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OTÁZKY – 2. kola 

 

1.Predchádzajúcemu obdobie by sme smelo mohli  dať prívlastok FUTBALOVÝ.  Pozornosť 

slovenských fanúšikov tohto obľúbeného  športu sa sústredila  predovšetkým na našu reprezentáciu. 

Zverenci trénera ..........................................(jeho meno je zároveň prvou otázkou  tejto série)  

nadviazali na úspešnú  vlaňajšiu sezónu a po výbornom výkone  (najmä v prvom polčase) hladko 

zdolali  svojho  piateho súpera  v kvalifikácii na Majstrovstvá  Európy......................... (uviesť  súpera 

a výsledok) a hneď nato porazili v prestížnom zápase aj reprezentáciu ............................................. 

(túto  uviesť spolu  s výsledkom, čo predstavuje  v poradí tretiu otázku). 

Oba zápasy sa hrali v Žiline, kde bolo zároveň aj vyhodnotenie ankety o najlepšieho slovenského 

futbalistu za rok 2014. Stal sa ním.......................................................(toto bude štvrtá odpoveď tento 

otázky). 

Zo zahraničia pútal na seba pozornosť predovšetkým  duel známy aj pod pojmom EL CLÁSICO. Pod 

týmto názvom  sa skrýva futbalové stretnutie dvoch slávnych  

mužstiev....................................................... (uviesť názvy oboch), ktorý tentoraz skončil tesným 

výsledkom..............................(uviesť víťaza i výsledok). 

2. S lyžiarskou  sezónou sme sa definitívne rozlúčili vo svete i u nás. Vynikajúcim spôsobom túto 

rozlúčku zvládla Veronika ...................................... (doplniť celé meno), ktorá v poslednom finálovom 

slalome Svetového pohára vo francúzskom Méribeli  obsadila fantastické  tretie miesto.  V celkovom 

poradí  Svetového pohára sa tak posunula z ôsmej priečky na ................................ (doplniť),  o ktorú 

sa  delí  so Švédkou Molmerovou – Pietiläovou. 

3. Rušno bolo aj na tenisových  dvorcoch. Popri účasti našich tenistov na početných  turnajoch sme 

našu pozornosť sústreďovali  predovšetkým na súťaže družstiev. Ženský tím bojoval o zotrvanie 



v druhej lige FED cupu s družstvom ........................................ (prvá časť otázky), no bez Cibuľkovej  

a Hantuchovej sme tento boj nezvládli.  

Ešteže nás v zápase so Švédskom v Bratislave čakal reparát.  Do družstva sa vrátila  Hantuchová  

a vynikajúcu  formu potvrdila aj  Karolína  Schmiedlová. Výsledkom .........................sme si zachovali 

účasť v druhej lige. 

Radosť nám urobili aj  naši muži v DAVIS – cupe, ktorí presvedčivo zdolali ........................ (doplniť) 

a postúpili do druhého kola 1. skupiny euroafrickej zóny.  

Najväčšiu zásluhu  na víťazstve našich mala naša jednotka Martin.................................................. 

 

4. Veľmi   príjemné  prekvapenie pre priaznivcov slovenskej atletiky pripravila  na  marcových 

halových Majstrovstvách  Európy v Prahe bežkyne, o ktorej budeme  v budúcnosti  určite  ešte počuť.  

Nezískala síce žiadnu z medailí (bronzová jej unikla len  o vlások), no jej výkon prekvapil aj 

odborníkov.  Pre lúštiteľov, ktorí  dianie v športe na Slovensku sledujú pravidelne, určite neuniklo  že 

ide o .......................................................  (doplniť meno a disciplínu, v ktorej v hlavnom meste Českej 

republiky štartovala). 

 

5. Mnohí si ho pamätajú z plaveckých  pretekov ŠKOLSKÝCH  MAJSTROVSTIEV  SLOVENSKA , 

na ktorých získal celý rad pódiových umiestnení. Vlani však tento už dvadsaťjeden ročný  športovec  

žal  úspechy aj medzi  dospelými  - nielen veľkým zlepšením svojich osobných rekordov ale 

predovšetkým  trojnásobnou finálovou účasťou na Majstrovstvách  Európy v plávaní.  Je preto úplne 

prirodzené, že ...................... (meno treba doplniť) bol vyhlásený za najlepšieho slovenského plavca za 

rok 2014. 

 

6. Fanúšikovia  motoristického športu sa dočkali. Po zimnej prestávke odštartovala svojou prvou 

VEĽKOU CENOU FORMULE 1.  Uskutočnila sa v .......................... (stačí uviesť krajinu)  

a dominoval v nej tím MERCEDES. Ten pokračoval vo svojej prevahe z vlaňajška. Priaznivcom  F1 

však viac hovoria mená jazdcov – pilotov, takže meno víťaza prvej tohtoročnej VEĽKEJ CENY 

nebude pre našich  lúštiteľov žiadny problém. Stal  sa ním Lewis.................. (priezvisko  treba 

doplniť) pred svojim tímovým kolegom........................... (doplniť). 

 

7. Pred nami je svetový šampionát  v ľadovom hokeji, ktorý sa uskutoční  v Českej republike.  Pre 

slovenských priaznivcov  športu je to jedno z najvýznamnejších podujatí práve prebiehajúceho roka, 

a preto mu aj v našom  VEĽKOM OLYMPIJSKOM KVÍZE  budeme venovať  osobitnú pozornosť. 

Nasledujúce tretie kolo bude venované práve hokejovým MS.  Jedna  otázka sa však zmestila  aj do 

tejto  série a týka sa našej najvyššej súťaže.  Titul (v poradí už ôsmy)  získal kolektív 

............................(doplniť), ktorý v finálovej sérii zdolal................................................(doplniť). 

 



 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Organizačné pokyny: 

 

Odpovede zasielajte do 15. mája 2015 (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). 

 


