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O T Á Z K Y  

vedomostnej súťaže „Povstalecká história Liptova“ k 70. výr. SNP 

 

1. Čo znamená skratka SZPB? 

2. Je vo vašej obci – meste organizácia SZPB? 

3. Čo znamená skratka SNP? 

4. Kedy sa začalo SNP? 

5. Kde a kedy  bolo vyhlásené SNP? 

6. Kedy sa zapojilo vaše mesto – obec do SNP? 

7. Kto bol organizátorom príprav povstania vo vašom meste – obci? 

8. Koľko bolo povstaleckých vojakov z vášho mesta - obce? 

9. Uveďte mená 3 slovenských a 3 sovietskych veliteľov partizánskych jednotiek, ktoré 

pôsobili na Liptove. 

10. Uveďte mená aspoň troch partizánov z vášho mesta – obce. 

11. Uveďte aspoň tri mená pomocníkov partizánov. 

12. Kedy vaše mesto – obec obsadili nemecké jednotky? 

13. Kde je vo vašom meste – obci pomník SNP?  

14. Čo viete o osudoch ľudí, ktorých mená sú na pomníku?  

15. Bola vaša obec – mesto vyznamenané v súvislosti so SNP? 

16. Čo je to fašizmus? 

17. Čo je to nacizmus? 

18. Čo to boli Bojové jánošíkovské družiny? 

19. Čo to bolo Slovenské národné povstanie? 

20. Okrem SNP kde boli v roku 1944 podobné protifašistické povstania? 

21. Koľko národností sa zúčastnilo SNP? Uveďte päť  najviac zastúpených. 

22. Ako dlho trvalo SNP? 

23. Bezprostredne na SNP nadväzovalo oslobodzovanie Slovenska. Čo je symbolom 

oslobodenia Liptova? 

24. Kedy vznikla a prečo Slovenská národná rada? 

25. Kedy bola prijatá Vianočná dohoda? 

26. Čo to bola Vianočná dohoda? 

27. Kedy bolo vytvorené Vojenské ústredie? 

28. Čo to bolo Vojenské ústredie? 

29. Akú úlohu v príprave SNP zohrali ilegálne Revolučné národné výbory? 

30. Kedy vznikli povstalecké revolučné národné výbory? 

31. Čo bola Prvá československá armáda na Slovensku? 

32. Ktoré vojenské misie spojeneckých mocností boli pri Veliteľstve 1. čs. armády na 

Slovensku? 

33. Aký bol celkový počet príslušníkov Prvej československej armády na Slovensku? 

34. Ako bola organizácia povstaleckej armády? 

35. Čo to bola taktická skupina? 

36. Kde boli v Liptove hlavné bojiská povstaleckej armády? 

37. Viete, kto bol mjr. Miloš Vesel? 

38. Aké poznáte v Ružomberku a najbližšom okolí pamätníky SNP? 

39. Kde je Ostrô a čo znamenalo pre povstaleckú obranu? 

40. Uveďte mená veliteľov Prvej československej armády na Slovensku. 

41. Aké zbrane mala povstalecká armáda? 
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42. Uveďte mená aspoň troch vojakov povstaleckej armády z vášho mesta – obce. 

43. Kto boli partizáni? 

44. Aké úlohy plnili partizánske oddiely? 

45. Koľko bolo partizánov? 

46. Čo to bol Ukrajinský a neskôr Hlavný štáb partizánskeho hnutia v Kyjeve? 

47. Kedy bol vytvorený Hlavný štáb partizánskych oddielov na Slovensku? 

48. Aké bolo poslanie Hlavného štábu partizánskych oddielov na Slovensku? 

49. Kedy vznikol Hlavný štáb partizánskeho hnutia v Československu? 

50. Uveďte mená piatich veliteľov parašutistických skupín, ktoré organizovali partizánske 

hnutie. 

51. Uveďte mená piatich Slovákov, členov parašutistických skupín. 

52. Aké poznáte partizánske skupiny a oddiely v Liptove?  

53. Aké zbrane mali partizáni? 

54. Aká bola úloha tzv. pomocníkov partizánov?  

55. Ktoré obce v Liptove boli vypálené nemeckými trestnými komandami? 

56. Aké poznáte obete fašistického násilia? 

57. Čo znamená skratka POHG? 

58. Uveďte predstaviteľov slovenskej literatúry, ktorí sa zaoberali tématikou SNP. 

59. Uveďte najmenej tri literárne diela o SNP. 

60. Uveďte najmenej tri názvy (česko)slovenských umeleckých filmov o SNP. 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hlavn%C3%BD_%C5%A1t%C3%A1b_partiz%C3%A1nskeho_hnutia_v_Kyjeve&action=edit

