
Vedeli ste, že… 

... z 15 odvetví 7 zimných olympijských športov Slováci doteraz súťažili v 11? Na ZOH slovenskí 

športovci zatiaľ neštartovali okrem curlingu len v skeletone, akrobatickom lyžovaní (zastúpenie sme 

mali len v ukážkovej disciplíne ZOH 1992 - balete) a v klasickom rýchlokorčuľovaní. V bobovom 

športe si na ZOH v Pekingu pripíšeme prvý štart aj medzi ženami. 

... Slováci mali premiéru na ZOH 1936 v Garmisch-Partenkirchene, kde bol Ladislav Troják členom 

hokejového družstva ČSR a Lukáš Michalák súťažil v behu na lyžiach? 

... súťažnú premiéru v ľadovom hokeji a v behu na lyžiach mali Slováci na ZOH 1936 v Ga-Pa, v 

zjazdovom lyžovaní na ZOH 1948 v St. Moritzi, v krasokorčuľovaní na ZOH 1956 v Cortine 

d´Ampezzo, v severskej kombinácii na ZOH 1964 v Innsbrucku, v biatlone na ZOH 1972 v 

Sappore, v sánkovaní na ZOH 1980 v Lake Placide, v skokoch na lyžiach na ZOH 1984 v Sarajeve, 

v snoubordingu na ZOH 1998 v Nagane, v boboch aj v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe na 

ZOH 2002 v Salt Lake City a v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2014 v Soči? 

... doteraz najväčšia výprava reprezentovala Slovenskú republiku na ZOH 2010 vo Vancouvri? Bolo v 

nej 73 športovcov, z ktorých 72 bolo na súťažných súpiskách. 

... historicky prvý slovenský víťaz ZOH (v Sappore 1972) krasokorčuliar Ondrej Nepela je historicky 

najmladší slovenský olympionik vôbec, pretože v čase svojho olympijského debutu v Innsbrucku 1964 

mal ešte len trinásť rokov a niekoľko dní? 

... historicky prvý slovenský medailista zo ZOH, hokejový útočník Ladislav Troják, zostáva dodnes 

najstarší slovenský medailista zo ZOH? V St. Moritzi 1948, kde družstvo ČSR prehralo súboj o zlato s 

Kanadou len vinou horšieho celkového skóre, mal už 34 rokov a necelých 8 mesiacov; žiaľ, tragicky 

zahynul len o niekoľko mesiacov neskôr. 

... najstarším slovenským zimným olympionikom v histórii je bobista Milan Jagnešák, ktorý v 

Soči 2014 súťažil ako 44-ročný? 

... hokejový brankár Vladimír Dzurilla, prvý slovenský športovec s tromi medailami zo ZOH, je vôbec 

najväčší slovenský zberateľ medailí z vrcholných hokejových podujatí, keď si vybojoval spolu 12 

cenných kovov zo ZOH a MS (3-4-5)? 

... sánkarka Mária Jasenčáková nazbierala rekordných päť účastí na ZOH v priebehu 18 rokov (1980 

– 1998), pričom na ZOH 1988 v Calgary chýbala? Ako vôbec prvá slovenská športovkyňa v histórii si 

pripísala päť olympijských účastí. 

... spoludržitelia nášho historického rekordu v počte účastí na ZOH biatlonistka Martina Halinárová-

Schwarzbacherová-Jašicová a bežec na lyžiach Ivan Bátory zhodne štartovali na ZOH nepretržite v 

období 1994 – 2010 a ďalší bežec na lyžiach Martin Bajčičák na ZOH 1998 – 2014? Ako ďalší sa do 

partie k nim v Pekingu pridajú sánkar Josef Ninis a bežkyňa na lyžiach Alena Procházková, účastníci 

ZOH v rozpätí 2006 – 2022. Takisto na piatich ZOH bol aj hokejista Miroslav Šatan, na ZOH 1998 v 

Nagane však po príchode do dejiska nemohol nastúpiť, pretože tím Slovenska nepostúpil z predturnaja 

do hlavného turnaja. 

... naša päťnásobná olympionička v biatlone štartovala na ZOH pod tromi rôznymi priezviskami? 

Najprv na ZOH 1994 pod dievčenským menom Martina Jašicová, potom po prvom vydaji na ZOH 

1998 ako Schwarzbacherová, následne znovu ako Jašicová a po druhom vydaji i druhom rozvode ako 

Halinárová? 

... dve biatlonistky až dvakrát dostali česť skladať sľub v mene slovenskej výpravy pred odchodom na 

ZOH? Martina Halinárová-Schwarzbacherová-Jašicová pôsobila v tejto úlohe pred ZOH 1994 



v Lillehammeri aj pred ZOH 2006 v Turíne a štvornásobná olympionička Soňa Mihoková pred ZOH 

1998 v Nagane aj pred ZOH 2002 v Salt Lake City. 

... členka striebornej štafety bežkýň na lyžiach zo ZOH 1984 v Sarajeve Gabriela Svobodová, rodená 

Sekajová, po druhom vydaji Soukalová, je matka českej dvojnásobnej olympijskej medailistky v 

biatlonových súťažiach na ZOH 2014 v Soči Gabriely Soukalovej? 

... člen štvrtého mužstva hokejistov ČSR na ZOH 1960 v Squaw Valley Ján Starší sa ako jeden z 

dvojice trénerov reprezentačného tímu ČSSR na ZOH 1976 v Innsbrucku podieľal na zisku 

strieborných medailí? 

... aj dvojnásobná olympionička v snoubordingu Jana Šeďová sa trénersky podpísala pod zisk 

olympijskej medaily, keď Radoslava Žideka na ZOH 2006 v Turíne priviedla k striebru? 

... slovenský olympionik v behu na lyžiach Ivan Hudáč priviedol ako tréner Slovinku Petru Majdičovú 

k zisku bronzu v šprinte na ZOH 2010 vo Vancouvri a Švajčiara Daria Colognu dokonca k zisku troch 

zlatých medailí na ZOH 2014 v Soči a na ZOH 2018 v Pjongčangu? Bývalý úspešný slovenský 

krasokorčuliar Martin Skotnický zase priviedol francúzsky tanečný pár súrodencov Isabelly 

Duchesnayovej-Deanovej a Paula Duchesnaya k zisku striebra na ZOH 1992 v Albertville. 

... trénerka bronzového krasokorčuliara za ZOH 1984 Jozefa Sabovčíka Agnesa Búřilová pod 

dievčenským menom Wlachovská sama štartovala na ZOH (v Innsbrucku 1964 obsadila v súťaži 

športových dvojíc s Bartosiewiczom na 9. mieste), pričom jej syn Vladimír Búřil reprezentoval 

Slovensko v ľadovom hokeji na ZOH 1994? 

... máme na Slovensku aj ďalšie prípady, keď na ZOH štartoval rodič aj jeho dieťa? Zjazdárka Janka 

Gantnerová-Šoltýsová si pripísala tri účasti na ZOH v rozpätí 1976 – 1984, jej dcéra Jana 

Gantnerová takisto tri na ZOH v rozpätí 2006 – 2014. Paradoxne, pri prvej účasti boli obe 

najmladšími členkami výpravy – mama československej a dcéra slovenskej... V ľadovom hokeji máme 

dva podobné prípady. Na ZOH 1994 a 1998 bol v tíme Jozef Daňo, teraz v Pekingu bude jeho syn 

Marko Daňo. Na ZOH 1998 bol ako brankár Pavol Rybár, na ZOH 2018 takisto ako brankár jeho 

syn Patrik Rybár, ktorý je aj v nominácii na ZOH 2022. V Pekingu na túto tradíciu nadviaže 

biatlonistka Veronika Machyniaková – jej otec Ľubomír Machyniak súťažil v rovnakom športe na 

ZOH 1998. 

... na ZOH 1980 v Lake Placide hrala v hokejovom tíme ČSSR bratská trojica Šťastných zo Slovana 

Bratislava – Marián, Peter a Anton? 

... okrem bratov Šťastných boli na tých istých ZOH ako reprezentanti aj ďalší súrodenci´? Konkrétne 

to boli ďalší hokejisti Rastislav a Richard Pavlikovskí (v Salt Lake City 2002), aj Marián a Marcel 

Hossovci (v Turíne 2006,vo Vancouvri 2010 aj v Soči 2014), krasokorčuliarska športová dvojica Jozef 

a Oľga Beständigovci (v Salt Lake City 2002), biatlonisti Marek a Miroslav Matiaškovci (v Turíne 

2006 aj vo Vancouvri 2010), zjazdári Adam a Andreas Žampovci (v Soči 2014, Pjongčangu 2018 

a budú súťažiť aj v Pekingu 2022) a sánkari Jakub a Katarína Šimoňákovci (v Pjongčangu 2018). 

Zjazdárski bratia Adrián a Marián Bírešovci si to rozdelili – mladší Adrián súťažil na ZOH 1988 v 

Calgary a starší Marián na ZOH 1992 v Albertville, takisto ako hokejoví bratia Robert a Ronald 

Petrovickí – starší Robert hral na ZOH 1994 v Lillehammeri, 1998 v Nagane a 2002 v Salt Lake City, 

mladší Ronald na ZOH 2006 v Turíne a ďalší hokejoví bratia René a Peter Pucherovci – starší René 

hral na ZOH 1994 v Lillehammeri a mladší Peter na ZOH 1998 v Nagane. 

... manželia Ján a Viera Klimkovci súťažili v československej výprave na dvojo ZOH? Viera Klimková 

na ZOH 1984 aj 1988 štartovala v behu na lyžiach a Ján Klimko v severskej kombinácii. 

...traja slovenskí športovci súťažili na letných aj zimných olympijských hrách? Bývalý atlét Marián 

Vanderka (účastník OH 2000) štartoval na ZOH 2002 v Salt Lake City ako bobista, čo zopakoval aj 



ďalší atlét z OH 2000 Marcel Lopuchovský na ZOH 2010 vo Vancouvri a účastník OH 1996, 2004 a 

2012 vo vzpieraní Martin Tešovič (bol aj na OH 2008, ale tam pre zranenie nenastúpil) takisto ako 

bobista vo Vancouvri. Ešte pred nimi sa podobný husársky kúsok podaril dvom rodákom zo 

Slovenska, ale reprezentujúcim Uhorsko, resp. Maďarsko – Istvánovi Dévánovi (na OH 1912 súťažil 

v atletike a na ZOH 1924 v severskej kombinácii) a Bélovi Szepesovi (pôvodne mal meno Vojtech 

Strauch, na ZOH 1924 súťažil v severskej kombinácii a na OH 1928 v atletike). 

... Tatiana Kutlíková a Martin Otčenáš štartovali na ZOH v dvoch rôznych športoch? Na ZOH 

1994 Kutlíková súťažila v behu na lyžiach, na ZOH 1998 aj 2002 v biatlone. Otčenáš bol na ZOH 2006 

ako bežec na lyžiach, na ZOH 2014 a 2018 ako biatlonista. 

... brat úspešného hokejového trénera Jána Filca (viedol tím Slovenska na ZOH 2002 aj 2010) Marián 

Filc súťažil v krasokorčuľovaní na ZOH 1968? 

... hokejista Ladislav Nagy si na ZOH 2018 v Pjoingčangu pripísal premiérovú účasť pod piatimi 

kruhmi vo veku 38 rokov a 8 mesiacov? 


