
Biblická olympiáda – celoslovenské kolo 
(Informácia o priebehu) 

 

V dňoch 15. až 17. 5. 2007 sa v Herľanoch uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej 
olympiády (BO). Bol to jej šiesty ročník od zaregistrovania organizačného poriadku BO. Or-
ganizačne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej 
Novej Vsi (A. Kopecká, J. Hurajtová) v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Ko-
šického apoštolského exarchátu (J. Ducár, T. Cmoriaková) v zmysle organizačného poriadku 
BO. Celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi diecéznych kôl zo všetkých diecéz na Sloven-
sku. V prvý deň boli prítomní aj zástupcovia štátnej správy, vedúci krajského školského úra-
du.  

15.5. a 16. 5. popoludní pred súťažou mali účastníci poznávací program zameraný na 
prehliadku mesta Košíc, obhliadka grécko-katolíckeho chrámu (dreveného), prijatie na rezi-
dencii Košického apoštolského exarchátu, návšteva katedrálneho chrámu Narodenia presvätej 
Bohorodičky. Na záver tohto programu bola sv. liturgia, ktorú slúžil exarcha Milan Chautur.  
Večer sa žiaci spoločne podelili o skúsenosti a zážitky z prípravy na BO, z čoho vyplynulo, že 
niektorí účastníci sa snažili uvedomiť si aj odkaz biblických kníh do ich života (biblický krú-
žok, stretnutie s katechétkou...). Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére veľkého spoločen-
stva, v ktorej sa niesla myšlienka, že už stretnutie so Sv. písmom každého účastníka obohati-
lo. K príjemnej atmosfére prispel aj zážitok zo slávenia sv. liturgie vo východnom obrade. 

Otázky pripravovala Odborná komisia BO, v ktorej má zástupcu každá diecéza. Komi-
sia zabezpečovala aj otázky diecézneho kola. Žiaci boli pripravení na to, aká forma otázok ich 
čaká. Táto komisia sa snažila viac pamätať na duchovný rozmer BO, najmä na posolstvo bib-
lického textu a prežívanie sv. Písma. Tohtoročná súťaž okrem vedomostí bola ešte viac orien-
tovaná na formáciu súťažiacich. 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.  
1. Práca s obrazom (Spišská diecéza) pre obe kategórie, pri ktorej  mali aktualizovať biblický 
text pomocou obrazu, hľadať symboliku obrazu (SŠ).  
2. Na uvažovanie bola zameraná druhá úloha (Spišská diecéza) presné prsty pre ZŠ (otázka 
obsahovala 4 možnosti a žiaci ich mali správne zoradiť), pre SŠ to bol logický rebrík (z uve-
dených slov na začiatku a konci sa vytváral logický rebrík tak, aby text mal zmysel).  
3. Posolstvo biblického textu (DKÚ Košic. arcidiecézy) sledovalo schopnosť pracovať 
s Písmom a hľadať súvislosti. Po prečítaní textu a spoločnej úvahe žiaci mali napísať odpove-
de na dané otázky. 
4. Tematické okruhy (Bratislavsko-trnavská arcidiecéza), ktoré boli štyri (zamerané na obsah 
knihy Genezis, Listu Rimanom, na vysvetlenie textu, na význam mien a hebrejských slov 
(ZŠ), na predobrazy a symboly (SŠ). Zo 40 otázok si každé družstvo vybralo tri otázky.  

5. Scénka, pri ktorej sa hodnotila obsahová výstižnosť témy, umelecký prejav, aktualizácia, 
odkaz posolstva ako pochopenie posolstva (pre ZŠ) a odkaz posolstva ako pochopenie posol-
stva a jeho odovzdanie v aktuálnom prenesení a čas. 
6. Videostop (Rožňavská diecéza), v ktorom sa premietla ukážka z filmu a žiaci mali určiť či 
sa odlišovala od biblického textu a v čom. 

Odpovede posudzovala päťčlenná porota, predseda BiblLic. František Trstenský, 
prednášajúci na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (TI TF KU),  
Súkeníková z diecézneho katechtického úradu Spišskej diecézy (pre SŠ), ThDr. Mária Kardis 
PhD., prednášajúca prednášajúca na Gréc.-kat. teologickej fakulte prešovskej univerzity, mgr. 
Daniela Balážová metodička DKÚ z nitrianskej diecézy, Ing. Mgr. Alžbeta Bezáková, meto-
dička DKÚ z banskobystrickej diecézy, PaedDr. Klára Soľanová, metodička zo spišskej die-



cézy (pre SŠ), PaedDr. Viera Súkenníková (pre ZŠ), metodička DKÚ zo spišskej diecézy. 
Moderátorom súťaže bol dp. A. Šottník zo Šale. 

Súťažiaci preukázali veľké vedomosti, skúsenosti i životné postoje vyplývajúce zo Sv. 
písma, pohotovo odpovedali na otázky, boli tvoriví.  

V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnila ZŠ v Hanušovciach nad Topľou, z 
Prešovskej eparchie (48 bodov), na druhom mieste skončilo Gymnázium sv. Uršule 
v Bratislave z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (46,5) a tretie miesto obsadila ZŠ sv. Alžbe-
ty  v Novej Bani z Banskobystrickej diecézy (44,5 + 1). Na ďalších miestach skončili družstvá 
v tomto poradí: 4. Gymnázium A. Škrábika v Rajci z Nitrianskej diecézy (44,5), 5. ZŠ sv. 
Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch zo Spišskej diecézy (44), 6. Gymnázium a ZŠ sv. cyrila 
a Metoda v Humennom z Kočickej arcidiecézy (43,5), 7. ZŠ v Kokave nad Rimavicou 
z Rožňavskej diecézy (43) a 8. ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove z Košického apoštolského 
exarchátu (35,5). 

V druhej kategórii zvíťazilo cirkevné Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni 
zo Spišskej diecézy (47 bodov), na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Františka 
z Assisi vo Vranove nad Topľou z Košickej arcidiecézy (40,5) a na treťom mieste skončilo 
Katolícke gymnázium Š. Moyzesa z Banskobystrickej diecézy (39). Na ďalších miestach 
skončili družstvá v tomto poradí: 4. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom z Prešov-
skej eparchie (38,5), 5. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach z Košického apoš-
tolského exarchátu (37,5), Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci (36), 7. 
Gymnázium Piera de Coubertine v Piešťanoch z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (33,5) a 8. 
Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci z Rožňavskej diecézy (30). 

V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí 
a mládeže (prvé tri ceny v deviatich kategóriách zo 106 víťazných obrazov z jednotlivých 
diecéz), ktoré budú slávnostne vyhodnotené 31. 5. v Spišskej Novej Vsi. Ak chcete vedieť 
viac o Biblickej olympiáde, dozviete sa to na webovej stránke Katolíckeho pedagogického a 
katechetického centra. 

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

 

 
2006/2007 – Herľany /15. – 17. 5. 2007/ 

Košický apoštolský exarchát  – 6. ro čník 
 
I. kat. / 5. – 9. ZŠ a osemro čné gymnázia/ 
1. ZŠ v Hanušovce nad Topľou - Prešovská eparchia 
2. Gymnázium sv. Uršule v Bratislave - Bratislavsko-trnavská arcidiecéza 
3. ZŠ sv. Alžbety  v Novej Bani - Banskobystrická diecéza 
4. Gymnázium A. Škrábika v Rajci  - Nitrianska diecéza  
5. ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch - Spišská diecéza  
6. Gymnázium a ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom - Košická arcidiecéza  
7. ZŠ v Kokave nad Rimavicou - Rožňavská diecéza 
8. ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove - Košický apoštolský exarchát 
 
II. kat. SŠ a SOU 
1. Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni - Spišská diecéza 
2. Gymnázium sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Košická arcidiecéza 
3. Katolícke gymnázium Š. Moyzesa v Banskej Bystrici - Banskobystrická diecéza 
4. Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom – Prešovská eparchia 



5. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach - Košický apoštolský exarchát 
6. Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci – Nitrianska diecéza 
7. Gymnázium Piera de Coubertine v Piešťanoch - Bratislavsko-trnavská arcidiecéza  
8. Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci - Rožňavská diecéza 
 

 


