
  

 

 

Pravidlá kvízu 

„Po cestách Miklucho-Maklaja“ 

 

1. Organizátori a ciele kvízu 

   1.1. Online kvíz (ďalej len kvíz) „Po cestách Miklucho-Maklaja“ je venovaný 

veľkému ruskému etnografovi, antropológovi a cestovateľovi, členovi Cisárskej 

ruskej geografickej spoločnosti Nikolajovi Nikolajevičovi Miklucho-Maklajovi, pri 

príležitosti 175. výročia jeho narodenia, ktoré pripadlo na 17. júl tohto roku. 

   1.2. Kvíz má za cieľ prispieť k rozšíreniu vedomosti občanov Slovenska o 

histórii Ruska, zvýšiť ich záujem o výskum a vzdelávanie, ako aj podporiť 

talentovanú mládež. 

   1.3. Organizátormi kvízu (ďalej len - organizátori) sú: Ruské centrum vedy a 

kultúry v Bratislave a Ruská geografická spoločnosť. 

   1.4. Kvíz bude mať jedno kolo a zapojiť sa možno prostredníctvom internetu. 

   1.5. Kvíz sa uskutoční v slovenskom jazyku. 

                

2. Predmet a účastníci kvízu 

   2.1. Kvíz pozostáva z 24 otázok vo forme testu, pri každej otázke je potrebné 

označiť jednu správnu odpoveď a takto vyplnené poslať v elektronickej podobe. 

   2.2. Kvízu sa môže zúčastniť ktokoľvek, v akejkoľvek vekovej kategórií, bez 

obmedzenia. 

 

 

3. Postup a podmienky odpovedania na otázky 

    3.1. Link na otázky je dostupný na oficiálnych webových stránkach Ruského 

centra vedy a kultúry (www.rcvkba.sk,   www.facebook.com/rcvkbratislava),  

najneskôr do 22. septembra 2021 do 10:00 – tej hodiny. 

    3.2. Odpovede na kvízové otázky zasiela účastník vyplnením elektronického 

formulára, pričom  vyplní všetky jeho kolónky. 

    3.3. Za každú správnu odpoveď získava každý účastník kvízu 1 bod. 

   3.4. Odpovede účastníkov kvízu musia dostať organizátori do 22. októbra 

2021, vrátane. Po uplynutí uvedeného dátumu nebudú odpovede akceptované 

a nebudú ani posudzované. 

   3.5. Zaslané odpovede sa neskúmajú a nebudú vrátené. 

   3.6. Odoslaním odpovedí dáva účastník zároveň súhlas s podmienkami kvízu, 

ktoré sú uvedené v týchto pravidlách, vrátane súhlasu so spracovaním osobných 

údajov organizátormi. 

 

4. Vyhodnotenie výsledkov 

4.1. Odpovede účastníkov sa kontrolujú automaticky. 

4.2. Výsledky kvízu budú vyhlásené najneskôr 29. októbra 2021. 

4.3. Výsledky kvízu zverejnenia organizátori na oficiálnych stránkach Ruského 

centra vedy a kultúry v Bratislave. 
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5. Ceny pre víťazov kvízu 

5.1. Víťazi kvízu - traja účastníci, ktorí ako prví získali maximálny počet bodov 

za správne zodpovedanie otázok (maximálne - 24), budú odmenení pamätnými 

darčekmi. 

5.2. Všetci účastníci kvízu dostanú za účasť v ňom diplomy. 

 

6. Kontakty na organizátora kvízu 

Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave 

Adresa:  ul. Fraňa Kráľa č.6, 811 05 Bratislava 

Tel.: +421/2/ 526 25 981 

E-mail: slovakia@rs.gov.ru 
www.rcvkba.sk 

www.facebook.com/rcvkbratislava 
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