
Biblická olympiáda – celoslovenské kolo 
(Informácia o priebehu) 

V dňoch 19. až 20. 5. 2005 v Lučenci v Redute ( kongresovom centre) sa uskutočnilo 
celoslovenské kolo Biblickej olympiády (BO). Bol to jej štvrtý ročník od zaregistrovania or-
ganizačného poriadku BO. Dva ročníky BO sa konali v Banskej Bystrici pred zaregistrova-
ním. Organizátorom bol Jozef Trubíni. Moderátorom súťaže bol d.p. Andrej Šottník, dekan 
v Šali. Súťažiacim sa prihovoril diecézny rožňavský biskup Eduard Kojnok. Boli prítomní aj 
zástupcovia MŠ SR Ing. ThLic. PaedDr. Mária Paráková a Mgr. Daniela Remeňová, podpred-
seda banskobystrického samosprávneho kraja a prednosta obvodného úradu v  Lučenci mgr. 
Peter Csusz, primátor Lučenca Ing. Milan Marko. Boli prítomní aj zástupcovia Katolíckeho 
pedagogického a katechetického centra a diecéznych katechetických úradov. 

Komisia sa snažila viac pamätať aj na duchovný rozmer BO. Večer pred súťažou bolo 
neformálne stretnutie súťažiacich, na ktorom sa stručne predstavili a podelili sa o zážitky 
z prípravy na súťaž. Potešiteľné bolo, že väčšina účastníkov sa snažila si uvedomiť aj odkaz 
biblických kníh do ich života. 

Tohtoročná súťaž okrem vedomostí bola ešte viac orientovaná na formáciu súťažia-
cich. Otázky boli zamerané tak, aby viac ovplyvnili žiakov v ich myslení a konaní. Rôzne 
formy úloh boli zaradené do blokov podľa tohto zamerania. Celkovo bolo šesť úloh v každej 
kategórii. Na vedomosti bola zameraná prvá úloha (test), druhá úloha (dopisovanie citátov) a 
šiesta úloha (tematické okruhy, ktorých bolo päť). V teste bolo 20 otázok s možnoosťami od-
povedí A, B, C. V dopisovaní viet bolo treba dopísať chýbajúci text obsahovo správne a vy-
čerpávajúco. V tematických okruhoch (pre ZŠ: ženy, Ján Krstiteľ, geografické údaje, podo-
benstvá, prečo; pre SŠ: Duch svätý, geografické údaje, eschatologická reč, kult, vysvetli) sa 
odpovedalo ústne. Boli tri kolá. Za každé správne doplnenie družstvo získalo 2 body. 

Práca s obrazom bola predmetom tretej úlohy, v ktorej išlo sprostredkovanie teologic-
kého posolstva pre náš život z daného biblického obrazu. Súťažiaci si pozreli obrázky a mali 
vyjadriť ich obsah a potom s použitím Sv. Písma vyhľadať príslušný text. Za každé správne 
napísanie teologického posolstva družstvo získalo 2 body. V ZŠ boli 4 obrazy a v SŠ 6 obra-
zov. 

Transformáciu textu z Biblie sprostredkovala štvrtá úloha vo forme pohľadníc, kde 
z textu bolo treba zistiť odkiaľ bola pohľadnica poslaná. Na kartičkách bol stručný text odkiaľ 
autor píše a súťažiaci mali zistiť  o ktoré miesto išlo. Bolo 7 pohľadníc. Za správne priradenie 
názvu družstvo získalo 2 body. 

V piatej úlohe mali súťažiaci predstaviť scénku s námetom podľa kníh sv. Písma, 
z ktorých sa súťažilo. Hodnotila sa obsahová výstižnosť (stotožnenie s vybranou postavou, 
živosť podania) a celkový prejav (výstižnosť oblečenia, celkový jazykový a dynamický pre-
jav. Za výstižnosť sa mohli získať 3 body a za prejav tiež tri body. 

Pre stredné školy štvrtá úloha (namiesto pohľadníc) boli blafovačky, tzv. kombinovaná 
forma, v ktorej treba vybrať, kto hovorí správne. Každé súťažné družstvo si postupne vytiahne 
číslo, pod ktorým sa ukrýva biblický výraz, na vysvetlenie ktorého si potrebujete vybrať jed-
ného z pomocníkov, aby vám slovo vysvetlil. Každý z nich sa snažil presvedčiť súťažiacich, 
že má pravdu.  Úlohou bolo vybrať, ktorý pomocník mal pravdu. Úloha má dve kolá. Za kaž-
dé správne označenie vyjadrenia získava družstvo 2 body. 

Odpovede posudzovala päťčlenná porota, predseda Doc. Thdr. ThBiblLic. Anton Ty-
rol PhD, riaditeľ Katolíckeho biblického diela na Slovensku, Thdr. Peter Fedor PhD 
z Prešovskej gréckokatolíckej fakulty, Mgr. Viera Súkeníková z diecézneho katechtického 
úradu Spišskej diecézy, Mgr. Klára Zorvanová z diecézneho katechetického úradu 
z Košického exarchátu a d.p. Jakub Martaus z rožňavskej diecézy.  



Porota sa mala možnosť dopredu pripraviť na otázky, ktoré im boli zaslané v predstihu (5 
dní). Aj tak mala porota náročnú úlohu a v niektorých prípadoch musela zvažovať správnosť 
odpovede z viacerých hľadísk. Niektorí súťažiaci mali pripomienky, ktoré mohli tlmočiť ich 
doprevádzajúce osoby po skončení súťaže a predebatovať s porotou. Potom títo podpísali, že 
súťaž bola regulárna.  

V prvej kategórii sa zúčastnili tieto družstvá: ZŠ J. A. Komenského zo Starej Ľubovne 
(Spišská diecéza, Cirkevná ZŠ sv. Petra a Pavla z Belej nad Cirochou (Košická arcidiecéza), 
ZŠ Karpatská z Prešova (Prešovská eparchia), ZŠ z Jakloviec (Rožňavská diecéza), ZŠ J. A. 
Komenského zo Sobraniec (Košický exarchát), ZŠ z Dlhého Poľa (Nitrianska diecéza), ZŠ sv. 
Alžbety Nová Baňa (Banskobystrická diecéza) a cirkevná ZŠ sv. Márie Goretti z Piešťan 
(Bratislavsko-trnavská arcidiecéza). 

V druhej kategórii súťažili družstvá: Gymnázium A. Bernoláka zo Senca (Bratislav-
sko-trnavsjá arcidiecéza), Gymnázium zo Žiaru nad Hronom (Banskobystrická diecéza), 1. 
Slovenské literárne gymnázium z Revúcej (Rožňavská diecéza), Gymnázium sv. Andreja 
z Ružomberka (Spišská diecéza), Gymnázium sv. Moniky z Prešova (Košická arcidiecéza), 
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho z Humenného (Prešovská eparchia), Piaristické gymnázium 
J. Kalazánskeho z Nitry (Nitrianska diecéza) a Gymnázium sv. Jána Krstiteľa z Trebišova 
(Košický exarchát). 

 Súťažiaci preukázali veľké vedomosti, skúsenosti i životné postoje vyplývajúce zo 
Sv. písma, pohotovo odpovedali na otázky, boli tvoriví. V kategórii základných škôl na prvom 
mieste sa umiestnila ZŠ J. A. Komenského, Stará Ľubovňa, na druhom mieste cirkevná zá-
kladná škola sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou a tretie miesto obsadila cirkevná ZŠ sv. 
Márie Goretti, Piešťany. V kategórii stredných škôl zvíťazilo Gymnázium sv. Moniky, Pre-
šov, na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium A. Bernoláka, Senec, a na treťom mieste 
skončilo Gymnázium J. Zlatoústeho, Humenné.  
 Súčasne prebehla aj výtvarná súťaž „Biblia v detskej fantázii“ na tému z daných kníh 
SZ a NZ. Súťažiaci ponúkli pestrú paletu nápadov a výtvarných spracovaní biblickej temati-
ky. Súťažilo sa v piatich kategóriách. V prvej kategórii (1.-2. roč. ZŠ) zvíťazila Klára Ficová 
z Popradu, v druhej kategórii (3.-4. roč. ZŠ) na prvom mieste sa umiestnil František Franko 
z Popradu. V tretej kategŕii (5.-6. roč. ZŠ) bola najlepšia Anna Limáneková zo Starej Ľubov-
ne, v štvrtej kategórii (7.-9. roč.) na prvom mieste sa umiestnila Mária Mikulová z Malaciek. 
V piatej kategórii (SŠ) zvíťazil Martin Dráb z Prešova. 
 


