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Biblická olympiáda – celoslovenské kolo 
V dňoch 22. až 24. 5. 2012 sa v Modre uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády (BO). Bol to jedenásty ročník od zaregistrovania organizač-

ného poriadku BO. Organizačne toto kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s diecéznym ka-
techetickým úradom Bratislavskej arcidiecézy (J. Adamkovič) v zmysle organizačného poriadku BO. Celoslovenského kola sa zúčastnili víťazi diecéznych 
kôl zo všetkých diecéz na Slovensku. Bolo 11 družstiev. Súťažiacich sprevádzali ich učitelia náboženstva alebo kňazi.  

Biblická olympiáda je zameraná na výchovu k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Obsah súťaže 
kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Z toho vyplýva vytvorenie vzťahu k Svätému písmu.  

Tematicky je súťaž rozdelená na šesť rokov. 
1. Sdc + Dan + Flm + Jak (21+14+1+5) Zápas o pravé hodnoty – 2009-2010 
2. 1 Sam + Lk (31+24) Pánov Pomazaný – 2010-2011 
3. Gn 12-50 + Mk (38+16) Naplnenie prisľúbení – 2011-2012 
4. Rút + 1 Kr + Mt (4+22+ 28) Syn Dávidov 
5. Ex 1-24 + Jon + Jn (24+4+21) Z tmy do svetla 
6. Joz 1-11,15 + Tob+ Sk (11+14+28) Putovanie za cieľom 

22.5. a 23. 5. popoludní pred súťažou mali účastníci poznávací program zameraný na prehliadku bratislavského starého mesta a katedrály, Dómu sv. 
Martina. Katedrálou ich sprevádzal Mons Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský, ktorý vo svojom výklade vychádzal zo Svätého písma čím poukázal 
žiakom na praktické použitie Svätého písma. Potom mal svätú omšu. Vo svojej kázni sa zameral na vzťah k Ježišovi Kristovi, na to, že má moc premieňať 
naše srdcia. 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 s pedagogickým dozorom, porotou, členmi Odbornej komisie BO, ktorí súťaž pripravujú, podelili o skúsenosti 
a zážitky z prípravy na BO. Podelil sa o to, čo sa im páčilo i o tom čo sa im nepáčilo, respektíve čo bolo pre nich veľmi ťažké. Žiaci ZŠ sa väčšinou pripra-
vovali spoločne a aj sa pravidelne stretávali. Pomerne veľa času venovali príprave scénky, keďže si museli pripraviť aj rekvizity. Žiaci stredných škôl sa väč-
šinou pripravovali individuálne. Je potešujúce, že niektorí účastníci sa snažili uvedomiť si aj odkaz biblických kníh do ich života (biblický krúžok, stretnutie 
s katechétkou...).  

Prvý deň ráno pred súťažou mal sv. omšu prof. Anton Tyrol predseda poroty, ktorý súťažiacich upozornil na moc Božieho slova, ktorá však predpokla-
dá, že ho prijmeme. Druhý deň ráno mal svätú omšu ThDr Jozef Jančovič, ktorý zdôraznil potrebu štúdia Svätého písma, ktoré ich má inšpirovať aj do apli-
kácie v každodennom živote. 

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. Mnohí z nich sa podieľali 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 formá-
cia. Otázky boli zamerané tak, aby viac ovplyvnili žiakov v ich myslení a konaní. 
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Rôzne formy úloh boli zaradené do blokov podľa zamerania (vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky, kombinované úlohy – vedomosti + zručnosť, 
vedomosti + skúsenosť) to znamená aby sa pri zostavovaní úloh na daný školský rok viac dbalo na ich vyváženosť. Konkrétne bloky sú v týchto oblastiach: 
– vedomosti, – transformácia textu, – práca s obrazom, – kombinované formy, audiovizuálne formy. Úlohy sú rovnomerne rozdelené na diecézne aj celoslo-
venské kolo. V tomto kole bolo šesť úloh v každej kategórii zo Svätého písma (z Knihy Genezis a z Evanjelia podľa Marka).   
1. Test (pripravili zástupcovia Bratislavskej arcidiecézy), v ktorom bolo dvadsať otázok, z čoho 10  
     bolo vo forme testu, možnosti odpovede a), b),c),d). Za správnu odpoveď bolo pol bodu. Čas na úlohu bol 15 minút. 
2. Posolstvo biblického textu (zástupca Banskobystrickej diecézy) (pre ZŠ aj SŠ) sledovalo schopnosť pracovať s Písmom a hľadať súvislosti. Po prečítaní 

biblického textu a po spoločnej úvahe žiaci mali napísať správne odpovede na dané otázky. Bolo 6 otázok, za ktoré bolo možno získať 10 bodov. Žiaci 
pracovali 20 minút. 

3. Audiostop (zástupca KPKC), pri ktorom si vypočuli žiaci dve ukážky a porovnali ich s biblickým textom a určili rozdiely (pre ZŚ). Jasne mali naformulo-
vať nezrovnalosti a uviesť ako o tom hovorí biblický text. Žiaci dostali tri ukážky, spolu 8 bodov, na každú dve minúty. 
Po tejto úlohe bola prestávka a príprava na scénku.  

4. Scénka, ktorú si malo pripraviť každé družstvo podľa kníh z tohto roku (1 Sam. Lk) v časovom limite (2 min). Hodnotila sa obsahová výstižnosť, drama-
tizácia (umelecký prejav), kostýmy (výstižnosť, dobové kritériá, symbolické kritériá, ZŠ), odkaz posolstva (ohlasovanie ako ilustrácia), aktualizácia (SŠ). 
Scénka sa musí odohrať do dvoch minút. Spolu možno získať 8 bodov.  

5. Logický rebrík (pre ZŠ) (zástupca Spišskej diecézy), je forma úlohy, v ktorej z uvedených slov treba vytvoriť logický rebrík, tak, že sa vytvoria vety, kto-
ré začínajú dole. Možno si vybrať príbehy troch osôb, Abraháma, Izáka, Jakuba, posadnutého v Geraze, posadnutého chlapca). Uvedené meno je kľúčo-
vým v prvej vytvorenej vete. Treba napísať minimálne 5 viet, maximálne sedem. Vo vetách treba obsahovo pojať vybratú udalosť. Posledná veta nadvä-
zuje na predposlednú a má byť ohlasovaním, čo spôsobuje viera, veriť, uveriť. Dalo sa získať 5 bodov za 12 minút.   
Písanie listu (pre SŠ) (zástupca Spišskej diecézy) je úloha zameraná na tvorivosť a najnä stotožnenie sa s danou postavou na jej životnej ceste. viery. Žiaci 
napíšu list v jej mene z pohľadu ich prežívania. Adresáta listu si určia sami. Môže to byť biblická postava, súčasný človek alebo Boh. V liste treba pred-
staviť cestu viery biblickej postavy, s ktorou sa môže identifikovať aj súčasný mladý človek. Mali na to 30 minút.    

6. Práca s obrazom (Spišská diecéza), v ktorej v kategórii ZŠ treba pomenovať 9 obrazov a potom z nich vytvoriť sekvenciu. Spolu bolo možné získať 10 
bodov. Časový limit 12 min.   
V kategórii SŠ priraďovali k obrazom biblických udalostí symboly. Šesť obrazov mali najprv pomenovať a potom k obrazom priradiť jeden zo šiestich 
symbolov. Potom mali symbol výstižne predstaviť v súvislosti s danou biblickou udalosťou. Bolo možné získať 12 bodov. Časový limit bol 15 minút.     

Žiaci svoje osobné svedectvá, čo ich oslovilo a aj prežívanie textov preukázali najmä v bloku posolstvo, logický rebrík, písanie listu a scénka. Vedomos-
ti  preukázali v ostatných blokoch.  

Odpovede posudzovala päťčlenná porota, ktorej predsedom prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. a členmi, ThDr. Jozef Jančovič, PhD., prednášajúci na teolo-
gickej fakulte CMBF UK v Bratislave, Tatiana Cmoriaková, metodička DKÚ Košickej eparchie, Ing. Mgr. Alžbeta Bezáková, metodička DKÚ Banskobys-
trickej diecézy, PaedDr. Klára Soľanová, PhD, metodička DKÚ Spišskej diecézy. Rozvážne a pritom vtipne  súťaž moderoval dp. A. Šottník, farár zo Senca, 
z Trnavskej arcidiecézy. 



 3 

Zastúpenie jednotlivých diecéz pri organizovaní celoslovenského kola sa nám darilo opäť dodržiavať. Súťažiaci preukázali veľké vedomosti, možno na 
nich vidieť, že sa snažia aj o skúsenosti i životné postoje vyplývajúce z textov Sv. písma. Na otázky reagovali pohotovo a  primerane a boli tvoriví, čo sa 
prejavilo najmä v scénkach.  

V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže (prvé tri ceny v deviatich kategóriách z 200 víťazných obra-
zov z jednotlivých diecéz), ktoré budú slávnostne vyhodnotené 13. 6. 2012 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 olym-
piáde, 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 - uskuto čnená dňa 23. 5. 2012 
Celoslovenské kolo 

 
Por. 
č. 

N Á Z O V    Š K O L Y Test  
 

Posolstvo 
biblického 
textu 

Audiostop Scénka Logický 
rebrík  

Práca  
s obrazom 

BODY PORADIE 

  10 bodov 10 bodov 8 bodov 8 bodov 5 bodov 10 bodov 51 bodov  

1. Rožňavská diecéza 
ZŠ Kokava nad Rimovicou 

4,5 6,5 3 5,5 2,5 9 31 9 

2. Košická arcidiecéza 
ZŠ s MŠ Plavnica 

7,5 7,5 7 7,5 4 9 42,5 1 

3. Košická eparchia 
ZŠ s MŠ Helcmanovce 

3 3 4 6,5 3 8 27,5 10 

4. Prešovská archieparchia 
ZŠ s MŠ Kolbovce 

3,5 8 4 7 2,5 8 33 8 
 

5. Spišská diecéza 
ZŠ s MŠ Š. Náhalku, Liptovská Teplička 

8 8 5 7 5 9 42 3 
 

6. Žilinská diecéza 
ZCŠ R. Zaymusa, Žilina 

6 8 5,5 7 3,5 8 38 6 
 

7. Banskobystrická diecéza 
ZŠ Angyalova Kremnica 

7 7,5 5 6 4 10 39,5 5 
 

8. Nitrianska diecéza 
ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce 

7 8 4,5 7 5 9 40,5 4 
 

9. Trnavská arcidiecéza 
ZŠ Školská 5, Veľké Kostoľany 

6 5 4 7 3 9 34 7 

10. Bratislavská arcidiecéza 
ZŠ sv. Františka z Assisi, Bratislava 

7,5 8 5 8 3,5 10 42 2 

11. Bratislavská eparchia 
ZŠ Telgárt 

2 4 2 5 3 8 24 11 

 
Družstvá na druhom a treťom mieste mali rovnaký počet bodov a tak o poradí rozhodol rozboj, v ktorom dostali ďalšie otázky . 
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA –Stredné školy - uskuto čnená dňa 24. 5. 2012 
Celoslovenské kolo 

 
Por. 
č. 

N Á Z O V    Š K O L Y Test Posolstvo 
biblického 
textu 

Audiostop Scénka Písanie 
listu 

Práca  
s obrazom 

BODY PORADIE 

  
 

 10 bodov 10 bodov 7 bodov 8 bodov 6 bodov 12 bodov 53 bodov  

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

4,5 10 6 5 5.5 5.5 36,5 9 
 

2. Košická arcidiecéza 
CZŠ a Gymn. sv. Mikuláša, Prešov 

7 10 7 6 5 6,5 41,5 6 
 

3. Košická eparchia 
Gymn. Tomáša Akvinského, Košice 

8,5 10 7 7 5 6 43,5 2 
 

4. Prešovská archieparchia 
Gymn. Duklianskych hrdinov, Svidník 

4 8,5 2 7,5 5 6 33 10 
 

5. Spišská diecéza 
Gymn. Sv. Andreja, Ružomberok 

6,5 7,5 7 6,5 5 10 42,5 4 
 

6. Žilinská diecéza 
Gymn. Andreja Škrábika, Rajec 

8 9 6 7 5 7 42 5 
 

7. Banskobystrická diecéza 
Kat. gymn. Š. Moysesa, B. Bystrica 

7,5 10 7 7 5 11,5 48 1 
 

8. Nitrianska diecéza 
Gymn. Sv. Cyrila a Metod, Nitra 

7 8 6 7,5 5 6 39,5 8 
 

9. Trnavská arcidiecéza 
Gymn. P. de Coubertine, Piešťany 

7,5 7 6 7,5 5 10 43 3 

10. Bratislavská arcidiecéza 
Gymn. Matky Alexie, Bratislava 

6,5 8 7 7,5 4,5 7,5 41 7 

11. Bratislavská eparchia 
Neprihlásila sa žiadna škola do súťaže  

        

 
 


