
OLYMPIÁDA, AKO Z INEJ GALAXIE 

Naštuduj si 35 zaujímavostí o zimnej olympiáde a  telefóne  

Samsung Galaxy Note8 a v kvíze u Sajfu ťa možno nič neprekvapí. 

 

1. Maskotom zimnej olympiády v Pchjongčangu je biely tiger. 

2. Slováci na novovekých olympijských hrách súťažili pod tromi rôznymi 

vlajkami. Uhorskou, Československou a Slovenskou. 

3. V telefóne Galaxy Note8 nájdete aj virtuálneho asistenta, ktorý sa volá Bixby.  

4.  Na prvých OH v Aténach, v roku 1896 získal v behu na 100 metrov bronzovú 

medailu atlét Alojz Szokol z Hronca.   

5. Na tohtoročnej zimnej olympiáde sa bude súťažiť v stodva disciplínach. 

6. Tento rok sa na olympiáde po prvý krát objaví rýchlokorčuľovanie 

s hromadným štartom, súťaž  curlingu zmiešaných dvojíc, snowboard – big 

air a alpské lyžovanie – súťaž tímov.  

7. Časový posun medzi Slovenskom a Južnou Kóreou je osem hodín. 

8. Najviac medailí z  česko-slovenskej éry má legendárny hokejový brankár 

Vladimír Dzurilla. Celkovo ich získal 3. 

9. Pri hlasovaní o udelení zimnej olympiády 2018 skončil na druhom mieste 

nemecký Mníchov.  

10. S telefónom Samsung Galaxy Note8 urobíte vďaka duálnemu fotoaparátu 

jasné a ostré fotografie i za zhoršených svetelných podmienok.  

11.  V ére samostatnosti sme prvýkrát boli na ZOH v Lillehammeri. Vlajku na 

otváracom ceremoniáli niesol hokejista Peter Šťastný. 

12. Krasokorčuľovanie sa ako jediná súťažná disciplína objavia už na letnej 

olympiáde v roku 1908. Vyhral ju legendárny švédsky krasokorčuliar 

Salchow. 

13. Zlatá medaila nie je celá zo zlata. Je potiahnutá tenkou vrstvou 6-karátového 

zlata. 

14. Slovensko bude na ZOH v Pchjongčangu zastupovať viac ako 50 športovcov. 

15. Prvá zimná olympiáda sa konala v roku 1924. 

16. Telefóny Galaxy Note8 disponujú vlastnostní IP68, teda odolnosťou voči vode  

a prachu. 

17. Najúspešnejším zimným olympionikom je Ole Einar Björndalen z Nórska. 



 

18. V desiatke najúspešnejších športovcov má Nórsko hneď štyroch zástupcov.  

19. Ondrej Nepela získal zlatú medailu v roku 1972 v japonskom Sappore. 

20. Slovné spojenie „Miracle on ice“, teda zázrak na ľade sa spája so zápasom 

Sovietskeho zväzu a Američanov v roku 1980. Tím amerických amatérov 

porazil Sovietov 4:3. 

21. V ére samostatného Slovenska sa nám podarilo na ZOH získať 5 medailí. 

Z toho sú dve zlaté, dve strieborné a jedna bronzová. 

22. Telefón Galaxy Note8 môžete nabíjať bezkáblovo i s káblom. 

23. Najúspešnejšou slovenskou olympijskou biatlonistkou je Anastasia 

Kuzminová, ktorá získala 2 zlaté medaily a jednu striebornú. 

24. Samsung Galaxy Note8 má jednu skvelú súčiastku, ktorou je špeciálne pero 

S Pen, vďaka ktorému spoznáte nové možnosti komunikácie a zábavy 

25. Anastasia Kuzminová získala na olympiáde 2 zlaté medaily na olympiáde vo 

Vancouveri a v Soči. Obe v rovnakej disciplíne – šprint na 7,5 km. 

26. Slovensko sa v ére samostatnosti zúčastnilo na šiestich zimných 

olympiádach. Olympiáda v Južnej Kórei bude siedmou.  

27. Muži skáču na lyžiach na olympiáde od roku 1924. Ženy mohli v tejto 

disciplíne súťažiť až o 90 rokov neskôr, na olympiáde v roku 2014. 

28. Na zimnej olympiáde v roku 1964 v Innsbrucku nezískalo Švajčiarsko ani 

jednu medailu. To sa im nikdy predtým ani potom už nestalo. 

29. Samostatné nájazdy rozhodli prvý krát o víťazovi olympijského hokejového 

turnaja na ZOH 1994 v Lillehammeri. Zlato získali hokejisti Švédska.   

30. Biatlonista Pavol Hurajt získal svoju bronzovú medailu na ZOH vo 

Vancouveri v pretekoch s hromadným štartom. 

31. Jediné mesto, ktoré získalo právo usporiadať ZOH, ale občania ho odmietli 

v referende, bol americký Denver.  

32. Hokejový tím Československa nezískal na olympijských hrách ani raz zlatú 

medailu.  

33. Ženský hokejový turnaj sa hrá od olympiády v Naganu v roku 1998. 

34. Hostiteľským mestom nasledujúcej zimnej olympiády bude čínsky Peking.  

35.  Peking sa stane prvým mestom v histórii, ktoré sa bude môcť pochváliť tým, 

že hostilo letnú aj zimnú olympiádu. 

 


