
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : február 2017 

Víťaz     : Mária - Východná 

Správne odpovede   :  23 

Nesprávne odpovede  :     1 

Cena     :  hrnček na kávu – matičná symbolika 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

5. týždeň 

1.) Čo mali spoločné sv. Ondrej a sv. Svorad? Je to tá istá osoba – pôvodne Svorad prijal pri 

vstupe do kláštora meno Ondrej – Andrej 

2.) Ako sa volá bábkový film reţisérky Ivany Zajacovej z roku 2004, ktorý nahovoril 

Stanislav Dančiak? Nazdravíčko! 

3.) Ako vysoko nad hladinu dokáţe vyskočiť pstruh potočný? Tolerancia 10 cm. 1 meter 

4.) Ako sa nazýva bývalé slobodné kráľovské mesto pod malými Karpatmi, v ktorom sa 

nachádza hrob Ľudovíta Štúra? Modra 

5.) Za aký klub NHL hrával rodák z Liptovského Mikuláša Jerguš Bača? Hartford Whalers. 

Bol draftovaný v roku 1990, no za klub odohral len desať zápasov 

6.) Ktorý svätec je patrónom hasičov? Svätý Florián 

6. týždeň  

1.) Ako označovali na Slovensku neţidov, ktorí pomáhali ţidovskému obyvateľstvu vyhnúť sa 

represiám? Bieli Ţidia 

2.) Koľko bolo gaštanových koní v názve diela Margity Figuli? Tri 

3.) Ktorý je najväčší vyhynutý ţivočích z územia Slovenska? Mamut 



4.) Ako sa nazýva náš najtvrdší minerál? Korund 

5.) Koľko rozhodcov rozhoduje futbalové zápasy priamo na hracej ploche? Jeden 

6.) Koľko kariet sa pouţíva pri licitovanom mariáši? 32 

7. týždeň 

1.) Napíš presný dátum vzniku terajšej slovenskej republiky. 1.1.1993 

2.) Ako sa volá stredoveký rezbár, tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete? Majster 

Pavol z Levoče 

3.) Čo sú bučiny? Lesy tvorené prevaţne bukmi. 

4.) Ako sa nazáva najvyššie poloţené stále tatranské pleso? Modré pleso 

5.) Mohli sa stretnúť hokejisti Vincent Lukáč a Ladislav Troják? Nie. Troják zomrel pri 

leteckom nešťastí nad kanálom La Manche v roku 1948. Lukáč sa narodil o šesť rokov 

neskôr. 

6.) V ktorom roku vybuchol reaktor jadrovej elektrárne v Černobyle? 1986  

8. týždeň 

1.) Ktorú významnú slovenskú celonárodnú inštitúciu zatvorila uhorská vláda v roku 1875? 

Maticu slovenskú – spolu so slovenskými gymnáziami 

2.) Aký pseudonym pouţíval slovenský básnik, ktorý sa občianskym menom volal rovnako 

ako jeden zo štúrovcov, Ján Botto? Ivan Krasko 

3.) Aký je iný zauţívaný výraz pre neslávne známu chorobu – slezinovú sneť? Antrax 

4.) Ktoré mesto bolo v minulosti známe ako Parkan? Štúrovo 

5.) Ako sa vo volejbale nazýva hráč špecializujúci sa na zachytávanie a príjem podania? Od 

spoluhráčov je odlíšený aj inou farbou dresu. Libero 

6.) Čo znamená v internetovej komunikácii skratka „IMHO“? In my humble opinion (podľa 

môjho názoru) 

 

 


