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1. Záver roka (aj toho športového) je obyčajne spájaný s rôznymi  anketami. Medzi 

najsledovanejšie patrí u nás novinárske hlasovanie o najlepšieho slovenského 

športovca. Prvenstvo za rok 2015 získal úplne 

suverénne..................................................(doplniť meno) pred atletickým svetovým 

šampiónom ........................................(doplniť meno) a trojnásobným držiteľom 

Stanley Cup-u ................................................(doplniť meno). Medzi kolektívny 

kraľoval tím našich .............................. (doplniť šport), ktorí sa po prvý raz v  histórii 

prebojovali na majstrovstvá Európy.    Na druhom mieste skončil štvorkajak na 

1.000m a bronzovú priečku si vybojovala slovenská hokejová reprezentácia do 20 

rokov    za.................................................... (uviesť umiestnenie na MS).  

V rámci vyhlasovania výsledkov ankety bol medzi legendy slovenského športu 

zaradený náš významný 80-ročný športovec (uviesť meno a šport, v ktorom sa 

preslávil)........................................................................................................................... 

 

2. K najočakávanejším udalostiam záveru športového roka sa zaradilo aj  žrebovanie 

futbalových Majstrovstiev Európy vo futbale, ktoré sa v júni 2016 uskutočnia vo 

....................................... (uviesť krajinu). Slovenským futbalistom žreb prisúdil 

v skupiny „B“ kolektívy....................................................................................... (uviesť 

všetky tri mužstvá). V tieni tohto žrebovania takpovediac zanikli výsledky 

Majstrovstiev  sveta klubov, ktoré sa uskutočnili v Japonsku. Titul si podľa 



očakávania vybojovala ...............................................(uviesť meno klubu). A do tretice 

z futbalu – prekvapujúca správa prišla z Londýna, keď výpoveď dostal jeden 

z najvýznamnejších trénerov v histórii futbalu ........................................... (uviesť 

meno trénera a klubu, ktorý mu dal výpoveď). 

 

3. Hokejoví fanúšikovia s potešením zaregistrovali správu o zaradení ďalšieho nášho 

hráča do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Strelec zlatého gólu z MS 

2002 ................................................................... (uviesť meno) bude iba siedmym 

Slovákom v histórii, ktorému sa  doposiaľ dostalo tejto cti. 

 

4. Silvester 2015 prežila na fantastickom druhom mieste v seriáli Svetového pohára 

v zjazdovom lyžovaní – konkrétne v slalome. Na priebežnú striebornú priečku sa 

zaradila po výbornom treťom mieste v Lienzi, keď niekoľko týždňov predtým 

dokonca zvíťazila vo Švédsku (AARE). Áno hádate správne, vychádzajúcou 

zjazdárskou hviezdou je mladá Slovenka ...................................................... (doplniť 

meno), ktorá je momentálne na tom lepšie ako jej slávnejšia kolegyňa Veronika 

..................................... (doplniť meno). 

 

5. V spomínanej ankete o najlepšieho slovenského športovca 2015 sa dobre umiestnili aj 

naši mladí hokejisti do 20 rokov, ktorí skončili medzi kolektívmi na.............................. 

(doplniť) mieste. Na svetovom šampionáte na prelome rokov 2015 – 2016 vo Fínsku 

sa im už tak nedarilo, vo štvrťfinále ich vyradilo...............................................(doplniť) 

po výhre.............................(doplniť). 

 

  

Meno a priezvisko lúštiteľa:..................................................................................................... 

 

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

 

Kontakt (e mail):...................................................................................................................... 

 

 

 



Organizačné pokyny: 

Odpovede zasielajte do 30. januára 2016 (ristova@sass.sk). Zo správnych odpovedí 

odmeníme 20 správnych odpovedí, ktorým zašleme olympijské suveníry. 

Dôležité upozornenie: 

Po uzatvorení všetkých piatich kôl vyžrebujeme ešte 10 zo všetkých súťažiacich a 3 

najaktívnejšie školy (podmienkou je zapojenie sa aspoň do 4 kôl). 

 


