
Biblická olympiáda – celoslovenské kolo 
 

V dňoch 13. až 15. 5. 2008 sa v Žiline uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiá-
dy (BO). Bol to jej siedmy ročník od zaregistrovania organizačného poriadku BO. Organizač-
ne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej 
Vsi (A. Kopecká, J. Hurajtová) v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Nitrianskej 
(novozriadenej Žilinskej) diecézy (J. Šelinga, O. Kleinová) 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 MŠ SR (M. Paráková, J. Remeňová).  

13.5. a 15. 5. popoludní pred súťažou mali účastníci poznávací program zameraný na pre-
hliadku Rajeckej Lesnej (Slovenského Betlehema) a kostola v Závodí pri Žiline. Na záver 
tohto programu bola sv. omša, ktorú slúžil diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Druhý deň 
mal pre účastníkov sv. omšu. žilinský generálny vikár Mons. ThLic. L. Stromček.  Každý 
večer pred súťažou sa žiaci spoločne podelili o skúsenosti a zážitky z prípravy na BO. Bolo 
potešujúce konštatovať, že čoraz viac účastníkov sa snažilo uvedomiť si aj odkaz biblických 
kníh do ich života (biblický krúžok, stretnutie s katechétkou...). Súťaž prebiehala v príjemnej 
atmosfére, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Sv. písmom každého obohatilo.  

Otázky diecézneho aj celoslovenského kola pripravila odborná komisia BO, v ktorej má 
zástupcu každá diecéza. Je potešujúce, že skoro každá diecéza sa podieľala na tvorbe otázok. 
Žiaci boli pripravení na to, aká forma otázok ich čaká. Komisia pamätala aj na duchovný roz-
mer BO, najmä na posolstvo biblického textu a prežívanie sv. Písma. Tohtoročná 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 zaradené do blokov 
podľa tohto zamerania.  

Celkovo bolo šesť úloh v každej kategórii.  
1. Posolstvo biblického textu (Košic. arcidiecéza – Bansobystr. diecéza) sledovalo schopnosť 
pracovať s Písmom a hľadať súvislosti. Po prečítaní textu a spoločnej úvahe žiaci mali napí-
sať odpovede na dané otázky. 
2. Práca s obrazom (Spišská diecéza), pri ktorej  mali priradiť k obrazom biblických udalostí 
symboly a vysvetliť čo symbol vysvetľuje pre uvedenú biblickú udalosť.  
3. Scénka, pri ktorej sa hodnotila obsahová výstižnosť témy, umelecký prejav, aktualizácia, 
odkaz posolstva ako pochopenie posolstva (pre ZŠ) a odkaz posolstva a jeho odovzdanie 
v aktuálnom prenesení a čase.  
4. Tematické okruhy (Bratislavsko-trnavská arcidiecéza), ktoré boli štyri (zamerané na obsah 
knihy Exodus a Listu Rimanom – 2. časť), tri okruhy z knihy Exodus a jeden z Listu Rima-
nom. Zo 40 otázok si každé družstvo vybralo tri otázky. 
5. Na tvorivé uvažovanie bol zameraný logický rebrík (z uvedených slov na začiatku a konci 
sa vytváral logický rebrík tak, aby text mal zmysel) pre ZŠ a písanie listu, v ktorom mali danú 
problémovú situáciu v dnešnej dobe napísať v duchu a spôsobom sv. Pavla, pre SŠ.  
6. Žiakom bol predstavený model stánku pre ZŠ (Videoprojekcia) a dva obrazy posvätného 
rúcha (KPKC). Žiaci odpovedali na otázky pripravené na pracovných hárkoch. 

Odpovede posudzovala päťčlenná porota, predseda BiblLic. František Trstenský, predná-
šajúci na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (TI TF KU),  Mgr. 
Jozef Šoška prednášajúci na Teologickom inštitúte v Nitre, mgr. Mária Havrillová metodička 
DKÚ z Prešovskej archieparchie, Ing. Mgr. Alžbeta Bezáková, metodička DKÚ 
z Banskobystrickej diecézy, Mgr. Agáta Moňoková, metodička z Košickej arcidiecézy (pre 
SŠ). Moderátorom súťaže bol dp. A. Šottník zo Šale. Snažíme sa aby bolo aj tu zastúpenie čo 
najviac diecéz. Súťažiaci preukázali veľké vedomosti, skúsenosti i životné postoje vyplývajú-
ce zo Sv. písma, pohotovo odpovedali na otázky, boli tvoriví.  



V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnila ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani z Bansko-
bystrickej diecézy, na druhom mieste skončilo ZŠ Limbova v Žiline z Nitrianskej (novozria-
denej Žilinskej) diecézy a tretie miesto obsadila ZŠ Komenského v Starej Ľubovni z Prešov-
skej archieparchie. Na ďalších miestach skončili družstvá v tomto poradí: ZŠ Černová zo 
Spišskej diecézy; ZŠ Ľudovíta Štúra v Modre z Bratislavsko trnavskej (novozriadenej Brati-
slavskej) arcidiecézy; ZŠ Raslavice z Košickej arcidiecézy; ZŠ Okružná 17 v Michalovciach 
z Košickej eparchie a ZŠ sv. Don Bosca v Lučenci z Rožňavskej diecézy. Ceny odovzdal 
Mons. T. Galis.  

V druhej kategórii zvíťazilo Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni zo Spišskej die-
cézy, na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Františka v Žiline z Nitrianskej (novo-
zriadenej Žilinskej) diecézy a na treťom mieste skončilo gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Pre-
šove z Prešovskej archieparchie. Na ďalších miestach skončili družstvá v tomto poradí: Gym-
názium A. Sládkoviča v Krupine z Banskobystrickej diecézy a Gymnázium sv. Tomáša Ak-
vinského v Košiciach; Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove z Košickej epar-
chie; Gymnázium sv. Uršule v Bratislave z Bratislavsko-Trnavskej (novozriadenej Bratislav-
skej) arcidiecézy;  Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci z Rožňavskej diecézy. Súťažiacich 
pozdravil a ceny odovzdal pomocný nitriansky biskup Mons. Marián Chovanec. 

V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže 
(prvé tri ceny v deviatich kategóriách zo 110 víťazných obrazov z jednotlivých diecéz), ktoré 
budú slávnostne vyhodnotené 12. 6. v Spišskej Kapituli. Možno pozorovať kvalitatívny vzrast 
výtvarného spracovania biblických námetov. Ak chcete vedieť viac o Biblickej olympiáde, 
dozviete sa to na webovej stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.  

Časový harmonogram a jeho dodržiavanie opäť prispelo k dobrému priebehu súťaže. Ak 
chcete vedieť viac (a vidieť aj fotografie), dozviete sa to na webovej stránke KPKC. 


