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Slovensko na ZOH v Soči: 

vrcholom zlato biatlonistky 
Anastasie Kuzminovej 

 
   SOČI (SOV) - XXII. zimné olympijské hry 

v ruskom Soči (7. – 23. februára 2014) pri-

niesli Slovensku druhé najúspešnejšie vy-

stúpenie na zimných hrách počas 20-roč-

ného samostatného účinkovania Slovákov 

pod piatimi kruhmi. Dovedna päť umiestení 

v prvej šestke znamená vyrovnanie nášho 

doterajšieho maxima z Vancouvru 2010 (aj 

keď tam sme mali medailovú bilanciu 1-1-1, 

teraz 1-0-0). Početnejšiu výpravu ako v Soči 

(62 súťažiacich športovcov, ďalší šiesti boli 

na ZOH ako náhradníci) sme mali doteraz  

„Naj“ výsledky Slovákov    
v Soči a ich odmeny 

 

PRVÉ MIESTO         45 000 eur 

   ANASTASIA KUZMINOVÁ 

biatlon – 7,5 km 

PIATE MIESTO         10 000 eur 

   ADAM ŽAMPA 

zjazdové lyžovanie – superkombinácia 

PIATE MIESTO      spolu 32 500 eur 

   JANA GEREKOVÁ, ANASTASIA 

   KUZMINOVÁ, PAVOL HURAJT, 

   MATEJ KAZÁR 

biatlon – miešaná štafeta 

ŠIESTE MIESTO            4 000 eur 

   ANASTASIA KUZMINOVÁ 

biatlon – stíhacie preteky na 10 km 

ŠIESTE MIESTO            4 000 eur 

   ADAM ŽAMPA 

zjazdové lyžovanie – slalom 

   Celková výška odmien pre športovcov 

dosahuje sumu 95 500 eur. Odmeny pre 

členov realizačných tímov sú navyše a v 

celkovej výške maximálne 33 % z výšky 

odmien športovcov (v prípade štafety sa 

však výška vypočítava zo základnej sumy 

na prvého člena, t.j. 10 000 eur). Polovicu 

uvedenej sumy uhradí Slovenský olym-

pijský výbor, polovicu z verejných zdrojov 

Ministerstvo školstva SR. 

 EXTRA SOČI 
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   Dvakrát najväčšia hviezda slovenskej 
výpravy – Anastasia Kuzminová. 
               FOTO JAKUB SÚKUP a JÁN SÚKUP 

len vo Vancouvri. Naša výprava bola počtom 

športovcov 17. najväčšia a v individuálnych 

športoch bola na ZOH naša historicky naj-

početnejšia – s 37 olympionikmi (vancou-

verský počet „nafúkla“ zatiaľ ojedinelá účasť 

družstva hokejistiek). Až šestnásť našich 

športovcov v Soči malo menej ako 23 rokov, 

čo je tiež potešujúce. 

   Pri premiére slovenskej výpravy na ZOH 

1994 v Lillehammeri boli našim vrcholom 

šieste miesta biatlonistky Martiny Jašicovej 

a družstva hokejistov. V Nagane 1998 sa 

štafeta biatlonistiek a jej členka Soňa Mi-

hoková aj sólovo blysli štvrtými miestami. 

V Salt Lake City 2002 sme sa mohli po-

chváliť len piatym miestom štafety biat-

lonistiek. V Turíne 2006 sme sa vďaka snou-

bordistovi Radoslavovi Židekovi dočkali prvej 

zimnej medaily v ére samostatnosti – strie-

bornej, navyše družstvo hokejistov a biatlo-

nista Marek Matiaško obsadili piate miesta. 

Doterajší slovenský zimný vrchol priniesli 

ZOH 2010 vo Vancouvri, kde si biatlonistka 

Anastasia Kuzminová vybojovala zlatú aj 

striebornú medailu, ďalší biatlonista Pavol 

Hurajt získal bronzovú a pridal aj piate a 

siedme miesto, družstvo hokejistov skončilo 

štvrté. 

ZLATÁ OBHAJOBA KUZMINOVEJ 

   Teraz v Soči sa o slovenský vrchol znovu 

postarala Anastasia Kuzminová. Na 7,5 

km trati v areáli Laure obhájila olympijské 

zlato z Whistleru a ako vôbec prvá žena 

v histórii olympijského biatlonu si pripísala 

úspešnú obhajobu prvenstva. 

   Anastasia Kuzminová sa poďakovala 

celému Slovensku, že jej držalo palce. "Aj 

tým množstvám esemesiek, od všekých, 

aj od detí. V sezóne som sa trápila so 

streľbou, to každý vie. No skrotila som 

ju v rozhodujúcom momente." Nasťa sa 

od šťastia vznáša, zároveň však pevne stojí 

na zemi. "Mal by ma niekto uštipnúť, aby 

som vedela, že je to realita. Dúfam, že 

nesnívam len nejaký sen, nechce sa mi 

veriť, že som opäť zlatá. V cieli som 

netrpezlivo čakala, čo bude ďalej a či 

ma niekto z medailového stupňa ne-

vytlačí. Ani som sa neprezliekla a až 

keď som si bola istá, tak som radosť 

ukazovala aj navonok. No a ten výskok 

na najvyšší stupienok bol nesmierne 

krásny." 
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   Kuzminová je už najúspešnejšia žena 

v slovenskej olympijskej histórii a vďaka jej 

zlatému kovu obsadilo Slovensko v medai-

lovom rebríčku krajín na ZOH v Soči 21. 

miesto. V stíhacích pretekoch na 10 km pri-

dala šieste miesto a napriek zápalu horných 

dýchacích ciest a ťažkému kašľu výrazne 

prispela aj k piatemu miestu miešanej 

štafety, v ktorej s ňou boli Jana Gereková, 

Pavol Hurajt a Matej Kazár. Mimocho-

dom, táto disciplína bola jedna z tucta 

nových, ktoré mali v Soči premiéru – z tých 

ďalších sa Slováci predstavili ešte v sán-

karskej miešanej štafete a vo freestylovom 

slopestyle v rámci akrobatického lyžovania, 

v ktorom Slováci doteraz na ZOH nesúťažili. 

 

 
   Matej Kazár.               FOTO JAKUB SÚKUP 

 

  Druhý najúspešnejší člen našej výpravy 

v Soči tiež súťažil v horskej oblasti Červenej 

Poľany. Zjazdár Adam Žampa svojimi vý-

sledkami v dvoch súťažiach príjemne šo-

koval a stal sa historicky najúspešnejším 

slovenským lyžiarom na olympiádach v in-

dividuálnych disciplínach. V superkombinácii 

triumfoval v slalomovej časti a celkove 

skončil piaty, v slalome obsadil šiestu 

priečku, keď v druhom kole bol znovu naj-

rýchlejší zo všetkých. 

 

 
   Adam Žampa s vedúcou slovenskej vý-
pravy na ZOH v Soči Jankou Gantnerovou. 
                                    FOTO JAKUB SÚKUP 

 

   Celkove si Slováci na ZOH v Soči pripísali 

trinásť umiestení v prvej tretine štartového 

poľa. Z ďalších našich olympionikov hodno 

vyzdvihnúť predovšetkým biatlonistu Mate-

ja Kazára (neustále sa zlepšoval a indivi-

duálne končil 15. miestom v pretekoch 

s hromadným štartom) a bežca na lyžiach 

Martina Bajčičáka, ktorý piatou účasťou na 

ZOH vyrovnal slovenský historický rekord 

a rozlúčil sa parádnym maratónskym vý-

konom a 14. miestom. Aj bronzový medai-

lista z Vancouvru 2010 Pavol Hurajt sa po 

slabšom úvode „chytil“. Výborne bežal 

v miešanej štafete a aj na 20 km skončil 

v prvej tretine poľa. Slušné umiestenia do-

siahli aj zjazdárka Petra Vlhová v slalome 

i obrovskom slalome, aj mladá sánkarká 

dvojica Marián Zemaník, Jozef Petrulák, 

ktorá sa v mužskej kategórii uviedla 12. 

miestom. 



 

 4 

   V „hitparáde“ slovenských sklamaní je na 

prvom miestom účinkovanie družstva ho-

kejistov. Hokejisti s hrozivým celkovým 

skóre 5:16 prehrali všetky štyri zápasy (je-

den po samostatných nájazdoch, tri v riad-

nom hracom čase) a obsadili 11. miesto z 12 

zúčastnených tímov. „Hodnotenie úspeš-

nosti výpravy na ZOH sa v našich kon-

činách odvíja od hokeja. Žiaľ, hoke-

jistom to nevyšlo,“ konštatovala vedúca 

našej výpravy na ZOH 2014 Janka Gant-

nerová. 

 

 
   Momentka zo zápasu našich hokejistov 
proti Rusku.                       FOTO JÁN SÚKUP 

 
    Marián Hossa sa strelecky presadil len 
v zápase s Čechmi, po ktorom sa naši ho-
kejisti predčasne lúčili.       FOTO JÁN SÚKUP 

 

   Hokejisti v základnej skupine začali pre-

hrou 1:7 s USA, pričom v druhej tretine 

inkasovali šesť gólov! Ďalšie sklamanie pri-

niesla prehra 1:3 so Slovinskom, za ktoré 

hral jediný hráč z NHL. Tím trénera Vla-

dimíra Vůjteka si ocenenie zaslúžil len za 

obetavý a disciplinovaný výkon proti domá-

cemu Rusku. V riadnom čase sa ich súboj 

s favoritom skončil 0:0, predĺženie na tom 

nič nezmenilo a rozhodli až samostatné 

nájazdy. Napriek trom prehrám šanca na 

úspech pri olympijskom hracom systému 

ešte „žila“, ale prehra 3:5 s Českom v zá-

pase o postup do štvrťfinále ju zmarila. 

Účinkovanie slovenského hokejového tímu 

na ZOH trvalo len päť dní... Náš tím 

s hviezdami NHL Zdenom Chárom, Mariá-

nom Hossom, Andrejom Sekerom či Ja-

roslavom Halákom pôsobil ako v kŕči. 

   Medzi sklamania sa zaradili aj výkony 

a výsledky našich už trojnásobných olympio-

ničiek – biatlonistky Jany Gerekovej, bež-

kyne na lyžiach Aleny Procházkovej 

a zjazdárky Jany Gantnerovej, ktorá mala 

zdravotné problémy. Na bolesti kolena 

a k tomu ešte aj na prechladnutie doplatila 

aj freestylistka Natália Šlepecká. 

 

 
   Z nástupu slovenskej výpravy na slávnost-
nom otvorení ZOH.       FOTO JÁN SÚKUP   

 

   "Vrátili sme sa zo ZOH, ktoré boli 

perfektne zorganizované. Všetko, čo 

organizátori pripravili predovšetkým 

pre športovcov - ubytovanie, podmien-

ky na súťaženie, objekty, doprava, 

stravovanie, veľký počet ochotných 

dobrovoľníkov - nám dáva dôvod na ná-

zor, že ZOH v Soči sa zaradia k jedným 

z najlepšie organizovaných zimných 

hier. Videli sme množstvo krásnych 

miest, všetky trate mali skvelé pod-

mienky, organizátori sa veľmi dobre 

pripravili aj na to teplo, ktoré bolo často 

v Soči aj v horách. Žiadne obavy, ktoré 

sme mali pred odchodom, sa nepo-

tvrdili. Vzdávame hold organizátorom," 

uviedol na tlačovej konferencii po návrate zo 

Soči prezident Slovenského olympijského 

výboru František Chmelár. 
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   Na margo účinkovania slovenskej výpravy 

jej vedúca Janka Gantnerová povedala: 

"Slovenská výprava bola na ZOH v Soči 

v plnom zložení – tak, ako sme ju 

schválili na valnom zhromaždení SOV. 

Do dejiska sme dostali bez problémov  

všetkých, aj materiál prišiel bez kom-

plikácii. SOV zabezpečil maximálne pod-

mienky, aby sa športovci mohli plne 

koncentrovať na svoj výkon. Teraz 

budeme očakávať hodnotiace správy od 

športových zväzov, ako zhodnotia fun-

govanie v olympijských dedinách a na 

športoviskách. Treba si však uvedomiť, 

že SOV nenesie zodpovednosť za špor-

tové výkony, ale za prípravu a re-

alizáciu všetkých športových aktivít, 

ktoré sa počas ZOH vykonávajú. Za 

športové výkony zodpovedajú zväzy. 

Ale s celkovým výsledkom výpravy nie 

som spokojná." 

 

Bajčičák vyrovnal náš zimný rekord, 

Tešovič bol už na šiestej olympiáde 

 
   Martin Bajčičák.     FOTO JAKUB SÚKUP 

 

   Bežec na lyžiach Martin Bajčičák sa v 

Soči piatou účasťou na zimných olym-

pijských hrách vyrovnal slovenským zimným 

rekordérom - sánkarke Márii Jasenčá-

kovej, svojmu dlhoročnému bežeckému 

súputníkovi Ivanovi Bátorymu a biatlo-

nistke Martine Halinárovej-Schwarzba-

cherovej-Jašicovej. Na letných hrách si 

rovnaký počet účastí pripísali len plavkyňa 

Martina Moravcová a vodný slalomár 

Michal Martikán. 

   Na celkove najväčšom počte olympiád 

však zo slovenských športovcov bol Martin 

Tešovič - jeden len z troch Slovákov v 

histórii, ktorí štartovali na OH aj ZOH. V Soči 

bol už na svojej šiestej olympiáde! Na štyri 

cestoval ako vzpierač (Atlanta 1996, Atény 

2004, Peking 2008, Londýn 2012) a na dve 

ako bobista (Vancouver 2010 a Soči 2014). 

V Pekingu si však pre zranenie nepripísal 

žiadny výsledok s činkou a v Soči ho o štart 

v štvorboboch pripravilo ochorenie. 

 
   Martin Tešovič s kapitánom hokejistov 
Zdenom Chárom.    FOTO ĽUBOMÍR SOUČEK 
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Sľub zložili Kuzminová a Bajčičák, 

vlajku na otvorení niesol Chára 

 
   Anastasia Kuzminová a Martin Bajčičák pri 
skladaní sľubu výpravy.     FOTO JÁN SÚKUP 

___________________________________ 

 

   Slávnostný sľub slovenskej výpravy do rúk 

prezidenta SR Ivana Gašparoviča zložili 

30. januára, deň pred odletom hlavnej časti 

výpravy, na bratislavskom Hrade biatlo-

nistka Anastasia Kuzminová a bežec na 

lyžiach Martin Bajčičák. 

 

 
  

  Na slávnostnom otvorení XXII. zimných 

olympijských hier v Soči so slovenskou 

vlajkou nastúpil na čele našej výpravy 

kapitán tímu hokejistov Zdeno Chára. Pri 

šiestej slovenskej účasti na ZOH táto pocta 

už štvrtý raz pripadla hokejistovi. 

Skladali sľub pred ZOH 
LILLEHAMMER 1994 
PETER ŠŤASTNÝ (ľadový hokej) 
MARTINA JAŠICOVÁ (biatlon) 
NAGANO 1998 
ZDENO CÍGER (ľadový hokej) 
SOŇA MIHOKOVÁ (biatlon) 

SALT LAKE CITY 2002 
IVAN BÁTORY (beh na lyžiach) 

SOŇA MIHOKOVÁ (biatlon) 
TURÍN 2006 
MARTINA HALINÁROVÁ-JAŠICOVÁ (biatlon) 
VANCOUVER 2010 
MILAN JAGNEŠÁK (boby) 

ZUZANA MORAVČÍKOVÁ (ľadový hokej) 
SOČI 2014 
ANASTASIA KUZMINOVÁ (biatlon) 
MARTIN BAJČIČÁK (beh na lyžiach) 

 

 
  Zdeno Chára v úlohe vlajkonosiča. 

           FOTO TASR/MICHAL SVÍTOK 

 

Slovenskí vlajkonosiči na ZOH 
LILLEHAMMER 1994 
PETER ŠŤASTNÝ (ľadový hokej) 

NAGANO 1998 
IVAN BÁTORY (beh na lyžiach) 
SALT LAKE CITY 2002 
ROBERT PETROVICKÝ (ľadový hokej) 
TURÍN 2006 
WALTER MARX (sánkovanie) 
VANCOUVER 2010 

ŽIGMUND PÁLFFY (ľadový hokej) 

SOČI 2014 
ZDENO CHÁRA (ľadový hokej) 
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Výsledky Slovákov na ZOH v Soči  

 
   Anastasia Kuzminová. FOTO JAKUB SÚKUP 

 

Biatlon 

MUŽI 

   10 km (87 štartujúcich):  1. Ole Einar 

Björndalen (Nór.) 24:33,5 min (1), ...37. 

Matej KAZÁR +1:31,3 (3), 52. Pavol HURAJT 

+2:12,3 (0), 65. Tomáš HASILLA +2:31,9 

(3), 68. Martin OTČENÁŠ (všetci SR) 

+2:34,3 (3). 

   Stíhacie preteky na 12,5 km (59): 1. 

Martin Fourcade (Fr.) 33:48,6 min (1), ... 

23. Matej KAZÁR +1:49,8 (3), 52. Pavol 

HURAJT (obaja SR) +5:25,7 (1). 

   20 km (89): 1. Martin Fourcade (Fr.) 

49:31,7 h (1), ... 19. Matej KAZÁR +2:25,2 

(2), 28. Pavol HURAJT (SR) +3:21,6 (1), 43. 

Tomáš HASILLA +4:45,2 (2), 58. Miroslav 

MATIAŠKO (obaja SR) +6:27,0 (4). 

   15 km s hromadným štartom (30): 1. 

Emil Hegle Svendsen (Nór.) 42:29,12 min 

(0), ...15. Matej KAZÁR (SR) +1:56,5 (2). 

   Štafeta na 4x7,5 km (19):  1. Rusko 

1:12:15,9 (0+8), ... 12. Slovensko (Pavol 

HURAJT, Tomáš HASILLA, Miroslav MA-

TIAŠKO, Matej KAZÁR) +3:07,9 (1+9). 

ŽENY 

   7,5 km (84):  1. Anastasia KUZMINOVÁ 

(SR) 21:06,8 min (0), ... 43. Jana GERE-

KOVÁ +1:51,2 (3), 62. Martina CHRAPÁ-

NOVÁ +2:41,5 (2), 72. Paulína FIALKOVÁ 

(všetky SR) +3:20,3 (5). 

   Stíhacie preteky na 10 km (57):  1. 

Darja Domračevová (Biel.) 29:30,7 min (1), 

... 6. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) +58,54 

(2), 35. Jana GEREKOVÁ (SR) +3:27,0 (4). 

   15 km (82): 1. Darja Domračevová 

(Biel.) 43:19,6 min (1), ... 27. Anastasia 

KUZMINOVÁ +4:54,5 (4), 50. Jana GERE-

KOVÁ +7:01,2 (5), 59. Martina CHRAPÁ-

NOVÁ +8:40,9 (5), 66. Terézia POLIAKOVÁ 

(všetky SR) +10:00,2 (6). 

   12,5 km s hromadným štartom (30):  

1. Darja Domračevová (Biel.) 35:25,6 min 

(1), ... 26. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 

+3:24,7 (5), umiestenie korigované po dis-

kvalifikácii pôvodne 4. Sachenbacherovej-

Stehleovej (Nem.). 

   Štafeta 4x6 km (16): 1. Ukrajina 

1:10:02,5 h (0+5), ... 14. SLOVENSKO (Ja-

na GEREKOVÁ, Paulína FIALKOVÁ, Terézia 

POLIAKOVÁ, Martina CHRAPÁNOVÁ) o kolo 

pozadu (5+19). 

MIX 

   Miešané štafety na 2x6 km žien a 

2x7,5 km mužov (16):  1. Nórsko 

1:09:17,0 h (0+2), ... 5. SLOVENSKO (Jana 

GEREKOVÁ, Anastasia KUZMINOVÁ, Pavol 

HURAJT, Matej KAZÁR) +1:47,7 (0+10), 

pôvodne štafeta obsadila 6. miesto, ale 4. 

Nemky boli za doping Sachenbacherovej-

Stehleovej diskvalifikované. 

 

 

 

Boby 

MUŽI 

   Štvorboby (30): 1. Rusko I 3:40,60 min, 

... 25. Slovensko (Milan JAGNEŠÁK, Petr NÁ-

ROVEC, Lukáš KOŽIENKA, Juraj MOKRÁŠ) 

po 3 jazdách +4,23. 
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   Zľava Jozef Petrulák, Marián Zemaník, Jo-
zef Ninis a Viera Gbúrová.  
                                       FOTO JAKUB SÚKUP                       
 

Sánkovanie 

MUŽI    

   Jednosedadlové sane (39): 1. Felix 

Loch (Nem) 3:27,526 min, ... 20. Jozef NI-

NIS (SR) +3,605. 

   Dvojice (19): 1. Tobias Wendl, Tobias 

Arlt (Nem.) 1:38,933 min, ...12. Marián ZE-

MANÍK, Jozef PETRULÁK (SR) +2,024, 16. 

Marek SOLČANSKÝ, Karol STUCHLÁK (SR) 

+3,452. 

ŽENY 

   Jednosedadlové sane (31): 1. Natalie 

Geisenbergerová (Nem.) 3:19,768 min, ... 

25. Viera GBÚROVÁ (SR) +6,929. 

MIX 

   Miešaná štafeta (12): 1. Nemecko 

2:45,649 min, ... 10. SLOVENSKO (Viera 

GBÚROVÁ, Jozef NINIS, Marián ZEMANÍK, 

Jozef PETRULÁK) +4,516. 

 

 
   Zuzana Stromková.     FOTO JAKUB SÚKUP                       

Akrobatické lyžovanie 

ŽENY 

   Slopestyle (22): 1. Dara Howellová 

(Kan.) 88,80, ... 18. Natália ŠLEPECKÁ 

34,60, 20. Zuzana STROMKOVÁ (obe SR) 

24,40. 

 

 
 

Beh na lyžiach 

MUŽI 

    Šprint voľnou technikou (86): 1. Ola 

Vigen Hattestad (Nór.) v kvalifikácii 3:28,35 

min, ... v kvalifikácii 66. Peter MLYNÁR (SR) 

+23,41. 

   Tímový šprint (22):  1. Iivo Niskanen, 

Sami Jauhojärvi (Fín.) v semifinále 23:14,89 

min, ... v semifinále 17. Peter MLYNÁR, 

Martin BAJČIČÁK (SR) +1:31,93. 

   Skiatlon (68): 1. Dario Cologna (Švaj.) 

1:08:15,4 h, ... 31. Martin BAJČIČÁK (SR) 

+2:44,7. 

   15 km klasicky (91): 1. Dario Cologna 

(Švajč.) 38:29,7 min,... 23. Martin BAJ-

ČIČÁK (SR) +1:58,3, 51. Peter MLYNÁR 

(SR) +4:20,6. 

   50 km voľnou technikou (64): 1. Ale-

xander Ľogkov (Rus.) 1:46:55,2 h, ... 14. 

Martin BAJČIČÁK (SR) +39,2. 

ŽENY 

   Šprint voľnou technikou (67): 1. Mai-

ken Caspersen Fallová (Nór.) v kvalifikácii 

2:32,07 min, ... v kvalifikácii 39. Alena PRO-

CHÁZKOVÁ (SR) +9,88, 55. Daniela KOT-

SCHOVÁ (SR) +17,74. 

   Tímový šprint (16): 1. Ingvild Flugstad 

Östbergová, Marit Björgenová (Nór.) v semi-

finále 16:04,05 min, ... v semifinále 14. 

Alena PROCHÁZKOVÁ, Daniela KOTSCHOVÁ 

(SR) +2:09,79. 

   10 km klasicky (75):  1. Justyna Kowal- 

czyková (Poľ.) 28:17,8 min,... 50. Alena 

PROCHÁZKOVÁ (SR) +3:50,6. 
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   Adam Žampa.            FOTO TASR/AP 

 

Zjazdové lyžovanie 

MUŽI 

   Slalom (117): 1. Mario Matt (Rak.) 

1:41,84, ... 6. Adam ŽAMPA +1,44, Andreas 

ŽAMPA nedokončil 2. kolo, Matej FALAT 

(všetci SR) nedokončil 1. kolo. 

   Obrovský slalom (109): 1. Ted Ligety 

(USA) 2:45,29 min, ... 22. Adam ŽAMPA 

(SR) +3,12, 32. Andreas ŽAMPA (SR) 

+6,33. 

   Superkombinácia (50): 1. Sandro 

Viletta (Švajč.) 2:45,20 min, ... 5. ADAM 

ŽAMPA (SR) +1,14 s, Matej FALAT a Martin 

BENDÍK (obaja SR) nedokončili zjazdovú 

časť. 

   Super-G (63): 1. Kjetil Jansrud (Nór.) 

1:18,14 min, ... 28. Adam ŽAMPA +2,81, 

36. Andreas ŽAMPA +4,28, 42. Matej FALAT 

+4,67, 43. Martin BENDÍK (všetci SR) 

+4,92. 

   Zjazd (50): 1. Matthias Mayer (Rak.) 

2:06,23 min, ... 45. Martin BENDÍK (SR) 

+9,16. 

ŽENY 

   Slalom (88): 1. Mikaela Shiffrinová 

(USA) 1:44,54, ... 19. Petra VLHOVÁ +5,62, 

Jana GANTNEROVÁ nedokončila 2. kolo, 

Barbara KANTOROVÁ a Barbora LUKÁČOVÁ 

(všetky SR) nedokončili 1. kolo. 

   Obrovský slalom (90): 1. Tina Mazeová 

(Slov.) 2:36,87 min, ... 24. Petra VLHOVÁ 

+4,82, 38. Barbara KANTOROVÁ +10,94, 

45. Barbora LUKÁČOVÁ +13,79, Kristína 

SAALOVÁ (všetky SR) nedokončila 1. kolo. 

   Superkombinácia (39): 1. Maria Höf-

lová-Rieschová (Nem.), ... Jana GANTNE-

ROVÁ a Kristína SAALOVÁ (obe SR) ne-

dokončili slalomovú časť (v zjazdovej časti 

obsadili 27., resp. 30. miesto). 

   Super-G (50): 1. Anna Fenningerová 

(Rak.) 1:25,52 min, ... 22. Barbara KANTO-

ROVÁ (SR) +3,39, Kristína SAALOVÁ (SR) 

preteky nedokončila. 

   Zjazd (42): 1. Tina Mazeová (Slovin.) a 

Dominique Gisinová (Švajč.) obe 1:41,57 

min,..., 31. Kristína SAALOVÁ (SR) +4,41. 

 

 
   Nicole Rajičová.            FOTO JÁN SÚKUP 

 

Krasokorčuľovanie 

ŽENY 

   Súťaž žien (30): 1. Adelina Sotnikovová 

(Rus.) 224,59,... 24. Nicole RAJIČOVÁ (SR) 

125,00. 
 

 
   Tatiana Bodóvá.             FOTO JÁN SÚKUP 

 

Šort trek 

ŽENY 

    1500 m (36): 1. Jang Čou (Čína) v kva-

lifikácii 2:26,543 min, ... 29. Tatiana BO-

DÓVÁ (SR) v kvalifikácii 2:31,788. 
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Ľadový hokej 

MUŽI 

   Celkové poradie (12): 11. SLOVENSKO. 

Základná skupina: SLOVENSKO – USA 

1:7, SLOVENSKO – Slovinsko 1:3, SLO- 

VENSKO – Rusko 0:1 po samostatných ná-

jazdoch, baráž o postup do štvrťfinále: 

SLOVENSKO – Česko 3:5. 

 

 

Šortrekár Viktor An sa s bilanciou 3-0-1 

stal najúspešnejším športovcom v Soči 

 
   Viktor An.                      FOTO TASR/AP 

 

    Soči 24. februára (TASR) – Najús-

pešnejším športovcom na XXII. ZOH v Soči 

sa podľa získaných medailí stal natu-

ralizovaný ruský šortrekár Viktor An. 

Dvadsaťosemročný borec, ktorý je už šesť-

násobným olympijským víťazom, vybojoval 

pre domácu krajinu tri zlaté a jednu bron-

zovú medailu. An, ktorý sa nekvalifikoval 

pred štyrmi rokmi na zimnú olympiádu vo 

Vancouveri, nazbieral prvé tri najcennejšie 

olympijské kovy na ZOH 2006 v Turíne. Tam 

ešte štartoval v juhokórejských farbách pod 

menom Ahn Hyun-soo a pridal do zbierky 

aj jeden bronz. Po nezhodách s národným 

zväzom však prijal An ruské občianstvo a v 

Soči napokon triumfoval na 500 m, 1000 m 

a v štafete na 5000 m. Štvrtý cenný kov 

vybojoval v disciplíne na 1500 m. 

  

 
    Marit Bjӧrgenová.             FOTO TASR/AP 

 

  Značnú pozornosť svojim neupadajúcim 

výkonnostným štandardom pútala aj dva-

násťnásobná majsterka sveta v behu na 

lyžiach Marit Björgenová. Tridsaťtriročná 

Nórka nenašla premožiteľku v Soči v ski-

atlone na 15 km, na 30 km voľnou technikou 

a v tímovom šprinte klasicky. Björgenová 

tak má na konte už desať medailí zo ZOH, 

okrem troch zlatých z Vancouvru aj tri 

strieborné a jednu bronzovú.   
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   Darja Domračevová.          FOTO TASR/AP 

 

  Tri najcennejšie kovy získala v Soči aj 

Darja Domračevová, ale v biatlone. Bie-

loruská olympionička triumfovala v stíhacích 

pretekoch na 10 km, vo vytrvalostných pre-

tekoch na 15 km a na 12,5 km s hromad-

ným štartom. Ani jedna biatlonistka v 

histórii tri zlaté na jedných ZOH nezískala, 

maximálne dve. 

   Najviac cenných kovov získala do svojej 

zbierky Ireen Wüstová. Holandská rýchlo-

korčuliarka a štvornásobná olympijská ví-

ťazka triumfovala na ruskom ovále v pre-

tekoch na 3000 m a v stíhacích pretekoch 

žien, kde Holanďanky vylepšili svoj olym-

pijský rekord a stanovili ho na 2:58,05 min. 

Z ďalších disciplín bola trikrát strieborná v 

súťažiach na 1000, 1500 a 5000 m. 

 

 
   Ireen Wüstová.               FOTO TASR/AP 

 

   Najúspešnejšou krajinou na XXII. zimných 

olympijských hrách sa stalo domáce Rusko, 

ktoré v Soči získalo 13 zlatých, 11 strie-

borných a 9 bronzových medailí. Na druhom 

mieste v medailovej bilancii skončilo Nórsko 

(11-5-10), tretia bola Kanada (10-10-5). 

Slovensko obsadilo s jednou zlatou medailou 

21. priečku. 

 
 

Najúspešnejší účastníci 
XXII. ZOH v Soči 

  1. Viktor An (Rus./šortrek)           3       0        1 

  2. Marit Björgenová (Nór./beh)               3       0        0 

      Darja Domračevová (Biel./biatlon)       3       0        0 

  4. Ireen Wüstová (Hol./rýchlokorč.)          2       3        0 

  5. Martin Fourcade (Fr./biatlon)       2       1        0 

      Sven Kramer (Hol./rýchlokorč.)      2       1        0 

   7. Seung-Hi Park (Kór.rep./šortrek)          2       0        1 

   8. Tobias Arlt (Nem./sánkovanie)       2       0        0 

      Ole E. Björndalen (Nór./biatlon)          2       0        0 

      Dario Cologna (Švaj./beh)           2       0        0 

      N. Geisenbergerová (Nem./sánkov.)    2       0        0 

      Jörgen Graabak (Nór./severská)      2       0        0 

      Felix Loch (Nem./sánkovanie)        2       0        0 

       Tina Mazeová (Slovin./lyžovanie)       2       0        0 

       Kamil Stoch (Poľ./skoky)            2       0        0 

       Emil H. Svendsen (Nór./biatlon)     2       0        0 

       Jorien ter Morsová (Hol./rýchlokorč.)  2       0        0 

       Maxim Trankov (Rus./krasokorč.)  2       0        0 

       Alexej Vojevoda (Rus./boby)  2       0        0 

       Taťjana Volosožarová (Rus./kraso.)  2       0        0 

       Tobias Wendl (Nem./sánkovanie)  2       0        0 

       Vic Wild (Rus./snoubording)  2       0        0 

       Alexader Zubkov (Rus./boby)  2       0        0 

 

    Medailová bilancia krajín  

       1. Rusko                        13      11        9        33 

       2. Nórsko                       11       5       10        26 

       3. Kanada                       10      10        5        25 

       4. USA                             9       7       12        28 

       5. Holandsko                    8       7        9        24 

       6. Nemecko                      8       6        5        19 

       7. Švajčiarsko                   6       3        2        11 

       8. Bielorusko                     5       0        1         6 

       9. Rakúsko                        4       8        5        17 

      10. Francúzsko                   4       4        7        15 

………………………….. 

      21. SLOVENSKO             1       0        0         1 
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Žiaci a študenti zaslali slovenským 

olympionikom 5 169 pohľadníc 
   Bratislava, 6. marca 2014 – Slovenský 

olympijský výbor (SOV) v spolupráci 

s regionálnymi olympijskými klubmi 

zorganizoval pri príležitosti XXII. 

zimných olympijských hier v Soči li-

terárnu súťaž, do ktorej sa zapojilo viac 

ako 100 základných a stredných škôl. V 

priebehu decembra a januára sekre-

tariát SOV prijal 5169 pohľadníc ur-

čených pre slovenských športovcov. 

Olympionici a zástupcovia SOV ocenili 

tie najlepšie. 

   Literárna súťaž SOV bola určená pre deti a 

mládež, ale aj pre všetkých ľudí v regiónoch 

Slovenska so zámerom netradične pritiahnuť 

pozornosť smerom k hodnotám a myšlien-

kam olympizmu. Cieľom súťaže bolo 

upriamiť pozornosť na účasť slovenskej 

výpravy na ZOH v Soči a propagovať šport a 

pohybové aktivity ako súčasť zdravého 

životného štýlu v rámci základných a stred-

ných škôl i širokej verejnosti. 

   Žiaci a študenti sa mohli zapojiť do súťaže 

prostredníctvom olympijských pohľadníc, 

napísať odkaz, pozdrav či želanie slo-

venským športovcom na ZOH v Soči. Do 

súťaže sa zapojilo vyše 100 základných 

i stredných škôl, slovenským olympionikom 

poslali až 5169 pozdravov a odkazov.  

   Príspevky boli zasielané na predtlačenej 

pohľadnici vydanej SOV a aj na vytlačenej 

elektronickej pohľadnici, ktoré boli dostupné 

na webovej stránke SOV olympic.sk. Všetky 

pohľadnice boli doručené samotným 

športovcom do Soči, alebo na Slovensku. 

Najviac pozdravov zaslali účastníci 

biatlonistke Anastasii Kuzminovej 

a hráčom hokejovému tímu. 

   Najlepšie diela vybrali už počas ZOH 

v Soči samotní športovci. Práce, ktoré 

najviac zaujali športovcov vo všetkých 

kategóriách, SOV ocení diplomom a vecnými 

cenami.  

   Ocenení súťažiaci: Samko Sáraz (6 

rokov), Zuzana Jarošová (15 rokov), Na-

tália Dvoranová (11 rokov), Mário Vörös 

(18 rokov), Filip Hugo Náhlik (11 rokov), 

Lucia Truksová (18 rokov), Denis 

Novotný (11 rokov), Matej Bučič (11 

rokov), Michal Antonič (9 rokov), Jakub 

Dunčko (12 rokov), Richard Kendzior (12 

rokov), Veronika Briatková (10 rokov), 

Alžbetka Fečová (8 rokov), Petra Ma-

tiašková (13 rokov), Lukáš Rupec (16 ro-

kov), Pavlína Mikulová (16 rokov), Bar-

bora Mihalyiová (9 rokov), Lukáš Lukčo 

(12 rokov), Mária Šuleková (11 rokov), 

Martina Píšová (7 rokov), Eduard Slav-

kovský (11 rokov), Natália Bartošíková 

(10 rokov), Sára Meglesová (9 rokov), Dá-

vid Nagy (8 rokov), Viktor Végl (12 ro-

kov), Tomáš Majerčík (10 rokov), Si-

monka Krajmerová (14 rokov), Mário 

Galba (13 rokov), Jakub Pollák (11 ro-

kov), Lukáš Gereg (12 rokov), Adam Ja-

kub (12 rokov), Patrik Drinka (10 rokov), 

Zuzana Hodáková (12 rokov), Vanda 

Zágorová (10 rokov), Diana Lajčiaková 

(11 rokov), Lukáš Kendereš (14 rokov), 

Žofia Soókyová (13 rokov), Alica Mati-

sová (11 rokov). 

 

 
   S pohľadnicami bobista Petr Nárovec a 

zjazdár Adam Žampa.  

 

   „Hlavnou úlohou športu a olympizmu 

je prispieť k sociálnemu rozvoju spo-

ločnosti, jej kultúre a najmä k výchove 

mladej generácie. Vysoký účinok pritom 

majú pozitívne príklady, športové vzory 

a inšpirácie. Vzťah športovcov a mlá-

deže, mládeže a športovcov treba po-

stupne budovať a rozvíjať. Teší nás, že 
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literárna súťaž prostredníctvom pohľad-

níc sa stretla s úspechom. Podstatná 

však nie je samotná súťaž, ale vyše 

päťtisíc pozdravov a odkazov od detí 

a nadšená odozva u športovcov. Želáme 

si, aby pokračovala interakcia medzi 

športovcami a mladou generáciou. V 

prospech oboch skupín, pretože to obe 

potrebujú,“ uviedol prezident Slovenského 

olympijského výboru František Chmelár.   
 

Súťaž Slovenského olympijského výboru SME 

JEDEN TÍM na Facebooku zožala úspech, 
zapojilo sa do nej viac než 5-tisíc ľudí 

   Bratislava, 5. marca 2014 – Slovenský 

olympijský výbor realizoval 4. - 28. februára 

na sociálnej sieti Facebook online súťaž SME 

JEDEN TÍM. Spojil v nej slovenských fa-

núšikov športu, ktorí podporovali našich 

olympionikov na XXII. uimných olympij-

ských hrách v Soči.  

   Od 4. do 28. februára bola  pre slo-

venských športových fanúšikov sprístupnená 

Facebook aplikácia pod názvom SME JEDEN 

TÍM, ktorá zároveň bola aj online súťažou 

o 24 cien. Hlavným cieľom kampane bolo 

zviditeľniť slovenských olympionikov a pri-

tiahnuť záujem širokej verejnosti o ZOH 

v Soči. 

 

Nahraných fotografií bolo viac než 500. 

 

   Realizovaná súťaž bola iba jedným z via-

cerých krokov SOV voči širokej verejnosti na 

podporu olympijského posolstva, šírenia 

olympizmu a hrdosti na našich športovcov 

v Soči. Išlo najmä o snahu komunikovať 

inovatívnym a zábavným spôsobom. Počas 

ZOH v Soči vzrástol počet fanúšikov 

Facebook stránky SOV o viac než 5 000 

ľudí. 

                AKO SA SÚŤAŽILO 

   Mechanika online súťaže bola jednoduchá. 

Stačilo nahrať svoju fotografiu, ktorá 

v zapätí prišla na e-mail súťažiaceho oz-

načená symbolom „Fandím našim olym-

pionikom – SOČI 2014“. Súťažiaci si ju zá-

roveň mohol nahrať ako profilovú fotografiu 

na svojom Facebooku. 

    Celkovo bolo v rámci aplikácie „SME 

JEDEN TÍM“ nahraných 544 fotografií, 

ktoré získali dovedna 5141 likes (páči 

sa mi to). 

   Každý, kto sa zapojil do súťaže, hral 

o vecné ceny, ktoré sa žrebovali týždenne. 

Prvý týždeň vyberali priamo zo Soči naj-

zaujímavejšie fotky naši sánkari, druhý 

týždeň naši zjazdári. Výhercov tretieho 

a štvrtého týždňa vyberal tím Slovenského 

olympijského výboru. 

   Prvú cenu, fanúšikovský dres Soči, získal 

Samuel Marunčiak z Lieskovca za najviac 

označení páči sa mi to. Jeho fotografia (na 

snímke) získala až 375 hlasov. Traja 

výhercovia, ktorí boli náhodne vyžrebovaní 

získali set Soči, ktorý pozostával z trička, 

roláku a hrnčeka. 

 

https://www.facebook.com/Slovensky.olympijsky.vybor
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Podiel Slovenska na ZOH v Krakove 2022 
v prípade zjazdárskych súťaží v Jasnej 

je vyčíslený na 177 miliónov eur 
   Bratislava 26. februára (TASR) - Podiel 

Slovenska na ZOH v Krakove 2022 v 

prípade zjazdárskych súťaží v Jasnej je 

vyčíslený približne na 177 miliónov eur. 

Z toho 169 miliónov eur tvoria investičné 

výdavky a takmer osem miliónov eur 

predstavujú prevádzkové náklady spojené s 

organizáciou samotných zjazdových súťaží. 

Tieto výdavky však majú byť podľa 

ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR kryté komerčnými príjmami. 

Vyplýva to zo správy prípravy kandidatúry 

mesta Krakov na organizovanie ZOH za 

spoluúčasti SR, ktorú v stredu vláda zobrala 

na vedomie. 

   Najväčšiu časť investičných výdavkov, 

zhruba 60 percent, majú tvoriť výdavky 

na dopravnú infraštruktúru. Prevádzková 

a organizačná infraštruktúra počíta hlavne s 

výdavkami na dobudovanie areálu malej 

olympijskej dediny v priestoroch Aka-

démie ozbrojených síl gen. M. R. Šte-

fánika v Liptovskom Mikuláši – ubyto-

vacie a stravovacie objekty a technickú in-

fraštruktúru. V rámci organizačného za-

bezpečenia pôjde najmä o investície do 

bezpečnostných opatrení ako ochrana ob-

jektov a kamerový systém a zdravotníckeho 

zabezpečenia. Nemocnicu s poliklinikou 

MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši 

bude podľa rezortu školstva treba dobudovať 

a modernizovať na požadované štandardy. 

Investičné výdavky sa budú čerpať po-

stupne, s najväčším objemom sa ráta v 

rokoch 2018 - 2020. 

   Najväčšiu položku v prevádzkovom 

rozpočte by mali tvoriť výdavky na uby-

tovanie a stravovanie účastníkov, ktoré 

bude zabezpečené v objektoch akadémie oz-

brojených síl. V prípade úspešnej kandida-

túry by areál mal poskytovať služby približne 

800 športovcom a členom realizačných 

tímov a 600 členom technického personálu. 

Uvažuje sa s počtom 15.000 návštevníkov 

denne. 

   Druhou najväčšou položkou sú vý-

davky na bezpečnosť a zdravotnú služ-

bu. Obsahujú najmä výdavky na personálne 

zabezpečenie bezpečnostnej a zdravotnej 

služby. Dôležitou časťou rozpočtu budú 

výdavky na úpravu zjazdových tratí a 

ich príslušenstva, ktoré sa bude zabez-

pečovať permanentne 24 hodín. Výdavky na 

médiá obsahujú položky, ktoré sa týkajú 

prevádzky mediálnych pracovísk, zabezpe-

čovania televíznych a rozhlasových preno-

sov, telekomunikačných spojení. Súčasťou 

kalkulácie sú aj poistné náklady na podu-

jatie. Predpokladané výdavky na dopravu 

majú zabezpečiť fungujúcu dopravnú lo-

gistiku účastníkov. V rozpočte sa uvažuje s 

rezervou na nepredvídané výdavky vo výške 

päť percent prevádzkových výdavkov. 

Rezort pripomína, že ide o orientačné limity 

položiek. Najväčšia časť prevádzkových 

výdavkov sa má čerpať v roku 2022. 

   Na území Slovenska by sa v prípade 

úspešnej kandidatúry mali v rámci ZOH 

Krakov 2022 konať len alpské lyžiarske 

disciplíny v lyžiarskom stredisku Jasná – 

Nízke Tatry. Všetky ostatné disciplíny má 

organizovať poľská strana, prebiehať majú 

najmä v Krakove a Zakopanom.  
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        Množstvo zaujímavých olympijských a športových informácií 

aktuálneho aj historického charakteru z domova aj zo sveta na: 

http://www.olympic.sk 
Olympijské @ktuality EXTRA SOČI 

vydal Slovenský olympijský výbor 6. marca 2014. 
Redaktor: Ľubomír SOUČEK. 
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