Fair play je dôležitá sú-
èasś olympijskej myšlienky, preto pri MOV 
pôsobí etická komisia MOV a dohliada 
na rešpektovanie Etického kódexu, za-
loženého na mravných hodnotách a princí-
poch Olympijskej charty.

AKO FAIR PLAY 
– ČESTNÉ ZÁPOLENIE

18  • Olympijská ABeCeda

F
T ento výraz pre zmenu nie je gréc-

ky, ale asi dobre viete, že je an-
glický a èíta sa fér plej. Znamená 

èistú hru, èestné konanie – a nielen 
poèas športovania. Antickí Gréci toto 
slovo nepoznali, no takisto museli 
na hrách súśažiś èestne, ako prisahali 
najvyššiemu božstvu Diovi. Ak boli pri-

kým, aby nikto nepodvádzal a nepod-
plácal súpera.  

Ak je v súèasnosti niekto „férový” 
športovec, tak bez slova prijíma výroky roz-
hodcu, nepoužíva nedovolené prostried-
ky, neporušuje pravidlá, prejavuje úctu 
k súperom, vie skromne vyhrávaś a èestne 
bez zlosti prehrávaś. Fair play je dôležitá sú-

AKO FAIR PLAY 
– ČESTNÉ ZÁPOLENIEF Lionel Messi 

a Ronaldinho 
na OH 2008 
v Pekingu



VYSKÚŠAJ SA

1.  Ako by si preložil(a) výraz fair play?

2.  Èo znamená slovo Zánes?
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Súper je v prvom rade priate¾

Stalo sa to na ZOH 1964 
v Innsbrucku v súśaži 
dvojíc jazdy na boboch. 
Taliansky majster Eugenio 
Monti zaznamenal najlepší 
èas a predstihnúś ho 
mohol jedine Tony Nash 
z Ve¾kej Británie. Lenže 
èasś Nashových bobov 
bola zlomená. Talian Monti 
však odmontoval èasś zo 
svojich bobov a poskytol 
ju svojmu najväèšiemu 
súperovi. A ten so 
spolujazdcom Robinom 
Dixonom dosiahol najlepší 
èas a «ukradol» Talianovi 
víśazstvo a zlatú medailu. 
Tak èo, mladí priatelia, 
konali by ste rovnako ako 
Monti?

F
Rafael Nadal a Roger Federer



AKO GRÉCKO – KOLÍSKA 

OLYMPIJSKÝCH HIER 
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G
Pri otváracom ceremoniáli olympij-

ských hier výpravy jednotlivých štá-
tov vchádzajú na štadión v abeced-

nom poradí (pod¾a abecedy, ktorá platí 
v usporiadate¾skej krajine). Lenže abece-
da sem, abeceda tam, na prvom mieste 
vždy pochoduje výprava gréckych špor-
tovcov. Iste tušíte preèo - je to prejav úcty 
ku krajine, ktorá v staroveku založila tradí-
ciu olympijských hier. Pri závereènom ce-
remoniáli je to už inak – tam pochodujú 
športovci družne ako jedna skupina bez 
oh¾adu na štátnu príslušnosś: je to výraz 
medzinárodného bratstva. 

Ale vráśme sa ešte ku Grékom. O tom, 
že prvé novoveké OH sa konali práve v ich 
hlavnom meste a že prvým predsedom 
MOV bol Grék Vikelas, sme už hovorili. 
No písmeno G malo v antickom gréckom 
športe naozaj významné postavenie. Tak 

napríklad gymnos znamená nahý, preto-
že starovekí Gréci cvièili a pretekali bez 
odevu, aby vynikla krása vyšportovaného 
tela (pozri aj písmeno K). Od slova gym-
nos sú odvodené ïalšie výrazy: gymna-
sion (miesto na cvièenie v behu, zápase, 
boxe, skokoch, loptových hrách, ïalej 
tam boli bazény a miestnosti pre starost-
livosś o telo); na cvièenia dohliadal gym-
nasiarchos; gymnastiké je súhrnný ná-
zov na telesné cvièenia, ako aj základ pre 
súèasný názov športová gymnastika. 

Ale aby sme nezostali len pri Grékoch, 
na toto písmeno zaèínajú aj slovenskí 
majitelia strieborných a bronzových me-
dailí, dokonca viacnásobní. Uveïme ich 
v abecednom poradí: Ján Geleta (futbal), 
Bohumil Golian (volejbal), Jozef Golon-
ka (¾adový hokej), Jozef Gönci (športová 
stre¾ba), František Gregor (¾adový hokej).

VYSKÚŠAJ SA
1.  Preèo na èele sprievodu pri otváracom ceremoniáli pochoduje 

grécka výprava?

2.  Ktorá krajina uzatvára sprievod na otváracom ceremoniáli? 

3.  Je slovo gymnastiké odvodené od slova gymnasion?

4.  Ktorý z uvedených slovenských olympionikov reprezentoval 
v individuálnom športe? 
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Tradièný ceremoniál zapa¾ovania olympijského ohòa v antickej Olympii



AKO HYMNA OLYMPIJSKÁ, ALE 

AJ O UMENÍ A ŠPORTOVCOCH
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H
Olympijská hymna 

(jej text nájdeš v prí-
lohách) sa hrá pri 

otváracom a závereènom 
ceremoniáli olympijských 
hier, ako aj pri ïalších ofi-
ciálnych olympijských príle-
žitostiach. Od roku 1958 je 
oficiálnou hymnou  kantáta 
(èiže skladba pre spev a or-
chester) gréckeho skladate-
¾a Spyrosa Samarasa. Slo-
vá  zložil ïalší Grék Kostis 
Palamas. Olympijská hym-
na zvýrazòuje prepojenosś 
olympijských hier s ume-
ním pod¾a antického vzo-
ru. Aj antickí Gréci súśažili 
v umeleckých disciplínach. 

A keï sme už pri písme-
ne H, pohrajme sa s ním, 

lebo aj na Slovensku sa 
máme èím hrdiś. Veï hre-
jivú hudbu našej hymny 
hrali na poèesś hornatého 
Slovenska hodne èasto. 
Až trikrát si  ju na svoj  ví-
śazný hattrick vypoèuli naši 
hviezdni hrdinovia, ktorí si 
zaslúžia hold za svoj hu-
sársky kúsok, naše hurón-
ske hurá! Ide o dvojèatá, 
ktorých priezvisko sa zaèí-
na na písmeno H. Krstné 
mená týchto športových 
Herkulov sa tiež zaèínajú 
na rovnaké písmeno, ibaže 
nie na H. Hádam poznáte 
ich priezvisko, to by ne-
mala byś  hrôzostrašná há-
danka, pri ktorej sa treba 
hádaś.

VYSKÚŠAJ SA
1.  Vysvetli pojem kantáta

2.  Ako sa volajú naši trojnásobní olympijskí víśazi? Zisti z ïalšieho 
textu, na ktorých OH získali najcennejšie medaily! 
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Najúspešnejšie 
dvojièky 

v olympijských 
dejinách sú 

zo Slovenska – 
poznáte ich mená?



AKO CHARTA OLYMPIJSKÁ
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CH
Olympijská charta je „písmom svätým” pre 

celé medzinárodné olympijské hnutie 
(o hnutí si povieme ešte pri písmene M). 

Do platnosti vstúpila v roku 1921. Uzákoòuje zá-
kladné princípy olympizmu (pozri nasledujúce 
písmeno I), pravidlá a vykonávacie ustanovenia 
(vrátane sankcií), takže slúži aj ako stanovy 
MOV. Je to takpovediac olympijská ústava. Po-
èas pôsobenia Jacqua Roggeho ako prezidenta 
MOV (2001 – 2013) boli ako hlavné olympijské 
hodnoty definované výnimoènosś, priate¾stvo 
a rešpekt.

Pod písmenom CH sa skrývajú aj mená 
druhého prezidenta terajšieho SOV a troch vý-
znamných slovenských športovcov, úèastníkov 
OH. Pod piatimi olympijskými kruhmi im ruže 
nezakvitli, ale zato dvaja získali tituly majstrov 
Európy - Anna Chmelková v roku 1966 v behu 
na 400 metrov, ako aj chlapina Libor Charfreitag 
v roku 2010 v hode kladivom. A kto by nepoznal 
toho tretieho - nášho hokejistu, ešte väèšiu chla-
pinu, ktorý naháòa súperom strach nielen svo-
jou obrovskou postavou, ale aj tvrdými strelami? 
Na ZOH 2014 bol vlajkonosiè našej výpravy.

CH
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H
VYSKÚŠAJ SA
1.  Na písmeno CH sa zaèína 

aj slovo chren. 
Zisti, ako sa chren povie 
po maïarsky a dostaneš   
meno nášho olympijského 
víśaza, ktorý sa narodil 
v Budapešti.

2.  Poznáš mená prezidenta 
SOV a spomínaného 
hokejistu?

Nástup slovenskej výpravy 
na slávnostnom otvorení 

ZOH 2014 v Soèi



AKO IDEÁLY
OLYMPIJSKÉ

26  • Olympijská ABeCeda

I Ideál je dokonalý vzor, ale my 
dobre vieme, že ideálny nikto 
z nás nie je. Lenže to nezname-

ná, že by sme sa k ideálom nema-
li priblížiś èo najviac a usilovaś sa 
o to každý deò. O olympijských  
ideáloch sme už vlastne hovorili 
pri ekecheirii, morálke a fair play. 
Tieto ideály sú zhrnuté v Olympij-
skej charte pod slovom olympiz-

mus. Olympizmus je životné uèe-
nie (životná filozofia), ktoré spája 
tri veci do jedného celku: teles-
nú zdatnosś, vô¾u a ducha. Táto 
„filozofia” nám radí žiś spôsobom, 
ktorý je založený na radosti z vy-
naloženého úsilia, na hodnote 
dobrého príkladu športovca pre 
iných a na uplatòovaní zásad 
èestného («férového») správania. 
Olympizmus chce zapojiś šport 
nielen do èinnosti jednotlivca, 
ale s pomocou takýchto jednotliv-
cov vytvoriś mierové spoloèenstvo 



AKO JAZYKY 
OLYMPIJSKÉJ
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VYSKÚŠAJ SA
1.  Èo je to medzinárodné 

porozumenie a bratstvo?

2.  Poznáš nejakého športovca, 
ktorý svojím životom môže 
byś vzorom pre mládež 
i dospelých? 

všetkých ¾udí. ¼udí, ktorí nebudú poznaś 
slová ako nenávisś alebo vojna.  Ako sme 
už povedali, nikdy nebudeme celkom ide-
álni, ale bolo by celkom ideálne, keby sme 
pravidelne športovali, hoci nie pre svetové 
prvenstvá, ale „len„ pre zdravie. A aby sme 
súśažili èestne, v súperoch a ¾uïoch vôbec 
videli priate¾ov, s ktorými budeme tvoriś 
mierové spoloèenstvo.

VYSKÚŠAJ SA

1.  Skús urèiś, ko¾ko jazykov sa vyskytuje 

v tomto rozhovore:

       A: Good morning!

       B: Što?

       A:  Oh, pardon, monsieur! Bonjour! 

Parlez-vous francais? 

       B: Što vy gavarite?

       A:  Oh, sorry! Sprechen Sie deutsch?

       B: Izvinite, ja neponimaju…

       A: Oh, o.k., you are Russian!

       B:  Rašn? Jestli mi haraší? Ne, nám 

Pražanùm neharaší… 

2.  Ktorým základným slovenským slovám 

by si nauèil zahranièného športovca, 

ktorý prišiel na ZOH napríklad 

do Vysokých Tatier? 

P
retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

kých ¾udí a ich spolupráca, treba si nielen poro-

zumieś, ale sa aj dorozumieś. Preto sú ofi ciálnymi 

olympijskými jazykmi  francúzština a angliètina. Na všet-

kých zasadnutiach MOV musí byś však zabezpeèené tiež 

prekladanie do nemèiny, španielèiny, ruštiny a arabèiny.

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-

retože cie¾om olympijského hnutia je bratstvo všet-



VYSKÚŠAJ SA

1.  Uveï plné mená uvedených 
olympionikov, v akej športovej 
disciplíne boli úspešní. Keï 
prelistuješ celú knižku, urèite 
tie mená nájdeš!

2.  Na ktorých hrách boli 
úspešní?

AKO KALOKAGATHIA –
SÚLAD KRÁSY TELA A DUŠE
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K Ešte raz sa ïalším krkolomným slo-
vom vráśme ku starovekým Gré-
kom. U nich kalos znamenal (te-

lesne) krásny, agathos uš¾achtilý, dobrý, 
èiže duchovne krásny. Telesná krása sa 
dá dosiahnuś cvièením a športovaním, 
duševná krása výchovou, a to aj výcho-
vou športom. Šport vykonávaný v duchu 
fair play èloveka zuš¾achśuje, uèí ho byś 
èestným, vytrvalým, priate¾ským. Sta-
rí Gréci dobre vedeli, èo robia, preto aj 
MOV presadzuje šport pre všetkých, 
èiže výchovu pravidelným športovaním 
v úsilí vytváraś všestranne (èiže telesne 
aj duševne) rozvinutých ¾udí. 

Krásne úspechy v podobe zisku zla-
tých medailí pre našu vlasś získali aj dve 
športovkyne a jeden športovec, ktorých 
priezvisko zaèína na písmeno K.

K

Slávna Myrónova 
socha diskobola
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KTrio olympijských 
víśazov zo Slovenska 
s priezviskom na K – 

poznáte ich?



1896 - I. Atény (Grécko)
1900 - II. Paríž  (Francúzsko)
1904 - III. St. Louis  (USA)
1908 - IV. Londýn (Ve¾ká Británia)
1912 - V. Štokholm  (Švédsko)
1916 -  VI. V dôsledku prvej svetovej vojny sa OH nekonali
1920 - VII. Antverpy (Belgicko)
1924 - VIII. Paríž (Francúzsko)
1928 - IX. Amsterdam (Holandsko)
1932 - X. Los Angeles (USA)
1936 - XI. Berlín (Nemecko)
1940 -  XII. V dôsledku druhej svetovej vojny sa OH nekonali
1944 -  XIII. V dôsledku druhej svetovej vojny sa OH nekonali
1948 - XIV. Londýn (Ve¾ká Británia)
1952 - XV. Helsinky (Fínsko)
1956 -  XVI. Melbourne (Austrália),   Štokholm (Švédsko) - 

jazdecké súśaže

1960 - XVII. Rím (Taliansko)
1964 - XVIII. Tokio (Japonsko)
1968 - XIX. Mexico City (Mexiko) 
1972 - XX. Mníchov (Nemecko)
1976 - XXI. Montreal (Kanada)
1980 -  XXII. Moskva (Rusko, vtedy Zväz sovietskych 

socialistických republík - ZSSR)
1984 - XXIII. Los Angeles (USA)
1988 - XXIV. Soul (Južná Kórea)
1992 - XXV. Barcelona (Španielsko)
1996 - XXVI. Atlanta (USA)
2000 - XXVII. Sydney (Austrália)
2004 - XXVIII. Atény (Grécko)
2008 - XXIX. Peking (Èína)
2012 - XXX. Londýn (Ve¾ká Británia)
2016 – XXXI. Rio de Janeiro (Brazília)
2020 - Hry  XXXII. olympiády sa budú konaś v Tokiu 

AKO „LETNÉ” OH 
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L
T ie úvodzovky nie sú náhodné, pretože ide iba 

o pomocné slovo. Najprv si vysvetlíme dva 
výrazy, ktoré si ¾udia èasto mylne stotožòu-

jú – olympiáda a olympijské hry. Olympiáda bola 
v starovekom Grécku oznaèením pre štvorroèné 
obdobie medzi jednotlivými OH. Ako vieme, kona-
li sa každý štvrtý rok. V súèasnosti sa pod olympi-
ádou rozumie obdobie štyroch po sebe idúcich 
rokov. Olympijská charta uvádza, že olympiáda sa 
zaèína 1. januára prvého roka a konèí sa 31. de-
cembra štvrtého roka. Napríklad XXX. olympiáda sa 
zaèala 1. januára 2012 a skonèí sa 31. decembra 

2015. Od 1. januára 2016 sa zaène XXXI.  olympi-
áda. Olympijské hry pozostávajú z hier olympiá-
dy (OH) a zo zimných olympijských hier (ZOH). 
Hry olympiády sa èíslujú vzostupne od prvých hier 
v Aténach v roku 1896. Ale poèítajú sa aj vtedy, keï 
sa OH nekonali kvôli vojnám (1916, 1940 a 1944).  
ZOH sú èíslované odlišne, a to pod¾a poradia ich 
skutoèného konania, poèítajú sa len tie, ktoré sa 
naozaj uskutoènili. Až do roku 1992 sa hry olym-
piády a ZOH konali v tom istom roku, odvtedy sa hry 
olympiády konajú v prvom roku olympiády a ZOH 
v treśom roku olympiády.
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VYSKÚŠAJ SA
1.  Urèi krajinu k mestu, kde sa konali OH:  St. Louis, Antverpy, 

Amsterdam, Melbourne, Soul, Atlanta!

2.  V ktorých mestách sa OH konali dvakrát? Konali sa niekde aj trikrát?

3.  Jedno z dejísk OH má vo svojom názve ukrytú skratku 
akademického titulu. Vieš, o ktoré mesto ide?

L

Najväèšie èeskoslovenské olympijské 
legendy – atlét Emil Zátopek a športová 

gymnastka Vìra Èáslavská

Najväèšie olympijské legendy 

súèasnosti – atlét Usain Bolt 

a najúspešnejší olympionik 
všetkých èias, plavec Michael Phelps



AKO ĽAD
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Ľ

¼ad a sneh sú podmienky na pesto-
-vanie zimných športov, ktoré patria 
do programu ZOH. Konkrétne ide 

o biatlon, boby, curling, krasokorèu¾o-
vanie, lyžovanie, ¾adový hokej,  rýchlo-
korèu¾ovanie a sánkovanie. Tieto športy 
majú ïalšie odvetvia a disciplíny, takže 

napríklad na ZOH 2014 v Soèi sa súśažilo 
v 98 športových disciplínach. 

V individuálnych športoch sa na ¾ade 
sa o zlato pre naše farby ešte v ére Èes-
koslovenska postaral jeden slovenský 
krasokorèuliar. 

Na snehu pre Slovensko získala dve 

AKO ĽAD
Krasokorèuliarsky 

olympijský šampión, 
Slovenský športovec 
storoèia, s trénerkou 

Hildou Múdrou
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VYSKÚŠAJ SA
1.  Ako sa volá náš „zlatý„ krasokorèuliar?

2.  Ako sa volá náš biatlonista, ktorý získal na ZOH 
medailu. A aký mala lesk?

3.  V akej športovej disciplíne a kedy získal Radoslav Židek striebro?

zlaté medaily jedna biatlonistka, striebor-
né medaily tá istá dáma a aj dvaja muži - 
jeden v krasokorèu¾ovaní a druhý v snou  -
bordkrose. Bronzovú medailu získal 
 jeden biatlonista.  

¼adový hokej je náš úspešný šport, 
slovenskí hokejisti sa v èeskosloven-

skej ére podie¾ali na zisku strieborných 
a bronzových medailí, ale samostat-
nej slovenskej hokejovej reprezentácii 
(od roku 1994) medailové ruže nezakvitli. 

Prvú „zimnú„ medailu (striebornú) 
v ére slovenskej samostatnosti získal Ra-
doslav Židek.

skej ére podie¾ali na zisku strieborných 
a bronzových medailí, ale samostat-
nej slovenskej hokejovej reprezentácii 
(od roku 1994) medailové ruže nezakvitli. 

Prvú „zimnú„ medailu (striebornú) 
v ére slovenskej samostatnosti získal Ra-

Ako sa volá náš „zlatý„ krasokorèuliar?

Ako sa volá náš biatlonista, ktorý získal na ZOH 

V akej športovej disciplíne a kedy získal Radoslav Židek striebro?V akej športovej disciplíne a kedy získal Radoslav Židek striebro?

Ľ
Legendárny gól 

nezabudnute¾ného 
Pavla Demitru 

do ruskej bránky 
na ZOH 2010 
vo Vancouvri 



AKO MEDZINÁRODNÉ 
OLYMPIJSKÉ HNUTIE
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M
VYSKÚŠAJ SA
1.  Aký je rozdiel medzi francúzskou a anglickou skratkou MOV?

2.  Ktoré sú tri hlavné zložky medzinárodného olympijského hnutia?

3.  Ak pestuješ niektorý šport, vedel by si uviesś názov „svojej„ 
medzinárodnej športovej federácie?

4.  Kedy a kde bol založený Medzinárodný olympijský výbor?

5.  Ko¾ko èlenov má výkonný výbor MOV?

6.  Ak zistíš, ako znie priezvisko slávneho hudobného skladate¾a, 
ktorý skomponoval Vianoèné oratórium  alebo Matúšove pašie, 
dozvieš sa priezvisko súèasného prezidenta MOV.

Medzinárodné olympijské hnutie 
združuje organizácie, športovcov 
a iné osoby, ktoré sa riadia Olym-

pijskou chartou. Cie¾om olympijského 
hnutia je prispievaś k utváraniu mierové-
ho a lepšieho sveta výchovou mládeže 
prostredníctvom športu.

Najvyšším orgánom hnutia je už 
viackrát spomínaný MOV. Francúzsky 
sa píše Comité International Olympique 
(CIO), anglicky International Olympic 
Committee (IOC). Výkonný výbor MOV 
tvoria prezident, štyria viceprezidenti 
a ïalších desaś èlenov. Najvyšším orgá-
nom je valné zhromaždenie MOV, ktoré 

má najvyššie právomoci, napríklad aj voliś 
hostite¾ské mesto OH a ZOH. 

Okrem MOV k trom hlavným zlož-
kám olympijského hnutia patria medzi-
národné športové federácie (MŠF),  
ktoré riadia jednotlivé športy, a národné 
olympijské výbory (NOV), o ktorých 
si ešte povieme pri nasledujúcom pís-
mene. Hnutie ïalej tvoria organizaèné 
výbory jednotlivých OH a ZOH (OVOH), 
národné športové zväzy, kluby, osoby, 
ktoré patria k MŠF a NOV (športovci, 
rozhodcovia, tréneri, technickí pracovní-
ci), ako aj iné organizácie uznané MOV.

Na písmeno M zaèína aj meno nášho 
olympionika, ktorý ako prvý v ére samo-
statnosti Slovenska od roku 1993 získal 
pre našu vlasś zlatú medailu.
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M
Dvakrát Michal Martikán
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Pri písmene C sme hovorili o vzniku 
MOV, ale po jeho založení sa po-
stupne zaèali vytváraś aj národné 

olympijské výbory (NOV), ktoré sme už 
spomenuli. Úlohou NOV je chrániś a roz-
víjaś olympijské hnutie vo svojej krajine. 

NOV si vytvorili aj vlastné združenia èi 
už v celosvetovom meradle (Asociácia 
národných olympijských výborov ANOC), 
alebo v rámci jednotlivých kontinentov 
(Asociácia afrických NOV ANOCA, Olym-
pijská rada Ázie OCA, Panamerická špor-
tová organizácia PASO, Národné olympij-
ské výbory Oceánie ONOC, Európske 
olympijské výbory EOC). Kontinentálne 
NOV organizujú aj vlastné OH. EOC 
bude maś premiéru v roku 2015 v Baku, 
kde  sú na programe 1. Európske hry. 

Slovensko a Èesko až do roku 1918 
patrili do mnohonárodného rakúsko-
-uhorského štátu. Èesi si svoj Èeský 
olympijský výbor (ÈOV) založili už 
v roku 1899, Slováci v dôsledku tuhé-
ho maïarizaèného útlaku takú možnosś 
nemali: v uhorskej èasti ríše, a teda aj 
na dnešnom Slovensku, mohli byś len ma-
ïarské spolky. Prvým predsedom ÈOV 
sa stal Coubertinov priate¾ Jiøí Stanislav 
Guth, ktorý neskôr prijal ïalšie priezvisko 

Jarkovský. Keï Slováci v roku 1918 vy-
tvorili s Èechmi spoloèný štát Èeskoslo-
venskú republiku, ÈOV preniesol svoju 
pôsobnosś aj na Slovensko a zmenil sa 
na Èeskoslovenský olympijský výbor 
(ÈSOV). Prvým predsedom ÈSOV sa stal 
Jiøí Stanislav Guth-Jarkovský, poslednou 
predsedníèkou ÈSOV bola sedemnásob-
ná olympijská víśazka v športovej gymnas-
tike Vìra Èáslavská (1990 - 1992). 

V súèasnosti je na svete 205 NOV. 
Pod¾a Olympijskej charty platí zásada, že 
v každom štáte môže byś iba jeden NOV, 
hoci tam môže žiś viacero národov a ná-
rodností. Slováci založili svoj Slovenský 
olympijský výbor (SOV) v èase, keï 
jestvovala  Slovenská republika v rokoch 
1939 – 1945, ale v dôsledku vojnového 
obdobia vyvíjal èinnosś iba v rokoch 1939 
a 1940. Jeho predsedom bol MUDr. Gej-
za Rehák. 

Terajší SOV pôsobí od 19. decem-
bra 1992. Na jeho èele stál Vladimír 
Èernušák (pozri písmeno È), v roku  
1999 ho vystriedal František Chmelár.

Každý NOV, podobne ako každé OH 
a ZOH, majú svoj odznak – emblém 
(logo). Olympijský emblém spája olympij-
ské kruhy s iným znakom. 

AKO NÁRODNÉ 
OLYMPIJSKÉ VÝBORYN



VYSKÚŠAJ SA

1.  Ktoré farby obsahuje slovenská trikolóra?

2.  Ko¾ko predsedov mal SOV od roku 1992?

3.  Ko¾ko NOV môže byś v jednom štáte?
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NLogá celosvetovej 
Asociácie národných 
olympijských výborov, 
aj všetkých piatich 
kontinentálnych 
asociácií NOV

Bývalé a súèasné 
logo Slovenského 
olympijského výboru



AKO OLYMPIJSKÉ 
PÍSMENO PÍSMEN

38  • Olympijská ABeCeda

O
O je pri našej olympijskej abecede 

písmeno písmen, veï èo všet-
ko sa naò zaèína! Už sme po-

spomínali Olympiu, Dia Olympijského, 
olympijské hry antické i novoveké, olym-
piádu, Olympijskú chartu, olympizmus, 
olympijské symboly, olympijské výbory, 
olympijské ceremoniály, olympijské ide-
ály, olympijské hnutie, Olympijský deò èi 
olympijskú hymnu. Olympijský prívlastok 
majú aj pojmy akadémia, medaily (od roku 
1908 sa zlaté ude¾ujú víśazom, strieborné 
za 2. miesto a bronzové za 3. miesto), de-

dina, diplomy, kongresy, maskoty, prísa-
ha, solidarita, štafeta, vlajka, zariadenia.  

Otvorme ešte raz dvere otváraciemu 
ceremoniálu olympijských hier, ktorý 
sme už spomínali pri písmenách C a G. 
Máloèo na svete ma takú ve¾kú sledova-
nosś ako práve táto slávnostná udalosś. 
Prebieha presne pod¾a olympijského 
protokolu, ale program dopåòa aj umelec-
ké stvárnenie tradícií a kultúry usporiada-
te¾skej krajiny. Na èele každej krajiny ide 
vlajkonosiè s vlajkou svojho štátu. Hry 
oficiálne otvára hlava hostite¾ského štátu, 
potom sa na stožiar vztýèi olympijská vlaj-
ka, nasleduje príchod štafety s olympij-
ským ohòom (pozri aj písmeno Š) a jeho 
zapálenie na hlavnom štadióne. 

K podobe závereèného ceremoniálu 
prispel obyèajný èínsky študent Ian Wing. 
Pred OH 1976 v Montreale navrhol or-

VYSKÚŠAJ SA

1.  Horí olympijský oheò na úvod OH/ZOH, alebo poèas 
celého trvania hier? 

2.  Je olympijská zlatá medaila naozaj zo zlata? 

3.   Od ktorých OH sa pravidelne ude¾ujú zlaté, strieborné 
a bronzové medaily? 

4.  Kto slávnostne otvára olympijské hry?
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O
ganizaènému 
výboru, aby na 
záver športovci 
kráèali ako jed-

na družina a nie 
pod¾a štátov, èo 

je krásna myšlienka 
vyjadrenia priate¾stva 

medzi národmi.
Olympijské medaily, 

to už vieme, sú trojaké: zlaté (po-
zor – sú z pozláteného striebra), strie-
borné a bronzové. Ich vzh¾ad a úprava 
sa viac èi menej menili, až pri OH 2004  
v Aténach si Gréci vymohli, aby na jed-
nej strane bol zobrazený Panaténajský 
štadión (kde sa konali prvé novoveké 
OH r. 1896) a podoba historickej sochy 
bohyne víśazstva Athény Niké. Podoba 
druhej strany závisí od organizátorov 
konkrétnych hier.  

Nástup slovenskej 
výpravy na slávnostnom 
otvorení ZOH 2010 
vo Vancouvri



AKO ÓDA
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Ó
Óda je oslavná lyrická báseò alebo 

hudobná skladba. Možno pozná-
te slávnu Beethovenovu deviatu 

symfóniu Óda na radosś. 
Óda oslavuje napríklad hrdinu, vlasś, 

múdrosś, radosś, mladosś, slobodu. Ódy 
písali už básnici v staroveku, najznámejší 
básnik ód bol Grék Pindaros. Z jeho bo-
hatej tvorby sa zachovali iba štyri knihy 
tzv. epiníkií, ktoré oslavovali víśazov Olym-
pijských a ostatných Panhelénskych hier. 
Vyšli aj v èeskom preklade pod názvom 
Olympijské zpìvy.

V básnickej óde sa aspoò jeden verš 
zaèína písmenom Ó. Tak je to aj v básnic-
kej skladbe Óda na šport – každá z devia-
tich slôh (strôf) sa zaèína týmto písmenom. 
Na Hrách V. olympiády 1912 v Štokholme 

sa prvýkrát konali aj umelecké súśaže 
(pozri písmeno H) a v kategórii literatúra 
za svoju ódu zlatú olympijskú medailu zís-
kali Georges Hohrod a M. Eschbach.

Títo autori, ktorí dielo napísali vo fran-
cúzskom aj nemeckom jazyku, zostali 
neznámi až do roku 1919. Vtedy sa za-
kladate¾ novovekých olympijských hier 
a predseda Medzinárodného olympij-
ského výboru Pierre de Coubertin 
priznal, že je autor spomínaného diela. 
Ódu do súśaže poslal pod pseudony-
mom (nepravým menom), aby ako naj-
vyšší olympijský predstavite¾ neovplyvnil 
porotu. Coubertin použil ako pseudony-
my názvy francúzskej a nemeckej obce 
– Hohrod a Eschbach. Celý text Ódy na 
šport je uvedený v prílohách.
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Ó

VYSKÚŠAJ SA
1.  Od ktorého roku je známy autor diela 

Óda na šport?

2. Ktoré písmeno nesmie v básnickej óde chýbaś?

3. Ko¾ko slôh (strôf) má Óda na šport? 

4.  Zisti, v ktorom storoèí žil autor spomínanej 
deviatej symfónie Óda na radosś.

Ó

Ktoré písmeno nesmie v básnickej óde chýbaś?

  Zisti, v ktorom storoèí žil autor spomínanej 



AKO PROGRAM 
OLYMPIJSKÝCH HIER
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P
Úèastníci OH súśa-

žia medzi sebou 
v olympijských špor-

toch, ktoré urèuje MOV pre každé 
olympijské hry. Program pozostáva  zo 
športov (ktoré riadia MŠF), športových 
odvetví (zahàòajú jednu alebo viac súśa-
ží) a disciplín (v nich sa ude¾ujú medaily). 
Celkový poèet športov doteraz (do OH 
v Riu de Janeiro) mohol byś najviac 28, na 
ZOH je ich 8.

Program olympijských hier sa stále 
rozširoval. V poslednom období sa do 
programu presadzujú pre mládež príśaž-
livé tzv. adrenalínové športy, ako bik-
ros (súśaž skupiny jazdcov na špeciálne 
upravených krátkych tratiach s radom 
skokov), snoubording (spúšśanie sa po 
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VYSKÚŠAJ SA
1.  Akú vzdialenosś predstavuje maratónsky beh?

2. Na ktorých OH prvýkrát zaznela prísaha športovcov? 

P

svahu na zasneženom teréne na širokej 
krátkej lyži, na ktorej pretekár stojí obo-
ma nohami), èi akrobatické lyžovanie 
(akrobatický zjazd na bubnovitom teréne, 
akrobatické skoky a skikros) a lyžiarsky èi 
snoubordový freestyle.

V súèasnosti má každý šport svoj pik-
togram (pozri v Prílohách), èiže zjedno-
dušený obrázok (obrázkovú znaèku) da-
ného športu.

Najdlhšou olympijskou bežeckou 
traśou je maratónsky beh, ktorý do-

stal názov od dedinky Marathón, 
kde starovekí Aténèania v roku 
490 pred n. l. slávne zvíśazili nad 
presilou perzskej armády. Pod¾a 
povesti bol do Atén vyslaný be-
žecký posol, aby podal správu 
o víśazstve. Vzdialenosś (ktorá 
sa potom stanovila na 42 km 
a 195 m) ubehol posol s takým 

vypätím síl, že staèil povedaś len 
jediné slovo „neníkékamen„ (zví-
śazili sme) a od vyèerpania padol 
màtvy. Na návrh Francúza M. J. 
Bréala zaradil MOV maratónsky 
beh do programu OH už poèas 
Hier I. olympiády (1896). 

Do programu hier sú zara-
dené len tie športy, ktoré prijali 

a uplatòujú Svetový antidopingový kó-
dex, èiže nepovo¾ujú športovcom použí-
vanie dopingu – zakázaných podporných 
látok (pozri písmeno D). Kódex je súhrn 
morálnych predpisov a okrem zákazu ne-
dovolených povzbudzujúcich prostried-

kov prikazuje skúšky (testovanie) športov-
cov, èi takéto prostriedky nepoužívajú.

Olympijskú prísahu (alebo s¾ub) 
pri otvorení OH alebo ZOH prednáša 
v mene všetkých zúèastnených špor-
tovcov olympionik z krajiny, kde sa hry 
konajú. Prvýkrát prísaha zaznela na OH 
1920. Jej slová napísal Pierre de Cou-
bertin. Znie nasledovne: „V mene všet-
kých športovcov s¾ubujem, že sa na 
týchto olympijských hrách zúèastníme 
rešpektujúc a dodržiavajúc ich pravidlá 
v pravom športovom duchu, na slávu 
športu a na èesś našich družstiev.” Od 
ZOH 1972 skladajú prísahu aj rozhodco-
via a od OH 2012 už aj tréneri (premiéro-
vo s¾ub trénerov odznel už na OH mláde-
že 2010 v Singapure). 

Víśaz maratónu na OH 1896 
– Grék Spyridon Louis



AKO ROVNOSŤ
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VYSKÚŠAJ SA
1.  Ko¾ko základných ¾udských rás poznáme?

2. Ako by si vysvetlil/a slovo solidarita?

R
V olympijskom hnutí platí zásada, 

že športovanie je ¾udské právo 
a každý jednotlivec musí maś rov-

nakú možnosś športovaś. V športe ne-
môže platiś žiadna diskriminácia, èiže 
neuznávanie rovnosti na základe toho, 
že niekto je inej rasy, iného nábožen-
stva alebo odlišných politických názorov 
èi sexuálnej orientácie. A pretože všetci 
nemajú rovnaké ekonomické podmien-
ky pre èinnosś, organizuje MOV pomoc 
tým, ktorí to potrebujú. Robí tak pomo-
cou Olympijskej solidarity: finanènou 
podporou, formou rôznych programov, 
výchovou športovcov, trénerov, funkcio-
nárov a podobne. 

AKO ROVNOSŤ
Protest šprintérov USA proti 

rasovej diskriminácií v krajine 
na stupni víśazov v behu 
na 200 m na OH 1968.

Fenomenálny atlét tmavej 
pleti Jesse Owens, hrdina 
OH 1936 v Berlíne, a Nemec 
Luz Long, aj v rasistickej 
atmosfére nacistického 
Nemecka demonštrovali 
priate¾stvo
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R



AKO SLOVENSKO 
V OLYMPIJSKOM HNUTÍ
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Športovci zo Slovenska súśažili na OH 
už od ich poèiatku v roku 1896 ako 
reprezentanti (zástupcovia, pred-

stavitelia) Uhorska (OH 1896 - 1912), po-
tom Èeskoslovenska (OH 1924 - 1992) 
a napokon Slovenska (od roku 1994). 

Z uhorskej éry zo slovenských rodá-
kov olympijské prvenstvá získali plavec 
Zoltán Halmaj (dvojnásobný víśaz na OH 
1904) a športový strelec Alexander Pro-
kopp (1912). 

„Strieborní„ boli už spomínaný Zoltán 
Halmaj (1900 a 1908), šermiar Béla 
Zulawszky (1908) a športový gymnasta 
Lajos  Kmetykó-Aradi alebo aj ¼udovít 
Kmeśko (1912). 

Na „bronzovom„ stupienku skonèi-
li atlét Alojz Sokol, maïarsky Szokol 
(1896) – prvý rodák zo Slovenska, kto-
rý štartoval na OH, neúnavný Zoltán 
Halmaj (1900) a oštepár Mór Koczán 
(1912). Posledne menovaný štartoval 
nielen za Uhorsko (1908 a 1912), ale aj 
za Èeskoslovensko (1924).

S Jo
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f H
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da

Alojz Sokol

Július Torma (v¾avo)

Ján Zachara
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V medzivojnovom období (1918 – 
1939) zo Slovákov po olympijskej medaile 
siahli iba dvaja, a to v Berlíne na OH 1936. 
Obidvaja vybojovali striebornú medailu. 
V družstve športových  gymnastiek Matyl-
da Pálfyová, v zápase klasickým štýlom 
(lebo existuje aj vo¾ný štýl) Jozef Herda.

Po druhej svetovej vojne v olympij-
ských rokoch 1948 až 
1992 pre Èeskosloven-
sko získali zlaté medaily 
boxeri Július Torma 
(OH 1948) a Ján Zacha-
ra (OH 1952), veslár Pa-
vel Schmidt (v dvojskife 
s V. Kozákom OH 1960), 
krasokorèuliar Ondrej 

Nepela (ZOH 1972), dráhový cyklista 
Anton Tkáè (OH 1976), futbalisti Sta-
nislav Seman a František Kunzo (OH 
1980), atlét Jozef Pribilinec (OH 1988) 
a tenista Miloš Meèíø (OH 1988). 

Striebornú medailu si na OH vybojovali 
volejbalisti Bohumil Golian a Jozef La-
buda (1964), na tých istých hrách aj fut-
balisti ¼udovít Cvetler, Ján Geleta, Voj-
tech Masný, Štefan Matlák, Ivan Mráz, 
František Schmucker, Anton Švajlen, 
Anton Urban a Vladimír Weiss. Dvakrát 
po striebre úspešne siahla športová gym-
nastka Marianna Krajèírová-Németho-
vá (1964 a 1968), jedenkrát hádzanári 
Vincent Lafko, Andrej Lukošík a Peter 
Pospíšil (1972). V Moskve na OH 1980 
strieborný úspech zaznamenali diskár 
Imrich Bugár a pozemné hokejistky Ive-
ta Šránková, Viera Podhányiová a Ale-
na Kyselicová. 

NA ZOH sa striebrom zajagali hoke-
jista Ladislav Troják (1948), krasokor-
èuliar Karol Divín (1960), na druhom 
stupienku stáli tiež hokejisti Vladimír 
Dzurilla s Jozefom Golonkom (1968), 
ale aj ich mladší spoluhráèi Pavol Svi-
tana (1976 – ako nehrajúci náhradník), 
Igor Liba, Vincent Lukáè, Dušan Pa-
šek, Dárius Rusnák (1984), v štafete 

bežkýò na lyžiach svoju 
úèasś strieborne vyma¾o-
vala Gabriela Svobodo-
vá-Sekajová (1984).

Náš výpoèet z èes-
koslovenského obdo-
bia ukonèíme majite¾mi 
bronzových medail í. 
Na OH ich získali zápas-

S
Vladimír Dzurilla

Eva Šuranová
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ník Mikuláš Athanasov (1952), veslár 
z osemveslice Július Toèek (1964), vo-
lejbalista Bohumil Golian (1968), atlétka 
Eva Šuranová v skoku do dia¾ky (1972), 
na OH 1980 hrali do bronzova zápasníci 
Daniel Karabin a Július Strnisko, vzpie-
raè Dušan Poliaèik, boxer Ján Franek;  
na OH 1988 si k zlatej medaile pribalil 
bronzovú za tenisovú štvorhru Miroslav 
Meèíø a tu „zabronzovatel„  aj zápasník vo  
vo¾nom štýle Jozef Lohyòa.

Zo zimnej olympijskej scény bronzové 
medaily do èeskoslovenského batôžka 
pribalili viacerí hokejisti. Patria k nim Vla-
dimír Dzurilla  (1964 a 1972), Jozef 
Golonka a František Gregor (1964), 
ïalej Rudolf Tajcnár (1972), Jaromír 
Dragan, Igor Liba, Róbert Švehla 
a Peter Veselovský (všetci 1992), ako aj 
krasokorèuliar Jozef Sabovèík (1984).

V ére slovenskej samostatnosti, èiže 
od ZOH 1994 a OH 1996 získali pre Slo-
vensko zlato vodní slalomári Michal Mar-
tikán (OH 1996 a 2008), bratia Peter 
a Pavol Hochschornerovci (OH 2000,  
2004 a 2008), ako aj Elena Kaliská 
(OH 2004, 2008). Dve zlaté medaily zís-
kala biatlonistka Anastasia Kuzminová 
(ZOH 2010 a 2014).

Olympijské striebro Slovensku na  
OH  vybojovali kanoista Slavomír Kòa-
zovický (OH 1996), po dvakrát plav-
kyòa Martina Moravcová (OH 2000), 
náš starý známy Michal Martikán (OH 
2000 a 2004), dve strieborné v športo-
vej stre¾be získala Zuzana Štefeèeková 
(OH 2008 a 2012). Ïalšie striebra pri-

S

Miloslav Meèíø

Jozef Pribilinec Anton Tkáè

Jozef Lohyòa
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dali džudista Jozef Krnáè (OH 2004) 
a štvorkajak Michal a Richard Riszdor-
ferovci, Erik Vlèek, Juraj Tarr (2008).

V zimnej variante hier získali striebor-
nú medailu v snoubordkrosse Radoslav 
Židek (2006), èo bola prvá zimná me-
daila v ére slovenskej  samostatnosti 
po roku 1993, ako aj Anastasia Kuzmi-
nová v biatlone (2010).  

Ale v slovenskej pokladnici máme aj 
bronzové olympijské vklady. Na OH dva-
krát k nim prispel športový strelec Jozef 
Gõnci (1996 a 2004), po jednom raze 
vodný slalomár Juraj Minèík (2000) 
a štvorkajak Juraj Baèa, Michal Riszdor-
fer, Richard Riszdorfer, Erik Vlèek 
(2004). „Iba„ bronzovú medailu získali 
trojnásobní olympijskí víśazi Peter a Pa-
vol Hochschornerovci (2012) a dvoj-
násobný víśaz Michal Martikán (2012), 
k bronzu pre Slovensko prispeli aj zápas-
ník David Musu¾bes (2008) a športová 
strelkyòa Danka Barteková (2012).

S
VYSKÚŠAJ SA
1.  Ko¾ko bodov získali olympionici  našej 

Slovenskej republiky za medaily na OH 
v Pekingu,  keï sa za prvé miesto ude¾uje 
7 bodov, za druhé 5 a za tretie 4 body? 

2.  Vyrátaj, ko¾ko rokov  uplynulo od zisku 
prvého olympijského víśazstva v roku 
1904 a prvého olympijského víśazstva 
bratov Hochschornerovcov a kto a kedy 
získal zlatú medailu v olympijskom roku, 
ktorý je presnou polovicou tohto rozdielu!

3.  V ktorých športoch získali olympionici 
zo Slovenska viac ako jedno olympijské  
prvenstvo? 

Martina Moravcová

strieborný štvorkajak z OH 2008 – z¾ava Richard a Michal 
Riszdorferovci, Erik Vlèek a Juraj Tarr

Jozef Gönci

Zuzana Štefeèeková
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VYSKÚŠAJ SA
1.  Navrhni trasu olympijského ohòa z Olympie do Vysokých Tatier! 

Vymysli spôsob zapálenia olympijského ohòa vo Vysokých Tatrách!

2.  V rámci ktorých ZOH sa nezapa¾oval oheò olympijskej štafety 
v starovekej Olympii?

3.  Bežala sa olympijská štafeta aj na Slovensku?

Š
Aké iné slovo daś pod písmeno Š ak 

nie šport, hoci sme o òom hovo-
rili už pri prvom písmene? Pravda, 

pod Š by sme mohli daś aj slová ako šam-
pión, šerm, štafeta, šprint, štadión, štart 
èi štvorkajak: disciplínu, v ktorej nám 
štvorica našich športovcov získala bron-
zovú i striebornú medailu.    

Povedzme si ešte raz o olympijskej 
štafete. Oheò je znak nesmrte¾nosti 
olympijskej myšlienky, ktorý vyjadruje 
spätosś antických a novovekých OH. 
Olympijský oheò sa prináša do dejiska 
OH zo starovekej Olympie. Výnimkou 
boli ZOH 1952 v Oslo a 1960 v Sqaw 
Valley, kedy sa oheò prenášal z Morge-

dalu, rodiska zakladate¾a moderného ly-
žovania Sondreho Norheima. V Olympii 
sa oheò zapa¾uje slneènými lúèmi, po-
tom sa štafetou prenáša do dejiska hier, 
kde musí horieś na vyvýšenom mieste 
hlavného štadióna poèas celého trvania 
hier. Olympijský oheò prvýkrát zahorel 
na OH 1928, z Olympie je prenášaný do 
dejiska hier od roku 1936, keï sa konali 
OH v Berlíne.

Na Slovensku sme zásluhou SOV dva-
krát zažili aj vlastnú olympijskú štafetu, 
a to Olympijskú štafetu s pochodòou 
k OH 2004 v Aténach a OH 2012 v Lon-
dýne. Podobná akcia sa plánuje aj k OH 
2016 v Riu de Janeiro. 
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Š

Anastasia Kuzminová 
s olympijským ohòom 

ako bežkyòa štafety pred 
OH 2012 v Londýne

Zo slovenskej štafety s ohòom 
pred OH 2012 v Londýne
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TAKO AKO TEODÓZIUS I.
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VYSKÚŠAJ SA
1.  Vedel by si vymenovaś niektorých bohov a bohyne, ktorých uctievali 

starovekí Gréci?   A ako sa volal ich najvyšší boh?

2. V ktorom storoèí boli zakázané antické olympijské hry?

Tak ako sa my blížime ku koncu našej 
olympijskej abecedy, tak sa o ko-
niec antických OH zaslúžil cisár vý-

chodorímskej ríše Teodózius I. Ako kres-
śanský panovník v roku 394 n. l. vydal 
zákaz všetkých pohanských slávností 
vrátane hier v Olympii, zasvätených naj-
vyššiemu bohu Diovi, ale aj ïalším gréc-
kym bohom. V Olympii sa okrem Diovho 
chrámu nachádzali aj chrám matky bo-
hov a chrám Diovej manželky bohyne 
Héry (pred ním sa zapa¾uje olympijský 
oheò). Olympiu zdobili aj sochy èi reliéfy 
bohyne víśazstva Niké a Apolóna, priamo 
na štadióne sa nachádzal oltár kòažky 
bohyne Demetry Chamyny. Ïalší cisár 
Teodózius II. v roku 429 tento zákaz 
nielen zopakoval, ale dal aj zbúraś všet-
ky dejiská pohanských slávností, èomu 
padli za obeś aj športové a náboženské 
stavby v Olympii. 

Dnes je však olympijské hnutie také sil-
né, že ho žiadny cisár nedokáže zakázaś 
a archeológovia neustále vykopávajú zo 
zeme pozostatky olympijských stavieb. 
Olympia na rozdiel od nemilosrdných ci-
sárov ožíva! Až pôjdete raz na dovolenku 
do Grécka, nezabudnite navštíviś Olym-
piu, je to jeden z najkrajších archeologic-
kých parkov na svete.

TZhora maketa Diovej sochy v Olympii (bol to jeden z antických divov sveta), maketa 
antickej Olympie a súèasná podoba najstaršieho športového štadióna na svete
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VYSKÚŠAJ SA

1.   V ktorých rokoch sa konali umelecké súśaže 

v rámci OH? 

2.   V ktorých druhoch umenia sa konali umelecké 

súśaže v rámci OH?

U
N

ovoveké olympijské hry sú prepojené s výchovou a umením 

(pozri aj písmená H a Ó) presne pod¾a antického vzoru . Aj 

starovekí Gréci súśažili v umeleckých disciplínach. Preto sa 

zásluhou P. de Coubertin a jeho priate¾ov v rokoch 1912 - 1948 

poèas novovekých OH konali aj umelecké súśaže v stavite¾stve, 

hudbe, maliarstve, sochárstve a literatúre. 

K spojeniu OH s kultúrou prispela aj naša krajina. SOV v spo-

lupráci so Slovenskou olympijskou akadémiou (SOA)  pravidelne 

vyhlasuje umelecké súśaže – predovšetkým výtvarné, ale aj literár-

ne èi fotografické. 

Jedno významné umelecké dielo je od októbra 2014 neustále 

prístupné verejnosti - Národný pamätník olympionikov na Národ-

nom cintoríne v Martine. Autor jeho architektonického návrhu je 

Mojmír Vychodil.

Viacerí slovenskí autori sa s úspechom zapojili aj do celosveto-

vých umeleckých súśaží MOV. Ve¾ký úspech dosiahol v roku 2008 

Ivan Patúc, ktorý sa s dielom „Wrestling„ stal víśazom celosvetovej 

súśaže MOV k OH v Pekingu v kategórii dvojrozmerných diel. 

V roku 2014 zase mladý študent Matej Èièka vyhral v celosve-

tovej súśaži MOV na dizajn medailí OH mládeže v Nankingu.

Za sochu Vraždiaci Odyseus získal 
Èech Jakub Obrovský bronz 

v umeleckej súśaži na OH 1932.
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U
Zo slávnostného otvorenia 

Národného pamätníka olympionikov 
v Martine. Pamätník naprojektoval 

Mojmír Vychodil. Ivan Patúc a jeho ocenené dielo Wrestling.

Dizajn medailí OH mládeže 2014 
– dielo Mateja Èicku
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Ú
Úsporne úvodom: údajne úmerne 

ako u písmen Í, Ó alebo Ò stoja 
ústrkom slovné útvary na Ú. Ale 

táto  „úchvatná„ úvaha ústi do úplnej 
úchylky, netreba úpieś. Úprimne s úsme-
vom, ú¾avou i úžasom úètujem, že úhrn 
„úèiek„ je úctyhodný.

Úplný úspech v športe si vyžaduje 
úporné, úderné úsilie, úpenlivé úkolo-
vanie úfnych úloh, ú¾akom hrozia úskalia 
únavy i útok na naše ústrojenstvo a údy, 
hrozí úbytok síl. Údes, že dochádza 
k úhrade síl.  

Ale to je úskok! Nesmieme byś útlo-
citní, ústupèiví úskoènej únave. Útek 
a ústup do ústrania berme útokom 
útoèníka. Nemusíme byś na úrovni úpl-
ných majstrov únie európskeho územia 
s úžasnými výkonmi, staèí urobiś úpravu  
ú¾avy. Športujme úmerne, únosne, nie 
do úplného úmoru. Staòme sa úèastník-
mi úèinného športu, to nie je úlet ani úlis-
ný úskok. Úplne staèí obliecś si športový 
úbor a úžasne zdolávame úhlavného  sú-

pera – svoje pohodlie a lenivosś. Dávame 
úèinný úder únave a útlocitnosti s úsme-
vom na ústach. Nerobíme ústupok útlmu 
a úbytku úèinkovania v športe! Tak zís-
kame úctu k sebe i úprimnú úèasś ostat-
ných úèastníkov.

Úèinok športu je úchvatný.  Je úto-
èiskom ú¾avy, ú¾om úžasných úžitkov, 
ústredòou úèinného zdravia. A to je úžas-
ný úlovok! Úèel športu – daś úspešný 
úder úskoènej chorobe. A to je úchvatný 
úspech, údel úspešných. Úškrny úlis-
ných úbožiakov je ich hlúpy úkaz. Nech 
tí úbožiaci holdujú pasivite, úkladnému 
nepriate¾ovi zdravia.

Takže úhrnom: šport = územný útvar 
úh¾adného údolia úchvatnej útechy! 

V minulosti vznikol aj termín úpolové 
športy. Pri nich prichádza k priamemu 
kontaktu so súperom (niekedy aj pro-
stredníctvom zbraní). Pod¾a tohto názoru 
k úpolovým športom patria rôzne druhy 
bojových športov, z olympijských box, 
džudo, šerm, taekwondo, zápasenie.

VYSKÚŠAJ SA
1.  Ktoré úpolové športy sú v programe OH?
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Ú

Radosś našich hokejistov 
z úspechu na ZOH 2010 

vo Vancouvri, 
z¾ava Kopecký, 
Zedník a Šatan

Michal Martikán

Anastasia Kuzminová
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Pavol Schmidt (uprostred)

Stanislav Seman
Stanislav Seman

Ú
AKO ÚSPECH

Anton Tkáè (v¾avo)

Stanislav Seman

Bohumil Golian
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Ú

Miloslav Meèíø

Pavol (vpredu) a Peter Hochschornerovci

Jozef Gönci

Pavol (vpredu) a Peter Hochschornerovci

Jozef Gönci

Jozef Pribilinec

Elena Kaliská



AKO VLAJKA 
OLYMPIJSKÁ
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VYSKÚŠAJ SA
1.  V akej športovej disciplíne získal olympijské medaily Erik Vlèek?

Autorom olympijskej vlajky je náš 
starý dobrý známy Pierre de Co-
ubertin. Vlajka má biely podklad 

bez obruby a v strede päśfarebný sym-
bol s piatimi kruhmi. Veje nad dejiskom 
olympijských súśaží poèas celého trvania 
hier a prvýkrát sa tak stalo na OH 1920. 
Zo šiestich farieb na olympijskej vlajke je 
aspoò jedna obsiahnutá na vlajke ktoré-
hoko¾vek štátu sveta.

V abecednom zozname našich olym-
pionikov je pod týmto písmenom z medai-
listov uvedený iba držite¾ striebornej (OH 
2008) a bronzovej medaily (OH 2004) 
Erik Vlèek. „Véèkom„ sa zaèína aj olym-
pionik Marián Vanderka, ktorý Slovensko 
reprezentoval roku 2000 na OH v atleti-
ke, a o dva roky neskôr na  ZOH ako èlen 
štvorbobov.

V
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V

Erik Vlèek



AKO WINTER GAMES 
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W
V slovenèine sa pod týmto písme-

nom nedá nájsś niè také, èo by 
súviselo s olympizmom, nuž si po-

môžme s jedným z dvoch oficiálnych jazy-
kov olympijského hnutia – s angliètinou: 
Winter Games, zimné hry. Presne The 
Olympic Winter Games (francúzsky 
Jeux olympiques d‘hiver), po našom 
zimné olympijské hry (ZOH).

ZOH sú mladšie ako OH, prvé sa ko-
nali v roku 1924 vo francúzskom zimnom 
stredisku Chamonix. Za zimné športy sa 
považujú športy vykonávané na snehu a 
¾ade, presne ako to urèuje Olympijská 
charta. ZOH sa èíslujú v poradí svojho 
konania (pozri písmeno L). Ako sme už 
spomenuli, až do roku 1992 sa ZOH 
konali v tom istom roku ako „letné„ OH, 
ale od roku 1994 (XVII. ZOH v Lilleham-
meri) sa konajú osobitne, v párnom roku 
medzi „letnými„ hrami, èiže v treśom roku 
olympiády.

VYSKÚŠAJ SA
1.  V ktorých mestách sa do roku 2014 konali ZOH dvakrát? 

2.  V ktorej krajine sa do roku 2014 konali ZOH najviackrát?

VYSKÚŠAJ SA

 PREH¼AD ZOH:
1924  I. Chamonix (Francúzsko)1924  I. Chamonix (Francúzsko)
1928  II. St. Moritz (Švajèiarsko)1928  II. St. Moritz (Švajèiarsko)
1932  III. Lake Placid (USA)1932  III. Lake Placid (USA)
1936  IV. Garmisch Partenkirchen (Nemecko)1936  IV. Garmisch Partenkirchen (Nemecko)
1940 -   V dôsledku druhej svetovej vojny 

sa ZOH nekonali
1944 -   V dôsledku druhej svetovej vojny 

sa ZOH nekonali
1948  V. St. Moritz (Švajèiarsko)1948  V. St. Moritz (Švajèiarsko)
1952  VI. Oslo (Nórsko)1952  VI. Oslo (Nórsko)
1956  VII. Cortina d´Ampezzo (Taliansko)1956  VII. Cortina d´Ampezzo (Taliansko)
1960  VIII. Squaw Valley (USA)1960  VIII. Squaw Valley (USA)
1964  IX. Innsbruck (Rakúsko)1964  IX. Innsbruck (Rakúsko)
1968  X. Grenoble (Francúzsko)1968  X. Grenoble (Francúzsko)

1972  XI. Sapporo (Japonsko)1972  XI. Sapporo (Japonsko)
1976  XII. Innsbruck (Rakúsko)1976  XII. Innsbruck (Rakúsko)
1980  XIII. Lake Placid (USA)1980  XIII. Lake Placid (USA)
1984  XIV. Sarajevo (Juhoslávia)1984  XIV. Sarajevo (Juhoslávia)
1988  XV. Calgary (Kanada)1988  XV. Calgary (Kanada)
1992  XVI. Albertville (Francúzsko)1992  XVI. Albertville (Francúzsko)
1994  XVII. Lillehammer (Nórsko)1994  XVII. Lillehammer (Nórsko)
1998  XVIII. Nagano (Japonsko)  1998  XVIII. Nagano (Japonsko)  
2002  XIX. Salt Lake City (USA)2002  XIX. Salt Lake City (USA)
2006  XX. Turín (Taliansko)2006  XX. Turín (Taliansko)
2010  XXI. Vancouver (Kanada)2010  XXI. Vancouver (Kanada)
2014  XXII. Soèi (Rusko)2014  XXII. Soèi (Rusko)
 XXIII. ZOH 2018 sa budú konaś 
v Pjongèangu (Kórea) v Pjongèangu (Kórea) 
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W

Zápas so ZSSR na ZOH 1984 
v Sarajeve - na buly Dárius Rusnák, 
v pozadí Igor Liba

Karol Divín

Marián Hossa (vpredu) 
a Zdeno Chára

Radoslav Židek (v¾avo)

Adam Žampa

Pavol Hurajt 



VYSKÚŠAJ SA
1.  Povedz, v ktorom meste sa konali Hry X., XX. a XXX. olympiády.

2.  Povedz, v ktorom meste sa konali X. a XX. zimné olympijské hry.
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AKO DESIATKA,
ČI ŠKRT 

Vyzerá to, že s týmto písmenom si 
na olympijskú tému ani neškrtne-
me. Xantipa ako symbol hašterivej 

ženy skáèe iba do reèi, nie do dia¾ky, 
tá nám môže byś ukradnutá, nás predsa 
zaujímajú iba ženy športovkyne (pozri pís-
meno Ž). 

Ale sú tu aj iné možnosti. Starí Rima-
nia písali èíslo 10 ako X, èíslo 20 ako XX, 
èíslo 30 ako XXX; ale pozor! Èíslo 40 už 

nemalo štyri X,  ale jednu päśdesiatku (L) 
bez desiatky (X), èiže XL. Takže aj my 
dnes píšeme napríklad Hry X. olympiády 
alebo XX. zimné olympijské hry. Okrem 
toho používame X aj ako preškrtnutie nie-
èoho, èo si neželáme. Napríklad v športe 
si neželáme doping a porušovanie zásad 
fair play. V dôsledku svetových vojen sa 
nieko¾kokrát „škrtali„ aj olympijské hry.
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AKO MLÁDEŽ

Pod týmto písmenom nájdeme v slo-
venèine iba postrach diktátov, èiže 
ypsilon – a aj to je vlastne cudzie 

slovo. Najradšej by sme sa tomuto cu-
dziemu slovu odcudzili. Nuž nám teraz 
musí pomôcś angliètina, konkrétne slova-
mi mládež (youth, young people), mla-
dosś (youth), mladý (young). 

Pretože sa olympijské hnutie sústre-
ïuje hlavne na mládež, MOV organizuje 
aj olympijské hry mládeže (OHM) – 
Youth Olympic Games (YOG).  „Letné„ 
sa konali v Singapure (2010) a Nankingu 
(2014), zimné v Innsbrucku (2012), ïal-
šie zimné budú v Lillehammeri (2016) 
a letné v Buenos Aires (2018). 

Európske olympijské výbory – Eu-
ropean Olympic Committees (EOC)  
od roku 1991 každý druhý rok organizu-
jú (raz letné, druhý raz zimné) európske 
olympijské festivaly mládeže – Euro-
pean Youth Olympic Festivals (EYOF). 
V roku 1999 sa IV. zimný festival konal 
v Poprade-Tatrách.

VYSKÚŠAJ SA

1.  Urèi, v ktorej krajine sa 
nachádzajú mestá Singapur, 
Innsbruck, Nanking, 
Lillehammer! 

Y



AKO ZLOŽKY SOV  
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 Na olympijskom poli má SOV via-
cerých pomocníkov v podobe 
jeho organizaèných zložiek.

Patrí k nim Klub fair play SOV (KFP 
SOV), ktorý vznikol v roku 1993. Jeho 
hybnou silou je  trojnásobná šermiar-
ska olympionièka Katarína Ráczová, 
v súèasnosti národná ambasádorka 
Rady Európy pre šport, toleranciu 
a fair play i èlenka výkonného výboru 
Európskeho hnutia fair play EFPM).

KFP SOV zhromažïuje informácie o prí-
kladných èinoch v duchu fair play a vy-
h¾adáva vhodné osobnosti na ocenenie 
za celoživotné vystupovanie v èestnom 
športovom duchu. Najvyššie ocenenie 
je v súèasnosti Cena fair play Jána 
Popluhára. Klub ude¾uje aj èestné uzna-
nia a diplomy. Taktiež posiela návrhy na 
ocenenie Medzinárodnému výboru 
fair play UNESCO (CIFP), aj EFPM. 
V roku 2003 CIFP udelil najvyššie oce-

nenie za celoživotné vystupo-
vanie v duchu fair play – Cenu 
Jeana Borotru našej dvojná-
sobnej olympionièke Márii 
Mraènovej. 

Ïalšou zložkou SOV je 
Slovenská  olympi jská 
akadémia (SOA), ktorá spá-
ja vedecko-výskumné aktivity 
s výchovnou, vzdelávacou, 
kultúrnou, informaènou a pro-
pagaènou èinnosśou. SOA sa 
śažiskovo orientuje na olym-
pijskú výchovu, aby sa stala 
súèasśou všeobecno-vzdelá-
vacieho a výchovného proce-
su. SOA organizuje národné 
a medzinárodné podujatia, 
pripravuje a vydáva materiá-
ly s olympijskou a športovou 
tematikou. Pri plnení svojich 
úloh  spolupracuje s národ-

Z
Na slovenskej štafete 

k OH 2004 v Aténach 
sa podie¾ali všetky zložky SOV 

a množstvo dobrovo¾níkov
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Z
nými olympijskými akadémiami (NOA) 
iných krajín. 

Organizaènou zložkou SOV je aj Zdru-
ženie olympijských klubov SR (ZOK 
SR). Ale jednotlivé olympijské kluby (v 
súèasnosti ich je 21) sú ako obèianske 
združenia naïalej právne samostatné 
subjekty. Tie vo svojich regiónoch pôso-
bia ako organizátori a realizátori športo-
vých, výchovných, kultúrno-vzdelávacích 
a environmentálnych aktivít, ktoré smeru-
jú k rozvoju olympijských hodnôt. Patria 
sem najmä Olympijské festivaly Sloven-
ska, Olympijský deò, Olympijský odznak 
všestrannosti, vedomostné súśaže, lite-
rárne a výtvarné súśaže a ekologické ak-
tivity. Výroèné ocenenie pre najaktívnejší 

OK má názov Cena Vincenta Lafka - 
Olympijský klub roka.

Od 1. 1. 2015 sa zložkou SOV stalo 
Slovenské olympijské a športové mú-
zeum (SOŠM). Je to celoštátne špeciali-
zované múzeum s komplexnou múzejnou 
dokumentáciou v oblasti športu. Vyko-
náva koordinaèné, metodické, vzdeláva-
cie a informaèné èinnosti. Zbierkový fond 
múzea tvoria športové trofeje (medaily, 
plakety, poháre, plastiky), športová výzbroj, 
výstroj, náèinie a náradie. Osobitnú èasś 
zbierok tvorí rozsiahla fotodokumentácia. 
Súèasśou múzea je knižnica, tematicky 
zameraná na oblasś olympijského hnutia 
a športu. Múzeum poskytuje konzultaèné 
služby a študijné možnosti verejnosti.

VYSKÚŠAJ SA
1.  Èo znamenajú skratky KFP SOV, SOA, ZOK, SOŠM? 

2.  Vieš, v akom športe, na ktorých OH získal Vincent Lafko olympijskú 
medailu a aký lesk mala?

Na organizovaní každoroèného medzinárodného 
olympijského tábora mládeže sa podie¾ajú 

viaceré zložky, aj komisie SOV.
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Muži hovoria, že vraj ženy musia 
maś vždy posledné slovo. Buï-
me teda gavalieri a na záver na-

šej olympijskej abecedy si povedzme 
o úèasti žien na OH a ZOH.  Na antic-
kých OH ženy nesmeli sledovaś priebeh 
olympijských súśaží ani v h¾adisku, prinaj-
menšom nie vydaté ženy. Ale víśazkami 
sa mohli staś v prípade, ak boli majite¾ky 
koní, ktoré zvíśazili v jazde alebo vo voza-
tajských pretekoch, ako to bolo spomí-
nané v prípade Kynisky zo Sparty (pozri 
písmeno B).  

Proti úèasti žien na novovekých OH 
bol aj samotný Coubertin, ale ženy sa 
predsa len na olympijských súśažiach ak-
tívne zúèastòujú už od OH 1900. Najprv 
predstavite¾ky „nežného pohlavia„ súśaži-
li v tenise a v golfe (golf už na ïalších OH 
nebol v programe, tenis bol po OH 1924 
až do OH 1988 vylúèený z programu 
v dôsledku profesionalizmu). Postupne 
pribúdali iné športy a narastal aj poèet 
súśažiacich dám, ako to ukazuje nasle-
dovná tabu¾ka do zaèiatku druhej sveto-
vej vojny: 

Rok Poèet 
žien Golf Tenis Luko-

stre¾ba
Krasokor-
èu¾ovanie Plávanie Šerm Atletika Šport. 

gymn. Lyžovanie

1896  - - - - - - - - - -

1900     21 X X - - - - - -

1904       6 - - X - - - - - -

1908    43 - X X X - - - - -

1912    53 - X - - X - - - -

1920    64 - X - X X X - - -

1924  136 - X - X X X - - -

1928  350 - - - X X X X X -

1932  130 - - - X X X X - -

1936  346 - - - X X X X X X

AKO ŽENY NA OH A ZOHŽ
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Predelom v ženských súśažiach boli 
OH 1928, ktoré priniesli poèetnejšiu 
úèasś žien vïaka súśažiam v atletike 
a športovej gymnastike.  

V období medzi svetovými vojnami 

(1918 – 1939)  na ZOH 1924 – 1932 
súśažili ženy iba v krasokorèu¾ovaní, 
na ZOH 1936 pribudlo do programu alp-
ské lyžovanie žien.

Po druhej svetovej vojne poèet žen-
ských súśaží a súśažiacich žien na OH 
a ZOH neustále narastal, èo je dôka-
zom zrovnoprávòovania žien s mužmi 
aj na športovom poli. V súèasnosti ženy 
súśažia na OH v tých istých športoch ako 
muži, rozdiely sú iba v poète jednotlivých 
disciplín èi v hmotnostných kategóriách. 
Na OH 2012  ženy v porovnaní s mužmi 
nesúśažili iba v klasickom štýle zápase-
nia, ale muži sa zase nepretekali v mo-
dernej gymnastike a v synchronizovanom 
plávaní (aj v òom však majú zaviesś súśaže 
miešaných dvojíc).  

Na ZOH 2014 ženy súśažili v tých is-
tých športoch ako muži, len v porovnaní 
s mužskými disciplínami nesúśažili v se-
verskej kombinácii, štvorsedadlových bo-
boch a v dvojsedadlových saniach. 

S menami žien, ktoré získali pre Èesko-
slovensko a Slovensko olympijské medai-
ly, sme sa už stretli pri písmene S, tak si 
ich pripomeòme v nasledovnom preh¾ade. 

Šport Zlato Striebro Bronz 

atletika E. Šuranová (1972)
biatlon A. Kuzminová (2010, 2014) A. Kuzminová (2010)
lyžovanie G. Svobodová-Sekajová (1984)
plávanie M. Moravcová (2 x 2000)
pozemný
hokej

V. Podhányiová, A. Kyselicová
I. Šranková (1980)

športová
gymnastika

M. Pálfyová (1936)
M. Krajèírová (1964, 1968)

športová
stre¾ba Z. Štefeèeková (2008, 2012) D. Barteková (2012)

Vodný
slalom E. Kaliská (2004, 2008)

Ž

Mária Mraènová 
a Danka Barteková
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Meno prvej slovenskej športovkyne, 
ktorá získala zlatú medailu, je ukryté v pís-
menách známych veršov Sama  Chalupku. 

Ale spomeòme ešte jednu dámu, kto-
rá síce pri dvojnásobnom štarte (1968, 
1976) nezískala olympijskú medailu, ale 
významne sa zaslúžila o rozvoj olympiz-
mu na Slovensku. Mária Mraènová (rod. 
Fai thová) pôsobila ako predsedníèka 

Olympijskej spoloènosti Slovenska,  
predchodcu SOV, ktorá bola založená 
v roku 1990). Okrem nej sa spomedzi 
žien - olympionièiek na Slovensku funk-
cionársky významne dlhodobo angažujú 
aj šermiarka Katarína Ráczová (úèast-
níèka troch OH), sánkarka Mária Jasen-
èáková (úèastníèka piatich ZOH), èi há-
dzanárka Janka Stašová.

Ž
Zuzana Štefeèeková Elena Kaliská

M
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Gabriela Svobodová-Sekajová
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VYSKÚŠAJ SA
1.  Kedy prvýkrát štartovali ženy na OH?   

2.  Mohli byś ženy olympijskými víśazkami 
na antických OH? 

3.  Ak správne poprehadzuješ èíslice v letopoètoch, 
dostaneš rok, v ktorom sa konali OH alebo ZOH: 
•  V roku 1949 vznikla vojenská organizácia 

NATO. Prehoï èíslice tak, aby si získal rok, keï 
boli ZOH prvý raz v inom roku ako OH. 

•  V roku 1989 padol u nás komunistický režim. 
Prehoï èíslice tak, aby si získal rok, keï sa 
ZOH druhý raz konali v Japonsku. 

•  V roku 1890 sa na Slovensku konali prvýkrát 
oslavy 1. mája - sviatku práce. Keï správne 
prehodíš èíslice, získaš rok, keï dvaja slovenskí 
futbalisti pomohli èeskoslovenskému družstvu 
získaś zlaté olympijské medaily.

•  V roku 1963 zavraždili amerického prezidenta 
J. F. Kennedyho. Prehoï èíslice tak, aby si 
dostal rok, keï sa prvýkrát priniesol olympijský 
oheò z Olympie do dejiska novovekých OH.

•  V roku 1492 objavil Krištof Kolumbus Ameriku. 
Prehoï èíslice tak, aby si získal rok, keï sa prvý 
raz konali ZOH.

•  V roku 1968 vstúpili do bývalého 
Èeskoslovenska vojská piatich krajín 
na èele so Sovietskym zväzom, aby zabránili 
demokratickým reformám. Prehoï  èíslice tak, 
aby si získal rok, keï sa konali OH v Aténach. 

•  V roku 1769 sa narodil cisár Napoleon. 
Prehoï èíslice tak, aby si získal rok, keï získal 
slovenský cyklista zlatú medailu na OH.  

Ž
Anastasia Kuzminová

Martina Moravcová
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PRÍLOHY
Plagáty olympijských hier
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Plagáty zimných olympijských hier
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PRÍLOHY
Maskoti OH a ZOH

Pozrime sa teraz do ríše zvie-
rat a rozprávkových bytostí, 
èiže na olympijské maskoty. 

Maskoty vyjadrujú národné znaky 
a tradièné zvieratká èi postavièky 
usporiadate¾skej krajiny. Na OH 
1968 bol maskotom Èervený ja-

guár, na OH 1972 jazveèík Waldi, 
na OH 1976 bobor Amík, na OH 
1980 medveï Míša, na OH 1984 
orol Sam, na OH 1988 kórejský 
tigrík Hodori, na OH 1992 psík 
Cobi, na OH 1996 figúrka Izzy, 
na OH 2000 to bola hneï trojica 

vtákopysk Syd, ježura Millie a rybá-
rikovec obrovský Olly, na OH 2004 
brat a sestra Phévos a Athéna, 
podoby hraèiek z dávnych antic-
kých èias. Pekinské OH zdobilo päś 
figúrok (v piatich olympijských far-
bách) - panda, ryba, tibetská anti-
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lopa, lastovièka a olympijský oheò. 
Ich mená Pei Pei, Ťing Ťing, Huan 
Huan, Jing Jing, Ni Ni tvoria heslo 
„Peking vás víta„. Londýnske OH 
2012 reprezentovala figúrka Wen-
lock, paralympijské podobná figúr-
ka Mandeville.

Maskotmi ZOH boli  na ZOH 
1968 alpínsky skokan na lyžiach, 

na ZOH 1976 snehuliak Schus, 
na ZOH 1980 jazvec Roni, na ZOH 
1984 vlk Vuèko, na ZOH 1988  po-
lárne medvieïatá Hidy a Howdy, 
na ZOH 1992 škriatok Magique, 
na ZOH 1994 nórski detskí hrdi-
novia Haakon a Kristin, na ZOH 
1998 štyri  malé snežné sovy me-
nom Sukki, Nokki, Lekki a Tsukki, 

na ZOH 2002 zajac Powder, kojot 
Cooper a medveï Coal, na ZOH 
v Turíne kra¾ovali postavièky Neve 
a Gliz, na ZOH 2010 trojica Qu-
atchi - mladý snežný muž, Miga 
– snoubordujúci biely medveï 
a Sumi, na ZOH 2014 v Soèi sa ako 
maskot predstavili polárny medveï, 
zajac a leopard.  
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PRÍLOHY
Olympijské pochodne a olympijská hymna

Slová olympijskej hymny

„Nesmrte¾ný duch staroveku 
Otec pravdy, krásy a dobra
Zostúp, zjav sa, zalej nás svojím svetlom
na tejto zemi a pod týmto nebom
Ktorá bola prvým svedkom tvojej nehynúcej slávy.
Daj život a životnosś týmto uš¾achtilým hrám!
Hoï vence z nevädnúcich kvetov víśazom
pretekov a boja!
Vytvor v našich hrudiach srdcia z ocele!
V tvojom svetle roviny, pohoria a moria
Žiaria ružovkastým odtieòom v tomto obrovskom chráme
Do ktorého všetky národy prichádzajú zbožòovaś teba
Ó, nesmrte¾ný duch staroveku!”

Anglická 
futbalová hviezda 
David Beckham 
s pochodòou 
OH v Londýne
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Olympijské medaily
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PRÍLOHY
              Piktogramy olympijských športových odvetví

Piktogramy ZOH 2014  v Soèi

 zjazdové lyžovanie biatlon boby beh na lyžiach curling krasokorèu¾ovanie

 akrobatické skoky freestyle U-rampa akrobat. moguls akrobat. slopestyle freestyle skikros ¾adový hokej

 sánkovanie sever. kombinácia šort trek skeleton skoky na lyžiach snoubordkros

 snoubordi. U-rampa snoubord. paral. OS snoub. slopestyle rýchlokorèu¾ovanie
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              Piktogramy olympijských športových odvetví

Piktogramy OH 2016 v Riu de Janeiro

 atletika bedminton basketbal box vodný slalom rýchl. kanoistika

 bikros cestná cyklistika dráhová cyklistika horská cyklistika dia¾kové plávanie synchro. plávanie

 plávanie vodné pólo skoky do vody šerm futbal šport. gymnastika

 skoky na trampol. mod. gymnastika golf hádzaná jazdec. drezúra jazd. všest. spôs.

 jazdectvo skoky pozemný hokej džudo vzpieranie zápasenie moderný päśboj

 veslovanie ragby taekwondo tenis stolný tenis lukostre¾ba

 šport. stre¾ba triatlon jachting plážový volejbal volejbal
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PIERRE DE COUBERTIN

ÓDA 
NA 

ŠPORT
(preložil a prebásnil Milan Richter)

1
Ó, šport, dar bohov, elixír života!
Èo veselým lúèom obdaríš èloveka po śažkej práci,
ty posol dávno zašlých èias.
Dní, keï sa ¾udstvo smialo radostné a mladé,
dní, keï boh slnka zapa¾oval konèiare hôr
a na rozlúèku zaha¾oval smreky do žiarivých farieb.

2
Ó, šport, si krása!
Ty telu dávaš uš¾achtilé tvary,
chrániš ho pred nièivou vášòou
a zoce¾uješ tvrdým cvièením.
Nohy a ruky uèíš krásnej harmónii
a pohybom vieš vnuknúś podmanivý rytmus.
So silou spájaš pôvab
a pružnosś s mocou svalov.

3
Ó, šport, si spravodlivosś!
Márne sa èlovek práva domáha,
spravodlivosti na úradoch
- len u teba ich nájde.
Nik nepomôže skokanovi zdolaś vyššiu výšku,
bežcovi o sekundy skrátiś jeho beh.
Len sila tela, pevnosś vôle
urèujú hranice jeho výkonu.

PRÍLOHY
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4
Ó, šport, si odvaha!
Pre silu svalov, silu vôle
platí len jeden zákon: trúfnuś si!
Ozajstná odvaha, to nie je unáhlená smelosś,
lež dôvera v tie sily, ktoré tají telo.
Náhode zverí sa len bezoèivý hráè,
kým tvoja trúfalosś je uvážlivosś rátajúca s výhrou.

5
Ó, šport, si èestnosś!
Ak ty pochváliš, chvála zaváži,
lebo sa dosiahnuś dá iba èestným èinom.
Nekalá súśaž, nedovolené hmaty
sú zavrhnutiahodné.
A pohàdaním potrestá sa každý,
kto ¾sśou a klamom chcel by víśazstva sa zmocniś.

6
Ó, šport, si radosś!
Len zavoláš, a rozkošou sa zachvie telo,
oèi sa rozžiaria, krv búrlivo zašumí v žilách,
myse¾ sa jasná uprie do vesmírnych dia¾av
a duša pozbavená tlaku všedných dní
zajasá nahlas nad tým, èo jej život núka.

7
Ó, šport, si plodnosś!
Cie¾avedome zuš¾achśuješ ¾udský rod,
vieš hubiś zhubné zárodky a škvrny odstrániś,
èo ¾udstvu zohyzdiś chcú èistú tvár.
Si živý prameò – z neho atlét èerpá
túžbu a silu splodiś synov schopných ako on
raz vybojovaś vavrín slávy.

8
Ó, šport, si pokrok!
Kto hodný chce byś tvojich služieb,
nech na tele sa zdokonalí, aj na duši,
ale nech neprepína vlastné sily.
Nech snaží sa byś lepší, vždy len lepší,
no zachová si najcennejšie: zdravie.
Na staré príslovie nech pritom myslí:
„Len v zdravom tele zdravý duch.„

9
Ó, šport, si mier!
Si puto, ktoré spája národy,
èo ako bratia spoloène sa podriaïujú
sile a disciplíne, sebaovládaniu.
Od teba mládež uèí sa i sebaúcte,
ceniś si iné národy, ich vlastnosti...
Meraś si sily, prekonávaś sa navzájom,
to nech je cie¾om –
súśažiś jeden s druhým v mieri.
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A
1.  Náš letopoèet sa zaèína rokom nula (alebo aj na-

rodením Krista), tento výraz znamená, že  udalosti 
spred nášho letopoètu sa odohrali pred rokom 
nula. V matematike majú roky pred n. l. mínusovú 
hodnotu.

2.  Pohanské náboženstvá boli rôzne a všetky uzná-
vali mnoho bohov a bohýò.

3.  Lebo ich kresśanské náboženstvo považovalo 
za bezbožné, pohanské.

4.  1. pád Zeus, 2. pád – Dia, 3. pád - Diovi, 4. pád - Dia, 
6. pád - Diovi, 7. pád - Diom.

B
1.   Dve štádiá, èiže 2 x 192 metrov a 27 centimetrov.
2.  Štadión bol obdåžnik posypaný pieskom, kde pre-

biehali všetky súśaže okrem jazdeckých, dromos 
bol beh na jedno štádium (192,27 m) a palé zápas.

3.  Nesmeli a vydaté ženy nemohli byś ani prítomné 
v h¾adisku.

4.  Na hipodróme.
5.  Antické grécke štáty mali otrokárske zriadenie.

C
1.  Päś vzájomne prepojených kruhov, ktoré predsta-

vujú jednotu piatich kontinentov.
2.  Spoloèné mali štvorroèný cyklus a mierové súśa-

ženie. Od novovekých OH sa antické OH odlišo-
vali tým, že sa konali vždy na tom istom mieste, 
že priamo súśažiś mohli iba muži a dorastenci a že 
až do podmanenia Grécka Rímskou ríšou nemali 
medzinárodný charakter.

3.  Aby vyjadrovali medzinárodnú spoluprácu a brat-
stvo všetkých ¾udí na našej zemeguli.

4.  15 storoèí.
5.  V obidvoch storoèiach rovnako - 37 rokov.

È
1.  MOV vedie medzinárodné olympijské hnutie, SOV 

olympijské hnutie na Slovensku.
2.  V roku 1981 a 2012.
3.  V športovej stre¾be.
4.  MOV vznikol v roku 1894 a SOV neoficiálne v roku 

1939, oficiálne v roku 1992.

D
1.  Je to pre telo škodlivá látka, ktorá pomáha umelo 

zvyšovaś športový výkon.
2.  v treśom júnovom týždni.
3.  200 cm.

Dž
1.  Od OH 1964 v Tokiu.
2.  Hry XXVIII. olympiády.
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RIEŠENIA,  ODPOVEDE
E
1.  Ruky preè od zbraní; zdržanie sa zbraní.
2.  Prvá svetová vojna v rokoch 1914-1918, druhá 

v rokoch 1939-1945.

F
1.  Èestná, slušná, poctivá hra; èestné konanie.
2.  Diovia - bola to takzvaná pokutová socha Dia v ži-

votnej ve¾kosti. 

G 
1.  Na poèesś toho, že predkovia dnešných Grékov 

vytvorili olympijské hry.
2.  Už žiadna, športovci na záver hier pochodujú vo¾-

ne, bez oh¾adu na štátnu príslušnosś.
3.  Nie, je odvodené od slova gymnos (nahý).
4.  Jozef Gönci.

     

H
1.  Kantáta je väèšia lyrická skladba spievaná bez hu-

dobných nástrojov, alebo s ich sprievodom.
2.  Pavol a Peter Hochschornerovci, OH 2000, OH 

2004 a OH 2008.

CH
1.  Torma.
2.  František Chmelár, Zdeno Chára.

I
1.  Mierové spolužitie všetkých ¾udí, riešenie problé-

mov mierovými prostriedkami, vzájomná pomoc.
2.  Napríklad Emil Zátopek ...

J
1.  Anglický, ruský, francúzsky, nemecký, èeský.
2.  Základné pozdravy, otázky, ako a akými dopravný-

mi prostriedkami sa dostaviś na potrebné miesto, 
mená dní, základné èísla a èíslovky, urèenie èasu, 
predstavenie sa, miesto doèasného ubytovania 
a pod. 

K
1.  Elena Kaliská – vodný slalom, Anastasia Kuzmino-

vá – biatlon,  František Kunzo  - futbal.
2.  E. Kaliská OH 2004 a 2008; A.Kuzminová ZOH 

2010 a 2014; F. Kunzo OH 1980.

L
1.  USA, Belgicko, Holandsko, Austrália, Kórejská re-

publika, USA.
2.  Dvakrát v Paríži a Los Angeles, trikrát v Londýne. 
3.  PekING.
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RIEŠENIA, ODPOVEDE
¼
1.  Ondrej Nepela.
2.  Pavol Hurajt, bronzová medaila na ZOH 2010. 
3.  V snoubordkrose na ZOH 2006 v Turíne. 

M
1.  V poradí písmen: fr. CIO, angl. IOC.
2.  MOV, MŠF a NOV.
4. 23. júna 1894 v Paríži.
5. Pätnásś.
6. Bach (skladate¾ Johann Sebastian Bach).

N
1.  Bielu, modrú, èervenú.
2.  Dvoch (V. Èernušáka a F. Chmelára)
3.  Jeden.

O
1. Poèas celého trvania hier. 
2. Nie, je iba pozlátené striebro.
3. Od OH 1908  v Londýne.
4. Oficiálna hlava štátu.

Ó
1. Od roku 1919.
2. Písmeno Ó.
3. Deväś.
4. V 18. a 19. storoèí (1770-1827).

P
1. 42 km a 195 m.
2. Na OH 1920.

R
1. Tri - bielu, èiernu, žltohnedú.
2. Podporovanie sa navzájom, vzájomnosś, svornosś, 

družnosś. 

S
1. 35 bodov: E. Kaliská, M. Martikán a bratia 

Hochschornerovci po 7 bodov za 1. miesta, Z. Šte-
feèeková  a štvorkajak M. Riszdorfer – R. Riszdor-
fer – E. Vlèek – J. Tarr po 5 bodov za 2. miesta, D. 
Musu¾bes 4 body za 3. miesto. 

2. 96 rokov, J. Torma na OH 1948. 
3. V troch: vodný slalom, box, biatlon.

Š
2. V rámci ZOH 1952 a 1960.
3. Áno, pred OH 2004 a 2012.
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T
1. Napríklad Héra, Niké, Apolón, ale aj Poseidón, 

Hermes, Aténa a ïalšie mená, najvyšším bohom 
bol Zeus.

2. Na konci 4. storoèia nášho letopoètu. 

U
1. V rokoch 1912 – 1948. 
2. V stavite¾stve, hudbe, maliarstve, sochárstve a lite-

ratúre.

Ú
1. box, džudo, šerm, taekwondo, zápasenie.

V
1. Ako èlen štvorkajaka.

W
1. V troch: St. Moritz, Innsbruck a Lake Placid. 
2. V USA – štyrikrát (1932, 1960, 1980, 2002).
 

X
1. Los Angeles, Mníchov, Londýn.
2. Grenoble, Turín.

Y
1. Singapurská republika, Rakúsko, Èína, Nórsko.

Z
1. Klub fair play SOV; Slovenská olympijská akadé-

mia; Združenie olympijských klubov; Slovenské 
olympijské a športové múzeum. 

2. Hádzaná, OH 1972, strieborná medaila.

Ž
1. V roku 1900.
2. Áno, ak boli majite¾kami koní a bojových vozov.
3. 1994, 1998, 1980, 1936, 1924, 1896, 1976.
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