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OTÁZKY – 3. kola 

 

1. Náš najlepší  cyklista Peter Sagan sa v prvých tohtoročných mesiacoch nie a nie 

dostať do formy na úrovni predchádzajúcich rokov. Prišli však preteky 

v........................................ (prvá otázka), v ktorých sa mu už tradične darí.  A nebolo 

tomu inak ani v tomto ročníku, v ktorom  nás reprezentoval  v drese 

.................................................. (druhá otázka), obsadil ................miesto . A to je tretia 

záverečná otázka v tomto cyklistickom bloku. 

 

2. Pred niekoľkými  dňami sa  skončila naša  najvyššia futbalová súťaž. Určite ste ju  

všetci pozorne sledovali, takže bude pre nás hračkou povedať  jej názov (prvá otázka) 

i to kto ju vyhral  (druhá otázka). Ešte pred jej skončením sa uskutočnil  aj  finálový  

zápas Slovenského pohára vo futbale medzi  mužstvami............................. a 

.................................................  (tretia otázka), ktorý skončil víťazstvom tímu 

uvedenom na prvom mieste (štvrtá otázka). 

 

3. Najvýznamnejšou  udalosťou uplynulých týždňov  bol nesporne svetový šampionát 

v ľadovom hokeji. Uskutočnil sa v .............................................. (prvá otázka), 

a zúčastnilo  sa ho  spolu......... tímov (druhá otázka), ktoré v prvej fáze bojovali 

v dvoch skupinách prebiehajúcich na zimných štadiónoch   v 

........................................................ (tretia otázka). 

 

4. Slovenský hokejový tím pod vedením trénera  ................................................ (prvá 

otázka) vstupoval  do turnaja s vysokými ambíciami. Začiatok turnaja aj  naznačoval , 

že účasť vo štvrťfinále  by nám nemala ujsť. Vážne zakopnutie však prišlo v zápase 

s............................ (druhá  časť otázky),  ktoré sme prehrali  hoci  sme viedli  2:0. Tu 

naše nádeje začali pomaly  umierať . Napriek výborným výkonom proti favoritom sme 

zostali pred postupovými  dverami. Posledný zápas sme prehrali s ..................... (tretia 

otázka). 



5.   Aj napriek nesplnenému cieľu (tým bola účasť medzi osmičkou najlepších – štvrťfinále), 

slovenskú hokejovú verejnosť potešili dve správy. Tou prvou bola informácia, že slovenská 

reprezentácia si po tohtoročnom svetovom šampionáte zabezpečila účasť 

na................................................... (prvá otázka). Druhá správa sa týka tak trochu diplomacie. 

V Prahe bolo totiž rozhodnuté, že Slovensko bude .................................................................... 

(druhá otázka). 

 

6.   Záverečné súboje štyroch najlepších tímov sa odohrali v pražskej športovej hale nesúcej 

názov ........................... (prvá otázka).  

 

7.  V semifinálových súbojoch zdolala reprezentácia ........................................ktorá – koho 

(druhá otázka) a reprezentácia ............................................................. (tretia otázka). V súboji 

o bronzové medaily boli úspešnejší hokejisti ............................................... (štvrtá otázka) 

a celkové prvenstvo putovalo tentoraz do .................................................. (piata otázka). 

 

8. V záverečnom hodnotení  sa odovzdávali medaily najlepším, no ocenenia sa dostalo aj 

najlepším jednotlivcom. Tí super najlepší  sa dostali do ALL STARS. Bol medzi nimi aj 

najužitočnejší hráč MS, ktorý na svojom drese nosil číslo 68. Treba uviesť jeho meno 

a krajinu, ktorú reprezentoval. 

 

9. Do záverečných bojov postúpilo z dvoch skupín spolu osem mužstiev, ktoré vyraďovacím 

spôsobom odohrali medzi sebou štvrťfinálové zápasy. Ich víťazi.............................................. 

(prvá otázka- vymenovať) potom postúpili do semifinále, v ktorom sa stretli 

............................................................................................................  (druhá otázka- 

vymenovať dvojice). 

 

10.  .................termín ukončenia najvyššej futbalovej súťaže ako u nás má väčšina európskych 

krajín. Výnimkou nie sú ani  najsledovanejšie ligy – v Anglicku, Nemecku, Španielsku, 

Taliansku  či Francúzsku. Prvou otázkou v tejto časti je  vymenovať najmenej  troch majstrov  

z uvedených krajín a zároveň pomenovať najväčšiu futbalovú súťaž v tejto krajine. V druhej 

otázke je potrebné napísať názov klubu, ktorý  sa stal šampiónom v Českej republike a uviesť 

meno aspoň jedného futbalistu zo Slovenska, ktorý je s týmto klubom spätý (bývalí či 

súčasní). 

11.  Naplno sa rozbieha aj tenisová sezóna. V čase zverejňovania týchto otázok sa rozbieha 

ďalší Grant Slam-ový turnaj v .......................... pod názvom ..........................................  



V  druhej otázke tohto bloku treba uviesť meno slovenského tenistu (ov), ktorý (í) bude (ú) 

stále v hre v dobe písania odpovede. 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

Organizačné pokyny: 

 

Odpovede zasielajte do 23. júna 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). 

 


