
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. K najvýznamnejším udalostiam predchádzajúceho obdobia patrila voľba MIESTA KONANIA 

ZIMNÝCH OLYMPIJSKÝCH HIER  2022. Viacero pôvodných kandidátskych miest 

z rôznych dôvodov odstúpilo od svojej kandidatúry, a tak v hre zostali len dve mestá -

....................... a ........................ (uviesť obe mesta). 

 Z nich členovia Medzinárodného olympijského výboru počtom hlasov 44:40 rozhodli, o 

výhre prvého – druhého z nich (nesprávne treba škrtnúť). 

2.  V mesiaci júl tradične veľkú pozornosť pútajú na seba cyklistické preteky svetovej verejnosti 

známe pod názvom............................ (uviesť názov). Veľký ošiaľ v posledných rokoch sme 

zaznamenali aj na Slovensku, predovšetkým zásluhou  nášho................................... ................ 

( uviesť meno). Ten ešte predtým získal prvenstvo v Kalifornii, ale aj na Slovensku v 

.......................... (uviesť mesto),  kde sa uskutočnili majstrovstvá Slovenska. Tohtoročný štart 

najvýznamnejších cyklistických  pretekov na svete sa uskutočnil v 

............................................... (uviesť mesto a krajinu) a skončil etapou v Paríži. Celkovým 

víťazom sa stal ....................................( uviesť  meno cyklistu), ostatné tričká si rozdelila 

nasledovné: zelené  - .........................................,  bodkované - ...................................... a biele- 

............................... 

3. V minulých týždňoch začala aj naša najvyššia futbalová súťaž – FORTUNA LIGA. Prvenstvo 

z vlaňajšieho ročníka bude obhajovať kolektív .......................... (uviesť názov klubu), ktorý 

spolu s ďalšími slovenskými klubmi nás reprezentoval  aj v prestížnych európskych súťažiach.  

4.  Priaznivci ľadového hokeja s napätím sledovali  vlaňajší záver najkvalitnejšej ligy na svete – 

NHL. Vo finálovom zápase STANLEYHO POHÁRA boli nakoniec úspešnejší hráči 

.......................................(doplniť názov klubu), ktorí aj s našim .................................. (doplniť 



meno slovenského reprezentanta) porazili kolektív TAMPA BAY 4:2 , a tak fanúšikovia 

v Trenčíne znovu uvidia slávnu trofej.  

5. „Keď bojujete o medailu, bolesť nevnímate“ – povedal po skončení Majstrovstiev Európy 

v triatlone náš reprezentant .................................(uviesť meno), ktorému medaila ušla len 

o vlások. Skončil štvrtý a vybojoval si miestenku na Hry olympiády 2016 v Riu. Keď sme už 

pri triatlone v Piešťanoch sa koncom júla uskutočnila jeho najťažšia verzia –SLOVAKMAN. 

V odpovedi treba uviesť celkovú dĺžku týchto pretekov, ale aj vzdialenosti v plávaní, 

cyklistike a behu ( tolerancia pri každom údaji 10 %). 

6. Tak trochu v tieni vrcholných športových podujatí začínajúceho leta 2015 sa v 

.........................(uviesť mesto) po prvý raz uskutočnili Európske hry (na spôsob „Veľkej 

olympiády“ – pozn. red.) . Zúčastnila sa na nich aj pomerne početná výprava Slovenska. Boli 

v nej viacerí skúsení reprezentanti, ale tiež vychádzajúce hviezdy nášho športového neba. 

Naša výprava získala viacero cenných umiestnení medzi nimi aj niekoľko medailí. Z nich  

napríklad (treba uviesť aspoň dvoch medailistov). 

7. V susednom Maďarsku sa v júni konali Majstrovstva Európy v ....................žien. Zúčastnilo sa 

ich aj reprezentačné družstvo Slovenska. Svojim výkonom rozhodne nesklamalo, no na 

medailovú pozíciu ani tento raz nedosiahlo. Náš kolektív so Žirkovou skončil na ............... 

mieste  a nevybojoval si ani letenky na OH v Rio de Janeiro 2016. 

8. Najbližšie majstrovstva sveta vo futbale sa uskutočnia v roku 2018. Ich organizátorom 

je.....................(uviesť krajinu), kde sa aj v....................... (uviesť mesto) uskutočnilo ich 

vyžrebovanie. V Európskej časti kvalifikácie bolo do desiatich skupín vyžrebovaných 52 

krajín, medzi nimi – prirodzene – aj Slovensko. Naše  mužstvo bolo žrebom zaradené do 

skupiny  „F“ a súpermi nám budú ..................... ( uviesť všetky kolektívy). 

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 



Organizačné pokyny: 

 

Odpovede zasielajte do 20. októbra 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). 

 


