
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : júl 2019 

Víťaz     : Peter - Snina 

Správne odpovede   :  24 

Nesprávne odpovede  :    0 

Cena     :  plátenná 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 : 

27. týždeň 

1) Ktorá z popredných svetových mocností nikdy neuznala existenciu vojnového Slovenského 

štátu? USA 

2) Ktoré z týchto prozaických diel Ladislava Balleka nebolo sfilmované: Južná pošta, Lesné 

divadlo alebo Pomocník? Lesné divadlo 

3) Ktorý z našich hadov je najjedovatejší? Vretenica 

4) Ktoré mesto na Považí má v erbe ružu? Ružomberok 

5) Kto bol slovenskou brankárskou jednotkou na MS 2002 vo Švédsku, ktoré sa skončili 

triumfom našich hokejistov? Ján Lašák 

6) Akým slovom označujeme ideológiu odmietajúcu štátnu moc, formálnu centralizovanú 

organizáciu a právny poriadok, ktorá tvrdí, že ľudská spoločnosť sa vie riadiť sama? 

Anarchizmus 

28. týždeň 

1) Ako sa nazývali prvé slovenské politické noviny, ktoré v roku 1845 založil Ľudovít Štúr? 

Slovenské národné noviny 



2) Ako sa volá slovenský spisovateľ, ktorý je autorom sci-fi diel Hudba pre vesmíranov, 

Okolo Galaxie za osemdesiat týždňov, Safari na Podkovovitých či Pastier padajúcich hviezd? 

Ján Fekete 

3) Larvy ktorého z chrobákov najčastejšie chovajú akvaristi a chovatelia exotov ako potravu 

pre svoje živočíchy? Múčiar obyčajný 

4) V ktorej obci sa vyrábajú hokejové puky? V Dolných Vesteniciach 

5) Dopingový test ktorého zvolenského tenistu bol v roku 2005 pozitívny? Karol Beck 

6) Ako sa volala žena, kvôli ktorej prišiel Samson o silu? Dalila 

29. týždeň 

1) V akom jazyku sa v stredovekom Uhorsku zhotovovali úradné písomnosti? V latinčine 

2) Ktorá slovenská kapela interpretujúca skladby skupiny The Beatles sa stala víťazom 

Beatfestu v New Yorku v rokoch 1998 a 2003? Backwards. 

3) Ako sa volá malý zelený polypovec, z ktorého po rozrezaní na viacero častí každá odrezaná 

časť dorasti na normálneho živočícha? Nezmar zelený 

4) Ktorý bratislavský park bol prvým verejným parkom v strednej Európe? Sad Janka Kráľa – 

založený v rokoch 1774 – 1776 

5) Kto stál v bránke strieborných hokejistov ČSSR na ZOH 1968 v Grenoble? Vladimír 

Dzurilla 

6) Ktoré príslovie sa skrýva vo vete: „Tvoje ego je násobené konštantou tvojho lingvistického 

potenciálu“? Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. 

30. týždeň 

1) Odkiaľ pochádzala najznámejšia slovenská sediaca venuša? Z Nitrianskeho Hrádku – 

hlinená soška z neolitu býva označovaná aj ako Magna Mater 

2) Ktorý slovenský dokumentárny režisér spracoval v rámci cyklu Tucet tri profily osobností 

– J. Kukuru, M. Hollého a M. Lasicu? Juraj Lehotský 

3) Sú vtáci farboslepí? Nie, vidia farebne 

4) Ako sa nazýva pútnické mesto na Záhorskej nížine s národnou svätyňou, bazilikou Panny 

Márie Sedembolestnej? Šaštín – ako kultové miesto slúži od 18. storočia 

5) Ktorá časť boxerského výstroja bola povinné zavedená na OH 1984? Ochranná prilba 

6) Ktorému apoštolovi Ježiš povedal: „Uveril si, lebo si videl“? Tomášovi 

 


