
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : jún 2018 

Víťaz     : Veronika - Detva 

Správne odpovede   :  22 

Nesprávne odpovede  :  02 

Cena     :  sada pohárov na vodu 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

23. týždeň 

1) V ktorom mestečku známom stredovekým hradom sa v toku 1847 konalo zasadnutie 

spolku Tatrín, na ktorom sa zjednotili štúrovci a bernolákovci? V Čachticiach 

2) Ako sa volá slovenský spisovateľ, autor povestí Tajná kniha Záhorákov či Povesti 

o slovenských hradoch? Štefan Moravčík 

3) Akú farbu kvetov má mrkva? Bielu – kvety sú usporiadané v okolíkoch 

4) Aká je celková dĺžka hraníc Slovenska? 1672 km 

5) Kto vo februári 1999 nahradil Milana Služaniča na poste prezidenta Slovenského 

futbalového zväzu? František Laurinec 

6) V ktorom meste sa vyrába pivo Popper? V Bytči 

24. týždeň 

1) Čo znamená skratka POHG? Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy 

2) V ktorom filme z prostredia Vysokých Tatier sa stretli herci Štefan Kvietik, Ivan Mistrík 

a Ivan Rajniak? Medvedia veža 

3) Čo skúma antropológia? Človeka- je to veda o človeku 



4) Z ktorej obce vychádza Čiernohronská lesná železnica do Hronca a Vydrova? Z Čierneho 

Balogu 

5) Kto získal pre Slovensko na olympiáde v Sydney 2000 jedinú bronzovú medailu? Juraj 

Minčík – vodný slalomár 

6) Ako znie odborný termín zo sociológie, ktorý označuje strach z cudzincov? Xenofóbia 

25. týždeň 

1) Ako sa nazýva dokument prijatý na celonárodnom zhromaždení 6. až 7. júna 1861 

v turčianskom Svätom Martine? Memorandum slovenského národa 

2) Ku ktorému vrchu sa viaže povesť o rytieroch, ktorí spia v jeho útrobách a prebudia sa, 

keď bude našej krajine najťažšie? Sitno 

3) Kandík je rodový názov rastliny, hmyzu, ryby alebo hraboša? Kandík, psí zub je rastlina – 

chránený vzácny druh z čeľade ľaliovité 

4) Ktorý slovenský hrad aj s okolím je zaradený do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO? Spišský hrad 

5) Čím podľa tradície posypú zápasníci sumo zápasisko, aby tak požiadali o duchovnú 

ochranu? Soľou 

6) Automobily ktorých značiek sa nevyrábajú na Slovensku- Škoda, Wolkswagen, Peugot, Kia 

alebo BMW? Škoda a BMW 

26. týždeň 

1) Ktorá medzinárodná zmluva vytýčila južnú hranicu Slovenska? Trianonská zmluva z roku 

1920 

2) Ktorý slovenský spisovateľ, autor diel Návrat Krista či Prievan, publikoval diela 

s prostredným menom Krist? Dušan Mitana 

3) Koľko očí má včela? Päť 

4) Ako sa nazýva pohraničný vrch medzi Slovenskom a Poľskom, ktorý je najvyšším vrchom 

Poľska? Rysy 

5) Ktorý kežmarský cyklista odjazdil deväť etáp na Pretekoch mieru v žltom tričku vedúcho 

pretekára? Jozef Regec 

6) Aký je najdôležitejší rozdiel pri výrobe červeného a bieleho vína? Pri bielom víne kvasí len 

šťava, pri červenom šťava spolu so šupami 


