
DEDIČSTVO MINULOSTI 

Slovenské hrady, zámky a kaštiele (kvíz) 

Nech sa už ocitnete v ktoromkoľvek kúte nášho krásneho Slovenska, všade sa dá nájsť nejaká kultúrno-historická 
pamiatka - v podobe hradu, zámku, kaštieľa, pevnosti či kláštora - dokumentujúca dlhú históriu osídlenia od 
praveku po súčasnosť. A hoci je naša krajina rozlohou neveľká, takýchto turisticky príťažlivých miest tu 
nachádzame prekvapujúco veľa. Niektoré z nich sme vybrali aj do tohto kvízu. Ak ste ich už navštívili, odpovede by 
vám nemali robiť ťažkosti. 

 

1. Nádherný Oravský hrad je vybudovaný na skale nad riekou Oravou v obci Oravský Podzámok. Ktoré tvrdenie 

o ňom je nesprávne? 

a) Hradný areál tvorí dolný, stredný a horný hrad. 

b) Svoju dnešnú podobu hrad nadobudol v roku 1611. 

c) Natáčal sa tu film Upír z Nosferatu, ktorý mal premiéru v roku 1922.  

d) Návštevník bude mať na konci jeho prehliadky prejdených 574 schodov. 

Správna odpoveď: d) Na konci jeho prehliadky bude mať návštevník prejdených až 754 schodov. 

  



 

2. V ktorom zo známych slovenských hradov, zámkov či kaštieľov sa nachádza aj stála expozícia venovaná drotárstvu?  

a) Betliar 

b) Bratislava 

c) Budatín 

d) Bytča 

Správna odpoveď: c) 

  



 

3. Tento zrekonštruovaný barokovo-klasicistický kaštieľ bol postavený na mieste pôvodného hradu. Traduje sa, že bol 

vybudovaný tak, aby symbolizoval kalendárny rok: štyri vchody ako štyri ročné obdobia, 12 komínov ako 12 mesiacov 

v roku, 52 izieb symbolizuje počet týždňov a 365 okien zase počet dní v roku. O ktorú pamiatku ide? 

a) Budmerice 

b) Divín 

c) Oponice 

d) Sv. Anton 

Správna odpoveď: d) 



 

4. Z tohto hradu sa nám už veľa nezachovalo. No jeden prím si drží stále – je to najvyššie položený hrad na Slovensku. 

Ktorý to je? 

a) Lietava 

b) Likava 

c) Liptovský hrad 

d) Liptovský Hrádok 

Správna odpoveď: c) 

  



 

 

5. Za vznikom tejto studne vraj stojí príbeh veľkej lásky. Omar sa podujal na ťažkú úlohu - vykopať studňu do tvrdej 

skaly výmenou za slobodu svojej milej Fatimy, ktorá sa dostala do zajatia. Ktorý známy hrad je už príslovečne 

považovaný za dejisko tejto povesti? 

a) Bratislavský hrad 

b) Nitriansky hrad 

c) Kežmarský hrad 

d) Trenčiansky hrad 

Správna odpoveď: d) 



 

6. Keby žila Beata Laska – Kościelecka dnes, mala by zo svojho hradného väzenia takýto výhľad. Nie, nepreháňam. 

Akurát, že ten jej príbeh sa odohral o čosi skôr - v 16. storočí. V jednej dobovej daňovej knihe je totiž zmienka o tom, 

že pani Laska našla zaľúbenie v istom kraji a na Turíce roku Pána 1565 spolu s niekoľkými mešťanmi odcestovala do 

hôr. Možno ju teda považovať za prvú známu turistku v našich dejinách. Jej manžel ju však preto za trest zatvoril do 

veže, odkiaľ mohla už len clivo hľadieť na milované hory. V ktorom meste stojí hrad, kde bola uväznená? 

a) Kežmarok 

b) Rožňava 

c) Stará Ľubovňa 

d) Zvolen 

Správna odpoveď: a) 

  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1565


 

 

7. Fotogenický kaštieľ Betliar má mnoho zaujímavostí - niet divu, že poslúžil v roku 2016 pri nakrúcaní seriálu 1890. 

Čo tu však nenájdeme? 

a) expozíciu egyptológie  

b) expozíciu exotických trofejí 

c) historickú knižnicu 

d) oranžériu 

Správna odpoveď: d) 

  



 

8. Ktorý hrad ponúka svojim návštevníkom aj expozíciu bábkarských kultúr a hračiek? 

a) Biely Kameň 

b) Červený Kameň 

c) Modrý Kameň 

d) Ostrý Kameň 

Správna odpoveď: c) 

  



 

9. Notoricky známe Bojnice netreba istotne nikomu predstavovať. Viete však o nich všetko? Ktoré z týchto tvrdení 

nie je pravdivé? 

a) Môžete tu vidieť sarkofág, z ktorého v 90. rokoch 20. storočia vytekala neznáma kvapalina. Rozborom sa vtedy 

zistilo, že ide o zmineralizovanú telesnú tekutinu.  

b) Nakrúcal sa tu rozprávkový príbeh o princeznej Fantaghiro. 

c) V tunajšej väznici skončil aj dobrodruh, cestovateľ a spisovateľ Móric Beňovský. 

d) Pred vchodom do zámku sa nachádza Lipa kráľa Mateja. 

Správna odpoveď: c) Móric Beňovský bol väznený na Ľubovnianskom hrade. 

  



 

10. V katastri Šiatorskej Bukovinky na slovensko-maďarskej štátnej hranici sa nachádza hrad Šomoška. Postavili ho v 

13. storočí na sopečnom brale. Čo turisticky pozoruhodné nájdeme v jeho okolí? 

a) kamenný vodopád 

b) národný žrebčín 

c) skanzen 

d) zubriu zvernicu 

Správna odpoveď: a) 



 

11. Stačí len jedno meno – Alžbeta Báthoryová – a nadšencom histórie automaticky príde na um román Joža 

Nižnánskeho či film Juraja Jakubiska. Ktoré miesto sa s touto krvavou grófkou spája? 

a) Beckov 

b) Čachtice 

c) Čierny hrad 

d) Gýmeš 

Správna odpoveď: b) 

  



 

12. Jedna legenda tvrdí, že hrad Beckov je pomenovaný podľa osoby rovnakého mena, ktorá tu kedysi žila. Kto to 

bol?  

a) správca 

b) šašo 

c) veliteľ 

d) vojvoda 

Správna odpoveď: b) 

 

 

Tak ako ste zvládli náš kvíz? Zaujímajú vás povesti a legendy o slovenských hradoch či zámkoch? Radi čítate 

historické romány? Nech sa páči, vo fonde Tekovskej knižnice máme množstvo knižných titulov z tejto oblasti.   

text a foto: Anna Medzihradská 

 


