
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : január 2019 

Víťaz     : František 

Správne odpovede   :  24 

Nesprávne odpovede  :    0 

Cena     :  stolový kalendár na rok 2019 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

02. týždeň 

1) Ako znelo heslo na vyhlásenie Slovenského národného povstania? Začnite s vysťahovaním 

2) Aký pseudonym používala Mária Masaryková, autorka literatúry pre deti a mládež, 

prekladateľka, autorka kníh Danka a Janka či O Guľkovi Bombuľkovi? Mária Ďuríčková 

3) Uveďte slovenské meno obojživelníka s lesklou čiernou kožou so žltými škvrnami. 

Salamandra škvrnitá 

4) V akom pohorí sa nachádzajú zrúcaniny hradu Tematín? Považský Inovec 

5) Koľko bodov získali slovenskí futbalisti v troch zápasoch na olympijskom turnaji v Sydney 

2000? Tri 

6) Komu sa hovorí: “ľadoví  muži? Pankrác, Servác, Bonifác 

3. týždeň 

1) Ako sa nazýval kočovný národ, ktorý na prelome 6. a 7. storočia ovládol veľkú časť 

Slovenska obývanú Slovanmi? Avari 

2) Ako sa volá fontána pred Operou SND v Bratislave, dielo Viktora Oscara Tilgnera? 

Ganymedova fontána  

3) Ktorý z našich vtákov dosahuje najvyššiu rýchlosť letu? Dážďovník obyčajný 



4) Ktorá rieka má najväčší spád? Poprad 

5) Ako sa nazýva sánkarská disciplína, pri ktorej sa pretekár spúšťa ľadovým korytom hlavou 

dopredu? Skeleton 

6) Kto je Apoštol národov? Sv. Pavol – bol prvý kresťanský teológ 

4. týždeň 

1) Kto bol počas SNP vedúcou osobnosťou protifašistickej odbojovej skupiny Flóra? 

Květoslava Viestová 

2) Ako sa volá slovenská speváčka a muzikálová herečka, ktorá vydala albumy Púšť 

a Zblízka, hrala v muzikáloch Vlasy, Dracula či Krysař? Lucia Šoralová 

3) Samička ktorého cudzopasníka môže svoj objem po nacicaní zväčšiť až 200-krát? Kliešťa 

4) V ktorej slovenskej obci sa nachádza známy „trúbiaci kameň“? Sucháň 

5) V ktorej plaveckej disciplíne sa štartuje z vody? Znak 

6) S ktorými dvoma úspešnými zahraničnými športovými osobnosťami sa spomínajú 

Slovensky Andrea Verešová a Miroslava Vavrincová? S Jaromírom Jágrom a Rogerom 

Federerom 

5. týždeň 

1) Ktorý politik bol v roku 1918 autorom výroku: „Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa 

nevydarilo. Treba sa rozísť.“? Andrej Hlinka – vyslovil ho na tajnej porade slovenských 

politikov v Turčianskom Svätom Martine a dal ním najavo svoju orientáciu v otázke 

budúcnosti Slovenska 

2) Ako sa volal muzikál, ktorý uvádzali v SND v naštudovaní Karola Zachara 

s predstaviteľmi ako Michal Dočolomanský, Leopold Heverl, Elo Romančík, Božidara 

Turzonovová a Soňa Valentová? Na skle maľované 

3) Ktorý z našich cicavcov loví žaby, ktoré uhryznutím do chrbtice ochromí a odnesnie si ich 

do podzemia ako „živé konzervy“? Tchor 

4) V ktorej slovenskej obci sa nachádza rezervácia ľudovej architektúry obsahujúca obydlia 

vytesané do skál? V Brhlovciach 

5) V akej disciplíne súťažila na olympiáde v Aténach 2004 atlétka Lucia Klocová? V behu na 

800 metrov. Vypadla v semifinále 

6) Čo znamená v internetovej komunikácii skratka „LOL“? Laugh out lout – označuje hlasný 

smiech. 

 



 

 


