
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : september 2017 

Víťaz     : Darina - Ružomberok 

Správne odpovede   :  24 

Nesprávne odpovede  :    0 

Cena     :  sada kávových pohárov 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

36. týždeň 

1.) Ktoré mesto sa v roku 1919 stalo centrom Slovenskej republiky rád? Prešov 

2.) Ako sa volá film Mira Šindelku z roku 2003, v ktorom hrali napr. Danica Jurčová, Michal 

Dlouhý, Tomáš Hanák a Anna Šišková? Zostane to medzi nami 

3.) Ktorý prvok tvorí diamant a grafit? Tvorí ich čistý uhlík 

4.) V ktorej obci na Liptove sa nachádza Národný endokrinologicko-diabetologický ústav? 

V Ľubochni 

5.) Akým výsledkom skončil zápas vo finále MS 1962 v Santiago do Chile medzi futbalistami 

Brazílie a Československa? 3:1 hralo sa 17.júna 1962 

6.) Kto je na Šariši „gačar“? chudák – žobrák 

37. týždeň  

1.) Ktorí dvaja vysokí hodnostári Slovenského štátu mali na starosti hospodárske 

zabezpečenie SNP? Imrich Karvaš a Peter Zaťko 

2.) Ktorá slovenská speváčka sa preslávila hitom Zahoď starosti? Jana Kocianová 

3.) Čo sú fosílie? Skameneliny 



4.) Ako sa volá najznámejšia a najzachovalejšia mestská brána v bratislavskom Starom meste? 

Michalská brána 

5.) Čo znamená v športovej terminológii slovo „hetrik“? Strelenie troch gólov jedným hráčom 

v jednom zápase 

6.) V ktorom meste sa nachádza Rusínske oddelenie jazyka a kultúry? V Prešove 

38. týždeň 

1.) Aké bolo najstaršie pomenovanie územných celkov, na ktoré sa delilo stredoveké 

Uhorsko? Komitáty, neskôr župy 

2.) Ako sa volá slovenská výtvarníčka a módna návrhárka, autorka kostýmov k filmom Modré 

z neba a Vadí – nevadí a predstaveniu 8 žien na Novej scéne? Lea Fekete 

3.) Akými zvukmi sa dorozumieva bocian? Klepotavými zvukmi zobáka – klepotaním 

4.) V ktorej slovenskej obcvi sa nachádza najviac kaštielov a zemianskych kúrií? Liptovský 

Ján 

5.) V akom meste sa každoročne koná Medzinárodný maratón mieru? V Košiciach 

6.) Ako sa nazýva náuka o víne? Enológia 

39. týždeň 

1.)  Ako prezývali sv. Konštantína? Filozof 

2.) Ako sa volá alternatívne divadlo, ktorého členmi sú Ľubomír Burgr či Dušan Vicen a ktoré 

nadväzuje na činnosť združenia Pre súčasnú operu? SkRAT 

3.) Ako nazývame borovicu horskú, monokultúrne osídľujúcu subalpínske pásmo nad hornou 

hranicou lesa? Kosodrevina 

4.) Ktoré slovenské pohorie sa spomína v Štátnej hymne? Tatry 

5.) V ktorom meste si krasokorčuliar Jozef Sabovčík vyskákal v roku 1984 olympijský bronz? 

V Sarajeve 

6.) Ako sa nazýva humanitný, neziskový systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pomáha 

ľuďom s rakovinou a ich rodinám pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami? Dobrý 

anjel 

 

 

 


