
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : apríl 2018 

Víťaz     : Mária - Podbrezová 

Správne odpovede   :  24 

Nesprávne odpovede  :    0 

Cena     :  tričko – Gemerskí matičiari 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

14. týždeň 

1) Ktorý so synov Svätopluka sa stal jeho nástupcom na veľkomoravskom tróne? Mojmír II. 

2) Ako sa volá slovenský huslista, dirigent a zakladateľ Slovenského komorného orchestra? 

Bohdan Warchal 

3) Kde hniezdia holub plúţik, dudok a škorec? V dutinách stromov 

4) Ako sa nazývajú súvrstvia tvorené naviatymi prachovými časticami? Spraš 

5) Aký je v zápasení základný rozdiel medzi grécko-rímskym a voľným štýlom? V grécko-

rímskom sa smie útočiť len od pol pása vyššie, vo voľnom sú povolené aj útoky na nohy 

6) Koľko mal synov Jakub, nazývaný Izrael? Dvanásť 

15. týždeň 

1) Ktorému slovenskému politikovi sa ako jedinému podarilo stať sa predsedom vlády prvej 

ČSR? Milanovi Hodţovi v roku 1935 

2) Kto je autorom svetoznámej fotografie Muţ s odhalenou hruďou pred okupačným tankom 

zo dňa 21.8.1968? Ladislav Bielik 

3) Aké rastliny sú takzvané efeméry? Ţijú iba niekoľko týţdňov – napríklad sneţienka alebo 

konvalinka 



4) V katastri ktorej obce sa nachádza najzápadnejší bod Slovenska? Záhorská Ves 

5) Do mládeţníckej akadémie ktorého slávneho anglického klubu prestúpil zo Slovenska 

Vladimír Weiss mladší? Manchester City 

6) Ako sa nazýva nápoj zloţený z vodky, paradajkového dţúsu a korenia? Krvavá Mery 

16. týždeň 

1) Súčasťou ktorého stredovekého nástroja boli čerieslo, lemeš a kľače? Súčasťou pluhu 

2) Ako sa volá slovenská autorka ţenských románov, napríklad Cena za voľnosť, Čriepky, 

Cukor a soľ či Kvety pre Lauru? Táňa Keleová – Vasilková 

3) Ktoré z ročných období je z astronomického hľadiska na našom území najdlhšie? Leto 

4) S ktorými dvoma štátni susedí Bratislava? Maďarsko a Rakúsko 

5) Ako sa volal legendárny horolezec, ktorý v roku 1984 spoločne so Zoltánom Demjánom 

a šerpom Ang Ritom zdolal Mount Everest? Jozef Psotka 

6) Aký pôvod má meno Michal? Hebrejský – s pôvodným významom „ako boh, bohu 

podobný“ 

17. týždeň 

1) Pri ktorom ukrajinskom meste sa v 1. svetovej vojne po prvýkrát zapojili do bojov 

československé légie? Zborov 

2) V akom predstavení hrala ochotnícka herečka Katarína Kolníková pacientku so zlomenou 

nohou? Ţenské oddelenie 

3) Aká je celková plocha koţe priemerného človeka v m
2
? Asi 2 m

2
 

4) V ktorom meste sa nachádza najväčší závod na výrobu umelých hnojív? V Šali 

5) Kto vybojoval na OH v roku 1988 pre Československo zlato v chôdzi? Jozef Pribilinec 

6) Koľko párkov zjedol na 24.  ročníku výstavy Agrokomplex 1997 za tri minúty Juraj Čiţmár 

pri svetovom rekorde v jedení párkov? 27 

 

 


