
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : marec 2019 

Víťaz     : František - Rožňava 

Správne odpovede   :  18 

Nesprávne odpovede  :    0 

Cena     :  plátená taška s logom Matice slovenskej 

 

Okruh otázok: 

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

 

Otázky a správne odpovede : 

10. týždeň 

1) V ktorej obci na Slovensku sa v roku 1907 udial brutálny zásah uhorských žandárov proti 

bezbrannému obyvateľstvu, ktorého výsledkom bolo 15 mŕtvych? V Černovej 

2) Ako sa volá legendárny bluesový spevák, gitarista a skladateľ, člen skupín Kométa, The 

Players či The Meditating Four? Jozef „Barry“ Barina 

3) V kmeňoch akého stromu sa vyvíjajú larvy fúzača alpského, ktorý patrí k chráneným 

druhom hmyzu? Buk 

4) Ako sa nazýval hrad, ktorý dal postaviť Stibor zo Stiboríc pre svojho obľúbeného šaša? 

Beckov 

5) Koľko hráčov má v bazéne počas zápasu družstvo vodných pólistov? Sedem 

6) Aké rady sú udeľované ako štátne vyznamenania v SR? Rad Bieleho dvojkríža a Rad 

Ľudovíta Štúra 

11. týždeň 

1) Ako sa nazývalo známe letisko pri Sliači, ktoré počas SNP využívali povstalecké vojská? 

Tri duby 

2) Ktorá slovenská skupina nahrala pieseň Sadni si mi na kolená alebo Dobrý večer priatelia? 

Le Payaco 



3) Ktorý slovenský rodák z Bratislavy získal v roku 1905 Nobelovu cenu za fyziku? Filip 

Lenard 

4) V ktorej obci sa nachádza múzeum včelárstva, ktoré zhromažďuje materiál a dokumenty 

o jeho vývoji a využívaní v rozličných oblastiach života človeka? V Kráľovej pri Senci 

5) S akým číslom na drese hral na desiatich MS a dvoch olympiádach hokejista Václav 

Nedomanský? 14 

6) Kto bol na čele Izraelitov, keď dobyli Jericho? Jozue 

12. týždeň 

1) Ktorý krajčír najviac ovplyvnil život Slovákov v 2. polovici 20. storočia? Vasil Biľak 

2) V akom hudobnom žánri sa presadil spevák Berco Balogh? v džeze 

3) Ako nazývame ochranné prispôsobenie tvaru alebo farebnosti organizmu svojmu okoliu? 

Mimikry 

4) Ako sa volá sedlo, cez ktoré prechádza horský cestný prechod z Horehronia na Horný 

Liptov? Čertovica 

5) Ako sa nazýva šport, v ktorom bojovníci využívali bambusový meč? Kendo 

6) Ako sa nazýva klasická drevená nádoba na zber hrozna s elipsovitým prierezom 

a popruhmi na nosenie na chrbte? Putňa 

 

 


