
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : október 2017 

Víťaz     : Mária Banská Bystrica 

Správne odpovede   :  23 

Nesprávne odpovede  :     1 

Cena     :  nástenný kalendár na rok 2018 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

40. týždeň 

1.) Koľkokrát bol Karol Róbert korunovaný za uhorského kráľa? Trikrát – 1301, 1309 a 1310 

2.) Pod akým menom vystupuje slovenská speváčka Carnen Farkašová? Hana Hegerová 

3.) Ktorých z našich vtákov spieva neskoro večer a aj za tmy? Slávik 

4.) V ktorej kotline sa nachádza Prievidza?  V Hornonitrianskej kotline 

5.) Z akého slovenského klubu prestúpil v roku 1988 do nemeckého FC St. Pauli stopér Ján 

Kocian, ktorého po konci kariéry zvolili aj za reprezentačného trénera Slovenska? Z Dukly 

Banská Bystrica 

6.) Aké bolo najčastejšie chlapčenské meno detí narodených v roku 2000 – 2005 na 

Slovensku? Samuel 

41. týždeň 

1.) Akým názvom sa zvyčajne označujú keltské mince razené na území dnešnej Bratislavy? 

Biateky 

2.) Ako sa volala hudobno- zábavná relácia, ktorú dlhé roky moderoval Ivan Krajíček? Repete 

3.) Čo je seizmograf? Prístroj na zaznamenávanie otrasov, vĺn zemetrasenia 



4.) V ktorej obci je múzeum A. S. Puškina? V Brodzanoch  

5.) Ktorá slovenská karatistka vybojovala na svetovom šampionáte pre Slovensko premiérové 

zlato? Eva Medveďová 

6.) Ktoré príslovie sa skrýva vo vete: „Kto využije vlastnú energiu na vykonanie práce 

namiesto toho, aby ju pomaly uvoľňoval do priestoru, býva obklopený chlorofylom“? Komu 

sa nelení, tomu sa zelení 

42. týždeň 

1.) Ako sa volal vodca sedliackeho povstania v roku 1514, ktorého po porážke posadili na 

žeravý trón a korunovali žeravou korunou? Juraj Dóža 

2.) Akú uličku má mesto Kremnica, ktorá je z časti paródiou na Hollywoodsky chodník slávy 

a zároveň vážny humoristický panteón? Slávnych nosov 

3.) Výťažok ktorej rastliny tvorí najdôležitejšiu a typickú zložku absintu? Paliny (pravej) 

4.) Ktorá obec na Horehroní je centrom farmaceutického priemyslu? Slovenská Ľupča 

5.) V akej disciplíne získali na OH 2004 v Aténach zlaté medaily bratia Hochschornerovci? 

Vo vodnom slalome v kategórii C2 – deblkanoe 

6.) Aký druh mäsa bol u nás do konca 19. storočia najkonzumovanejší? Baranina 

43. týždeň 

1.) Kam preniesol svoje sídlo ostrihomský arcibiskup po dobytí Ostrihomu Turkami? Do 

Trnavy v roku 1543 

2.) Z ktorej piesne Kamila Peteraja je citát: „No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo 

leť, no tak požičaj mi nádej, dvakrát ti ju vrátim späť.“? V slepých uličkách 

3.) Koľko výtrusov obsahuje čerstvá 4-kilogramová plodnica našej najväčšej jedlej huby 

vatovca obrovského? Približne 1500 biliónov výtrusov 

4.) V ktorom pohorí sa nachádza hrad Strečno? V Malej Fatre 

5.) Ktorý Slovák ako prvý v ére samostatnosti vyhral v zámorí hokejový Stanley cup? Jiří 

Bicek 

6.) V ktorom roku bola na Slovensku vykonaná posledná poprava? 1989 

 

 


