
SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU 2016 
Súťažný kvíz – Ako poznáš svoje mesto? 

 
1. K rokom priraď správnu udalosť: 
a) hlavné mesto Slovenskej republiky rád 
b) mestské výsady od kráľa Ondreja III. 
c) začiatok ťažby soli v Solivare 
d) sídlo Šarišskej župy 
e) prvýkrát v Európe (v Prešove) vyrobený repný cukor  
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rok 
1647 

rok 
1299 

     

 
2. Zakrúžkuj osobnosti, ktoré navštívili mesto Prešov: 
Móric Beňovský, Pelé, Jozef II., Michael Schumacher, 
Ján Amos Komenský, Winston Churchill, Alžbeta 
Bavorská, Ľudovít Štúr, Lajos Kossuth, Joseph Haydn, 
P.O. Hviezdoslav 
 
3. Koľko portrétov našich panovníkov a prezidentov 
sa nachádza v Bergerovej kaviarni? 

         ............................ 
 
4. Napíš názvy aspoň troch historických palácov, 
ktoré sa nachádzajú v užšom centre Prešova: 
 a) ....................................................................... 
 b) ...................................................................... 
 c) ....................................................................... 
  
5. Zakrúžkuj správnu možnosť a doplň vetu o presný 
údaj: 
Vodárenská veža je VYŠŠIA/NIŽŠIA o .......... metrov 
ako kostolná veža Konkatedrály sv. Mikuláša.  
 
6. Pentapolitana (Päťmestie) bol mestský zväz, 
združenie piatich najvýznamnejších hornouhorských 
slobodných kráľovkých miest. Ktoré mesta tam 
patrili? 
............................., ..........................., ...........................,  
............................., ..........................., 
 
7. Ako sa nazýva unikátna vodná veža, budova 
mestskej vodárne alebo vodnej bašty, ktorá bola 
postavená v 40. rokoch 15. storočia? 

         ............................ 
 
 

8. Ako sa volá udalosť zo 17. storočia, ktorú nám 
pripomína pamätník na rohu budovy Evanjelického 
kolégia?  
  .......................................................................... 
 
9. V ktorých prešovských budovách nájdete:  
a) Turínske plátno: ........................................................ 
b) Barkányova zbierka: .................................................. 
c) obraz od Karola Brockého, dvorného maliara 
britskej kráľovnej Viktórie: ............................................ 
d) šachta Leopold: ......................................................... 
e) desiatky historických hodín z 18. a 19. storočia: 
....................................................................................... 
 
10. Wierdtov dom je ojedinelým príkladom 
meštianskeho domu, ktorý po rekonštrukcii 
nadobudol takmer pôvodnú goticko-renesančnú 
podobu. Koľko jeho okien smeruje na ulicu? 

          ............... 
 

Vyplnený odpovedný hárok odovzdajte 
v Mestskom informačnom centre (Hlavná 
67) do 26. septembra 2016 (vrátane).  
 
 
Meno a priezvisko: ........................................................ 
Adresa: .......................................................................... 
Telefón: ......................................................................... 
E-mail: ........................................................................... 
 
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov 
uvedených na odpovednom lístku, podľa zák. č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov, na účely súťažného kvízu 
„Ako poznáš svoje mesto?“. 
 
               .................................................. 
                       podpis súťažiaceho 
 
 

Ďakujeme partnerom, ktorí do tejto 
súťaže venovali desiatky cenných výhier:  
Mesto Prešov: www.presov.sk 
Vydavateľstvo UNIVERSUM: www.universum-eu.sk 
Reštaurácia Kolégium: www.kolegium-po.sk 
Plaza Beach Resort: www.plazabeach.sk 
Prešovský pivovar: www.presovskypivovar.sk 

http://www.presov.sk/
http://universum-eu.sk/
http://www.kolegium-po.sk/sk/
http://plazabeach.sk/
http://presovskypivovar.sk/

