
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : Január 2017 

Víťaz     : Bartolomej – Liptovský Ján 

Správne odpovede   :  20 

Nesprávne odpovede  :    4 

Cena     :  matičné tričko 

 

Okruh otázok: 

1) História 
2) kultúra 
3) príroda / technika / veda 
4) geografia 
5) šport 
6) rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

1. týždeň  

1.) Ako sa nazýval český generál, ktorý v noci z 9. na 10. marca 1939 vyhlásil na Slovensku 

stanné právo a uskutočnil vojenský prevrat? Bedřich Homola 

2.) Ako sa volal jediný humoristický časopis vychádzajúci v Československu za socializmu? 

Roháč 

3.) Z ktorej krajiny k nám bol dovezený vlašský orech? Z Talianska 

4.) Koľko miest na Slovensku má viac ako 80 000 obyvateľov? 6 – Bratislava, Košice, 

Banská Bystrica, Nitra, Ţilina, Prešov 

5.) V ktorom slovenskom meste sa v roku 1999 konali majstrovstvá Európy v dţude? 

V Bratislave 

6.) Ktorý z nasledujúcich symbolov nepatrí medzi kresťanské znaky – kríţ, ryba baránok, 

kalich? Všetky sa vyskytujú v kresťanskej symbolike 

2. týždeň 

1.) Ktorý mníšsky rád poverený rekatolizáciou zaloţil v roku 1635 v Trnave univerzitu? 

Jezuiti 

2.) Ako sa volal zakladateľ slovenskej operety a tanga, autor asi 250 tanečných piesní, 

hudobných komédií a operiet? Gejza Dusík 



3.)Akým spôsobom sa pohybuje slepúch? Plazí sa – nemá končatiny schopné pohybu, 

pripomína hada, ale patrí medzi jaštery. 

4.) V ktorom meste sa kaţdoročne koná Salamandrový sprievod? V Banskej Štiavnici 

5.) Ktorý piešťanský hokejista, člen bronzového tímu na MS 2003, prestúpil v roku 2006 

z Philadelphie  do tímu Minnesota Wild? Branko Radivojevič 

6.) Čo znamená skratka R.I.P.? Requiescat in pace – odpočívaj v pokoji 

3. týždeň 

1.) Kde malo sídlo prvé historicky doloţené biskupstvo v strednej a východnej Európe? 

V Nitre 

2.) O koľkých sezónach fungovania starej plavárne v Košiciach vypovedá dokumentárny film 

Petra Kerekeša z roku 2003? 66 

3.) Koľko mesiacov má planéta Mars? Dva – Fobos a Deimos 

4.) Ako sa nazýva kopa skál a štrku, ktorá vzniká pri pohybe ľadovca? Moréna 

5.) V akom meste vybojovali futbalisti Československa v roku 1976 dodnes jediný titul 

majstra Európy? V Belehrade 

6.) Ako sa pri šachovej partii nazýva výstraha, keď je ohrozená dáma? Garde 

4. týždeň 

1.) V ktorej obci bola 21. augusta 1944 vyvesená prvá československá zástava a vyhlásená 

obnovená Česko-slovenská republika? V Sklabini 

2.) Ako sa volá slovenský spisovateľ, ktorý v knihe Dobrodruţstvá Mórica Beňovského opísal 

ţivot nášho významného cestovateľa a dobrodruha? Jozef Niţňanský 

3.) Kto má najviac krčných stavcov – človek, myš alebo ţirafa? Majú rovnaký počet krčných 

stavcov – sedem 

4.) Ktoré pohorie je ohraničené z východu Podunajskou a zo západu Záhorskou níţinou? 

Malé Karpaty 

5.) Ktorý skalický hokejista v rokoch 1993 – 2006 postupne pôsobil v hokejových kluboch 

NEW York Islanders, Los Angeles Kings a Pittsburgh Pengiuns? Ţigmund Pálfy 

6.) Ako sa nazýva individuálne upravenie, nastavenie alebo vyladenie motora, podvozka, 

karosérie či interiéru automobilu? Tuning 

 


