
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : jún 2017 

Víťaz     : Miroslav – Liptovský Mikuláš 

Správne odpovede   :  24 

Nesprávne odpovede  :     0 

Cena     :  pohár s logom Domu Matice slovenskej v Rožňava 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

23. týždeň  

1.) Ktorý Slovák, dôstojník slovenskej armády bol za činy v 2. svetovej vojne ocenený 

titulom Hrdina ZSSR? Kapitán Ján Nálepka – v roku 1996 bol in memoriam vyznamenaný 

Radom Ľudovíta Štúra II. triedy 

2.) Na brehoch ktorej slovenskej riedky sa natáčal film Karla Zemana Cesta do praveku? Váh- 

pri meste Hlohovec 

3.) V akom ročnom období sa u nás vyskytujú pinky severské, ľudovo nazývané ikavce? 

V zime  

4.) Ako sa nazýva naša najhlbšia tiesňava? Zádielska 

5.) Koľko trvá jedna hokejová tretina? Dvadsať minút 

6.) Koľko tried majú jednotlivé štátne vyznamenania v SR? Tri 

24. týždeň  

1.) V ktorom roku sa v povojnovom Československu uskutočnila mena starých 

československých korún za nové? V roku 1953 – do 300 korún v pomere 5:1, zvyšok  50:1, 

viazané vklady prepadli v prospech štátu 

2.) Z ktorého slovenského filmu je citát: „Na kone! Nemáme...Tak utekajme...?“ Pacho, 

hybský zbojník 



3.) Ako inak označujeme ochorenie hepatitída? Ţltačka 

4.) Ako sa nazýva súbor tvarov (jaskyne, závrty, škrapy) vytvorených chemickými procesmi 

vody vo vápencových horninách? Kras 

5.) Na akom poste hráva hokejista Jozef Stümpel? Na poste centra, čiţe v strede útoku 

6.) Ako sa nazýva zhrozienkovatená bobuľa na strapci viniča hroznorodého vytvorená 

pôsobením ušľachtilej plesne Botrytis cinerea Persoon? Cibéba 

25. týždeň  

1.) Ako sa nazývala najväčšia obchodno-ťaţobná spoločnosť zameraná v stredoveku na ťaţbu 

medi na Slovensku? Thurzovsko-fuggerovská. vznikla v roku 1495 

2.) Na melódiu ktorej ľudovej piesne napísal Janko Matuška (1821-1877) text národnej 

hymny? Kopala studienku 

3.) Ako sa volá slovenský vynálezca a konštruktér, ktorý v roku 1897 predviedol svoj vynález 

vrtuľníka? Ján Bahýľ – vrtuľník poháňal benzínový motor a vzlietol do výšky 3 m 

4.) Ako sa volá mesto v hornom Poţitaví, centrum elektrotechnického priemyslu s pamätnou 

izbou Janka Kráľa? Zlaté Moravce 

5.) Ktorý topoľčiansky stolný tenista bol členom bronzového druţstva ČSSR na 

majstrovstvách sveta v Prahe 1986? Milan Grman 

6.) Aké farby majú kontajnery na triedený odpad? Papier – modrý, plasty – ţltý, sklo - zelený 

26. týždeň 

1.) Ako sa nazýva protikomunistický manifest z roku 1977? Charta 77 – pôvodne ho 

podpísalo 242 signatárov 

2.) Pod akým menom vystupuje slovenský DJ, vlastným menom Juraj Tokár, povaţovaný za 

špičku technodídţejov nielen na Slovensku? DJ Toky 

3.) Ako sa nazýva vykastrovaný samec koňa? Valach 

4.) Kde má sídlo Univerzita Mateja Bela? V Banskej Bystrici 

5.) Za aký francúzsky klub okrem Le Havre chytal futbalový brankár Alexander Vencel 

mladší? Racing Štrasburg  

6.) Koho portrét bol na päťtisíckorunovej bankovke? Milan Rastislav Štefánik 

 


