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Kto bude reprezentovať na ZOH    Najatraktívnejšie 
preteky Slovákov    Rozhovor s veľvyslancom SR v Kórei

Na ZOH ide najsilnejší tím histórie
PJONGČANG 2018 
Prvýkrát v ére 
samostatnosti 
Slovenska máme 
v olympijskej výprave 
niekoľko medailových 
nádejí.

Do príchodu Anastasie 
Kuzminovej na na-
šu športovú scénu 
nemalo Slovensko 

v súvislosti so zimnými olympij-
skými hrami favorita na zisk nie-
ktorej z medailí. V Lillehammeri, 
Nagane, Salt Lake City aj v Turí-
ne sa zraky fanúšikov upierali naj-
mä na hokejovú reprezentáciu. No 
pre olympiádu v Pjongčangu, kto-
rá odštartuje už o štyri dni otvára-
cím ceremoniálom, patria medzi 
kandidátky na medailové umiest-
nenia hneď tri Slovenky. 

Biatlonistka Anastasia Kuzmi-
nová môže v Južnej Kórei získať 
už tretie zlato za sebou, slalomár-
ka Petra Vlhová je druhou najlep-
šou slalomárkou sezóny Svetové-
ho pohára. A jej skúsenejšia ko-
legyňa Veronika Velez Zuzulová 
ukázala pred týždňom vo švajčiar-
skom Lenzerheide, že s ňou treba 
počítať. „Je to možno trochu nová 
pozícia pre Slovensko v súvislos-
ti so zimnými olympijskými hra-
mi, ale je to tak. Do niekoľkých 
disciplín idú naše športovkyne 
v pozícii favoritiek,“ povedal pre-
zident Slovenského olympijského 
výboru Anton Siekel. 

Sľub predniesla Procházková
Neklamným znakom toho, že 
štart olympiády sa nezadržateľ-
ne blíži, bolo minulotýždňové zlo-
ženie slávnostného sľubu v histo-
rickej budove NR SR u prezidenta 
krajiny Andreja Kisku. Za olym-
pionikov predniesla sľub jedna 
z najskúsenejších členiek výpravy 
– bežkyňa na lyžiach Alena Pro-
cházková. Pre ňu budú hry v Pjon-
gčangu už štvrté v doterajšej špor-
tovej kariére. „Nervozita pri skla-
daní sľubu určite bola, našťastie ju 
asi nebolo počuť v hlase. Idem sí-

ce už na svoje štvrté zimné olym-
pijské hry, ale prvýkrát sa mi po-
darilo absolvovať túto akciu u pre-
zidenta,“ skonštatovala 33-ročná 
rodáčka z Banskej Bystrice. Jej do-
teraz najúspešnejším individuál-
nym výsledkom na olympijských 
hrách je 18. miesto zo šprintu na 
1,5 kilometra z hier vo Vancouve-
ri 2010. K takejto pozícii by sa ra-
da priblížila aj teraz. „Dúfam, že 
forma príde v pravej chvíli a bu-
dem môcť zo seba odovzdať maxi-
mum. Cieľom v šprintérskych pre-
tekoch je postúpiť z kvalifikácie 
a dostať sa medzi elitnú tridsiat-
ku,“ uviedla Procházková. Pre tré-
ningové či súťažné povinnosti sa 
jej až na štvrtýkrát podarilo stih-
núť sľub u prezidenta. 

Pred Pjongčagom túto uda-
losť nedokázala vtesnať do svoj-
ho nabitého predolympijského 
programu ani jedna z našich naj-
väčších medailových nádejí.

Silné hokejové trio
Azda najväčšou neznámou 
v olympijskej výprave je hokejo-
vá reprezentácia. Prvýkrát od ne-

zabudnuteľných hier v Lilleham-
meri 1994 sa na turnaji nezúčast-
nia hráči zo zámorskej NHL. 

Navyše, prvýkrát povedú na 
významnom medzinárodnom 
podujatí národný tím kanadský 
tréner Craig Ramsay a z pozí-
cie generálneho manažéra legen-
da nášho hokeja Miroslav Šatan. 
Obaja sa zúčastnili na slávnos-
ti skladania olympijského sľu-
bu a spolu s nimi aj ďalší maj-
ster sveta z Göteborgu 2002 Ján 
Lašák – bývalý úspešný brankár 
a dnes asistent trénera Ramsay-
ho. „Bola to veľmi príjemná ak-
cia, prezident prehovoril špor-
tovcom do duše. Veľká škoda, 
že sme sa na skladaní sľubu ne-
mohli zúčastniť v kompletnom 
zložení,“ povedal Lašák. Spome-
dzi samotných hokejistov prišiel 
jedine obranca ruského Jekate-
rinburgu v Kontinentálnej hoke-
jovej lige Michal Čajkovský. Dô-
vod neúčasti zvyšných 24 nomi-
novaných bol jednoduchý – v deň 
slávnostného skladania sľubu 
bolo na programe kompletné ko-
lo slovenskej aj českej najvyššej 

súťaže. „Budeme sa snažiť hrať 
aktívny hokej a všetko sa snaží-
me nastaviť podľa pokynov tré-
nera. Pochopili sme, že sa musí-
me prispôsobiť jeho predstavám, 
ak chceme byť úspešní,“ skonšta-
toval Lašák s tým, že sa nechcel 
púšťať do prognóz v súvislosti 
s umiestnením mužstva na tur-
naji. 

Náš kanadský olympionik
Najväčšiu pozornosť médií u pre-
zidenta – hneď za Miroslavom 
Šatanom – pútal kanadský kouč 
našich hokejistov Craig Ramsay. 
66-ročný tréner má úctyhodný 
životopis a vo vrcholovom hoke-
ji sa pohybuje už vyše polsto-
ročia, no na olympijské hry ide 
prvýkrát. 

„Je pre mňa pocta byť súčas-
ťou slovenského olympijského 
výberu. Cítim sa spojený s ľuď-
mi na Slovensku, s mojím tímom 
a ľuďmi, s ktorými pracujem,“ 
vyjadril sa Ramsay. Ako sám pri-
znal, prijatie u prezidenta Andre-
ja Kisku bolo ďalšou novou skú-
senosťou, ktorú u nás za necelé-

ho pol roka zažil. Otázkou je, či 
bude pri reprezentácii krajiny po-
ciťovať na seba väčší tlak, ako to 
bolo v NHL. 

Tam za 35 sezón po hráčskej 
kariére prešiel takmer všetky do-
stupné hokejové posty – bol tré-
nerom, asistentom trénera, skau-
tom či asistentom generálne-
ho manažéra. „Pod tlakom som 
bol pri každej jednej práci, ktorú 
som doteraz vykonával. Každú 
jednu pozíciu som bral seriózne. 
Chcem byť úspešný a chcem, aby 
hráči boli úspešní a cítili, že sa 
zlepšujú v tom, čo robia,“ vysvet-
lil svoje ambície Ramsay. 

Druhýkrát za sebou teda bude 
viesť Slovensko na olympijských 
hrách  zahraničný tréner. Pred 
štyrmi rokmi v Soči ním bol čes-
ký kouč Vladimír Vůjtek, ktorý 
s výberom pod taktovkou kapitá-
na Zdena Cháru obsadil predpo-
sledné, 11. miesto, keď nevyhral 
ani jeden zo štyroch zápasov. Po-
sledným Slovákom na olympij-
skej hokejovej lavičke tak ostáva 
tréner Ján Filc z hier vo Vancou-
vri 2010.
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MEDAILOVÝ TROMF SLOVENSKA

Anastasia Kuzminová zaútočí na tretie zlato v rade

Najväčším tromfom slo-
venskej olympijskej vý-
pravy v Pjongčangu bu-
de nepochybne biatlo-

nistka Anastasia Kuzminová.
Veď 33-ročná rodáčka z rus-

kého Ťumeňa a už dvojnásob-
ná mamička z predošlých dvoch 
olympijských účastí vo Van-
couvri a Soči vyťažila dve zla-
té a jednu striebornú medai-
lu! Tým sa stala najúspešnejšou 
zimnou olympioničkou i „naj” 
ženou našej olympijskej histó-
rie. V Pjongčangu môže Kuzmi-
nová zaútočiť už na tretie olym-
pijské zlato za sebou – a nielen 
to. V pretekoch Svetového pohá-
ra v tejto sezóne dosiahla už šty-
ri víťazstvá a na prelome rokov 
viedla v celkovom poradí prete-

kov SP, čo sa doteraz žiadnemu 
biatlonistovi zo Slovenska nepo-
darilo. 

Šanca na viac medailí
V takejto forme môže Kuzmi-
nová na olympiáde bojovať 
o medaily v každej individuál-
nej súťaži! Vo Vancouveri 2010 
aj v Soči 2014 Nasťa fantastic-
ky odštartovala svoje olympij-
ské vystúpenie. V oboch prí-
padoch hneď na druhý deň po 
slávnostnom otvorení triumfo-
vala v pretekoch na 7,5 km! Prvé 
zimné olympijské zlato pre sa-
mostatné Slovensko vybojovala 
vo Whistleri 13. februára 2010. 
V areáli Laura v Soči 9. febru-
ára 2014 triumf obhájila – ako 
vôbec prvá v histórii ženského 

biatlonu. Aj teraz je súťaž na 7,5 
km v programe ZOH hneď na 
začiatku – 10. februára... Víťaz-
stvo v úvodných rýchlostných 
pretekoch malo v oboch predo-
šlých prípadoch veľký vplyv aj 
na Nas tine výsledky v násled-
ných stíhacích pretekoch na 
10-kilometrovej trati. V nich to-
tiž pretekárky štartujú v rovna-
kom poradí, aké dosiahli na 7,5 
km, a s rovnakými časovými 
odstupmi od víťazky. Na ZOH 
2010 Nasťa z tejto výhody vyťa-
žila striebro, na ZOH 2014 skon-
čila na šiestom mieste.

Môže byť najúspešnejšou
Pre Kuzminovú je juhokórej-
ský Pjongčang symbolickým 
miestom. Rok po získaní slo-

venského občianstva totiž práve 
tam získala prvú veľkú medailu 
v slovenských farbách – strieb-
ro v pretekoch na 12,5 km s hro-
madným štartom na majstrov-
stvách sveta 2009! Pred sezó-
nou vyhlásila, že na rovnakom 
mieste, kde sa ako reprezentant-
ka Slovenska uviedla medailou, 
by sa chcela s kariérou rozlúčiť 
znovu medailou...

Ak by Nasťa Kuzminová zís-
kala v areáli  strediska Alpen-
sia tretie olympijské zlato za se-
bou, predstihla by vodnoslalo-
márskych bratov Petra a Pavla 
Hochschornerovcov na čele reb-
ríčka našich najúspešnejších 
olympionikov.  

Ľubomír Souček, 
mediálny riaditeľ SOV

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

Ak chceme byť  
na olympijskom 

turnaji  
v Pjongčangu 

úspešní, musíme 
sa prispôsobiť 
predstavám 

trénera Craiga 
Ramsayho.

Ján Lašák, 
asistent trénera hokejovej  

reprezentácie

Na slávnostnom zložení sľubu u prezidenta Andreja Kisku sa zúčastnila zhruba tretina zo 121-člennej slovenskej olympijskej výpravy. SNÍMKA: TASR/M. BAUMANN

Kuzminová ovládla šprint na ZOH vo Vancouvri aj v Soči. SNÍMKA: ŠTARTFOTO/J. SÚKUP



Petra Vlhová,
zjazdové lyžovanie

Keď rodáčka z Liptovského Miku-
láša debutovala na ZOH v Soči, 
mala len 18 rokov. V slalome už 
vtedy bola víťazka ZOH mládeže 
2012, mesiac po olympiáde sa 
stala aj juniorskou majsterkou 
sveta. V Soči síce nebola v najlep-
šej pohode, ale z kvarteta našich 
žien obstála jednoznačne najlep-
šie. Odvtedy sa výkonnostne veľ-
mi zlepšila. Vlani mala veľký po-
diel na zisku striebra nášho mie-
šaného družstva na MS v St. Mo-
ritzi, v slalome skončila štvrtá, 
v obrovskom slalome ôsma. Minu-
lú sezónu zakončila triumfom vo 
finálovom slalome SP v Aspene, 
kde zdolala aj fenomenálnu Ame-
ričanku Shiffrinovú. Do olympij-
skej sezóny vstúpila v Levi takisto 

víťazne. Séria popredných umies-
tnení ju pred ZOH vyniesla na 
druhé miesto celkového poradia 
slalomu v SP. V slalome patrí me-
dzi hlavné adeptky na medailu. 
V obrovskom slalome aj v tímovej 
súťaži by o ňu tiež mohla bojovať.

Veronika Velez Zuzulová,
zjazdové lyžovanie

Bratislavčanka žijúca vo Francúz-
sku je vo veku 33 rokov veteránka 
svahov a stálica svetového slalo-
mu. V predošlej sezóne prispela 
k striebru nášho miešaného tímu 
na MS a zakončila ju ako svetová 
slalomová dvojka. Po zranení ko-
lena musela v septembri podstú-
piť operáciu, ale napriek tomu sa 
zázračne vrátila a v Pjongčangu 
sa predstaví na svojej štvrtej 
olympiáde (o účasť v Soči pritom 

prišla pre zranenie). Jej najlepším 
olympijským výsledkom je desiate 
miesto v slalome vo Vancouveri. 
Teraz sa rekordne rýchlo vrátila 
na svahy s vidinou medaily... Na 
slávnostnom otvorení olympij-
ských hier v Pjongčangu ponesie 
slovenskú vlajku.

Klaudia Medlová,
snoubording

Pred tromi rokmi získala v slope-
style bronz na MS v Kreischbergu. 
Odvtedy sa viackrát výrazne pre-
sadila aj v konkurencii pretekárok 
z prestížnych X Games. Do Pjong-
čangu sa kvalifikovala nielen v 
slopestyle, ale aj v novej olympij-
skej disciplíne big air. Ak perfekt-
ne predvedie triky, ktoré má 
natrénované, môže mať v big air 
medailu.  (SOU)
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Kto bude reprezentovať Slovensko 
VIZITKY 
OLYMPIONIKOV 
Na zimnom sviatku 
bude Slovensko 
reprezentovať 56 
športovcov v siedmich 
odvetviach.

Ani najpočetnejšia, ani naj-
menšia výprava v histó-
rii. Slovensko vysiela na 
zimné olympijské hry 

v Pjongčangu 56 športovcov, čo 
pri porovnaní počtov na predchá-
dzajúcich šiestich hrách v ére sa-
mostatnosti predstavuje priemer-
nú veľkosť. Doteraz najpočetnejšie 
zastúpenie – 72 športovcov – sme 
mali na zimnej olympiáde v ka-
nadskom Vancouveri 2010. A to 
najmä vďaka účasti ženského ho-
kejového tímu. Na druhej stra-
ne, negatívny rekord v tejto súvis-
losti drží olympiáda v japonskom 
Nagane spred dvoch desaťročí, na 
ktorej štartovalo len 39 športov-
cov spod Tatier. Do medailových 
zápolení zasiahnu Slováci v sied-
mich odvetviach: v behu na ly-
žiach, biatlone, krasokorčuľovaní, 
ľadovom hokeji, sánkovaní, snou-
bordingu a zjazdovom lyžovaní. 

Nie je náhoda, že Poprad bý-
va označovaný za hlavné mesto 
zimných športov na Sloven-
sku. Veď v minulosti kandido-
val aj na usporiadanie zimných 
olympijských hier. Jeho pozí-
ciu potvrdzuje aj miesto narode-
nia jednotlivých členov výpra-
vy. Najviac športovcov, sedem, 
sa narodilo práve v Poprade – ho-
kejisti Haščák a Marcinko, sán-
kari Solčanský a Stuchlák, ďa-
lej biatlonista Otčenáš, bežec na 
lyžiach Mlynár a lyžiarka Kan-
torová. Druhým najväčším „do-
dávateľom“ olympionikov sa 
stalo Brezno. Pozrite si profily 
všetkých 56 športovcov sloven-
skej výpravy zoradených podľa 
disciplín, v akých sa na hrách
v Pjongčangu predstavia. 

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

BEH NA LYŽIACH

Peter 
Mlynár

Vek	 29
Miesto	narodenia	 Poprad
Účasť	na	ZOH	 3.

Najlepší výsledok na ZOH: 
-12.	miesto	v	štafete	(2010)

BEH NA LYŽIACH

Alena 
Procházková

Vek	 33
Miesto	narodenia	 Banská	Bystrica
Účasť	na	ZOH	 4.

Najlepší výsledok na ZOH 
13.	miesto	v	tímovom	šprinte	(2014)

BEH NA LYŽIACH

Andrej 
Segeč

Vek	 23
Miesto	narodenia	 Zvolen
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH
–

BEH NA LYŽIACH

Miroslav 
Šulek

Vek	 24
Miesto	narodenia	 Zvolen
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH
–

BIATLON

Šimon 
Bartko

Vek	 21
Miesto	narodenia	 Prešov
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

BIATLON

Anastasia 
Kuzminová

Vek	 33
Miesto	narodenia	 Ťumeň	(Rus.)
Účasť	na	ZOH	 3.

Najlepší výsledok na ZOH 
1.	miesto	na	7,5	km	
(2010	a	2014)

KRASOKORČUĽOVANIE

Lukáš 
Csölley

Vek	 27
Miesto	narodenia	 Bratislava
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

BIATLON

Alžbeta 
Majdišová

Vek	 24
Miesto	narodenia	 Dolný	Kubín
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

KRASOKORČUĽOVANIE

Lucie 
Myslivečková

Vek	 28
Miesto	narodenia	 Čeladná,	ČR
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

KRASOKORČUĽOVANIE

Nicole 
Rajičová

Vek	 22
Miesto	narodenia	 Garden	City,	USA
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
24.	miesto	(2014)

ĽADOVÝ HOKEJ

Martin 
Bakoš

Vek	 27
Miesto	narodenia	 Spišská	Nová	Ves
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Peter 
Čerešňák

Vek	 24
Miesto	narodenia	 Trenčín
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Miloš 
Bubela

Vek	 25
Miesto	narodenia	 Banská	Bystrica
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Dominik 
Graňák

Vek	 34
Miesto	narodenia	 Havířov
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Lukáš 
Cingeľ

Vek	 25
Miesto	narodenia	 Žilina
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Michal 
Čajkovský

Vek	 25
Miesto	narodenia	 Bratislava
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Ivan 
Baranka

Vek	 32
Miesto	narodenia	 Ilava
Účasť	na	ZOH	 3.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Marek 
Ďaloga

Vek	 28
Miesto	narodenia	 Zvolen
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

BIATLON

Martin 
Otčenáš

Vek	 30
Miesto	narodenia	 Poprad
Účasť	na	ZOH	 3.

Najlepší výsledok na ZOH 
beh	na	lyžiach,	49.	miesto	v	šprinte	
(2006)

BIATLON

Terézia 
Poliaková

Vek	 28
Miesto	narodenia	 Brezno
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
14.	miesto	v	štafete	(2014)

BIATLON

Ivona 
Fialková

Vek	 23
Miesto	narodenia	 Brezno
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

BIATLON

Paulína 
Fialková

Vek	 25
Miesto	narodenia	 Brezno
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
14.	miesto	v	štafete	(2014)

BIATLON

Tomáš 
Hasilla

Vek	 27
Miesto	narodenia	 Brezno
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
12.	miesto	v	štafete	(2014)

BIATLON

Matej 
Kazár

Vek	 34
Miesto	narodenia	 Košice
Účasť	na	ZOH	 3.

Najlepší výsledok na ZOH 
12.	miesto	v	štafete	(2014)

BIATLON

Michal 
Šima

Vek	 25
Miesto	narodenia	 Brezno
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

MEDAILOVÉ NÁDEJE

Aj ďalšie slovenské tromfy na olympijských hrách sú ženy 

V januári 2017 Slovenky ovládli slalom SP v Záhrebe – Veronika Velez Zuzulová (vľavo) vyhrala, Petra Vlhová skončila druhá. 
Obe majú na medailu! SNÍMKA:	TASR/AP

BEH NA LYŽIACH

Barbora 
Klementová

Vek	 23
Miesto	narodenia	 Levoča
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–
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na ZOH v Pjongčangu 2018

ĽADOVÝ HOKEJ

Branislav 
Konrád

Vek	 30
Miesto	narodenia	 Nitra
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Tomáš 
Marcinko

Vek	 29
Miesto	narodenia	 Poprad
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Patrik  
Rybár

Vek	 24
Miesto	narodenia	 Skalica
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

SÁNKOVANIE

Jozef  
Ninis

Vek	 36
Miesto	narodenia	 Čadca
Účasť	na	ZOH	 4.

Najlepší výsledok na ZOH 
10.	miesto	v	súťaži	dvojíc	(2014)

SÁNKOVANIE

Jakub  
Šimoňák

Vek	 21
Miesto	narodenia	 Spišská	Nová	Ves
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

SÁNKOVANIE

Katarína 
Šimoňáková

Vek	 30
Miesto	narodenia	 Spišská	Nová	Ves
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

SÁNKOVANIE

Marek 
Solčanský

Vek	 25
Miesto	narodenia	 Poprad
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
16.	miesto	v	súťaži	dvojíc	(2014)

SÁNKOVANIE

Karol  
Stuchlák

Vek	 27
Miesto	narodenia	 Poprad
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
16.	miesto	v	súťaži	dvojíc	(2014)

SNOUBORDING

Klaudia 
Medlová

Vek	 	24
Miesto	narodenia	 Lipt.	Mikuláš
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Matej  
Falat

Vek	 	24
Miesto	narodenia	 Bojnice
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
42.	miesto	v	super-G	(2014)

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Adam  
Žampa

Vek	 	27
Miesto	narodenia	 Kežmarok
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
5.	miesto	v	superkombinácii	(2014)

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Barbara 
Kantorová

Vek	 	25
Miesto	narodenia	 Poprad
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
22.	miesto	v	super-G	(2014)

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Andreas  
Žampa

Vek	 	24
Miesto	narodenia	 Kežmarok
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
32.	miesto	v	obrovskom	slalome	
(2014)

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Soňa 
Moravčíková

Vek	 	18
Miesto	narodenia	 Bratislava
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Veronika  
Velez Zuzulová

Vek	 	33
Miesto	narodenia	 Bratislava
Účasť	na	ZOH	 4.

Najlepší výsledok na ZOH 
10.	miesto	v	slalome	(2010)

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE

Petra  
Vlhová

Vek	 	22
Miesto	narodenia	 Lipt.	Mikuláš
Účasť	na	ZOH	 	2.

Najlepší výsledok na ZOH 
19.	miesto	v	slalome	(2014)

ĽADOVÝ HOKEJ

Andrej  
Kudrna

Vek	 26
Miesto	narodenia	 Nové	Zámky
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Ladislav  
Nagy

Vek	 38
Miesto	narodenia	 Košice	-	Šaca
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Matúš  
Sukeľ

Vek	 21
Miesto	narodenia	 Lipt.	Mikuláš
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Marcel  
Haščák

Vek	 30
Miesto	narodenia	 Poprad
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Ján  
Laco

Vek	 36
Miesto	narodenia	 Lipt.	Mikuláš
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Peter  
Ölvecký

Vek	 32
Miesto	narodenia	 Nové	Zámky
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Tomáš  
Surový

Vek	 36
Miesto	narodenia	 Banská	Bystrica
Účasť	na	ZOH	 3.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Marek  
Hovorka

Vek	 33
Miesto	narodenia	 Dubnica
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Patrik  
Lamper

Vek	 24
Miesto	narodenia	 Banská	Bystrica
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Matej  
Paulovič

Vek	 23
Miesto	narodenia	 Topoľčany
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Juraj  
Valach

Vek	 28
Miesto	narodenia	 Topoľčany
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Michal  
Krištof

Vek	 24
Miesto	narodenia	 Nitra
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Juraj  
Mikuš

Vek	 29
Miesto	narodenia	 Trenčín
Účasť	na	ZOH	 1.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

ĽADOVÝ HOKEJ

Tomáš  
Starosta

Vek	 36
Miesto	narodenia	 Trenčín
Účasť	na	ZOH	 2.

Najlepší výsledok na ZOH 
–

Sprievod slovenskej výpravy na ZOH v Pjongčangu

VEDENIE VÝPRAVY
Roman Buček – vedúci výpravy

Boris Demeter – zástupca 

Roman Hanzel – zástupca 

Roman Fano – vedúci lekár

Ľubomír Souček – hlavný  
tlačový atašé

Branislav Delej – lekár

Boris Žbirka – regeneračný  
pracovník

BIATLON

Tomáš Fusko – vedúci

Anna Murínová – trénerka

Daniel Kuzmin – tréner

Milan Gašperčík – tréner

Martin Bajčičák – tréner

Dušan Otčenáš – servis

Lukáš Daubner – servis

Adam Berčík – servis

Matúš Ondrejka – servis

Fabien Blondeau – servis

Baptiste Blondeau – servis

Vladimír Vachalík – lekár

D. Freudenfeld – fyzioterapeut

Radovan Jambor – fyzioterapeut

BEH NA LYŽIACH

Michal Malák – vedúci a tréner

Ján Valuška – tréner

Ondrej Benka-Rybár – servis

Michal Polačko – servis

Benedikt Procházka – servis

ĽADOVÝ HOKEJ

Miroslav Šatan – generálny  
manažér

Miroslav Valíček – manažér

Craig Ramsay – hlavný tréner

Vladimír Országh – asistent 

Ján Lašák – asistent

Róbert Bereš – kondičný tréner

Igor Andrejkovič – videoanalytik

Ján Grauzel – lekár

Ľubomír Ondrejka – masér

Viktor Fabík – fyzioterapeut

Andrej Foltýn – fyzioterapeut

Peter Jánošík – tlačový  
atašé

Juraj Stopka – masér

Rastislav Ladecký – masér

KRASOKORČUĽOVANIE

Igor Krokavec – tréner

Tomislav Rajič – tréner

Corrado Giordani – tréner

SÁNKOVANIE

Jozef Škvarek – vedúci a tréner

Ján Harniš – tréner

Walter Marx ml. – tréner

Radko Štefáni – tréner a servis

SNOUBORDING

Kjersti Buaasová – trénerka

Chanelle Sladicsová – trénerka

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
Boris Vlha – tréner

Livio Magoni – tréner

Matej Gemza – tréner

Timotej Zuzula – tréner

Branislav Moravčík – tréner

Tomáš Žampa – tréner

Mateusz Herda – tréner

Tomáš Dobranský – tréner

Marco Porta – kondičný tréner

Mateo Freo – fyzioterapeut

Jakub Hudák – fyzioterapeut

Stanislav Vozárik – servis

Dušan Kapš – servis

Krzystof Mazurek – servis

Ján Baniar – servis

Viliam Stinčík – servis 



Slováci, do toho!

ZAUJÍMAVOSTI 
Prečítajte si, kto je 
najstarším členom 
slovenskej olympijskej 
výpravy, alebo kto 
štartuje pod piatimi 
kruhmi už štvrtýkrát 
v kariére.

S lovenský olympijský vý-
bor prvý raz od pre-
miéry trojfarebnej vlajky 
s dvojkrížom pod piati-

mi kruhmi v Lillehammeri 1994 
do funkcie vedúceho našej olym-
pijskej výpravy (podľa Olympij-
skej charty šéfa misie) nomino-
val nie voleného funkcionára, 
ale športového riaditeľa SOV Ro-
mana Bučeka. 

V slovenskej výprave v Pjong-
čangu 2018 bude menej súťažia-
cich športovcov ako v rekordnom 
Vancouveri 2010 (72) aj v Soči 
2014 (62), ale viac ako v Lille-
hammeri 1994 (42), Nagane 1998 
(39) aj v Salt Lake City 2002 (49). 

Zastúpenie budeme mať v sied-
mich z celkového počtu 15 špor-
tových odvetví v programe ZOH. 
Takisto ako na všetkých predo-
šlých zimných hrách v ére sa-
mostatnosti, aj tu sa Slová-
ci predstavia v ľadovom hokeji, 
biatlone, behu na lyžiach a v sán-
kovaní. 

Šiestu účasť z posledných sied-
mich ZOH si pripíšu zjazdári, pia-
tu krasokorčuliari a štvrtú snou-
bording (po 12-ročnej prestávke). 
Na rozdiel od Soči 2014 nemá-
me zástupcov bobového špor-
tu, akrobatického lyžovania ani 
rýchlokorčuliarskeho šorttreku.

Naj, naj, naj výpravy
Najstarším športovcom v našej 
výprave je hokejový útočník La-
dislav Nagy (narodený 1. júna 
1979). Napriek tomu, že má už 38 
rokov, pod piatimi kruhmi ho ča-
ká debut... 

Najstaršou ženou je zjazdár-
ka Veronika Velez Zuzulová 
(narodená 15. 7. 1984), ale len 
o niekoľko týždňov mladšie sú 
bežkyňa na lyžiach Alena Pro-
cházková (narodená 9. 8. 1984) 

aj biatlonistka Anastasia Kuzmi-
nová (narodená 28. 8. 1984). Na-
opak, naša najmladšia olympio-
nička bude zjazdárka Soňa Mo-
ravčíková, ktorá má len 18 rokov 
(narodená 5. 12. 1999). Najmlad-
ším mužom výpravy bude biat-
lonista Šimon Bartko (narodený 
11. 7. 1996).

Katarína Šimoňáková má vo 
výprave aj brata – takisto sán-
kara Jakuba Šimoňáka. Nie je 
to jediná súrodenecká dvoji-
ca v našej výprave. Medzi biat-
lonistkami sú sestry Paulína 
a Ivona Fialkové, medzi zjaz-
dármi takisto ako pred štyr-
mi rokmi na olympiáde v rus-

kom Soči bratia Adam a Andre-
as Žampovci.

Trio najskúsenejších
Najviac olympijských skúsenos-
tí z našej výpravy majú štvorná-
sobní účastníci ZOH – zjazdárka 
Veronika Velez Zuzulová (nebyť 
zranenia pred Soči 2014, piatou 
účasťou by teraz vyrovnala his-
torický slovenský rekord), bež-
kyňa na lyžiach Alena Procház-
ková a sánkar Jozef Ninis. 

Je zaujímavé, že generálny 
manažér nášho hokejového tí-
mu Miroslav Šatan má na kon-
te takisto štyri olympijské účas-
ti, ale bol aj na ZOH 1998 v Na-
gane, kde si napokon nezahral, 
pretože náš tím nepostúpil 
z predturnaja. Do Soči ho zase 
nenominovali, čo vtedy vzbudi-
lo veľmi negatívne reakcie čas-
ti slovenskej verejnosti. Náš ho-
kejový tím má druhý raz za se-
bou na olympiáde zahraničného 
trénera. V Soči viedol hokejistov 
Čech Vladimír Vůjtek, teraz Ka-
naďan Craig Ramsay. 

� Ľubomír�Souček,��
� mediálny�riaditeľ�SOV
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Slovenských olympionikov s hrdosťou podporujú

Exkluzíny partner Generálni partneri

Dodávatelia

Mediálni partneri

Hlavní partneri Partner

Na fotografii z MS 2014 v Minsku dvaja z hráčov, ktorí sa predstavia na ZOH v Pjongčangu – obranca Marek Ďaloga a útočník Ladislav Nagy. Vpravo ikona nášho hokeja 
Miroslav Šatan, dnes generálny manažér tímu.  SNÍMKA: TASR/P. NEUBAUER

PROGRAM SLOVÁKOV

Kedy máme najtuhšie držať 
športovcom palce?

Slávnostné otvorenie ZOH 2018 bude 9. februára a ak sa 
nič nepredvídané nestane, Slovensko bude s našimi 
športovcami v napätí od prvého súťažného dňa prakticky 
až do konca hier.

Pozrime sa na tie súťa-
že, ktoré sú pre nás naj-
zaujímavejšie. Pripomí-
name, že v Pjongčangu 

je o osem hodín viac ako na Slo-
vensku, takže Slováci budú mu-
sieť vstávať k televízorom neraz 
aj v nočných hodinách...

Sobota 10. februára: 
Preteky biatlonistiek na 7,5 km. 
Na predošlých dvoch olympij-
ských hrách túto disciplínu vy-

hrala Anastasia Kuzminová! 
Zvedaví budeme aj na Paulínu 
Fialkovú (na snímke). Súťaží sa 
od 12.15 do 13.35 h nášho času.

Pondelok 12. februára: 
Náš veľmi nahustený deň. Petra 
Vlhová nastúpi na obrovský sla-
lom (prvé kolo od 2.15 do 4.15, 
druhé kolo od 4.45 do 7.25). Biat-
lonistky na čele s Anastasiou 
Kuzminovou budú čakať stíha-
cie preteky na 10 km (od 11.10 
do 12.00). A ak sa Klaudia Med-
lová prebojuje do finále súťaže 
snoubordistiek v slopestyle, mô-
žete ju sledovať od 2.00 do 3.40.

Streda 14. februára: 
V ženskom slalome budeme 
s napätím sledovať naše esá Ve-
roniku Velez Zuzulovú aj Petru 
Vlhovú (prvé kolo od 2.15 do 
4.30, druhé od 5.45 do 6.55). 
Anastasiu Kuzminovú a spol. ča-
kajú preteky na 15 km (od 12.05 
do 14.00). Hokejistov čaká úvod-
ný zápas v základnej B-skupine 
proti Olympijským športovcom 
z Ruska (od 13.10).

Piatok 16. februára: 
Hokejisti nastúpia proti USA už 
o 4.10 h.

Sobota 17. februára: 
Dúfajme, že v pretekoch biat-
lonistiek na 12,5 km s hromad-
ným štartom (od 12.15 do 13.10) 

budeme mať čo najväčšie zastú-
penie. Hokejistov čaká posledný 
zápas v skupine proti Slovinsku 
(od 13.10).

Pondelok 19. februára: 
Kvalifikácia súťaže snoubor-
distiek v disciplíne big air 
s Klaudiou Medlovou (od 1.30 
do 4.30).

Utorok 20. februára: 
Súťaž v miešanej biatlonovej 
štafete na 2 x 6 km žien plus 
2 x 7,5 km mužov (od 12.15 do 
13.45) – v Soči v nej Slováci ob-
sadili piate miesto. V prípade po-
stupu zo skupiny by naši hoke-
jisti hrali zápas predkola play-
off. V programe dňa sú štyri 
takéto zápasy.

Streda 21. februára: 
V prípade postupu by naši ho-
kejisti hrali jeden zo štvrťfinálo-
vých zápasov.

Štvrtok 22. februára: 
Od 12.15 do 13.45 štafeta biatlo-
nistiek na 4 x 6 km. Vlani na MS 
v nej Slovenky skončili ôsme.

Piatok 23. februára: 
Ak Klaudia Medlová z kvalifiká-
cie 19. februára postúpi do finále 
big air, bude súťažiť od 1.30 do 
3.00. V hokejovom turnaji sa bu-
dú hrať semifinálové zápasy.

Sobota 24. februára: 
Od 3.00 do 5.00 sa uskutoční sú-
ťaž miešaných zjazdárskych tí-
mov (na snímke Adam Žampa). 
Slovensko v nej vlani na maj-

strovstvách sveta získalo neča-
kané strieborné medaily. V ho-
kejovom turnaji sa od 13.10 bude 
hrať o bronz. 
 
Nedeľa 25. februára: 
Od 5.10 finále hokejového tur-
naja mužov.  (sou)

38
ROKOV

má najstarší člen slovenskej 
olympijskej výpravy. Je ním 
hokejista so skúsenosťami 

z NHL, aktuálne hráč HC Košice 
Ladislav Nagy.

HN15275
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HISTÓRIA 
Najúspešnejšou zimnou 
olympiádou v ére 
samostatnosti boli hry 
vo Vancouveri 2010.

Vo výprave býva-
lej Českosloven-
skej republiky 
(ČSR) mali Slováci 

– hokejista Ladislav Troják a be-
žec na lyžiach Lukáš Michalák – 
zimnú olympijskú premiéru na 
IV. ZOH v roku 1936 v nemec-
kom Garmisch-Partenkirchene. 
O prvú medailu Slováka – strie-
bornú – sa na ZOH 1948 vo švaj-
čiarskom St. Moritzi postaral ho-
kejista Ladislav Troják.

V povojnovom období až do 
rozpadu spoločného štátu získalo 
medaily na ZOH 16 slovenských 
športovcov – rovný tucet hokejis-
tov, traja krasokorčuliari a jedna 
bežkyňa na lyžiach. 

Na druhý olympijský kov Slo-
váka sme čakali až do ZOH 1960 
v americkom Squaw Valley. Tam 
krasokorčuliar Karol Divín pred-
viedol heroický výkon, keď aj 
s natrhnutým svalom na nohe 
skončil druhý.

Sen o zlate ukončili Švédi
Na ZOH 1964 v rakúskom 
Innsbrucku boli v bronzovom 
tíme hokejistov traja Slováci – 
brankár Vladimír Dzurilla, ob-
ranca František Gregor a útočník 
Jozef Golonka. Najmladší účast-
ník celých ZOH (ale aj celej našej 
histórie) bol len 13-ročný kraso-
korčuliar Ondrej Nepela, ktorý sa 
o osem rokov neskôr stal olym-
pijským víťazom...

ZOH 1968 vo francúzskom 
Grenobli sa zapísali do českoslo-
venskej olympijskej histórie. Sko-
kan na lyžiach z Moravy Jiří Raš-
ka získal vôbec prvé zlato zo 
ZOH pre spoločný štát – a hoke-
jisti ČSSR pobláznili krajinu, keď 

dlhý čas nezdolaný sovietsky tím 
porazili 5:4. Po prehre 2:3 s Ka-
nadou sa však hokejisti o najcen-
nejšiu medailu pripravili závereč-
nou remízou 2:2 so Švédskom. 
Kapitánom a hviezdou striebor-
ného tímu bol charizmatický Jo-
zef Golonka (teraz v januári oslá-
vil osemdesiatku), v bránke zase 
žiaril Vladimír Dzurilla.

Suverénny Nepela
V japonskom Sappore na ZOH 
1972 prišiel historický triumf 
krasokorčuliara Ondreja Nepelu, 
ktorý si už v povinných cvikoch 
(tie pred rokmi zrušili) utvoril 
prakticky nedostihnuteľný nás-
kok. Nepela bol v roku 2000 po-
smrtne zvolený za najúspešnej-
šieho slovenského športovca 20. 
storočia. K bronzu tímu česko-
slovenských hokejistov prispeli 
Vladimír Dzurilla (získal už tre-
tiu olympijskú medailu, čomu sa 
v Soči 2014 vyrovnala až Anasta-
sia Kuzminová) a obranca Rudolf 
Tajcnár.

Hokejové družstvo ČSSR síce 
v rakúskom Innsbrucku 1976 zís-
kalo striebro, ale bez slovenské-
ho hráča. 

Najúrodnejšia olympiáda 
Medailovo najúrodnejšie 
v histórii pre Slovákov boli 
ZOH 1984 v juhoslovanskom 
Sarajeve. Až šiesti sa radovali zo 
zisku medaily. Štyria hokejisti – 
útočníci Vincent Lukáč, Dárius 
Rusnák, Igor Liba a Dušan 
Pašek – mali významný podiel 
na zisku striebra. K striebru 
bežeckej štafety zase prispela 
Gabriela Svobodová-Sekajová. 
A krasokorčuliar Jozef Sabovčík 
pridal bronz. 

Na ZOH 1988 v kanadskom 
Calgary na medailu nedosiahol 
ani jeden Slovák. Museli sme si 
na to počkať až na rozlúčkovom 
zimnom štarte československej 
výpravy na ZOH 1992 vo fran-
cúzskom Albertville. Štyria slo-
venskí hokejisti – obranca Robert 

Švehla, útočníci Igor Liba a Peter 
Veselovský a tretí brankár Jaro-
mír Dragan – sa tešili z bronzo-
vých medailí.

Hokejový Lillehammer
Od 1. januára 1993 na svetovej 
scéne pôsobili dva nové štáty – 
Slovenská republika a Česká re-
publika. Keďže MOV už v roku 
1986 prijal rozhodnutie o rozde-
lení olympijského cyklu a zimné 
hry presunul na párne roky me-
dzi priestupnými, Slováci aj Če-
si mali samostatnú premiéru pod 
piatimi kruhmi už na ZOH 1994 
v nórskom Lillehammeri. Sloven-
sko tam reprezentovalo 42 špor-
tovcov, vrcholmi našej výpra-
vy boli šieste miesta biatlonistky 
Martiny Jašicovej v pretekoch na 
15 km a družstva hokejistov.  
Na prvú zimnú medailu samo-
statného Slovenska sme muse-
li čakať dlho. Na ZOH 1998 v Na-
gane na ňu márne siahala biat-
lonistka Soňa Mihoková, ktorá 
na 15 km skončila štvrtá. Takis-
to štvrtá dobehla aj štafeta biat-
lonistiek na 4x7,5 km. V americ-
kom Salt Lake City 2002 sa o naj-
lepší výsledok výpravy postarala 
štafeta biatlonistiek – ale sloven-
ským maximom bolo „len“ jej 
piate miesto.

Medailová séria
Od ZOH 2006 však ťaháme me-
dailovú šnúru. O prvý zimný kov 
Slovenska pod piatimi kruhmi 

sa v talianskom Turíne 2006 po-
staral snoubordista Radoslav Ži-
dek, senzačne strieborný v snou-
bordkrose. Získať medailu túžil 
aj tím hokejistov, ktorý po štvrť-
finálovej prehre s Českom skon-
čil len piaty. 

Naša najúspešnejšia zimná 
olympiáda sa odohrala v kanad-
skom Vancouveri 2010. Vôbec naj-
väčšia slovenská zimná výprava 
v histórii (so 73 športovcami, sú-
ťažilo 72) sa vrátila domov s tromi 
medailami – po jednej z každé-
ho lesku. Biatlonistka Anastasia 
Kuzminová triumfovala v prete-
koch na 7,5 km a bola druhá v stí-
hacích pretekoch na 10 km, Pavol 
Hurajt pridal bronzový kov v pre-
tekoch na 15 km s hromadným 
štartom. Veľmi blízko k stupňu 
víťazov bolo aj družstvo hokejis-
tov, ktoré však prehralo v súboji  
o bronz s Fínskom 3:5. 

Obhajoba zlatej Naste
Na ZOH 2014 v ruskom Soči 
Anastasia Kuzminová obháji-
la zlato v pretekoch na 7,5 km, 
čo sa jej podarilo ako prvej že-
ne v olympijskej histórii ženské-
ho biatlonu. V stíhačke na 10 km 
pridala šieste miesto a výrazne sa 
podpísala aj pod vynikajúce pia-
te miesto miešanej štafety. Pia-
tym miestom v superkombinácii 
a šiestym v slalome sa o senzáciu 
zaslúžil zjazdár Adam Žampa. 

� Ľubomír�Souček,��
� mediálny�riaditeľ�SOV

Najúspešnejší Slováci na zimných olympijských hrách  
(podľa získaných medailí)

1. Anastasia Kuzminová biatlon 2-1-0
2. Ondrej Nepela krasokorčuľovanie 1-0-0
3. Vladimír Dzurilla ľadový hokej 0-2-1
4. Jozef Golonka ľadový hokej  0-1-1
     Igor Liba ľadový hokej 0-1-1

Zdroj: SOV

Najviac účastí na zimných olympijských hrách 
(5 štartov)

Mária Jasenčáková sánkovanie 1980, 1984, 1992 – 1998
Ivan Bátory beh na lyžiach 1994 – 2010
Martina Halinárová-
Schwarzbacherová-Jašicová biatlon 1994
Martin Bajčičák beh na lyžiach 1998 – 2014

Slováci na ZOH v ére samostatnosti

� � 1.� 2.� 3.� 4.� 5.� 6.� 7.� 8.
Lillehammer 1994 42/7 - - - - - 2 1 -
Nagano 1998 39 + 8 N/7 - - 2 - - 1 - -
Salt Lake City 2002 49 + 2 N/10 - - - - 1 - - -
Turín 2006 58 + 1 N/9 - 1 - - 2 - - 2
Vancouver 2010 72 + 1 N/8 1 1 1 1 1 - 1 2
Soči 2014 62 + 6 N/9 1 - - - 2 2 - -
Spolu  2 2 1 3 6 4 3 4

Poznámka: N – počet nesúťažiacich športovcov, za lomkou je uvedený počet odvetví, v ktorých 
na ZOH súťažili slovenskí športovci. Nasledujú počty umiestení na 1. – 8. mieste na jednotlivých 
ZOH.

UMENIE A OLYMPIZMUS

Deti poslali obrázky 
našim olympionikom
Po veľkom úspechu výtvarnej 
súťaže pre základné a stredné 
školy pred ZOH 2014 v Soči aj 
pred OH 2016 v Riu de Janeiro 
pripravil Slovenský olympijský 
výbor podobnú súťaž aj k ZOH 
v Pjongčangu – s hlavnou myš-
lienkou „Olympijský oheň 
v nás“. Deti a mládežníci v nej 
obrázkami vyjadrili podpo-
ru slovenským olympionikom. 
SOV pripravil z ocenených prác 
mozaiku, ktorá ozdobí spoločné 
priestory našej výpravy v olym-
pijských dedinách v Pjongčan-
gu a v Kangnungu.

Do súťaže sa zapojilo spo-
lu 192 základných a stredných 
škôl. Ich žiaci a študenti zasla-
li rekordných 1 770 prác. Ob-
rázkami do súťaže prispeli aj 
niektorí škôlkari – najmladšia 
účastníčka má len štyri roky... 

Slovenský olympijský výbor 
riadnymi cenami ocenil 17 de-
tí a študentov a špeciálnymi ce-
nami ďalších štyroch.

V kategórii do 10 rokov sa 
o víťazstvo podelili osemročná 
Veronika Jarošíková zo ZŠ Hor-
ný Vadičov a sedemročná Li-
liana Pavurová zo ZŠ Krosnian-
ska Košice. 

Medzi deťmi od 10 do 15 ro-
kov zvíťazila 13-ročná Anna 
Kristína Dubeňová zo ZŠ s MŠ 
Kalinčiakova 12 v Bratislave. 
Medzi študentmi nad 15 rokov 
sa o víťazstvo podelili 18-ročná 
Nikola Valová zo Strednej ume-
leckej školy Staničná 8 v Tren-
číne a takisto 18-ročný Pat-
rik Ďurej zo Strednej odbornej 
školy informačných technoló-
gií na Tajovského 30 v Banskej 
Bystrici. � (sov)�

Bratislavský krasokorčuliar Ondrej Nepela sa v Sappore v roku 1972 stal historicky prvým víťazom ZOH zo Slovenska. Až o 38 rokov neskôr ho napodobnila biatlonistka 
Anastasia Kuzminová.  SNÍMKA: ARCHÍV SOV

 Jedna z víťazných prác: obrázok 18-ročnej Nikoly Valovej z Trenčína.

Medzi ocenenými bolo aj dielo 18-ročného Patrika Ďureja z Banskej Bystrice.



DEJISKO HIER V KOCKE

Kórejská republika bu
de ZOH hostiť premiéro
vo, ale v Soule, hlavnom 
meste krajiny, sa kona

li OH 1988. V Ázii sa ZOH bu
dú konať tretíkrát, predtým bo
li dvakrát v Japonsku: v Sappo
re 1972 a v Nagane 1998. ZOH 
v Pjongčangu sa konajú v termí
ne 9. – 25. februára 2018, ale sú
ťaže v curlingu a v skokoch na 
lyžiach sa začnú už 8. februára. 
Pjongčang sa nachádza na opač
nej strane Kórejského polostro
va ako hlavné mesto Soul, pri
bližne 280 kilometrov od metro
poly a 80 kilometrov od hraníc 
s komunistickou KĽDR, s jed
ným z najrepresívnejších reži
mov na svete.

Pod spoločnou vlajkou
Všetky olympijské súťaže sa odo
hrajú na území provincie Kang
won – jedinej na svete, ktorá leží 
na území dvoch štátov. Napriek 
veľkým obavám sveta z agresivity 
KĽDR došlo v januári k dohode, 
že Severná Kórea nielenže vyšle 
svoju výpravu na hry (OH 1988 

v Soule KĽDR bojkotovala), ale aj 
že obe výpravy nastúpia na otvá
racom ceremoniáli spoločne pod 
vlajkou s kontúrami Kórejského 
polostrova a dokonca hokejistky 
utvoria spoločný tím!

Krátke vzdialenosti
Koncept ZOH 2018 v Pjongčangu 
je považovaný za najkompakt
nejší v dejinách ZOH. Najväčšia 
koncentrácia olympijských sta
vieb je v modernom horskom 
stredisku, ktoré nesie meno 
Alpensia (teda Alpy v Ázii). Dve 
centrá hier – Alpensia v Pjong
čangu a prímorské mesto Kang
nung – sú od seba vzdialené len 

HOSPODÁRSKE NOVINY
5. FEBRUÁRA 201822  SME JEDEN TÍM

Kórea je špecifická. Etické pravidlá      zväzujú spoločnosť
ROZHOVOR  
Slovenský veľvyslanec 
v Soule Milan Lajčiak 
o juhokórejskej 
spoločnosti, politike 
aj ekonomike.

Od 9. do 25. februára sa pozor-
nosť nemalej časti sveta sústre-
dí na Kórejskú republiku. V ju-
hokórejskom Pjongčangu sa 
v tomto období odohrajú XXIII. 
zimné olympijské hry.

Dianie na Kórejskom polostro
ve v posledných mesiacoch zapĺ
ňalo médiá predovšetkým v sú
vislosti s vyhrážkami vládcu ko
munistickej KĽDR Kima Čong 
una najmä na adresu USA. Dnes 
však majú médiá v hľadáčiku 
oveľa pozitívnejšiu tému.

Južná Kórea víta svet pri príle
žitosti najväčšieho olympijského 
sviatku už po druhý raz. Pred 
necelými 30 rokmi hostila Hry 
XXIV. olympiády – teda letné OH 
– metropola krajiny Soul. Bo
li to historické hry pre celý svet 
i pre samotnú Kórejskú republi
ku. Po sérii troch politicky moti
vovaných olympijských bojkotov 
(Montreal 1976, Moskva 1980, 
Los Angeles 1984) sa v Soule 
v roku 1988 po dlhých rokoch 
znovu zišiel takmer celý špor
tový svet – OH vtedy bojkotova
li len tri krajiny na čele so zne
priatelenou susednou KĽDR, od 
ktorej delí Južnú Kóreu najprís
nejšie strážená hranica na svete. 
Všetci vtedy oslavovali obnove
nie jednoty olympijského hnutia.

Aj pre Kórejskú republiku sa 
OH v Soule stali míľnikom. Vý
razne prispeli k prelomeniu jej 
čiastočnej medzinárodnej izolá
cie, k pádu diktátorského režimu 
a vo väzbe na ďalšie spoločen
ské zmeny aj k nebývalému eko
nomickému rozmachu, ktorým 
sa krajina zaradila do spoločnosti 
medzinárodných hospodárskych 
lídrov.

Mimoriadnym a splnomocne
ným veľvyslancom SR v Kórej
skej republike je už viac než tri 
roky 59ročný skúsený diplomat 
Milan Lajčiak, ktorý na našich 
zastupiteľských úradoch v Ázii 
(predtým v Pekingu, Šang haji, 
Jakarte aj v Kuala Lumpure) pô
sobí dovedna už 23 rokov. Ako 
s „insiderom“ v tamojšom dia
ní sme sa s ním porozprávali 
o juhokórejskej mentalite, spo

ločnosti, politike aj ekonomike. 
Časť tohto rozhovoru bola v de
cembri uverejnená v nepredaj
nom časopise SOV OLYMPIC.sk 
jeseň/zima 2017.

V Ázii ste strávili už dovedna 
23 rokov – posledné tri v Kórej-
skej republike. Pre našinca je 
Ázia sama osebe špecifická, ale 
Kórea vraj obzvlášť. V čom?

Pre mňa z troch hľadísk. Je 
to najkonfuciánskejšia krajina 
na svete. Konfuciánstvo ako sú
bor etických hodnôt sa tam veľ
mi silno zakorenilo. V rodine aj 
v spoločnosti sa veľmi rešpektu
jú hierarchia a vekové rozdiely, 
podriadenosť v sociálnom živote 
aj kariérnom rebríčku, dodržia
vajú sa vysoko formálne vzťahy. 
Etické pravidlá zväzujú túto spo
ločnosť viac ako kdekoľvek inde 
na svete. Po druhé, má takmer 
ostrovnú mentalitu, pretože zne
priatelená Severná Kórea akoby 
ju oddeľovala od sveta. Preto sa 
cíti tak trochu osamotená a všet
ko sa tam robí trochu inak než 
vo svete. Prispieva k tomu aj zlo
žitosť kórejského jazyka, čo Kó
rejčanom komplikuje zvládanie 
cudzích jazykov. V tejto krajine 
sa ťažko dohodnete po anglicky. 

Po tretie – je to spoločnosť s naj
rýchlejšie starnúcim obyvateľ
stvom na svete. Demografický 
trend je pre ekonomiku tejto kra
jiny veľmi nepriaznivý. Pôrod
nosť je na úrovni 1,2, mladá ge
nerácia sa venuje v prvom rade 
kariére a mladé ženy sa v prie
mere vydávajú až vo veku nad 
30 rokov. Manželstvo sa považu
je za luxus, pretože je jednodu
cho drahé. Kúpiť si byt, vycho
vávať dieťa, to stojí veľa peňazí. 
Takže ak vôbec dieťa, tak maxi
málne jedno. Ak sa niečo výraz
nejšie nezmení, podľa prognóz 
by sa Južná Kórea mohla v roku 
2050 dostať do stavu, že len po
lovica obyvateľstva bude ekono

micky aktívna, čo by bola sociál
na aj ekonomická katastrofa.

Kórejská republika bola nie tak 
dávno označovaná za jedného 
z ázijských tigrov. Po tom, čo sa 
v značnej miere vďaka OH 1988 
v Soule otvorila svetu, zazname-
nala obrovský ekonomický rast. 
Ako je to s jej súčasným rasto-
vým potenciálom?

Južná Kórea v minulosti ma
la veľký potenciál rastu, ale už 
sa začínajú prejavovať neduhy jej 
príliš rýchlej industrializácie. Je 
to krajina, v ktorej vládnu rodin
né čeboly – to sú veľké priemy
selné konglomeráty, ktoré určujú 
a diktujú ekonomické smerova
nie krajiny. S výdatnou podporou 
vlády vyrástli tak, že sa dokáza
li presadiť aj na globálnom trhu. 
Malé a stredné podniky, ktoré dr
žia napríklad Taliansko či Fran
cúzsko a pri ekonomických krí
zach sú vždy flexibilné, majú 
v Kórei popri monopolnom posta
vení čebolov len veľmi malé mož
nosti pôsobenia. Ak existujú, tak 
sú naviazané na výrobu kompo
nentov pre tieto mamutie holdin
gy, ktoré kontrolujú trh a výrazne 
zmenšujú priestor pre všetko os
tatné. Mladí ľudia, ak sa im nepo

darí zamestnať sa v štátnej sprá
ve alebo v rámci veľkých konglo
merátov, majú len malé šance 
vytvoriť si vlastné malé firmy 
a presadiť sa.

Čeboly ako Samsung, Hyundai, 
Kia či LG, v minulosti Daewoo, 
sú svetoznáme obrovské firmy, 
ktoré potiahli juhokórejskú eko-
nomiku veľmi dopredu. Vďaka 
čomu? A prečo sa dnes pozeráte 
na ďalší rastový potenciál kraji-
ny skôr rezervovane?

Ak niekto bude písať ekono
mické dejiny 20. storočia, Juž
ná Kórea bude určite na prvom 
alebo druhom mieste. Je výni
močné, čo dokázala v procese in
dustrializácie v druhej polovi
ci 20. storočia. V literatúre sa bez 
zveličenia opisuje ako „zázrak 
na rieke Han“. Krajina, ktorá bola 
po skončení kórejskej vojny v ro
ku 1953 na úrovni Etiópie s HDP 
zhruba 85 USD na obyvateľa, 
má dnes v nominálnych hodno
tách vyše 27 000 USD a v pari
te kúpnej sily 35 000 USD HDP 
per capita. Na porovnanie, Slo
vensko sa v týchto reláciách po
hybuje na úrovni okolo 16 500 
a 30 500 USD. Keď sa na Kóreu 
pozriete zvonka cez čísla, vyze

rá fascinujúco. Je jedenástou naj
silnejšou ekonomikou sveta, naj
väčším výrobcom polovodičov, 
druhým najväčším staviteľom lo
dí, šiestym v produkcii áut a tiež 
v produkcii ocele, patrí medzi 
krajiny s najvyššími investíciami 
do výskumu, vyše štyroch per
cent HDP, a je svetovým lídrom 
v niektorých technológiách, 
o čom presviedča najmä Sam
sung Electronics. To sú superla
tívy, za týmito štatistikami však 
stojí celý rad vážnych sociál no
ekonomických problémov.

Môžete niektoré z nich pome-
novať?

Spoločnosť je vysoko politicky 
polarizovaná. Prevládajú v nej 
tradične silno regionálne záuj
my, ktoré brzdia efektívnosť roz
hodovacích mechanizmov. Eko
nomický profil krajiny trpí ne
vyrovnanosťou s monopolným 
postavením čebolov. Ochrana za
mestnanca je na nízkej úrovni, 
v tejto súvislosti je vážnym prob
lémom zamestnanie na dočas
ný úväzok bez sociálnych odvo
dov. Krajina je vysoko závislá od 
dovozu takmer všetkých surovín 
a taktiež od exportu, zraniteľ
ná najmä vo väzbe na Čínu, kam 

Počas predolympijskej generálky zjazdárov sa Milan Lajčiak (v strede s manželkou) stretol aj s naším olympijským lyžiarom Andreasom Žampom. SNÍMKA: ARCHÍV M.L.

V Južnej Kórei sa 
už začínajú 

prejavovať neduhy 
jej príliš rýchlej 
industrializácie.

KTO JE MILAN LAJČIAK
Od júla 2014 je vedúcim 
zastupiteľského úradu 
Slovenskej republiky 
v Kórejskej republike 

s akreditáciou pre Kórejskú 
ľudovodemokratickú re-
publiku. Na prelome 70. 
a 80. rokov študoval na 

Vysokej škole ekonomickej 
v Bratislave, následne ab-

solvoval šesťročné štúdium 
na Moskovskom štátnom 
inštitúte medzinárodných 
vzťahov. Ovláda anglický, 

čínsky a ruský jazyk. Hneď 
po škole sa vydal na dráhu 
diplomata: okrem iného bol 

atašé na veľvyslanectve 
ČSSR v Číne, generálnym 

konzulom v Šanghaji, pôso-
bil ako veľvyslanec 

v Indonézii či Malajzii. Pred 
pôsobením v Južnej Kórei 
bol riaditeľom odboru Ázie 

a Pacifiku  
na Ministerstve zahranič-
ných vecí a európskych  

záležitostí SR.

Naše slalomárky Petra Vlhová a Veronika Velez Zuzulová budú o medaili bojovať na svahoch lyžiarskeho strediska Alpensia. SNÍMKA: IOC

Čo treba vedieť o ZOH

40
MINÚT

jazdy autom sú od seba 
vzdialené dve centrá ZOH: 
Alpensia v Pjongčangu a 

prímorské mesto Kangnung.
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smeruje celá štvrtina jej expor
tu. Správy OECD niekoľkokrát 
za sebou konštatujú vysokú ne
rovnomernosť príjmov. Inovačné 
výzvy vyžadujú utvárať priestor 
pre malé a stredné podniky, čo 
ďaleko zaostáva za reálnym sta
vom. Skutočná nezamestnanosť 
je omnoho vyššia, ako uvádza
jú štatistiky. Produktivita práce 
v službách je nízka. Veľmi váž
nej kríze čelí lodiarsky a ťaž
ký priemysel. Budúcnosť jadro
vej energetiky, do ktorej krajina 
vložila obrovské investície, je po 
nástupe novej vlády neistá. Kra
jina stojí pred celým radom váž
nych reforiem a reštrukturalizá
ciou ekonomiky, ktoré budú pre 
ňu veľmi bolestivé. Ekonomi
ka síce vykazuje takmer trojper
centný rast, ale nutnosť riešenia 
týchto problémov je vysoko ná
stojčivá.

V úvode ste spomenuli veľmi 
nepriaznivý demografický trend 
v Južnej Kórei. Ako je to s uplat-
nením mladej generácie?

V Kórei je takmer štvrtina ľu
dí vo veku 25 – 35 rokov neza
mestnaná alebo len na dočasný 
úväzok a vyše 10 percent vyso
koškolsky vzdelaných ľudí si ne

dokáže nájsť prácu. Symptoma
tická pre tento stav je aj situácia 
okolo startupov. V Kórei je oko
lo 30 000 startupov, z ktorých 62 
percent skončí do troch rokov. 
Buď nenájdu uplatnenie, alebo 
ich „pridusia“ čeboly. Táto situ
ácia je pre mladých ľudí demoti
vujúca. Problémy tohto druhu si 
už začala uvedomovať nová kó
rejská vláda, ktorá vlani založila 
na podporu malých a stredných 
podnikov nové ministerstvo 
a snaží sa legislatívou obmedziť 
monopolné postavenie veľkých 
holdingov v ekonomike. Mla
dí stoja aj pred sociálnym prob
lémom presadenia svojej indivi
duality a na druhej strane tradič
ných etických pút konfuciánskej 
subordinácie v rodine i v za
mestnaní. Trpia i tým, že rodi
čia a celá spoločnosť na nich kla
dú veľmi vysoké nároky. Keď ich 
nedokážu plniť, berú to ako zly
hanie, stratu tváre pred svojím 
okolím. Etický rámec očakávaní 
je taký veľký, že si dokonca ne
raz siahajú na život. Percento sa
movrážd mladých ľudí je v Juž
nej Kórei veľmi vysoké. Na ulici 
nikto neumiera od hladu ani ne
zamrzne od zimy, ale podľa in
dexu spokojnosti obyvateľstvo 

Kórey patrí medzi najnespokoj
nejšie vo svete. To všetko sa ne
gatívne podpisuje pod perspek
tívy ďalšieho rastu krajiny.

Na Slovensku patria juhokórej-
ské giganty – Samsung a Kia 
Motors – medzi najväčších za-
mestnávateľov. Ako to vnímate?

Po rozpade bipolárneho sve
ta a po veľkých politických zme
nách juhokórejské firmy v tom
to regióne videli obrovskú príle
žitosť investovať. Slovensko má 
z krajín strednej Európy najväč
ší počet investícií z Južnej Kórey, 
aj najväčší objem obchodu s ňou 

– vyše štyroch miliárd eur ročne. 
Je takmer sto spoločností, ktoré 
investovali na Slovensku. Kórea 
nám teda výrazne investične po
mohla a dala nám pracovné prí
ležitosti. Žiaľ, z jej strany sa ten
to potenciál už takmer vyčerpal. 
Dnes sa tamojšie firmy zameria
vajú oveľa viac na Latinskú Ame
riku a Juhovýchodnú Áziu. My 
už nedokážeme dostatočne atrak
tívne pritiahnuť z tejto krajiny 
veľké nové investície.

Kórejské produkty sú na Sloven-
sku dobre známe. Čo sa však 
dováža zo Slovenska na tamoj-
ší trh?

Žiaľ, ten veľký objem obcho
du je naviazaný predovšetkým 
na subdodávateľské aktivity kó
rejských spoločností pre Kia Mo
tors a Samsung Electronics. Náš 
export do Kórey je minimálny, 
v objeme len okolo 150 miliónov 
eur. My sa na jej trh nedokáže
me dostať z dvoch dôvodov. Jed
nak naša ekonomika neproduku
je takú diverzitu exportu, ktorá 
by si tam – napríklad na rozdiel 
od českého priemyslu – dokázala 
nájsť priestor. A jednak naše ma
lé a stredné podniky nie sú dosta
točne iniciatívne a nemajú v po

rovnaní s okolitými krajinami ta
ký potenciál, aby si vlastnými 
finančnými prostriedkami doká
zali zabezpečiť cesty do tohto te
ritória a pôsobenie v ňom.

Je niečo také, čo sa ľuďom z Kó-
rey vybaví v hlave, keď poviete, 
že ste zo Slovenska?

Za sponzorské peniaze kórej
ských spoločností sme dokáza
li zorganizovať niekoľko poby
tov kórejských novinárov, turis
tických organizácií aj zástupcov 
turistických časopisov na Slo
vensku. Vďaka tomu sa nám po
darilo Slovensko veľmi úspeš
ne dostať do povedomia Juhokó
rejčanov. Takisto za sponzorské 
peniaze sme investovali do we
bových stránok a do systému kó
rejského webového vyhľadáva
ča NAVER, ktorý vás pri zadaní 
akejkoľvek turisticky atraktívnej 
témy – napríklad prírodné scené
rie, kúpele, vínne cesty, kulinár
ske pochúťky či hrady – vždy za
vedie na Slovensko.

Čo zo Slovenska v tamojších ľu-
ďoch predovšetkým rezonuje?

Prírodné scenérie, kúpeľné ka
pacity, hrady, historické námes
tia našich miest a ako najnovšia 

téma vínna cesta. Vlani sa nám 
po dlhých komplikáciách koneč
ne podarilo zabezpečiť vývoz 
slovenských vín do Kórejskej re
publiky. Máme síce veľké problé
my konkurovať lacným čílskym, 
austrálskym, argentínskym či ju
hoafrickým vínam, ale postup
ne sa tam rodí zmysel pre kvali
tu slovenských vín. Podarilo sa 
nám dostať na Slovensko majite
ľa a hlavného redaktora najväč
šieho vinárskeho časopisu Wi
ne Review, ktorý si sám zaplatil 
cestu a napísal prekrásne člán
ky o našich vínach. Záujem je 
tiež o naše čokolády Lyra. Určité 
úspechy máme vo vývoze cyk
listického oblečenia a softvérov. 
V malých objemoch na kórej
skom trhu nájdete aj naše orga
nické biosnacky, tenisky Noves
ta, pivo Steiger. Začína sa pre
sadzovať slovenská Spinea so 
svojím priemyslom unikátnych 
kĺbových mechanizmov. Do kó
rejských aerolínií tento rok za
viedli slovenský systém na pa
cifikovanie nebezpečných pasa
žierov Lapaj. Medzi dlhodobo 
stabilné vývozné položky patria 
autá z produkcie Volkswagenu.

Ľubomír Souček,
mediálny riaditeľ SOV 

Náš export  
do Kórey je 
minimálny,  

len v objeme okolo 
150 miliónov eur. 

Veľvyslancom v Kórejskej republike je od roku 2014. SNÍMKA: ARCHÍV M. L.

Úvodné dva zápasy hokejového turnaja proti Olympijským športovcom z Ruska a USA odohrajú Slováci vo väčšej hale prímorského mesta Kangnung. SNÍMKA: IOC

v Pjongčangu 
40 minút jazdy autom a z dvoch 
olympijských dedín by sa špor
tovci mali na svoje športoviská 
prepraviť za 10 – 30 minút.

Hokej pri mori
V stredisku Alpensia sú kúsok od 
seba areály na beh aj skoky na 
lyžiach, biatlon a snoubordový 
big air i tobogan na sánkovanie, 
boby a skeleton. Iba o niečo 
ďalej je zjazdárske dejisko to
čivých disciplín Jongpchjong. 
Vzdialenejšie sú len dve horské 
športoviská – Phoenix (dejisko 
freestylových disciplín lyžovania 
a snoubordingu) a Čongson, kde 
budú rýchlostné zjazdárske sú
ťaže. Prímorský Kangnung bude 
hostiť všetky súťaže v halových 
športoch na ľade – ľadový hokej, 
krasokorčuľovanie, curling, kla
sické rýchlokorčuľovanie aj šort
trek. Slovenskí hokejisti odohrajú 
úvodné dva zápasy turnaja proti 
Olympijským športovcom z Ruska 
a USA v aréne Gangneung Hockey 
Centre. Hala s kapacitou 10tisíc 
miest bola slávnostne otvorená 
pred dvoma rokmi a jej vybudova

nie vyšlo v prepočte na viac ako 
80 miliónov eur. Posledný duel 
skupiny proti outsiderovi zo Slo
vinska absolvujú zverenci trénera 
Craiga Ramsayho na menšom šta
dióne Kwandong Hockey Centre 
v Pjongčangu. Aréna na mieste 
Kwandonskej univerzity prešla v 
posledných troch rokoch rozsiah
lou rekonštrukciou, po ktorej sa 
do nej zmestí 6tisíc divákov. 

Vyše stovka disciplín
Počet olympijských disciplín 
v juhokórejskom Pjongčangu po 
prvý raz v histórii ZOH prekročí 
stovku. Na ZOH 2014 v Soči sa 
súťažilo v 98 disciplínach, na 
ZOH 2018 bude počet disciplín 
už 102. V porovnaní so Soči 
ubudnú súťaže mužov a žien 
v snoubordovom paralelnom 
slalome. V snoubordingu na
miesto nich budú mať premiéru 
súťaže mužov i žien v big air. 
Okrem toho pribudli rýchlokor
čuliarske súťaže mužov i žien 
s hromadným štartom a mieša
né tímové súťaže v zjazdovom 
lyžovaní aj v curlingu. (sou)

Na tribúnach v priebehu medzinárodných pretekov v Jongpchjongu patrili Milan Lajčiak s manželkou k  jedným z mála zahraničných fanúšikov. SNÍMKA: ARCHÍV M. L.
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Slovensko žije už v týchto 
dňoch zimnou olympiádou

ROADSHOW 
Podujatie s účasťou 
bývalých aj súčasných 
športovcov sa v krajine 
zastaví v desiatich 
mestách.

Slovenský olympijský výbor 
pripravil k ZOH v Pjong-
čangu takzvanú Roadshow 
Slovenského olympijského 

tímu (SOT), prostredníctvom ktorej 
chce slovenskú verejnosť ešte viac 
zaangažovať do olympijského dia-
nia. Do Roadshow SOT sa osobne 
zapojili či ešte zapoja viacerí zná-
mi slovenskí olympionici a ďalší 
športovci – okrem členov našej vý-
pravy na ZOH 2018 vodní slalomá-
ri Michal Martikán, Ladislav Škan-
tár, Jana Dukátová, Jakub Grigar, 
rýchlostní kanoisti Erik Vlček, Ju-
raj Tarr, Peter Gelle, Denis Myšák, 
Adam Botek, Martina Kohlová, at-
léti Matej Tóth, Marcel Lomnic-
ký, strelkyňa Zuzana Rehák Štefe-
čeková, biatlonista Pavol Hurajt, 
plavec Richard Nagy, basketbalist-
ka Zuzana Žirková, hokejisti Jiří Bi-

cek, Zuzana Tomčíková či zjazdár-
ka Janka Gantnerová.

Od Bratislavy po Košice
Celá Roadshow Slovenského olym-
pijského tímu (SOT) odštartovala 
v deň skladania sľubu slovenskej 
olympijskej výpravy do Pjongčangu 
– v utorok 30. januára. Sprievodný 
program v bratislavskom nákup-
nom centre Eurovea sa začal už rá-
no. Po zložení sľubu v priestoroch 
historickej budovy Národnej rady 
SR popoludní zapálil prezident 
Slovenskej republiky Andrej Kiska 
slovenskú olympijskú pochodeň, 
ktorá odvtedy až do dňa otvorenia 
ZOH – 9. februára – putuje cez 
Slovensko so zastávkami spolu 
v desiatich mestách.

V nákupnom centre Eurovea ma-
la verejnosť možnosť popoludní po 
sľube sa stretnúť s našimi olympio-
nikmi, cestujúcimi do Pjongčangu, 
na autogramiáde. Z Bratislavy sa 
potom Roadshow presunula do Tr-
navy (1. februára), ďalšími zastáv-
kami sa stali Nitra (2. februára), 
Banská Bystrica (3. februára) a Lip-
tovský Mikuláš (4. februára). Dnes 
(5. februára) zavíta Roadshow SOT 
do Žiliny, kde sa verejnosť v Aupar-

ku bude môcť stretnúť s Ladisla-
vom Škantárom, Pavlom Hurajtom 
a s Richardom Nagyom. 

V utorok 6. februára nasledu-
je Martin (v Tulip Centre s účasťou 
Ladislava Škantára, Pavla Hurajta 
a Janky Gantnerovej), v stredu 
7. februára Košice (v Auparku 
Zuzana Žirková a Jirí Bicek), vo 
štvrtok 8. februára Poprad (vo 
Forume Ladislav Škantár, Mar-
cel Lomnický a Janka Gantnero-
vá) a napokon v piatok 9. februára, 
v deň otvorenia ZOH, Demänovská 
dolina – Jasná (s účasťou olympij-
ských šampiónov Michala Martiká-
na, Mateja Tótha, Ladislava Škantá-
ra, ako aj Jany Dukátovej a Zuzany 
Tomčíkovej). 

Súťaže aj výstava
Všade je či bude súčasťou Road-
show SOT zaujímavý sprievodný 
program, ktorého cieľom je priblí-
žiť olympijskú atmosféru všetkým 
fanúšikom športu. S tým súvisí aj 
možnosť nielen stretnúť sa s naši-
mi špičkovými športovcami, ale aj 
dotknúť sa skutočnej olympijskej 
pochodne, prežiť nezabudnuteľný 
olympijský športový deň a zapojiť 
sa do športových aktivít s využitím 

simulátorov virtuálnej reality a tre-
nažérov na cyklistiku, biatlon či 
vodný slalom. V deviatich mestách 
záujemcovia mohli či budú môcť 
navštíviť aj Zónu zdravia, ktorú pri-
pravil Hlavný partner SOV – zdra-
votná poisťovňa Dôvera.

Všade je súčasťou Roadshow 
aj unikátna výstava, predstavujú-
ca doterajšie účinkovanie našich 
olympijských výprav za 25 rokov 
existencie SOV, a predovšetkým 26 
našich olympijských medailistov, 
ktorí sa v ére samostatnosti Sloven-
ska postarali dovedna o 33 olym-
pijských medailí. Výstava predsta-
vuje aj našich medailistov zo ZOH 
v ére Československa, i našich naj-
sledovanejších športovcov v Pjong-
čangu (Anastasia Kuzminová, Petra 
Vlhová, Veronika Velez Zuzulová, 
Klaudia Medlová a družstvo hoke-
jistov) a ich súťažný program na 
ZOH 2018. 

Fanzóna v Jasnej
V Jasnej pod Chopkom bude 
program až dvojdňový, pretože 
celá Roadshow Slovenského olym-
pijského tímu tam vyvrcholí. SOV 
v spolupráci s Tatry mountain 
resorts (TMR) v našom „naj“ zjaz-

dárskom stredisku pripravil Arénu 
Slovenského olympijského tímu. 
V nej sa lyžiari a ďalší návštevníci 
Jasnej budú môcť 9. a 10. februára 
preniesť aj priamo do Pjongčangu 
a na diaľku držať palce našim 
olympionikom. Pozrú si aj módnu 
prehliadku a expozíciu fotografií 
oblečenia doterajších slovenských 
zimných olympijských výprav. 
„Návštevníci môžu počítať so zó-
nami zimných športov, party scé-
nou a fanúšikovskou základňou 
s vysielaním živých športových 
prenosov,“ informovala hovorkyňa 
spoločnosti TMR Zuzana Fabiá-
nová.

„Roadshow Slovenského olym-
pijského tímu je jedinečná príle-
žitosť, ako zažiť aspoň sprostred-
kovane olympijskú atmosféru na-
živo. Vyvrcholením podujatia, 
na ktoré už teraz pozývam verej-
nosť, je Aréna Slovenského olym-
pijského tímu v Jasnej, v ktorej po-
čas celých olympijských hier bude 
prebiehať zaujímavý sprievod-
ný program inšpirovaný myšlien-
kami olympizmu,“ povedal prezi-
dent SOV Anton Siekel.
 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV 
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Deti písali 
pohľadnice 
olympionikom
Po veľmi dobrých skúsenos-
tiach pred OH 2012 v Londýne, 
ZOH 2014 v Soči a OH 2016 
v Riu de Janeiro Slovenský 
olympijský výbor aj pred ZOH 
v Pjongčangu pripravil literárnu 
súťaž pre školy v podobe písa-
nia pohľadníc našim olympio-
nikom. SOV dal vyrobiť desať 
verzií pohľadníc s fotografiami 
našich aktuálnych zimných 
olympionikov, ktoré v celko-
vom počte 22-tisíc kusov distri-
buoval do škôl na celom Slo-
vensku. Až do začiatku febru-
ára mohli deti na SOV posielať 
pohľadnice so svojimi po-
zdravmi konkrétnym olympio-
nikom, ktoré im olympijský 
výbor doručí do Pjongčangu. 
A samotní olympionici z nich 
vyberú tie, ktoré ich najviac 
potešili a motivovali k dobrým 
a úspešným športovým výko-
nom na ZOH. Samostatné po-
hľadnice majú Anastasia 
Kuzminová, Paulína Fialková 
(obe biatlon), Petra Vlhová, 
Veronika Velez Zuzulová 
a Adam Žampa (všetci zjazdo-
vé lyžovanie), Klaudia Medlo-
vá (snoubording) a hokejový 
tím Slovenska. Na ďalších po-
hľadniciach sú spoločne viace-
rí zástupcovia krasokorčuľo-
vania, behu na lyžiach a sán-
kovania. (SOU)

Poštová známka 
k ZOH
Na príležitostnej poštovej 
známke vydanej k ZOH v Pjon-
gčangu je motív zjazdového ly-
žovania. Známku s nominál-

nou hodnotou 1 euro, ktorú 
Slovenská pošta vydala v nákla-
de 200-tisíc kusov, predstavili 
19. januára v Jasnej. K známke 
bola vydaná aj obálka prvého 
dňa (FDC) s motívom biatlonu 
a príležitostná pečiatka s pikto-
gramami rôznych olympijských 
športov. Autorom špeciálnej 
poštovej známky je slovenský 
ilustrátor, grafik a maliar Peter 
Uchnár.  (SOU) 

HN15275

Slovenský olympijský oheň pred Euroveou zapálil sánkar Jozef Ninis, ktorého čaká štvrtý olympijský štart. Sánkarsky olympionik Marek Solčanský si v rámci Roadshow SOT odskúšal cyklistický trenažér. SNÍMKY: SOV/M. ZAJAČEK
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