
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : november 2018 

Víťaz     : Karol – Nové Mesto nad Váhom 

Správne odpovede   :  30 

Nesprávne odpovede  :   0 

Cena     :  nástenný kalendár 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

44. týždeň  

1) Kedy bola počas 2. svetovej vojny oslobodená Bratislava? 4.4.1945 vojskami Červenej 

armády pod velením maršala Milinovského 

2) Ako sa volá najstaršia rozhlasová relácia vysielaná Slovenským rozhlasom? Pozor, zákruta 

3) Ktorého vtáka nazývajú horári „lesnou políciou“? Sojka 

4) Ktorý zachovaný hrad ležiaci v rovnomennom meste na severovýchode Slovenska bol 

v stredoveku strediskom poľského panstva v Uhorsku? Stará Ľubovňa 

5) Koľko olympijských medailí si na ľade vybojoval hokejista Jaromír Dragan?  Jednu – 

v Albertville 1992 bol bronzový 

6) Ako sa inak hovorí vedeniu lodí alebo lietadiel poručenej trati a určovaniu ich polohy? 

Navigácia 

45. týždeň 

1) Ako nazývali husiti svoje lúpežné výpravy do okolitých krajín vrátane Slovenska?  

2) Ktorú slovenskú formáciu tvorili hudobníci Andrej Šeban, Oskar Rózsa, Marcel Buntaj 

a Maroš Hečko?  

3) V ktorom roku sme mohli naposledy pozorovať Halleyho kométu?  



4) V ktorom slovenskom pohorí sa nachádza národná prírodná rezervácia Morské oko?  

5) V akom meste sa na Slovensku konal v roku 1949 prvý medzinárodný turnaj v pozemnom 

hokeji?  

6) Doplňte príslovie: I čierna kvočka.....  

46. týždeň 

1) Otec ktorého prezidenta 1. ČSR bol Slovákom, rodákom z Kopčian? Tomáša Garrigua 

Masaryka 

2) Ako sa volá spisovateľ, publicista a organizátor literárneho diania, ktorý moderoval 

v Slovenskej televízii reláciu Literárne oko? Dado Nagy 

3) Ako sa ľudovo nazýva Creutzfeldtova Jakobova choroba? Choroba šialených kráv 

4) Ktorou sprístupnenou jaskyňou možno prejsť do Maďarska? Jaskyňou Domica 

5) Koho meno nesie futbalový štadión v Trnave? Antona Malatinského 

6) Ako znie v slovenčine heslo rádu benediktínov „Ora et labora!“? Modli sa a pracuj 

47. týždeň 

1) Ako sa nazývalo písmo, ktoré vytvorili Konštantín a Metod? Hlaholika 

2) Kto vyhral prvý ročník súťaže Slovensko hľadá superstar? Katka Koščová 

3) Prečo hady zvliekajú kožu? Rastie im telo 

4) V ktorom meste vyviera minerálny prameň Fatra? V Martine 

5) Ktoré bratislavské sestry reprezentovali Slovensko v synchronizovanom plávaní? Lucia 

a Lívia Allárové 

6) Ako sa volal vojak, ktorému Peter odťal ucho v Getsemanskej záhrade? Malchus 

48. týždeň 

1) Ako sa nazýva základná zmluva medzi T. G. Masarykom a zahraničnými Slovákmi 

a Čechmi v Amerike z 30.5.1918 o vzniku Československa? Pittsburská zmluva 

2) Ktorá slovenská mládežnícka organizácia bola od svojho vzniku trikrát zakázaná a v roku 

2007 oslavovala sté výročie celosvetového vzniku? Skauting 

3) Ktorý lz týchto hormónov je mužský – estrogén, progesterón alebo testosterón? Testosterón 

4) Ako sa nazýva najstarší kláštor na Pohroní, jeden z dvoch najstarších na Slovensku? 

Hronský Svätý Beňadik 

5) Koľko gúľ má pri hre petanque k dispozícii každý hráč? Tri 



6) Ako sa volal bulharský cár, ktorý sa vzdal v roku 1918 trónu a do roku 1944 žil na 

Slovensku v kaštieli vo Svätom Antone? Ferdinand Coburg 

 

 


