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Čo ukázali Slováci na ZOH    Spoveď jedinej slovenskej 
medailistky    Súmár výsledkov našich športovcov

Medailovo najúspešnejšie ZOH, ale...
VYSTÚPENIE 
SLOVÁKOV 
Bilancia jednej zlatej, 
dvoch strieborných 
medailí a troch piatych 
miest v Pjongčangu je 
najhodnotnejšia 
v histórii našej účasti 
na ZOH.

Ovšetky medaily sa po
starala jediná žena – fe
nomenálna Anasta
sia Kuzminová. Rodáč

ka z ruského Tumeňa, ktorá už 
desať rokov žije na Slovensku, si 
v Pjong čangu pripísala viacero 
historických primátov. 

Prekonala 
Hochschornerovcov
S celkovou bilanciou troch zla
tých a troch strieborných me
dailí sa dostala na čelo rebríčka 
našich najúspešnejších olympio
nikov pred vodnoslalomárskych 
bratov Hochschornerovcov 
(3 – 0 – 1). V individuálnych 
disciplínach je aj najúspešnejšou 
ženou v histórii biatlonu na ZOH 
a zároveň prvou, ktorá si vybojo
vala medailu v každej zo štyroch 
individuálnych disciplín.

O pjongčanských výkonoch 
dvojnásobnej matky môžeme ho
voriť len v superlatívoch. Je obdi
vuhodné, ako sa v krutých klima
tických podmienkach s veľkými 
mrazmi a so silným vetriskom vy
burcovala k výnimočným výko
nom po tom, čo jej na úvod v pre
tekoch na 7,5 kilometra nevyšla 
ďalšia obhajoba zlata po Vancou
veri 2010 a Soči 2014. Žiaľ, kal
kulovať s jej štartom pod štyrmi 
kruhmi ešte aj v Pekingu 2022 je 
nereálne. V auguste bude mať 34 
rokov a podľa jej výrokov má už 
len dve športové ambície – stať sa 
aspoň raz aj majsterkou sveta a na 
veľkej súťaži na dlhších tratiach 
skoliť všetkých 20 terčov.

„Sme veľmi hrdí na to, čo Nas
ťa dokázala. Ale nielen na jej me
daily, ale aj na celý životný prí
beh a na to, ako sa prezentuje na 
verejnosti a aký vplyv má na mla
dú generáciu. Olympijský príbeh 

Kuzminovej sa končí, ale nesmie 
sa končiť jeho vplyv na slovenský 
šport,“ poznamenáva prezident 
SOV Anton Siekel.

Medzi špičkou aj P. Fialková 
a Vlhová
O ďalšie dve slovenské indivi
duálne bodované umiestenia 
na ZOH 2018 sa postarali takis
to ženy, ku ktorým sa viazali 
naše nemalé očakávania. Kým 
pre biatlonistku Paulínu Fial
kovú bolo piate miesto na 15 
kilometrov (a k tomu aj podiel 
na senzačnom piatom mieste 
ženskej štafety na 4 x 6 kilomet
rov, v ktorej s ňou boli aj Ivona 
Fialková, Terézia Poliaková a, sa
mozrejme, Kuzminová) mierne 
nad plán a bola s ním navýsosť 
spokojná, zjazdárku Petru Vlho
vú takisto piate miesto v alpskej 
kombinácii príliš neuspokojilo. 
Výsledok v disciplíne, ktorú išla 
na veľkej súťaži prvý raz, bol 
pre ňu síce fajn, ale nemohol 

zmierniť jej sklamanie z 13. 
miesta v slalome, v ktorom mala 
netajené medailové ambície. Ani 
takisto 13. miesto v obrovskom 
slalome nenaplnilo jej očakáva
nie. Svoje kľúčové olympijské 
súťaže psychicky nezvládla.

Zuzulovej rozlúčka
V popredné umiestenie sme dú
fali aj v prípade snoubordistky 
Klaudie Medlovej, ktorá naň 
mala šancu až v dvoch disciplí
nach. Pre špičkovú pretekárku 
sa však olympiáda skončila ne
šťastne. V slopestyle ju v prvej 
jazde silný vietor prudko zrazil 
zo vzduchu na zem a v druhej 
jazde, ešte silno otrasená, tiež 
spadla. V big air ju postihli pády 
po obidvoch skokoch. Keby jej 
ten druhý vyšiel, mohla ísť do 
finále.

Verejnosť zrejme mala veľké 
očakávania aj od zjazdárky Vero
niky Velez Zuzulovej. Ale v jej prí
pade bol zázrak, že po septem

brovej operácii kolena vôbec moh
la nastúpiť. Laikovi sa 17. miesto 
v slalome od vlaňajšej svetovej 
dvojky v tejto disciplíne málilo, 
ale v zjazdárskom svete mal re
kordne rýchly návrat „Zuzu“ veľ
ký ohlas. Dostalo jej veľa uznania. 
Pre vlajkonosičku našej výpra
vy na slávnostnom otvorení ZOH 
2018 bolo jej olympijské vystúpe
nie posledné súťažné v kariére. 
V júli bude mať 34 rokov a roz
hodla sa svoju pozoruhodnú ka
riéru ukončiť.

Málo prísľubov
Tri spomínané pretekárky vo 
veku 25 (Fialková), 22 (Vlhová), 
resp. 24 rokov (Medlová) pred
stavujú našu budúcnosť v zim
ných športoch. Žiaľ, medzi ďal
šími mladšími športovcami sa 
objavilo málo prísľubov výraz
nejších výsledkov. Výnimkami 
môžu byť krasokorčuliarka Nico
le Rajičová (23 rokov), narodená 
a žijúca v USA, prípadne zjaz

dárski bratia Adam a And reas 
Žampovci (27 a 24) a dúfajme, 
že aj najmladšia členka našej 
výpravy, zjazdárka Soňa Morav
číková (18). Mladšie biatlonistky 
síce v štafete predviedli životné 
výkony, ale v individuálnych sú
ťažiach skončili ďaleko vzadu. 

V ďalších individuálnych špor
toch dosiahli najlepšie výsled
ky zväčša veteráni – v mužskom 
biatlone Matej Kazár (34 rokov) 
a Martin Otčenáš (30), v behu na 
lyžiach Peter Mlynár (30) a Ale
na Procházková (33) a v sánkova
ní sa najvýraznejšie presadzoval 
Jozef Ninis (36). Naša pjongčan
ská výprava s 56 športovcami ma
la vekový priemer takmer 30 ro
kov, čo neveští do budúcnosti ve
ľa dobrého.

Čo ďalej?
„Zaznamenali sme 26 umiestení 
v prvej polovici štartového poľa, 
z toho 16 v prvej tretine. Zhru
ba to zodpovedá aj predošlým 
olympiádam. Musíme si uvedo
miť, že okrem profesionálnych 
športovcov sme tu mali aj veľa 
takých, ktorí sa, žiaľ, môžu pri
pravovať len na amatérskej úrov
ni. Ak máme ísť vyššie, musia 
nastať systémové zmeny,“ hovorí 
vedúci slovenskej výpravy na 
ZOH v Pjongčangu a športový 
riaditeľ SOV Roman Buček.

„Olympijská medaila je symbol. 
Všetci po nej túžime. Ale túžiť 
iba po medailách by bolo plytké. 
Hlavné je, aby športové úspechy 
vysielali pozitívny signál smerom 
k dôležitosti športovania pre mlá
dež. Podmienky na Slovensku na 
šport nie sú dobré a čaká nás veľa 
práce pri presviedčaní kompetent
ných orgánov, že podpora špor
tu sa oplatí a že financovanie prí
pravy talentov nemôže spočívať 
len na pleciach rodičov. Potrebuje
me systémový prístup a vytvore
nie profesionálnych podmienok. 
Do budúcnosti pred nami stojí ve
ľa výziev. Je falošné očakávať, že 
naše olympijské výpravy budú na
ďalej nosiť domov medaily, ak sa 
zásadne nezmenia pomery, v kto
rých sa na Slovensku vykonáva 
šport,“ povedal na záverečnej tla
čovej besede v Slovenskom dome 
Anton Siekel.

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV
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HOKEJOVÝ TUrNaJ

Hokejisti si na hrách skomplikovali olympijskú budúcnosť

Predposledné 11. miesto 
slovenských hokejistov 
na olympijskom turnaji 
nebolo len potvrdením 

rovnakého umiestnenia z podu
jatia pred štyrmi rokmi. Môže 
mať aj výrazný vplyv na účasť 
národného tímu na ďalšej zim
nej olympiáde v Pekingu 2022. 
Všetko nasvedčuje tomu, že sa 
reprezentácia na nasledujúce 
hry priamo nekvalifikuje.

 Miestenku na turnaj pod pia
timi kruhmi si zabezpečí osem 
najlepších tímov svetového reb
ríčka IIHF po majstrovstvách 
sveta 2019. V tom aktuálnom 
patrí Slovensku až 10. miesto.

Gól za sto bodov
Všetko mohlo byť pritom inak, 
ak by Slováci dobre rozohraný 

olympijský turnaj doviedli k ví
ťazstvu v skupine. Po triumfe  
3 : 2 s Ruskom stačilo triumfovať 
nad Slovinskom a postúpili by 
priamo do štvrťfinále. 

Najhoršie by tak skončili na  
6. mieste, čo v prepočte na sveto

vý rebríček znamená 120 bodov 
navyše. „Z takýchto sklamaní sa 
človek najviac naučí, ale mohli 
prísť neskôr. My sme to mali ro
zohrané dobre, stačilo si to jed
ným gólom uľahčiť,“ povedal pre 
agentúru TASR generálny ma
nažér Miroslav Šatan po prehre 
s USA 1 : 5 a definitívnom vy
radení tímu z olympijského tur
naja. Aby sa Šatan a spol. vyhli 
náročnej olympijskej kvalifiká
cii, museli by na zostávajúcich 
dvoch svetových šampionátoch 
v Dánsku 2018 a na Slovensku 
2019 uhrať minimálne postup do 
štvrťfinále. Ani to však v súbo
ji o spomínané ôsme miesto reb
ríčka nemusí v konkurencii Bie
loruska, Nórska, Švajčiarska či 
Nemecka stačiť. Práve Nemecko 
urobilo ziskom striebra dôležitý 

krok smerom k priamej účasti na 
ZOH v Pekingu, keď sa vyšvihlo 
na siedme miesto rebríčka. 

Pochvala pre brankárov
Za najspoľahlivejšiu súčasť muž
stva označil Šatan na turnaji 
oboch brankárov – Branislava 
Konráda a Jána Laca. „V ostat
nom, ak by sme to detailizovali, 
boli rezervy v riešení niektorých 
herných činností, samozrejme, 
že tam boli rezervy pri tých 
vysokých rýchlostiach, v akých 
sa hralo,“ skonštatoval Šatan. 
Pohľad na produktivitu potvr
dzuje, že útočníci nedokázali 
splniť to, čo sa od nich očakáva
lo. Najproduktívnejšími sa totiž 
so štyrmi bodmi stali obranco
via – Peter Čerešňák a Dominik 
Graňák. Vladimír Trávniček

Sme hrdí na to, čo 
Nasťa dokázala. Ale 

nielen na jej 
medaily, ale aj na 
celý životný príbeh 

a na to, ako sa 
prezentuje a aký 

vplyv má na mladú 
generáciu.

anton Siekel, 
prezident Slovenského  
olympijského výboru

Medailovými nádejami o štyri roky by mali byť lyžiarka Petra Vlhová (vľavo), biatlonistka Paulína Fialková (vpravo hore) a snoubordistka Klaudia Medlová. 
 Snímky: ReuteRS, tASR/m. BAumAnn

Slovenskí hokejisti skončili na olympiáde na predposlednom mieste rovnako ako na 
predchádzajúcich hrách v Soči 2014. SnímkA: tASR/m. Svítok

Svetový rebríček IIHF  
(po ZOH 2018)

  1. Kanada 4 045 bodov
  2. rusko 4 040
  3. Švédsko 3 850
  4. Fínsko 3 820
  5. Česko 3 740
  6. USa 3 725
  7. Nemecko 3 610
  8. Švajčiarsko 3 405
  9. Nórsko 3 310
10. Slovensko 3 220
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teší ma, že dokážem prinášať radosť
rOZHOVOr  
Už trojnásobná 
olympijská víťazka 
a trojnásobná 
medailistka 
z Pjongčangu Anastasia 
Kuzminová odpovedala 
na otázky médií. 

Počas olympiády ste ťažili z naj-
lepšej bežeckej formy. Pri ktorej 
zo šiestich súťaží, na ktoré ste 
nastúpili, sa vám išlo najlepšie?

Celá táto zimná sezóna svedčí 
o tom, že mám v nej životnú be-
žeckú formu. Som veľmi rada, že 
sa nám podarilo udržať ju aj na 
olympijské hry. Každá jedna súťaž 
na olympiáde bola pre mňa nie-
čím výnimočná. Ťažko teraz po-
vedať, či som sa po niektorej cíti-
la viac unavená, alebo viac v po-
hode. Náš biatlonový program 
bol veľmi nabitý. Medzi súťažami 
sme mali jeden-dva dni na oddych 
a nie vždy bol ten časový odstup 
postačujúci. Bolo dôležité poznať 
a počúvať svoje telo. 

Už na letisku vo Viedni vás ví-
tali desiatky príbuzných či zá-
stupcov médií, zopakovalo sa to 
aj v Bratislave. Čakali ste taký-
to záujem?

Som vďačná za takýto hojný po-
čet, ktorý som neočakávala. Aj ta-
kéto vrelé privítanie bolo pre mňa 
veľmi dôležité. Prevláda vo mne 
veľká radosť, aj keď možno poču-
jete, že už ledva rozprávam. Z de-
jiska olympijských hier sme ces-
tovali dlhých 27 hodín a orga-
nizmus neoklamete. Prežívam 
momentálne neskutočnú radosť, 
ale aj únavu. 

Po príchode do Bratislavy ste 
museli cestovať ďalších dvesto 
kilometrov domov do Banskej 
Bystrice. Počkali na vás deti?

Keď sme dorazili večer domov, 
tak detičky už spali. 

V týždni po olympiáde vás čaka-
lo privítanie v Banskej Bystrici 
a ďalšie sponzorské akcie. Nena-
rušilo to prípravu na ďalšie pre-
teky?

Nám sa sezóna ešte nekončí. 
Krátko budeme doma a plánova-

li sme, aby sa tieto akcie konali 
v obmedzenom režime. Ešte som 
sa musela sústrediť na prípravu 
na preteky Svetového pohára, ča-
ká ma osem súťaží. Dôležité je, že 
som druhá v celkovom poradí. Vý-
sledky na olympiáde ma povzbu-
dili do ďalších podujatí a je ško-
da, že sa body z Pjongčangu ne-
započítavali do Svetového pohára. 
Olympiáda je však iná súťaž, kde 
treba ukázať, čo v sebe máme. Te-
raz musím nájsť v sebe ešte ďal-
šie sily.

Dokážete si udržať olympijskú 
výkonnosť aj do zvyšku biatlono-
vej sezóny?

Budem sa o to snažiť, aj keď 
momentálne sa cítim unavená. 
Ale je dobrým znakom a signá-
lom, že počas celých olympijských 
hier a všetkých súťaží som bo-
la v porovnaní bežeckých časov 
jednotkou. A aj pri miernej únave 
som dokázala prevýšiť ostatné sú-
perky na trati. 

Kde ste počas 27-hodinovej cesty 
nechali tri vzácne medaily?

Mala som ich v príručnej bato-
žine, lebo takéto vzácne kovy by 
nebolo správne nechávať v batoži-
novom priestore. Po návrte domov 
som si potrebovala oddýchnuť, 
stráviť pár dní v súkromí s deťmi 
a absolvovať niektoré povinnosti, 

ktoré som nemohla obísť. V prie-
behu týždňa som potrebovala as-
poň päť tréningových dní, aby 
som sa dostala do podobnej for-
my, akú som mala počas ZOH. 

Ako ste komunikovali s rodinou, 
sledovala vaše biatlonové zápo-
lenia?

Každý deň sme boli v telefonic-
kom spojení. Olivia ma sledovala 
doma pri obrazovke a mávala mi 
najmä pri medailových ceremo-
niáloch. Jelisej mohol preteky sle-
dovať v škole so spolužiakmi. Pre-
to som škole vďačná, že to mohli 
deti sledovať, aby videli, čo zname-
najú zimné olympijské hry a ako 
treba bojovať a reprezentovať štát. 

Na každej z posledných troch 
olympiád ste stáli na najvyššom 

stupni. Ktoré hry ste si najviac 
užívali?

Každá jedna olympiáda pri-
niesla iné emócie a iné zážit-
ky. Na prvej to boli dve medaily, 
na druhej jedna a teraz zrazu tri. 
Tak že tá posledná bola najúspeš-
nejšia. Užívala som si to veľmi pra-
covne – program bol taký nabitý, 
že som ledva stíhala oddychovať. 

V prvých pretekoch ste skonči-
li až na 13. mieste v šprinte. Čo 
vám pomohlo sa pozitívne na-
ladiť do ďalších, stíhacích pre-
tekov?

Keď dlhodobo ťažko pracujete 
a makáte na sebe, za vaším výko-
nom stojí mnoho ľudí v realizač-
nom tíme. Ten veľký kolektív, kto-
rý je pripravený aj o polnoci pre 
vás urobiť čokoľvek, takže sa  
nesmiete nechať ovládnuť negatív-
nymi pocitmi z pretekov. A kaž-
dé ráno znova vstaneš, povieš si, 
čo bolo, a posúvaš sa ďalej. Z kaž-
dého mínusu treba urobiť plus 
a vždy to využiť v dobrom. 

Nemrzí vás, že sa vám ešte ne-
podarilo splniť jednu z pretekár-
skych túžob, a to vyčistiť počas 
pretekov všetky terčíky?

Bohužiaľ, tento cieľ ešte nemám 
splnený. Ale sezóna sa ešte nekon-
čí a mám niekoľko ďalších šancí 
a pokusov si ho splniť. 

Budete pokračovať v profesionál-
nej biatlonovej kariére aj v ďalšej 
sezóne 2018/2019?

Myslím si, že teraz nie je ten 
správny čas na túto otázku. 

Kým ste si vybojovali zlato, bo-
li ste dvakrát na druhom najvyš-
šom stupienku. Na čo ste pri odo-
vzdávaní strieborných medai-
lí mysleli?

Pozerala som na ten najvyš-
ší stožiar s tým, že tá naša vlajka 
tam stále nie je. Tvrdo som praco-
vala na tom, aby sa ďalšie prete-
ky podarili. Už od štartu pretekov 
s hromadným štartom som na-
stúpila s tým, že to musím dať od 
prvej do poslednej rany tak, aby 
sa tam tá slovenská vlajka dví-
hala. Bolo mojím snom finišovať 
v cieľovej rovinke s vlajkou nad 
hlavou a tretíkrát si zaspievať na 
olympiáde slovenskú hymnu. 

Ako by ste zhodnotili výkony 
ďalších slovenských biatlonistiek 
v Pjongčangu, sestier Fialkových 
a Terézie Poliakovej?

Chcela by som ich pochváliť za 
to, aký pekný výkon sa nám poda-
ril v štafete. Po nepríjemnej situá-
cii, ktorá nastala v miešanej štafe-
te, som rada, že Paulína Fialková 
je silná športovkyňa. Vzchopila sa 
a ukázala, čo v sebe má. Som ne-
skutočne rada, že Terézia Poliako-
vá predviedla svoj najlepší výkon 
práve v štafetách.  

A čo by ste odkázali malým diev-
čatám, ktorým aj vďaka vám mo-
hol biatlon učariť?

Chcem im povedať, aby sa ničo-
ho nebáli. Aby si verili a aby išli 
do toho s vedomím, že šport pri-
náša krásne zážitky, ale aj veľa 
smoly. Aj tá je prítomná, no práve 
ona nás učí nielen v športovej ka-
riére, ale i v živote byť silnejšími. 

Ziskom troch medailí ste urobi-
li radosť mnohým ľuďom. Čo by 
urobilo radosť vám?

To, kvôli čomu športujem, je 
práve tá vďačnosť. Stačí vysloviť 
svoje pocity a ja budem rada. Biat-
lon a šport nerobím pre získavanie 
medailí, aj keď je to veľmi krásne. 
Najviac ma tešia úsmevy a emó-
cie ľudí a to, že svojimi výkonmi 
dokážem prenášať pozitívne emó-
cie a nálady do rodín. Pokiaľ naše 
výkony dokážu posunúť verejnosť 
bližšie k športu, pohybu a zdravé-
mu životnému štýlu, tak to bude 
na nezaplatenie. A z toho budem 
veľmi tešiť.

Vladimír Trávniček ©hn

vladimir.travnicek@mafraslovakia.sk

ČO NáS NAJVIAC 
POTEšILO NA zOh 
V PJONGČANGU
BIATLON 
absolutórium patrí anastasii 
Kuzminovej. Triumf na 12,5 km 
s hromadným štartom, striebra 
na 15 km aj v stíhacích prete-
koch na 10 km, 13. miesto na 
7,5 km a podiel na piatom 
mieste ženskej štafety – to je 
úžasná bilancia. pod dvoma bo-
dovanými umiestneniami je 
podpísaná paulína Fialková, 
ktorá na 15 km skončila piata 
(na 7,5 km jedenásta) a spoloč-
ne so svojou mladšou sestrou 
Ivonou Fialkovou a s Teréziou 
poliakovou prispela k skvelému 
piatemu miestu štafety. 

 
zJAzdOVé LyžOVANIE 
petra Vlhová príjemne prekvapi-
la piatym miestom v kombiná-
cii, ale 13. miestami v obrov-
skom slalome a najmä v slalo-
me veľmi zaostala za očakáva-
niami, ktoré vo verejnosti aj 
v nej samej boli medailové. 
Veronika Velez Zuzulová sa po 
septembrovej operácii kolena 
v 78-člennom štartovom poli 
rozlúčila s kariérou 17. miestom 
v slalome.

 
KrASOKOrČUľOVANIE 
Nicole rajičová v súťaži žien 
skončila 14. z 30 účastníčok, 
podala výkon na hranici svojho 
osobného maxima.

 
ľAdOVý hOKEJ 
Úvodné víťazstvo 3 : 2 nad jas-
ne favorizovaným tímom 
Olympijských športovcov 
z ruska bolo senzáciou, ale po-
tom prišli tesné prehry s USa aj 
so Slovinskom a po ďalšej pre-
hre s USa v boji o štvrťfinále až 
konečné 11. miesto.

 
BEh NA LyžIACh 
Najlepším výsledkom bolo 23. 
miesto petra mlynára v šprinte 
klasicky v konkurencii 80 prete-
károv.

 
SáNKOVANIE 
Jozef Ninis v prvej jazde na jed-
nosedadlových saniach dosia-
hol siedmy najlepší čas, ale po 
veľkej chybe v ďalšej jazde sa 
prepadol až na konečné 25. 
miesto.

 
SNOUBOrdING 
ambície v prípade Klaudie 
medlovej boli veľké, ale 
v disciplínach slopestyle aj v big 
air skončila po pádoch takmer 
na chvoste štartového poľa.

Michal Martikán
vodný slalom

2

2

1

Pavol a Peter
Hochschornerovci
vodný slalom

3

0

1
Anastasia Kuzminová
biatlon

3

3

0
Elena Kaliská
vodný slalom

2

0

0
Matej Tóth
atletika

1

0

0

Martina Moravcová
plávanie

0

2

0
Zuzana Štefečeková
športová streľba

0

2

0

Ladislav a Peter
Škantárovci
vodný slalom

1

0

0
Erik Vlček
rýchlostná kanoistika

0

2

1

Richard Riszdorfer
rýchlostná kanoistika

0

1

1
Michal Riszdorfer
rýchlostná kanoistika

0

1

1
Slavomír Kňazovický
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Jozef Krnáč
džudo

0

1

0
Juraj Tarr
rýchlostná kanoistika

0

2

0
Radoslav Židek
snoubording

0

1

0

David Musuľbes
zápasenie

0

1

0
Matej Beňuš
vodný slalom

0

1

0

Slovenský olympijský výbor oslavuje 25 rokov. Počas tohto obdobia sme spolu 
s našimi úspešnými reprezentantmi oslávili 36 olympijských medailí.

UŽ 25 ROKOV SME JEDEN TÍM

Tibor Linka
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Denis Myšák
rýchlostná kanoistika

0

1

0
Juraj Bača
rýchlostná kanoistika

0

0

1
Pavol Hurajt
biatlon

0

0

1
Danka Barteková
športová streľba

0

0

1
Jozef Gönci
športová streľba

0

0

2
Juraj Minčík
vodný slalom

0

0

1

www.olympic.sk
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Bolo mojím snom 
finišovať na ZOH 

so slovenskou 
vlajkou nad 

hlavou.

Tretia účasť na ZOH, tretie olympijské zlato a tri kovy z Pjongčangu. Anastasia Kuzminová zariadila pre Slovensko najúspešnej-
šie zimné hry v histórii.  Snímka: TaSR/m. Baumann
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Účasť slovenska na ZOH v obrazoch

9. februára I Na plochu olympijského štadióna počas otváracieho ceremoniálu priviedla slovenskú výpravu vlajkonosička Veronika Velez Zuzulová.  Snímka: TaSR/m. SvíTok

10. februára I Prvým Slovákom, ktorý zasiahol do súťaží, bol sánkar Jozef Ninis. Po 
chybe v druhej jazde obsadil 25. miesto.  Snímka: TaSR/m. Sohn

13. februára I Z bežcov na lyžiach sa na ZOH najviac darilo Petrovi Mlynárovi. V šprin-
te jednotlivcov dobehol na 23. mieste.  Snímka: TaSR/m. SvíTok

14. februára I Hokejisti predviedli senzačný vstup do turnaja. Víťazný gól proti favorizovanému Rusku (3:2) 
strelil Peter Čerešňák.  Snímka: ReuTeRS

15. februára I Za striebrom Kuzminovej sa pekným piatym 
miestom prezentovala aj Paulína Fialková.  Snímka: TaSR/m. Baumann

17. februára I Deň zisku našej jedinej zlatej medaily z Pjongčangu. Anastasia Kuzminová si s vlajkou v rukách prišla po suverénne 
víťazstvo v pretekoch s hromadným štartom.  Snímka: ReuTeRS

23. februára I Rodáčka z New Yorku Nicole Rajičová obsadila 14. miesto, čo je najlepší krasokorčuliarsky výsledok Sloven-
ska na zimných olympijských hrách v ére samostatnosti Slovenska.  Snímka: ReuTeRS
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sumár výsledkov slovákov na ZOH
UmIeSTenIa  
Pohľad na kompletný 
sumár výsledkov 
slovenských športovcov 
na zimných 
olympijských hrách 
prezrádza, že našu 
výpravu v Pjongčangu 
ťahali najmä ženy.

na zimných olympijských 
hrách v Pjongčangu re-
prezentovala Slovensko 

výprava s 56 športovcami. Štarto-
vali v siedmich z celkového počtu 
15 športových odvetví v programe 
ZOH. Zo športovcov „do hry“ 
zasiahlo 54 – na žiadnu súťaž 
nenastúpila biatlonistka Alžbeta 
Majdišová a ani minútu neodchy-
tal tretí brankár Patrik Rybár.

Najlepšie výsledky  
Slovákov a ich odmeny
Zlato, 50-tisíc eur
AnAstAsiA KuZminová, 
biatlon – 12,5 km s hromadným 
štartom
striebro, 40-tisíc eur
AnAstAsiA KuZminová,  
biatlon – stíhacie preteky  
na 10 km
striebro, 40-tisíc eur
AnAstAsiA KuZminová, 
biatlon – vytrvalostné preteky  
na 15 km
5. miesto, 15-tisíc eur
PAulínA FiAlKová,  
biatlon – vytrvalostné preteky  
na 15 km
5. miesto, 15-tisíc eur
PetrA vlhová,  
zjazdové lyžovanie – alpská kom-
binácia
5. miesto, 48 750 eur (spolu)
PAulínA FiAlKová,  
AnAstAsiA KuZminová,  
teréZiA PoliAKová,  
ivonA FiAlKová,  
biatlon – miešaná štafeta

Celková výška odmien pre špor-
tovcov dosahuje sumu 208 750 
eur. Odmeny pre členov reali-
začných tímov sú navyše a v cel-
kovej výške maximálne 33 per-
cent z výšky odmien športovcov 
(v prípade štafety sa však výška 
vypočítava zo základnej sumy 
na prvého člena, t. j. 15 000 eur). 
Polovicu uvedenej sumy uhradí 
Slovenský olympijský výbor, po-
lovicu z verejných zdrojov Mi-

nisterstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR.

Sumár výsledkov  
v jednotlivých športových 
odvetviach
Za názvom športu v zátvorke na-
sleduje celkový počet slovenských 
športovcov – muži/ženy. V indivi-
duálnych športoch za príslušnou 
disciplínou nasleduje umiestenie 
a v zátvorke celkový počet zúčast-
nených. Pri biatlone treba brať do 
úvahy, že do stíhacích pretekov 
postúpilo len prvých 60 mužov 
a žien z úvodných rýchlostných 
pretekov a do pretekov s hromad-
ným štartom len najlepšia tridsiat-
ka z rebríčka na nasadzovanie. 

BIATLON  
(10 – 5/5)
 

Šimon BArtKo: 
10 km – 74. (87), štafeta na 
4x7,5 km – 18. (18, stiahnutí  
z trate)
tomáŠ hAsillA:  
10 km – 70. (87), 20 km – 86. (86.), 
štafeta na 4x7,5 km – 18. (18, stiah-
nutí z trate)
mAteJ KAZár:  
10 km – 22. (87), stíhacie prete-
ky na 12,5 km – 31. (60), 20 km 
– 34. (86), miešaná štafeta – 20. 
(20, stiahnutí z trate), štafeta na 
4x7,5 km – 18. (18, stiahnutí  
z trate)
mArtin otČenáŠ: stíhacie pre-
teky na 12,5 km – 27. (60), 10 km – 
52. (87), 20 km – 84. (86.), miešaná 
štafeta – 20. (20, stiahnutí z trate), 
štafeta na 4x7,5 km – 18. (18, stiah-
nutí z trate)
miChAl ŠimA: 20 km – 85. (86)
ivonA FiAlKová: 15 km – 64. 
(87), 7,5 km – 74. (87), štafeta na 
4x6 km – 5. (18)
PAulínA FiAlKová: 15 km – 
5. (87), 7,5 km – 11. (87), 12,5 km 
s hromadným štartom – 21. (30), 
stíhacie preteky na 10 km – 38., 
štafeta na 4x6 km – 5. (18), mie-
šaná štafeta – 20. (20, stiahnuté 
z trate)
AnAstAsiA KuZminová: 
12,5 km s hromadným štartom – 
1. (30), stíhacie preteky na 10 km 
– 2., 15 km – 2. (87), 7,5 km – 13. 
(87), štafeta na 4x6 km – 5. (18), 
miešaná štafeta – 20. (20, stiahnu-
té z trate)
teréZiA PoliAKová: 7,5 km – 
83. (87), 15 km – 87. (87), štafeta na 
4x6 km – 5. (18)
AlŽBetA mAJDiŠová: nenastú-
pila na žiadnu súťaž

KRASOKORČUĽOVANIE  
(3 – 1/2)
 

luKáŠ CsÖlleY  
– luCie mYsliveČKová:  
tance na ľade – 20. (24)
niCole rAJiČová: ženy - 14. (30)

BEH NA LYŽIACH 
(5 – 3/2)

 
Peter mlYnár:  
šprint klasicky – 23. (80), 15 km 
voľne – 67. (119), tímový šprint (so 
Segečom) – 22. (28), 50 km klasic-
ky s hromadným štartom – 51. (71)
AnDreJ seGeČ:  
šprint klasicky – v kvalifikácii 56. 
(80), 15 km voľne – 87. (119), tímo-
vý šprint (s Mlynárom) – 22. (28), 
50 km klasicky s hromadným štar-
tom – 53. (71)
miroslAv ŠuleK:  
šprint klasicky – v kvalifikácii 61. 
(80), 15 km voľne – 80. (119), 50 
km klasicky s hromadným štar-
tom – nedokončil
BArBorA Klementová:  
šprint klasicky – v kvalifikácii 53. 
(68), tímový šprint (s Procházko-
vou) – 18. (21)
AlenA ProCháZKová:  
šprint klasicky – v kvalifikácii 31. 
(68), 30 km klasicky s hromadným 
štartom – 36. (47), 10 km voľne – 
58. (90), tímový šprint (s Klemen-
tovou) – 18. (21)

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE 
(7 – 3/4)

mAteJ FAlAt: obrovský slalom – 
50. (110), alpská kombinácia – ne-
dokončil slalomovú časť, slalom – 
nedokončil 2. kolo
ADAm ŽAmPA: alpská kombiná-
cia – 22. (65), slalom – 24. (108), 
obrovský slalom – 25. (110), mieša-
né tímy – 9. – 16. (16)
AnDreAs ŽAmPA: slalom – 35. 
(108), super-G – 39. (62), obrovský 
slalom – nedokončil 2. kolo, mieša-
né tímy – 9. – 16. (16)
BArBArA KAntorová: alpská 
kombinácia – 18. (28), zjazd – 29. 
(39), slalom – 34. (78), super-G – 
35. (45), obrovský slalom – 41. (81)
soŇA morAvČíKová: obrovský 
slalom – 37. (81), slalom – nedokon-
čila 1. kolo
PetrA vlhová: alpská kombi-
nácia – 5. (28), obrovský slalom – 
13. (81), slalom – 13. (78), super-G 
– 32. (45), zjazd – nedokončila, 
miešané tímy – 9. – 16. (16)
veroniKA veleZ ZuZulová: 
slalom – 17. (78), miešané tímy –  
9. – 16. (16)

 
SNOUBORDING  
(1 – 0/1)

KlAuDiA meDlová:  
big air – 23. v kvalifikácii (26),  
slopestyle – 24. vo finále (26)

Slovenských olympionikov s hrdosťou podporujú

Exkluzíny partner Generálni partneri

Dodávatelia

Mediálni partneri

Hlavní partneri Partner

I N Z E R C I A
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SÁNKOVANIE  
(5 – 4/1)

 
JoZeF ninis:  
jednotlivci – 25. (40), miešaná 
štafeta – 11. (13)
mAreK solČAnsKÝ  
– KArol stuChláK:  
dvojice – 17. (20), miešaná štafeta 
– 11. (13)
JAKuB ŠimoŇáK:  
jednotlivci – 35. (40)
KAtArínA ŠimoŇáKová:  
ženy – 24. (30), miešaná štafeta – 
11. (13)

ĽADOVÝ HOKEJ 
(25 – 25/0)

 
Konečné poradie:  
11. miesto z 12 tímov,  
v základnej B-skupine  
SR – Olympijskí športovci  
z Ruska 3 : 2,  
SR – USA 1 : 2,  
SR – Slovinsko 2 : 3 po SN,  
SR – USA 1 : 5 v boji o postup do 
štvrťfinále.
 
vysvetlivky  
skratiek:  
U brankárov za menom  
nasleduje počet odchytaných  
zápasov (Z), počet minút (min),  
inkasovaných gólov (iG),  
úspešných zásahov (ÚZ),  
percentuálna úspešnosť  

a priemer inkasovaných gólov na 
zápas (GZ). 
 
U hráčov za menom nasleduje  
počet odohratých zápasov (Z),  
góly (G), asistencie (A),  
body (B), +/- body, počet  
trestných minút (tm)  
a striel (s).

BRANKÁRI
BrAnislAv KonráD:  
2 Z, 125:00 MIN, 5 IG,  
47 ÚZ 90,38 %, 2,40 GZ
Ján lACo: 2 Z, 119:22 MIN,  
7 IG,57 ÚZ, 89,06 %,3,52 GZ
PAtriK rYBár:  
nenastúpil v žiadnom zápase

OBRANCOVIA
ivAn BArAnKA: 
4 Z, 0 G, 0 A, 0 B, -2, 2 TM, 3 S
miChAl ČAJKovsKÝ:  
4 Z, 0 G, 1 A, 1 B, +2, 31 TM, 12 S
Peter ČereŠŇáK:  
4 Z, 2 G, 2 A, 4 B, 0, 2 TM, 5 S
mAreK ĎAloGA: 
4 Z, 0 G, 0 A, 0 B, 0, 2 TM, 8 S
DominiK GrAŇáK:  
4 Z, 0 G, 4 A, 4 B, 0, 0 TM, 7 S
JurAJ miKuŠ:  
1 Z, 0 G, 0 A, 0 B, -1, 0 TM, 0 S
tomáŠ stArostA:  
4 Z, 0 G, 0 A, 0 B, -1, 4 TM, 4 S
JurAJ vAlACh:  
3 Z, 0 G, 0 A, 0 B, 0, 2 TM, 2 S

ÚTOČNíCI
mArtin BAKoŠ:  
4 Z, 1 G, 1 A, 2 B, +2, 0 TM, 6 S
miloŠ BuBelA:  
4 Z, 1 G, 0 A, 1 B, +1, 6 TM, 8 S
luKáŠ CinGel:  
4 Z, 0 G, 0 A, 0 B, -1, 2 TM, 1 S
mArCel hAŠČáK:  
4 Z, 1 G, 1 A, 2 B, +1, 2 TM, 5 S
mAreK hovorKA:  
4 Z, 0 G, 0 A, 0 B, -2, 4 TM, 3 S
miChAl KriŠtoF:  
4 Z, 0 G, 0 A, 0 B, 0, 0 TM, 3 S
AnDreJ KuDrnA:  
4 Z, 1 G, 0 A, 1 B, +1, 0 TM, 5 S
PAtriK lAmPer:  
4 Z, 0 G, 0 A, 0 B, -1, 0 TM, 4 S
tomáŠ mArCinKo:  
4 Z, 0 G, 0 A, 0 B, -1, 2 TM, 1 S
lADislAv nAGY:  
4 Z, 0 G, 1 A, 1 B, -1, 2 TM, 6 S
Peter ÖlveCKÝ:  
4 Z, 1 G, 0 A, 1 B, 0, 0 TM, 3 S
mAteJ PAuloviČ:  
3 Z, 0 G, 0 A, 0 B, +1, 0 TM, 0 S
mAtÚŠ suKeĽ:  
1 Z, 0 G, 0 A, 0 B, -1, 0 TM, 0 S
tomáŠ surovÝ:  
4 Z, 0 G, 1 A, 1 B, -2, 0 TM, 3 S

 Ľubomír Souček, 
 mediálny riaditeľ SOV

Slovenskú výpravu ťahali v Pjongčangu výsledkovo ženy. Najlepšími mužskými výsledkami v individuálnych pretekoch boli  
22. miesta biatlonistu Mateja Kazára v pretekoch na 10 km (na snímke), a Adama Žampu v kombinácií.  Snímka: TaSR/m. SvíTok
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