
Biblická olympiáda – celoslovenské kolo 
(Informácia o priebehu) 

 

V dňoch 19. až 20. 5. 2005 v Marianke sa uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej 
olympiády (BO). Bol to jej piaty ročník od zaregistrovania organizačného poriadku BO. Dva 
ročníky BO sa konali v Banskej Bystrici pred zaregistrovaním. Organizačne toto kolo prvý 
krát zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi (A. 
Kopecká, J. Hurajtová, A. Čelková) v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Brati-
slavsko-trnavskej arcidiecézy (L. Tóth, I. Bogár) v zmysle upraveného organizačného poriad-
ku BO z februára 2006. 

Účastníkom BO poslal pozdravný list apoštolský nunciuc na Slovensku Mons. Hen-
rick Józef Nowacki a bratislavsko trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol. V prvý deň boli prí-
tomní aj zástupcovia MŠ SR Ing. ThLic. PaedDr. Mária Paráková a Mgr. Daniela Remeňová, 
vedúca krajského školského úradu PaedDr Lopušiakova, M. Hubač metodik MPC BA. Boli 
prítomní zástupcovia diecéznych katechetických úradov.  

17.5. a 18. 5. popoludní pred súťažou mali účastníci kultúrny program zameraný na 
prehliadku židovského múzea, Dómu sv. Martina a Bratislavského hradu (zabezpečoval A. 
Šottník). Večer pred súťažou kategórie ZŠ bola sv. omša, ktorú slúžil pomocný bratislavsko-
trnavský biskup Mons. Ján Orosch, s ktorým potom účastníci mali aj priateľský rozhovor. 
Druhý večer mal sv omšu pre súťažiacich kategórie SŠ  Mons. Dominik Tóth, emeritný bis-
kup bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, ktorý osobne pozdravil každého účastníka. Potom sa 
žiaci spoločne podelili o skúsenosti a zážitky z prípravy na BO, z čoho vyplynulo, že väčšina 
účastníkov sa snažila si uvedomiť aj odkaz biblických kníh do ich života. Súťaž prebiehala 
v príjemnej atmosfére veľkého spoločenstva, v ktorej sa niesla myšlienka, že už stretnutie so 
Sv. písmom každého účastníka obohatilo. K príjemnej atmosfére prispeli aj bohoslovci 
z bratislavského seminára, najmä k sláveniu sv. omše a spríjemneniu večerov. 

Otázky pripravovala Odborná komisia BO, v ktorej má zástupcu každá diecéza. Komi-
sia zabezpečovala aj otázky diecézneho kola, čo malo pozitívnu odozvu na csl. kole. Žiaci 
boli viac pripravení na to, aká forma otázok ich čaká. Táto komisia sa snažila viac pamätať na 
duchovný rozmer BO, najmä na posolstvo biblického textu a prežívanie sv. Písma. Tohtoroč-
ná súťaž okrem vedomostí bola ešte viac orientovaná na formáciu súťažiacich. Otázky boli 
zamerané tak, aby viac ovplyvnili žiakov v ich myslení a konaní. Rôzne formy úloh boli zara-
dené do blokov podľa tohto zamerania.  

Celkovo bolo šesť úloh v každej kategórii. Na posolstvo biblického textu bola zamera-
ná prvá úloha, ktorá sledovala schopnosť pracovať s Písmom a hľadať súvislosti. Na uvažo-
vanie bola zameraná druhá úloha presné prsty pre ZŠ (otázka obsahovala 4 možnosti a žiaci 
ich mali správne zoradiť), pre SŠ to bol logický rebrík (z uvedených slov sa vytváral logický 
rebrík. Na vedomosti bola zameraná štvrtá úloha (blafovačky boli pútavo prednesené dve al-
trenatívy, z ktorých jedna bola správna)  a šiesta úloha (tematické okruhy, ktorých bolo šesť: 
Ako dopadol? Geografické údaje, Kto to je na základe uvedeného textu, Treba vysvetliť, Pre-
čo?, Prológ k Jánovmu evanjeliu. Pre SŠ v treťom okruhu bol kult (sviatky, obrady, obety, 
v štvrtom okruhu Otec a syn, v piatom okruhu bolo vysvetlenie a v šiestom okruhu Starý zá-
kon v Novom zákone). Treťou úlohou bola práca s obrazom, pri ktorej  mali povedať názov 
udalosti jej a posolstvo. Piatou úlohou bola pripravená scénka, pri ktorej sa hodnotila obsaho-
vá výstižnosť témy, umelecký prejav, aktualizácia, odkaz posolstva ako pochopenie posolstva 
(pre ZŠ) a odkaz posolstva ako pochopenie posolstva a jeho odovzdanie v aktuálnom prene-
sení a čas. 

Odpovede posudzovala päťčlenná porota, predseda Doc. Thdr. ThBiblLic. Anton Ty-
rol PhD, riaditeľ Katolíckeho biblického diela na Slovensku, Doc. Thdr. Stanislav Vojtko 



PhD. z CMBF, PadDr. Viera Súkeníková z diecézneho katechtického úradu Spišskej diecézy 
(pre SŠ), PaedDr. Klára Soľanová zo spišskej diecézy (pre SŠ), Mgr. Klára Zorvanová 
z diecézneho školského úradu z Košického exarchátu a mgr. Daniela Balážová z nitrianskej 
diecézy.  

V prvej kategórii sa zúčastnili tieto družstvá: CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Ci-
rochou (Košická arcidiecéza), ZŠ Bernoláková 16, Košice (Košický exarchát), ZŠ Hanušovce 
nad Topľou (Prešovská eparchia), ZŠ Bobrovec (Spišská diecéza), ZŠ Jaklovce (Rožňavská 
diecéza), ZŠ Limbora, Žilina (Nitrianska diecéza), ZŠ a MŠ Š. Moyzesa, Žiar nad hronom 
(Banskobystrická diecéza) a Gymnázium sv. Uršule, Bratislava (Bratislavsko-trnavská arci-
diecéza). 

V druhej kategórii súťažili družstvá: Gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov nad 
Topľou (Košická arcidiecéza), Cirk. gymnázium M. R. Štefánika 9, Trebišov (Košický apoš-
tolský exarchát), Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce (Prešovská eparchia), Gym-
názium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa (Spišská diecéza), Katol. gymnázium Š. Moyzesa, Ban-
ská bystrica (Banskobystrická diecéza), 1. Slovenské literárne gymnázium z Revúcej (Rož-
ňavská diecéza), SZŠ sv. Františka z Assisy, Čadca (Nitrianska diecéza) a Gymnázium J. fán-
dlyho, Šaľa  (Bratislavsko-trnavská arcidiecéza). 

 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 z Košickej arcidiecézy, na druhom mieste skončila ZŠ 
z Banskobystrickej diecézy a tretie miesto obsadila ZŠ zo Spišskej diecézy. V kategórii stred-
ných škôl zvíťazilo Gymnázium z Banskobystrickej diecézy, na druhom mieste sa umiestnilo 
Gymnázium zo Spišskej diecézy, a na treťom mieste skončilo Gymnázium z Bratislavsko-
trnavskej arcidiecézy.  

K dobrému priebehu súťaže prispel časový harmonogram, ktorý obsahoval viac pre-
stávok (najmä dlhšia prestávka po scénkach), čo prispelo tiež k príjemnej atmosfére, hoci sa 
súťažilo „o dušu“. Ak chcete vedieť viac (a vidieť aj fotografie), dozviete sa to na webovej 
stránke KPKC. 


