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Víťazi celoslovenského kola Biblickej olympiády sú známi 
V Starej Ľubovni sa 20.-22. 5. 2014 uskutočnil trinásty ročník Biblickej olympiády. Desať druž-

stiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou v kategórii základných škôl a v kategórii stredných 
škôl. Prvenstvo v prvej kategórii si odnieslo trojčlenné družstvo školákov zo Základnej školy T. J. 
Moussona, Michalovce (Košická eparchia). Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z gymnázia 
Martina Hattalu, Trstená (Spišská diecéza).  

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, skú-
senosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tento rok žiaci a študenti súťažili z knihy 
Exodus, z knihy Jonáš a z Evanjelia podľa Jána.  

Súťažiaci sa snažili čo najlepšie odpovedať na šesť úloh. Boli medzi nimi  test a otázky, posol-
stvo biblického textu, práca s biblickým obrazom, audiopríbehy a ďalšie úlohy. Otázky na celoslo-
venské i diecézne kolo BO zostavovala Odborná komisia BO v spolupráci s predsedom poroty.  

Odpovede posudzovala päťčlenná porota, ktorej predsedom bol doc. František Trstenský. 
Členmi poroty boli: biblista ICLic. Jozef Zorvan (Prešovská archieparchia) a traja metodici z Die-
céznych katechetických úradov – Mgr. Agáta Moňoková (Košická arcidiecéza), PaedDr. Klára So-
ľanová (Spišská diecéza), Mgr. Ondrej Kellner (Nitrianska diecéza). Súťaž moderoval Mgr. Andrej 
Šottník (Bratislavská arcidiecéza).  

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Sv. písmom kaž-
dého obohatilo. Okrem zapálenia sa pre súťaž sa darilo vytvárať aj spoločenstvo z viery žijúcich 
ľudí. Súťažiaci preukázali veľké vedomosti, na otázky reagovali pohotovo a primerane. Boli tiež 
tvoriví, čo sa prejavilo najmä v scénkach. Žiaci a študenti svoje osobné svedectvá, čo ich oslovilo 
a ako prežívali texty Sv. písma, prejavili najmä v úlohe posolstvo a písanie listu.  

Pred súťažou každej kategórie pripravili organizátori pre účastníkov aj duchovný a poznávací 
program, v rámci ktorého navštívili Litmanovskú horu Zvir, kde slávil božskú liturgiu vladyka SE-
ODr. Milan Lach pomocný prešovský biskup pre základné školy a na druhý deň pre stredné školy. 
Vo svojej kázni vyzdvihol vzťah k Svätému Písmu a najmä jeho počúvanie a hľadanie Božej slávy. 
Povzbudil súťažiacich, aby nezostali len pri vedomostiach, ale aby jeho posolstvo prenášali do kaž-
dodenného života. Potom žiaci a študenti absolvovali prehliadku Staroľubovnianskeho hradu.  

Nechýbalo ani spoločné zdieľanie o skúsenosti a zážitky z prípravy na súťaž pri večernom prog-
rame pred súťažným dňom. To prebiehalo v príjemnej atmosfére, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie 
so Sv. písmom každého obohatilo. Žiaci sa podelili aj o svoje dojmy, čo priniesla práca so Svätým 
písmom do ich života.. Podelili sa o to, čo sa im páčilo i o tom čo sa im nepáčilo, respektíve čo bolo 
pre nich veľmi ťažké. Na druhý deň prebiehala súťaž pre danú kategóriu, pred ktorou bola svätá 
liturgia, ktorú slávil otec Jozef Bobík správca gréckokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni pre zá-
kladné školy a otec Jozef Zorvan na druhý deň pre stredné školy.  

Súťaž vyhlasuje Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS a Ministerstvo školstva vedy, vý-
skumu a športu SR. Finálové kolo v Starej Ľubovni pripravilo Katolícke pedagogické a katechetické 
centrum, n. o. v Levoči s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie a s Komisiou 
pre katechizáciu a školstvo KBS.  

Počas súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže v siedmich 
kategóriách, ktoré vyhodnotila odborná porota.  

Výsledky celoslovenského kola Biblickej olympiády  
Poradie súťažiacich - I. kategória  

1. ZŠ T. J. Moussona, Michalovce (Košická eparchia) 
2. Gymnázium Martina Hattalu, Trstená (Spišská diecéza) 
3. ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec (Trnavská arcidiecéza) 
4. ZŠ Výčapy-Opatovce (Nitrianska diecéza)  
5. ZŠ sv. Augustína, Považská Bystrica (Žilinská diecéza) 
6. ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou (Košická arcidiecéza) 
7. Katolícke gymnázium Š. Moyzesa (Banskobystrická diecéza) 
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8. Gymnázium Matky Alexie, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza)  
9. ZŠ s MŠ Havaj,  (Prešovská archieparchia) 
10. ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec (Rožňavská diecéza)  

Ceny pre súťažiacich prvej kategórie odovzdávali zástupcovia organizátorov, vladyka SEODr. Mi-
lan Lach pomocný prešovský biskup, predseda poroty, doc. František Trstenský, Ing. ThLic a riadi-
teľ KPKC PaedDr. Milan Majerský.  

Poradie súťažiacich - II. kategória  
1. Gymnázium Gymnázium Martina Hatalu, Trstená (Spišská diecéza) 
2. Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice (Košická eparchia) 
3. Gymnázium Matky Alexie, Bratislava (Bratislavská arcidiecéza) 
4. Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany (Trnavská arcidiecéza) 
5. Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci  (Žilinská diecéza) 
6. Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce (Nitrianska diecéza) 
7. Katolícke gymnázium Š. Moyzesa, Banská Bystrica (Banskobystrická diecéza) 
8. Gymnázium Lipany (Košická arcidiecéza)  
9. Gymnázium B. Slančíkovej Timravy, Lučenec Rožňavská diecéza  
10. Gymnázium Konštantínova Stropkov Prešovská archieparchia  
 

Ceny odovzdával Mons. Andrej Imrich pomocný spišský biskup, predseda poroty doc. František 
Trstenský a riaditeľ KPKC PaedDr. Milan Majerský. 
 
 
 
TK KBS informoval Eugen Valovič    


