
Osobnosti slovenského športu a olympizmu 

 

XXX. HRY OLYMPIÁDY v Londýne 

 

Otázky V. kolo 

 

1. Najúspešnejšou športovkyňou na XXX. hrách olympiády Londýne bola strelkyňa 

v trape, ktorá dokázala obhájiť svoju skvelú pozíciu z Pekingu 2008. Určite bude pre 

súťažiacich v hračkou vysloviť (napísať) jej meno a londýnske umiestnenie. 

 

2. Mimoriadne napínavý súboj v skeetovom rozstrele o bronzovú medailu skončil 

úspechom slovenskej reprezentantky. Bola to prvá medaila pre slovenskú výpravu v 

Londýne. Určite sa všetkým priaznivcom športu u nás natrvalo vryla do pamäti, a tak 

určite nebudete mať problém napísať jej meno.  

 

3. Svojim výkonom a odhodlaním nás všetkých milo prekvapil. A to aj napriek tomu, že 

nezískal žiadnu z olympijských medailí. Jeho súťaž pozostávala z troch disciplín 

a v tej prvej bol v Londýne (priebežne) prvý. V odpovedi okrem mena slovenského 

reprezentanta treba uviesť názov súťaže, v ktorej štartoval a tiež všetky tri disciplíny, 

z ktorých pozostáva.  

 

4. Päť účastí na (letných) olympijských hrách. Takouto bilanciou sa môžu pochváliť len 

traja slovenskí športovci. Pokúste sa uhádnuť ich mená. Prezradíme, že všetci traja 

boli aj v Londýne – dvaja ako súťažiaci a jeden ako hosť v lietadle prezidenta SR 

Ivana Gašparoviča.  

 

5. Od  vodných slalomárov sme očakávali medaily najcennejšie. Tak sme si už akosi na 

ne zvykli z minulých olympiád i vrcholných podujatí.  Tento raz sa však museli 

uspokojiť s dvojnásobným bronzom. Ktorí športovci sa o tento úspech zaslúžili? 

 

6. V olympijskom roku zvíťazil v celom rade pretekov a na Tour  de France priam žiaril. 

Najdôležitejšie preteky sezóny mu však podľa očakávania nevyšli. „Veríme,   

Peter.............................(priezvisko treba doplniť), že v Rio de Janeiro to bude inak – 

k radosti nás všetkých“.  

 

7. V Pekingu pred štyrmi rokmi zvíťazila Elena Kaliská. Neúprosné pravidlá však Elene 

štartovať nedovolili, pretože v „jej“ disciplíne nás mohla reprezentovať len jedna 

pretekárka – víťazka domácej kvalifikácie. Ktorá pretekárka a v ktorom športe 

nahradila  našu olympijskú víťazku z Pekingu v Londýne? 

 

8. V kráľovnej športu – atletike nás v Londýne reprezentovalo niekoľko atlétov, ale len 

dvaja z nich sa dostali do bodovanej osmičky najlepších. Ktorí atléti boli takto 

úspešní?  

 

9. Veľké nádeje sme vkladali do pretekárov v rýchlostnej kanoistike. Najviac sme sa 

tešili len zo 6. miesta toho, od ktorého sme očakávali snáď najmenej. Ako sa volá toto 

milé prekvapenie? 

 

 

 



10. Uplynulo 21 rokov od chvíle, keď prvý raz prišiel do telocvične. V tomto roku sa mu 

splnil životný sen - cvičil na olympijských hrách a na obľúbených bradlách bojoval 

o finálovú osmičku. Chýbalo len osem tisícin bodu. Poznáte meno a priezvisko nášho 

najlepšieho gymnastu? 

 

11.  V plávaní nás v Londýne reprezentovalo päť plavcov. Ani jeden z nich už s účasťou 

na olympiáde nerátal. Pozvanie z medzinárodnej plaveckej federácie prišlo až vtedy, 

keď mali takpovediac už po sezóne. Preto ani ich umiestnenia odborníkov 

neprekvapili.  Ani jeden sa nedostal do prvej desiatky.  Najlepší náš plavec skončil na 

23. mieste. Jeho meno je................................. 

 

12. To naozaj nikto nečakal! Štvorica našich najlepších tenistov – dvaja muži a dve ženy – 

odchádzali do Londýna s medailovými ambíciami. Tri naše „želiezko v ohni“ však 

vypadli už v prvom kole. Najďalej sa dostala ........................................(napíš meno 

a priezvisko tenistky) – vypadla v osemfinále.  

 

13. Na olympiáde štartoval po štvrtý raz. Náš vzpierač v kategórii do 105 kg skončil 

v Londýne podľa očakávania – na 11. mieste, hoci pred vlastnou súťažou si trúfal na 

lepšie umiestnenie. O ktorom slovenskom vzpieračovi je reč? 

 

14. V Londýne mal slovenské zastúpenie aj jeden z najmladších olympijských športov. 

Naša MONIKA FAŠUNGOVÁ, žiaľ, neprekročila svoj tieň a svoje účinkovanie na 

olympiáde ukončila už v základnej skupine.  ktorom športe nás Monika 

reprezentovala? 

 

15. Pamätáme si ich zo školských športových súťaží. Dobre reprezentovali slovenský 

školský šport na medzinárodných školských majstrovstvách ISF v atletike. Na 

olympijských hrách sa im akosi už tradične nedarí. Tak tomu bolo v Pekingu, tak tomu 

bolo aj v Londýne. O ktoré atletické dvojičky ide? 

 

16. Šieste a ôsme miesto na olympiáde by väčšina športovcov považovala za úspech. Nie 

však slovenské kanoistické zostavy v dvojkajaku a štvorkajaku mužov. Obe mali 

medailové ambície – v Londýne im to však nevyšlo. V odpovedi treba uviesť celé  

mená oboch našich „vyhasnutých želiezok v ohni“.  

 

17. Slovenské olympijské hnutie malo vo svojej histórii len dvoch svojich zástupcov 

v Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV). Jeden z nich po svojej aktívnej 

činnosti zostal čestným členom MOV, druhá bola do MOV zvolená v Londýne. 

Napíšte ich celé mená. 

 

18. Úspešných športovcov denne vítal v Slovenskom dome v Londýne aj prezident 

Slovenského olympijského výboru. jeho meno je na Slovensku všeobecne známe. 

Volá sa F........................................................  

 

 

19. Slovenská reprezentácia v Londýne podľa počtu získaných medailí skončila 

v hodnotení krajín na 59. mieste. Je to naše najhoršie umiestnenie v ére samostatnosti 

Slovenska. Koľko medailí sme získali a kto sa o to pričinil? 

 



20.  Slovenská výprava na XXX. Hrách olympiády bola najmenšou v doterajšej histórii 

samostatného Slovenska. Pozostávala zo 47 aktívnych športovcov v 11 športoch. 

Väčšinu z nich sme v našich otázkach už spomenuli. Z tých, ktorí sa do nich nedostali 

treba vymenovať aspoň troch. 

 

 

 

 

Škola (adresa):............................... 

 

Trieda:........................................... 

 

Meno autora:................................. 

 

 

 

 

Odpovede zasielajte do 30. novembra 2012 na adresu: ristova@sass.sk 
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