
 

Olympijský kvíz – otázky III. kola 

 

 

 

„Olympionici Slovenska“  

 

Obdobie Rakúsko - Uhorska: 
1. Na prvých novovekých olympijských hrách (1896 Atény) sa v drese vtedajšieho 

Uhorska darilo atlétovi so slovenskými koreňmi (narodil sa 19. júna 1871 v Hronci). 

Získal bronzovú medailu a v ďalšej atletickej disciplíne bol štvrtý. 

Uveďte jeho meno a „bronzovú disciplínu“. 

2.  Ďalším športovcom – rodákom zo Slovenska v drese Uhorska bol plavec. Štartoval na 

troch olympijských hrách – v Paríži, St. Louise a Londýne, na ktorých získal spolu dve 

zlaté, štyri strieborné a dve bronzové medaily. Uveďte jeho meno. 

3. V roku 1912 na OH v Štokholme štartovalo až 117 olympionikov z Uhorska. Medzi 

nimi bola aj desiatka slovenských rodákov, z ktorých jednu z troch zlatých získal 

strelec, jednu z dvoch strieborných gymnasta a jednu z troch bronzových atlét.  

Uveďte aspoň jedného z tejto trojice medailistov. 

Obdobie Československa: 

4. Na OH 1936 v Berlíne získal bronzovú medailu v zápasení trnavský rodák. 

Prezradíme, že v „Malom Ríme“ je po ňom pomenovaná jedna z ulíc a jeho meno 

nesie aj jedna z trnavských škôl. Uveďte jeho meno. 

5. Slovenskí športovci na OH boli úspešní aj v kolektívnych športoch.  Vymenujete  

aspoň tri z nich, v ktorých naši  športovci získali medaily, spolu s menom aspoň 

jedného slovenského člena družstva. 

6. Po známom slovenskom hokejistovi (člen strieborného družstva zo ZOH v St. Moritzi 

1948) je pomenovaný zimný štadión v Košiciach. Uveďte jeho meno. 

7. Futbalisti Československa získali na OH zlaté a strieborné medaily. Uveďte mestá 

a roky, kedy sa tak udialo.  

8. K najúspešnejším olympijským športom v minulosti patril box. V roku 1948 

v Londýne a 1952 v Helsinkách si naši dvaja vynikajúci borci vybojovali v ňom zlaté 

medaily. Uveďte ich mená.  

9. Soul 1988 bol pre slovenských olympionikov mimoriadne štedrý. Na OH získali dve 

zlaté a jednu bronzovú medailu. Uveďte mená ich majiteľov. 

10. Slovensko nepatrí ku krajinám, pre ktoré sú zimné športy typické. Napriek tomu 

slovenskí olympionici bez medailí zo ZOH odchádzali len málo kedy. Skvele nás 

reprezentovali aj v športe, z ktorého vzišiel aj najlepší slovenský športovec 20. 

storočia. Prezradíme, že je po ňom pomenovaný aj zimný štadión v Bratislave. Uveďte 

meno športovca a šport, v ktorom nás reprezentoval. 

11. V kráľovnej športov – atletike sme sa zo slovenských olympijských medailí tešili 

celkom trikrát. V roku 1972 v Mníchove to bol bronz, 1980 v Moskve  striebro 

a v roku 1988 v Soule zlato. Uveďte mená športovcov, ktorí majú tieto medaily vo 

svojich zbierkach. 

12. Vysokú úroveň československej (a teda aj slovenskej) gymnastiky potvrdila ziskom 

dvoch strieborných medailí slovenská olympionička. Získala ich na OH 1964 v Tokiu 

a na OH 1968 v Mexiko City. Uveďte jej meno. 

13. Jozef Herda, Mikuláš Athanasov, Daniel Karabin a Július Strnisko majú spoločné 

jedno – všetci štyria získali na OH bronzovú medailu. Uveďte šport, v ktorom tento 

úspech dosiahli.  



14. Veľký zážitok pre športových fanúšikov pripravil na OH v Montreale 1976 športovec 

na cyklistickom ovále. Uveď jeho meno a športovú disciplínu, v ktorej získal zlatú 

medailu.   

Obdobie samostatnosti Slovenska: 

15. Najúspešnejším športom v období samostatnosti Slovenska je nesporne vodný slalom. 

Uveďte mená tých najúspešnejších – držiteľov zlatých olympijských medailí. 

16. Z hľadiska počtu získaných medailí sa k vodnému slalomu – kanoistika. A to aj 

napriek tomu, že v bohatej zbierke medailí chýba tá najcennejšia. Uveďte  najmenej 

dvoch olympijských medailistov v tomto športe.  

17. Dostať sa v plaveckých disciplínach medzi pretekárov svetovej špičky je skutočne 

obdivuhodné. Našej plavkyni sa to však podarilo. Na OH v Sydney 2000 získala 

dokonca dve strieborné medaily. Uveďte meno tejto piešťanskej rodáčky. 

18. Prvým slovenským športovcom s olympijskou medailou zo zimných OH (Turín 2006) 

bol snoubordista. Uveďte jeho meno a akú medailu získal.  

19. Príjemným prekvapením pre našu športovú verejnosť bolo účinkovanie slovenských 

športovcov vo Vancouveri 2010. Dvaja z nich v jednom športovom odvetví získali pre 

Slovensko aj medaily. Uveďte ich mená a šport, v ktorom tento úspech dosiahli.  

20.  V rámci samostatnosti Slovensku získali naši športovci na OH medaily v celkove vo 

ôsmich športoch. Vymenujte päť z nich a ku každému pridajte meno aspoň jedného 

nášho medailistu.   
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Odpovede zasielajte do 30. januára 2012 na adresu: ristova@sass.sk 
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