
 
 
 

 



Pri riešení turistickej sazky sa môžeš poradiť so svojimi rodičmi alebo s vedúcim krúžku.  

P R A J E M E   T I   V E Ľ A   Z D A R U ! 

 

1. Kde je najnižšie položené miesto na Slovensku?   

a/  Klin nad/Bodrogom         b/ Komárno   c/ Štúrovo 

 

2. Akou farbou je značená turistická trasa Stará Ľubovňa – Marmont - Matysová? 

a/ červená     b/ modrá    c/ zelená 

 

3. Ktoré mesto je tretím najväčším mestom podľa počtu obyvateľov na Slovensku? 

a/ Nitra    b/ Prešov   c/ Žilina 

 

4. V ktorom meste sa nachádza najvyššia kostolná veža na Slovensku?  

a/  Bratislava    b/ Spišská Nová Ves     c/ Bardejov 

 

5. Panovníci Uhorska a Poľska podpísali na Ľubovnianskom hrade dohodu o mieri, bola to 

najvýznamnejšia udalosť  v dejinách hradu. V ktorom roku sa to odohralo? 

a/ 1292    b/ 1412   c/ 1364 

 

6. Chrám svätého Jakuba v Levoči je druhý najväčší kostol na Slovensku? Jeho raritou je 

hlavný oltár. Vyrobený je z dreva a je najvyšším neskorogotickým oltárom na svete. Aká je 

jeho výška? 

a/ 13,5 m    b/ 18,6  m                     c/ 21,3 m 

 

7. V nasledujúcej prešmyčke je skrytý názov mesta na Slovensku, doplň ho.  

BE-ŽO– RU-K- RO-M                       ................................................................ 

 

8. Na Slovensku máme viac ako 6 000 jaskýň. Jedna z nich bola prvá v Európe, kde sa 

v roku 1882 zaviedlo elektrické osvetlenie. Ktorá to bola? 

a/ Demänovská ľadová jaskyňa  b/  Belianska jaskyňa c/ Dobšinská ľadová jaskyňa 

 

9. Ktoré dve mesta sú najbližšie susediace hlavné mestá v Európe? 

a/  Praha - Bratislava  b/ Bratislava - Viedeň  c/ Bern - Paríž 

 

10. Ktorá z týchto obcí v Prešovskom kraji je podľa počtu obyvateľov najmenšia?   

a/ Príkra                                     b/ Hajtovka    c/ Starina 

 

MENO A PRIEZVISKO…………………………………….………………………………….... 

 

ZŠ…………………………………………………………………….…………Trieda………...... 



POZNÁMKA: Správne odpovede zašlite alebo osobne odovzdajte  na 

adresu: PhDr. Alena Hriňáková, Centrum voľného času, 064 01 Stará 

Ľubovňa. 

Sazku si môžete stiahnuť aj na týchto stránkach: www.cvc.sk alebo 
www.kstsl.sk a  správne  odpovede zaslať  e-mailom  na  adresu 

info@cvc.sk najneskôr do  1.12.2016. 

Vylosovanie  v ý h e r c o v  bude dňa 3. decembra 2016 na 
turistickom podujatí Stretnutie s Mikulášom v lesoparku, za účasti 

vedúcich a členov TOM. Deťom, mládeži a dospelým, ktorí sa podujatia 
nezúčastnia budú  ceny odovzdané dodatočne a výsledky budú zverejnené v 
Ľubovnianskych novinách. 

P O Z V Á N K A 

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM V LESOPARKU 
Nevieš ako účelne využiť voľný čas v sobotu? 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU STARÁ ĽUBOVŇA 

a ŠKM - odbor turistiky STARÁ ĽUBOVŇA 

Ti ponúka správny tip. P o z ý v a  všetkých  priaznivcov turistiky od  

 5  rokov na  pešiu turistiku do lesoparku, ktorá sa uskutoční       

3. decembra 2016 /sobota/. 

V rámci turistického podujatia sa uskutoční hľadanie pokladov 
v lesoparku,  vyhodnotenie turistickej  sazky   a  vylosovanie výhercov.  

Každý účastník výstupu dostane Mikulášske prekvapenie.  

ZRAZ:        3. decembra 2016 /sobota/ o 10.00 h                          

                  na parkovisku pod  PIZZERIOU Panoráma /pod tržnicou/ 

STRAVNÉ:  z vlastných zásob, odporúčame zobrať so sebou špekáčik, slaninku   

                   na opekanie pri ohni s Mikulášom 

VÝSTROJ:  teplá  turistická, vhodná turistická obuv, plášť do  dážďa,  

                   Mikulášsku čiapku  

Dĺžka trasy:  8 km 

-----------------------------------------------------------------------------------------------► 

N Á V R A T K A 

Meno a priezvisko............................................................................ 

Škola, bydlisko...........................................trieda............................. 

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

            podpis rodiča 

 

 



 

 

 

 

 
 


