
 
EXPERT geniality show je súťaž určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí a zaslúžia si možnosť 
predviesť to svojmu okoliu. Táto súťaž je v mnohom unikátna: 
 
1. Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. 
2. Súťažné témy si žiaci volia z ponúknutých 4 tém. 
3. Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú 
sa až vo chvíli, keď vidia otázky. 
4. Spôsob hodnotenia je tiež veľmi zaujímavý a jedinečný. 
 
Súťažné témy pre školský rok 2014/15 boli: 
Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),  
Svetobežník (fyzická a humánna geografia),  
Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie),  
Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),  
Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),  
Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela 
športovcov, strava).  
 
Tento rok sa do súťaže zapojilo 8872 žiakov zo 414 škôl z celého Slovenska. 
 
Na našej škole sa súťaž EXPERT geniality show konala dňa 2. 12. 2014 cez 3. a 4. vyučovaciu hodinu 
v učebni fyziky č. 114.  
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 16 žiakov, z toho 10 žiakov v kategórii O12 (1. a 2. ročník stredných 
odborných škôl) a 6 žiaci v kategórii O34 (3. a 4. ročník stredných odborných škôl).  
Povinnou témou pre všetkých žiakov bol anglický jazyk (téma Do you speak English?). 

Vyhodnotenie: 

Miesto Téma: Do you speak English? Téma č. 2 Celkové poradie v SR 

1. Fabiny Samuel (II.CT) Fabiny Samuel (II. CT) 
(Spoločnosť kedysi a dnes) 

Fabiny Samuel (II. CT) – 
14. miesto 

2. Štetiar Juraj (I.D) Mikšík Tomáš (II. CP) 
(Mozgolamy) 
Lachký Ivan (II. BO) (Góly, 
body, sekundy) 

Dubeň Samuel (II. CT) – 
44. miesto 

3. Martoš Samuel (I. G) Ondreková Mária (I. G) 
(Mozgolamy) 

Štetiar Juraj (I. D) – 55. 
miesto 

4. Dubeň Samuel (II. CT) Dubeň Samuel (II. CT) 
(Góly, body, sekundy) 

Martoš Samuel (I. G) – 93. 
miesto 

5. Cvenček Juraj (II. DD) Štetiar Juraj (I. D) 
(Mozgolamy) 

Ondreková Mária (I. G) –
110. miesto 

 



Súťažiaci, ktorí sa umiestnili najlepšie v daných témach získali diplomy a vecné ceny. Ostatní súťažiaci 

dostali účastnícke diplomy.  

Zopár fotografií zo súťaže: 

   

   

 

Sme radi, že naši žiaci boli veľmi úspešní a všetkým blahoželáme! 

 

                   Mgr. Alexandra Kulihová 


