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Biblická olympiáda – celoslovenské kolo 

V dňoch 17. až 19. 5. 2011 sa v Spišskej Kapituli uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády (BO). Bol to jej desiaty ročník od zaregis-
trovania organizačného poriadku BO. Organizačne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi (A. 
Kopecká, J. Hurajtová) v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy (J. Škantár, K. Soľanová) v zmysle organizačného poriadku 
BO. Celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi diecéznych kôl zo všetkých diecéz na Slovensku (okrem Bratislavskej eparchie, ktorá sa zúčastnila 
v rámci Košickej eparchie. Súťažiacich sprevádzali ich učitelia náboženstva alebo kňazi.  

17.5. a 18. 5. popoludní pred súťažou mali účastníci poznávací program zameraný na prehliadku spišského hradu, kostola v Žehre a katedrály. Pr-
vý deň pri sv. omši, ktorú mal Mons. Andrej Imrich, pomocný spišský biskup stručne rozobral text evanjelia a vysvetlil pojem predsudku a kolektívnej 
viny (z Nazareta nemôže byť nič dobré), čo boli charakteristiky farizejov, ktorí nevedeli prijať Krista za Božieho syna. Účastníkov olympiády povzbu-
dil, aby v živote nepodliehali unáhleným súdom, predsudkom a aj kolektívnej vine (že všetci sú zlí). Druhý deň mal sv. omšu Mons. Bernard Bober, 
košický arcibiskup, ktorý povzbudil súťažiacich, aby nezostali len pri vedomostiach, ale posolstvo sv. Písma aby prenášali do každodenného života. 
Zároveň poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizovaniu súťaže na ktoromkoľvek kole. 

Večer pred súťažou sa žiaci spoločne podelili o skúsenosti a zážitky z prípravy na BO o to, čo sa im páčilo i o tom čo sa im nepáčilo, respektíve 
bolo to pre nich veľmi ťažké. Žiaci ZŠ sa väčšinou pripravovali spoločne  a aj sa pravidelne stretávali, čo je pokrok oproti predchádzajúcim kolám. 
Žiaci stredných škôl sa väčšinou pripravovali individuálne. Je potešujúce, že niektorí účastníci sa snažili uvedomiť si aj odkaz biblických kníh do ich 
života (biblický krúžok, stretnutie s katechétkou...). Druhý večer pri posedení stredoškolákov príjemne organizátorov a porotu prekvapili osobné sve-
dectvá, čo ich oslovilo a bolo cítiť aj prežívanie textov.  

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Sv. písmom každého obohatilo. Primeraný časový harmonogram 
a jeho dodržiavanie prispelo k dobrému priebehu súťaže (najme na konci nemuseli utekať na spoje). Okrem zapálenia sa pre súťaž sa darí vytvárať aj 
spoločenstvo z viery žijúcich ľudí. 

Otázky diecézneho aj celoslovenského kola pripravila odborná komisia BO, v ktorej má zástupcu každá diecéza. Skoro každá diecéza sa podieľala 
na tvorbe otázok. Žiaci boli pomerne dobre pripravení na to, aká forma otázok ich čaká, hoci niektorí boli z niektorých otázok prekvapení. I tohto roku 
sa nezabudlo na duchovný rozmer BO, najmä na posolstvo biblického textu a prežívanie sv. Písma. Žiaci preukázali, že, okrem vedomostí sa u nich 
prejavuje aj určitá formácia. Otázky boli zamerané tak, aby viac ovplyvnili žiakov v ich myslení a konaní. Rôzne formy úloh boli zaradené do nasledu-
júcich blokov.  

Celkovo bolo šesť úloh v každej kategórii (Prvej knihy Samuelovej a Evanjelia podľa Lukáša).  
1. Test (Bratislavská a Trnavská arcidiecéza), v ktorom bolo dvadsať otázok, z čoho 10 bolo vo forme kvízu, možnosti odpovede a), b),c). Správna 

odpoveď bola pol boda.  
2. Posolstvo biblického textu (Banskobystrická diecéza) sledovalo schopnosť pracovať s Písmom a hľadať súvislosti. Po prečítaní biblického textu 

a po spoločnej úvahe žiaci mali napísať správne odpovede na dané otázky.  
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3. Audiostop (KPKC), pri ktorom si vypočuli žiaci dve ukážky a porovnali ich s biblickým textom a určili rozdiely (pre ZŚ). Jasne mali naformulovať 
nezrovnalosti a uviesť ako o tom hovorí biblický text.  

4. Scénka, ktorú si malo pripraviť každé družstvo podľa kníh z tohto roku (1 Sam. Lk) v časovom lilite (2 min). Hodnotila sa obsahová výstižnosť, 
dramatizácia (umelecký prejav), kostýmy (ZŠ), aktualizácia (SŠ), odkaz posolstva. 

5. Práca s obrazom (Spišská diecéza), v ktorej v kategórii ZŠ k ôsmim miniatúram mali pomenovať obraz, hlavné postavy. V kategórii SŠ priraďovali 
k obrazom biblických udalostí symboly a tak vytvorili dvojice.   

6. Inzeráty (ZŠ) (Košická eparchia), na základe ktorých mali určiť autora inzerátu, ktorý sa takto predstavil. Písanie listu na jednu z piatich tém. Bolo 
treba napísať podobenstvo s aktuálnymi prirovnaniami prebratými z každodenného života, ktoré bude vjadrovať náboženské alebo mravné ponau-
čenie.  

Odpovede posudzovala päťčlenná porota, ktorej predsedom bol Doc. ThDR. František Trstenský PHD, prednášajúci na Teologickom inštitúte 
v Spišskej Kapitule Teologickej fakulty KU v Košiciach,  ThDr. Mária Kardis, PhD., prednášajúca na gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity, Mgr Alžbeta Bezáková, metodička DKÚ Banskobystrickej diecézy, Mgr. Daniela Hodásová, metodička DKÚ z Nitrianskej diecézy, Mgr. 
Jozef Adamkovič, riaditeľ DKÚ Bratislavskej arcidiecézy. Rozvážne a pritom vtipne  súťaž moderoval dp. A. Šottník, dekan zo Šale, z Trnavskej arci-
diecézy. 

Zastúpenie jednotlivých diecéz pri organizovaní celoslovenského kola sa nám darilo opäť dodržiavať. Súťažiaci preukázali veľké vedomosti, mož-
no na nich vidieť, že sa snažia aj o skúsenosti i životné postoje vyplývajúce z textov Sv. písma. Na otázky reagovali pohotovo, primerane a boli tvoriví. 
Trochu nás sklamali stredoškoláci, od ktorých sme očakávali viac, najmä pod vplyvom večera pred súťažou. 

V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže (prvé tri ceny v deviatich kategóriách zo 112 víťazných 
obrazov z jednotlivých diecéz), ktoré budú slávnostne vyhodnotené 17. 6. 2010 v Spišskej Kapituli. Možno pozorovať kvalitatívny vzrast výtvarného 
spracovania biblických námetov, je vidieť aj abstraktnejšie spracovanie, čo dáva možnosť hlbšie spracovať Biblickú tematiku. Ak chcete vedieť viac 
o Biblickej olympiáde, dozviete sa to na webovej stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.  
 
Tabuľky s výsledkami sú v prílohe. 
 
                                                                           E. Valovič 
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA –Základné školy d ňa 18. 5. 2011 
Celoslovenské kolo 

 
Test Posolstvo 

bibl. textu 
Audiostop  Scénka  Práca s 

obrazom  
Inzeráty  BODY PORADIE  

Por. 
č. 
 
 

 
N Á Z O V    Š K O L Y 

 
10 bod. 

 
8 bodov 

 
8 bodov 

 
8 bodov 

 
9 bodov 

 
10 bodov 

 
53 bodov 

 

 

1. ZŠ Kokava nad Rimavicou 
Rožňavská diecéza 

7,5 5 1 7 6 7 33,5 8 

2. ZŠ Sídlisko 2, Vranov nad Topľou 
Košická arcidiecéza 

7,5 4 2 7 7 5 32,5 9 

3. ZŠ T. J. Moussona Michalovce 
Košická eparchia  

10 6 4 8 8 10 46 1 

4. ZŠ a MŠ Kolbovce 
Prešovská archieparchia 

9 5 4 7,5 6 6 37,5 7 

5. ZŠ a MŚ sv. Kríža Kežmarok 
Spišská diecéza 

10 3 3 7 8 8 39 5 

6. ZCŠ R. Zaymusa, Žilina 
Žilinská diecéza  

9,5 4 4 7,5 6 6 39,5 3 

7. ZŠ Angyalova Kremnica 
Banskobystrická diecéza 

9 6 4 6,5 8 6 39,5 4 

8. ZŠ. sv. Vojtecha Vráble 
Nitrianska diecéza  

9 4 5 7 7 9 41 2 

9. ZŠ Školská 5 Veľké Kostolany 
Trnavská arcidiecéz 

7 4 4 7 7 9 38 6. 

10. ZŠ Kupeckého 74, Pezinok 
Bratislavská arcidiecéza 

2 6 5 6 7,5 6 32,5 10 

 

Rozboj o druhé miesto zvíťazilo družstvo zo ZŠ. sv. Vojtecha Vráble 
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA –stredné školy - d ňa 19. 5. 2011 
Celoslovenské kolo 

 
Test Posolstvo 

bibl. textu 
Audiostop  Scénka  Písanie 

listu  
Práca s ob-
razom 

BODY PORADIE  
Por. 
č. 
 
 

 
N Á Z O V    Š K O L Y 

 
10 bod. 

 
7 bodov 

 
8 bodov 

 
8 bodov 

 
6 bodov 

 
8 bodov 

 
47 bodov 

 

 

1. Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 
Rožňavská diecéza 

7,0 2,0 1,5 6,0 5,5 7,5 29,5 8 

2. Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov 
Košická arcidiecéza 

9,5 7,5 3,5 6,5 5,0 6,0 38,0 3 

3. Cirkev. gymnázium Jána Krstiteľa, Trebišov  
Košická eparchia  

7,5 4,0 1,5 7,0 3,0 5,5 28,5 9 

4. Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa 
Prešovská archieparchia 

6,0 3,0 2,5 7,0 2,5 7,0 28,0 10 

5. Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok 
Spišská diecéza 

10,0 7,5 5,5 7,5 6,0 8,0 44,5 1 

6. Gymnázium sv. Františka, Žilina 
Žilinská diecéza  

9,0 6,0 6,0 7,5 4,0 6,0 38,5 2 

7. Katol. gymnázium Š. Moyzesa, B. Bystrica 
Banskobystrická diecéza 

10,0 6,5 4,5 5,5 5,5 4,5 36,5 4 

8. Piaristické gymnázium J. Braneckého 
Nitrianska diecéza  

9,0 3,0 4,0 5,5 4,5 5,0 31,0 7 

9. Gymnázium Angely Merici, Trnava 
Trnavská arcidiecéz 

9,5 3,5 6,0 7,0 3,5 6,0 35,5 5 

10. Obchodná akadémia Senica 
Bratislavská arcidiecéza 

7,0 4,5 6,0 6,5 5,5 5,0 34,5 6 

 

Rozboj o druhé miesto zvíťazilo družstvo  
 


