
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : august 

Víťaz     : Ján - Martin 

Správne odpovede   :  29 

Nesprávne odpovede  :    1   

Cena     :  kniha – Príbehy z našich dejín ( L.Nádaši Jége) 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

31. týždeň 

1.) Vo vojne s ktorým štátom zahynul Pribina? Vo vojne s Veľkou Moravou v roku 861 

2.) Ako sa nazýva najtypickejší slovenský ľudový nástroj s dômyselným pomocným 

zariadením na prívod vzduchu a svojským uplatňovaním hmatovej techniky? Fujara 

3.) Ktorá hviezda mimo slnečnej sústavy je k nám najbližšie? Proxima zo súhvezdia Kentaura 

4.) V ktorej obci na Slovensku samovoľne vyteká zo zeme ropa? Korňa 

5.) Akú medailu získal na OH 1980 v Moskve košický futbalový brankár Stanislav Seman 

v drese Československa? Zlatú 

6.) Aký bol priemerný mesačný plat zamestnanca štátnej správy v roku 1985? 2513 Kčs 

32. týždeň 

1.) Ako sa volala železničná trať z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, ktorú  stavali 

predovšetkým mladí ľudia? Trať mládeže – do prevádzky ju uviedli 28. októbra 1949 

2.) V ktorom českom filme z roku 1993 hral Milan Lasica muža z Chikaga a Július Satinský 

šéfa slovenskej mafie? Kanárska spojka 

3.) Ktorá je najstaršia botanická záhrada na Slovensku? Záhrada v Mlyňanoch 



4.) Na koľko okresov sa delí Slovensko? 79 

5.) Čo znamená skratka SZĽH? Slovenský zväz ľadového hokeja 

6.) Ako sa volá počtom obyvateľov tretie najväčšie mesto na slovensku? Prešov 

33. týždeň 

1.) Ktorý politik bol v 1. ČSR vodcom maďarskej národnostnej menšiny? Ján Eszterházy 

2.) Ako sa volá jeden z najkrajších slovenských hradov tvoriaci dominantu okolia a ktorého 

najstaršia románska časť sa týči na vrchole skalného brala? Oravský hrad 

3.) Čím sa zaoberá myrmekológia? Štúdiom mravcov 

4.) V ktorom meste na východnom Slovensku je naše najväčšie železničné prekladisko? 

Čierna nad Tisou 

5.) Čo vo futbale znamená „dať si vlastenca“? Streliť si vlastný gól 

6.) Ako sa nazýva proces, pri ktorom sa na území štátu usádzajú obyvatelia prichádzajúci zo 

zahraničia? Prisťahovalectvo, imigrácia 

34. týždeň 

1.) Ako sa zvyčajne označovali pracovné tábory v ZSSR, kam posielali komunisti 

nepohodlných ľudí z Československa? GULAGY 

2.) Ako sa volá autor zbierky Básnik a žena? Ján Smrek 

3.) Ako sa nazýva vonkajšia kostra slimáka stepného? Ulita 

4.) V ktorej slovenskej nížine sa pestuje „zelé“? V Záhorskej nížine 

5.) Do akého ruského klubu zamieril v roku 2003 reprezentačný brankár slovenských 

futbalistov Kamil Čontofalský? Zenit Petrohrad 

6.) Čo sa nachádza v erbe mesta Svätý Jur? Svätý Juraj na koni a drak.  

35. týždeň 

1.) Pri ktorom doteraz nelokalizovanom meste porazil Samo v roku 631 franské vojská? 

Wogastinburg – predpokladá sa, že sa nachádzal buď v Nemecku, Čechách, Rakúsku, alebo 

na Slovensku 

2.) Akej farby je pošta v názve kultového albumu skupiny Collegium Misicum? Zelená 

3.) Kde hľadá potravu potápka? Pod vodou, na dne potokov a riek 

4.) V ktorej známej obci pri Michalovciach sa dodnes zachovala remeselná ručná výroba 

keramiky? Pozdišovce 



5.) Vymenuj aspoň tri dvory na Gemerskom folklornom festivale v Rejdovej 2017 matičný, 

poľovnícky, remeselnícky, bačovský, banícky, gazdovský, kraslicový, hasičský,  

6.) Ako sa volal muž v Biblii, ktorému Ježiš vzkriesil dcéru? Jairos 

 

 


