
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : jún 2019 

Víťaz     : Dušan - Stropkov 

Správne odpovede   :  22 

Nesprávne odpovede  :    2 

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 : 

23. týždeň 

1) Ako sa na Veľkej Morave nazýval obradný prechod výchovy 7-ročných chlapcov z matky 

na otca, ktorého súčasťou bolo zastrihnutie vlasov? Postrižiny 

2) Ako sa volá slovenský hudobník, ktorý bol v rokoch  1963 -1969 dramaturgom ČST 

v Bratislave, členom Radošinského naivného divadla a skladal hudbu pre Milana Lasicu 

a Júliusa Satinského? Ján Melkovič 

3) Ako sa volá motýľ s typickou kresbou lebky na tele, ktorý schopnosťou preletieť až 4500 

km patrí k najvytrvalejším motýlím letcom? Lišaj smrtihlav 

4) V ktorom kraji ležia Plášťovce, pri ktorých sa v roku 1552 odohrala veľká bitka medzi 

Turkami a uhorským vojskom? V Nitrianskom kraji 

5) Ktorému futbalistovi sa na Slovensku podarilo ako prvému získať titul Futbalista roka 

trikrát po sebe? Dušanovi Tittelovi 

6) Ktorý populárny český spevák zahynul v roku 1981 po skoku z bratislavského Starého 

mosta? Jiří Schelinger 

24. týždeň 

1) Ako sa označuje staršia doba kamenná? Paleolit – začiatok je nejasný, skončil sa okolo 

roku 10 000 p. n. l. 



2) Ktorý film Juraja Herza v hlavnej úlohe s Rudolfom Hrušínskym sa odohráva 

v krematóriu? Spalovač mrtvol  

3) Ktorý z našich pavúkov je najväčší v Európe? Strehúň škvrnitý 

4) Ako sa volá minerálny prameň plnený aj do fliaš, ktorý pramení v obci Lipovce? Salvator 

5) Ktorí dvaja slovenskí volejbalisti vyhrali v marci 2007 ako naši prví zástupcovia prestížnu 

Ligu majstrov? Lukáš Diviš a Róbert Hupka 

6) Ktorý známy revolucionár údajne vystúpil v roku 1913 va vrch Rysy vo Vysokých Tatrách? 

Vladimír Iľjič Lenin – o výstupe neexistujú vierohodné svedectvá. Na počesť údajného 

výstupu organizovala KSČ masové turistické podujatie mládeže 

25. týždeň 

1) Ktorý národ bol staviteľom kultového miesta v lokalite Havránok nad Liptovskou Marou? 

Kelti – presnejšie keltskí Kotíni 

2) Akým známym ľudovým zvykom sa mládenec uchádzal o priazeň dievčaťa či potvrdzoval 

existujúci vzťah? Stavanie májov 

3) Čo označuje latinský výraz „cancer“? Rakovinu 

4) Cez koľko krajov preteká Váh? Päť – Prešovský, Žilinský, Trenčiansky, Trnavský 

a Nitriansky 

5) Ktorý juniorský grandslamový turnaj dokázala vyhrať tenistka Karin Habšudová? US Open 

v roku 1990 

6) Koľko strún má mandolína? Osem 

26. týždeň 

1) Ktoré slovenské mesto sa krátko v roku 1918 volalo Wilsonovo mesto? Bratislava – na 

počasť amerického prezidenta, ktorý sa veľkou mierou podiľal na vzniku Československa. 

Pomenovanie Bratislava bolo schválené v marci 1919 

2) Ako sa volá debutový album speváčky z roku 1983, ktorá vystupuje pod menom Dara 

Rolins? Keby som bola princezná Arabela 

3) Koľko planét sa nachádza v slnečnej sústave? Osem 

4) Uveďte jeden z dvoch krajov, v ktorých majú obyvatelia slovenskej národnosti najväčšie 

percentuálne zastúpenie. Žilinský a Trenčiansky 97 % 

5) Ktorého hokejistu, ktorý emigroval v roku 1974 do Toronta, prezývali v zámorskej NHL 

Big Ned? Václava Nedomanského 



6) Ako sa nazýva cirkevné povolenie uzavrieť manželstvo aj napriek existencii právnych 

prekážok, prevažne pri príbuzenských sobášoch? Dišpenz 

 


