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P R O P O Z Í C I E 

osemnásteho ročníka Biblickej olympiády pre školský rok 2018/2019  
v Slovenskej republike 

  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska vyhlasujú v školskom roku 
2018/2019 osemnásty ročník Biblickej olympiády (ďalej BO). Olympiáda sa uskutoční v zmysle Organizačného 
poriadku Biblickej olympiády zo dňa 25. 08. 2017 pod číslom 2017/12678:2-10H0, s účinnosťou od 1. januára 2018 
a Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 
BO riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom Katolíckeho 
pedagogického a katechetického centra, n.o. (www.kpkc.sk) a Diecéznych katechetických úradov (ďalej DKÚ). 
 
Cieľ: Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. 
 
Kategórie účastníkov: 
1 kategória:  žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií 
2 kategória:  žiaci stredných škôl; gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií  
 
Predmet súťaže: Vybrané knihy Svätého písma: 

   STARÝ ZÁKON: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov 
NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Matúša                     
Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi 

Podmienky súťaže: 
1. Prostredníctvom písomnej prihlášky (príloha č. 1) sa do súťaže môže prihlásiť každá škola (štátna, cirkevná, 
súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke 
náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí. 
Písomnú prihlášku treba doručiť na svoje oblastné katechetické stredisko /OKS/ do 15. 11. 2018.  
Školy, ktoré sa prihlásia po tomto termíne, nebudú zaradené do súťaže. 
2. Menný zoznam trojčlenného družstva zašle škola na tlačive Prihláška do dekanátneho (okresného) kola (príloha č. 
2) spolu s tlačivom Súhlas zákonného zástupcu (príloha č. 3). 
Škola, ktorá nedoručí tlačivá: Prihláška do dekanátneho (okresného) kola a Súhlas zákonného zástupcu do 
stanoveného termínu, nebude zaradená do dekanátneho (okresného) kola. 
 
 
Stupne postupových kôl platné pre obidve kategórie: 
 

1. stupeň: TRIEDNE KOLÁ – sú ponukou pre všetkých žiakov navštevujúcich katolícke 
náboženstvo/náboženskú výchovu. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy 
alebo náboženstva.  

2. stupeň: ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje poverený učiteľ 
náboženskej výchovy alebo náboženstva. Škola doručí tlačivo: Prihláška do dekanátneho 

(okresného) kola (príloha č. 2) na DKÚ Prešovskej archieparchie do 7. februára 2018  a tlačivo 
Súhlas zákonného zástupcu (príloha č. 3) na OKS do 15. marca 2019. 

3. stupeň: DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy. Konkrétne úlohy 
pripravuje DKÚ príslušnej diecézy. 

4. stupeň: DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy.  Konkrétne úlohy 
pripravuje Odborná komisia pre BO. 

5. stupeň:  CELOŠTÁTNE KOLO – organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. 
v spolupráci s DKÚ  Žilinskej diecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Konkrétne úlohy pripravuje Odborná komisia pre BO. 
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Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie: 
 
1. stupeň – triedne kolá:            do 30. novembra 2018  (odporúčaný termín) 
2. stupeň – školské kolá:            do 31. januára 2019  (odporúčaný termín) 
3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá  21. marec 2019 (záväzný termín)   
4. stupeň – diecézne (krajské) kolo      10. apríl 2019 (záväzný termín)  
5. stupeň – celoštátne kolo                   15. máj 2019 (ZŠ) a 16. máj 2019 (SŠ) (záväzný termín)  
  
Študijné materiály: 
 
Sväté písmo Starého a Nového zákona (vydanie Spolku svätého Vojtecha): 

 Kniha Rút a Prvá kniha kráľov  
 Evanjelium podľa Matúša 

(texty biblických kníh + poznámky pod čiarou) 
 Komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy  

spracované biblistom Františkom Trstenským 
 

 
Zásady ochrany osobných údajov 
 

Dotknuté osoby svojím prihlásením berú na vedomie zásady ochrany osobných údajov „Zabezpečenie 
ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ zverejnené na webstránke 
gdpr.kbs.sk. Spracovanie uvedených osobných údajov v prihláške do dekanátneho (okresného) kola 
Biblickej olympiády vykonajú všetky subjekty zapojené v organizácii predmetnej súťaže výlučne pre účely 
jej realizácie a na dobu neurčitú. 

Svojím prihlásením sa na súťaž berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, 
priezvisko, ročník, škola, fotografie a videá zo súťaže môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných 
propagačných materiáloch organizátorov súťaže. Dotknuté osoby berú na vedomie, že svoj súhlas so 
zverejnením osobných údajov môžu kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 
odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné 
údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže.  

Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým 
osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na 
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na 
prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. 
U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie 
informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie 
poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho 
sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu 
dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, 
Kapitulská 11, Bratislava. 
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Príloha č. 1 

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE „BIBLICKÁ OLYMPIÁDA“ 
 

Prihlášku za každú kategóriu zašlite na samostatnej návratke do 15. 11. 2018 na adresu svojho OKS. 

 
Škola (celý názov): ...................................................................................................................................  
 
Adresa (presná): ...................................................................................................................................... 
  
Tel.: (aj s predvoľbou): ............................................ E-mail školy: ....................................................... 
 
Dekanát: ................................................ 
 
Týmto sa prihlasujeme do súťaže Biblická olympiáda v školskom roku 2018/2019 v kategórii, (kategóriu 
zakrúžkujte): 
 
1.  kategória:   žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií 
 
2.  kategória:  žiaci stredných škôl; žiaci gymnázií, žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií 

 
Kontaktná osoba zodpovedná za školské kolo BO: 
 
Meno a priezvisko: ................................................................................................................................. 
 
Adresa (presná): ..................................................................................................................................... 
  
Tel.: (aj s predvoľbou): .......................................................  E-mail: .................................................... 
/na e-mailovú adresu budú zaslané študijné materiály/ 
               
Súhlasíme s podmienkami súťaže. Podpisom potvrdzujeme, že sme sa oboznámili so zásadami ochrany 
osobných údajov. 
 
 
 
Dátum:  
 
 

                                                                             ............................................................................    
 

     pečiatka školy  
a podpis riaditeľa školy 
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Príloha č. 2 

 
PRIHLÁŠKA DO DEKANÁTNEHO (OKRESNÉHO) KOLA 

BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 
 

Z dôvodu regulérnosti súťaže je nevyhnutné, aby ste písomne preukázali realizáciu nižších kôl. Vyplnené 
tlačivo  doručte na DKÚ svojej diecézy do 7. februára 2019. V opačnom prípade nebude družstvo Vašej 
školy zaradené do vyššieho kola.   
  
Kategória:              základná škola    Dekanát: ......................................... 

                               stredná škola 

Názov školy:  
 

Adresa školy: 

 

 
Počet tried, v ktorých prebiehalo triedne kolo................. 
s celkovým počtom súťažiacich ......................................  
 
Školské kolo sa uskutočnilo dňa ..................................... 
s celkovým počtom súťažiacich ......................................  
 
V dekanátnom (okresnom) kole môže školu reprezentovať iba jedno družstvo! 
 
Postupujúce trojčlenné družstvo do okresného (dekanátneho) kola:  
 

 Meno a priezvisko Ročník 

1.   

2.   

3.   

 
 
            
Meno a priezvisko učiteľa zodpovedného za priebeh a uskutočnenie triednych kôl a školského kola: 
 
 
                                                 
                                                                             
                                                                           ............................................................................    
 

     pečiatka školy  
a podpis riaditeľa školy 
 

 



 5 

Príloha č. 3 
Prevádzkovateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 

Sídlo: Hlavná 1, Prešov 
IČO: 00179205 
Kontakt: Hlavná 1, P.O.BOX 135, 080 01 Prešov, www.grkatpo.sk, 051/7562601, email: abu@grkatpo.sk, 
dku@greckokat.sk 
 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

Dolupodpísaný/-á 

Meno, priezvisko:              ....................................................................................................................... 

Bydlisko:    ....................................................................................................................... 

Zákonný zástupca dieťaťa: 

Meno, priezvisko:             ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia:            . ....................................................................................................................... 

Bydlisko:    ....................................................................................................................... 
 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: zverejňovania 
fotografií a videí dieťaťa z Biblickej súťaže, Biblickej olympiády a Stretnutia vladyku Jána s mladými 
výtvarníkmi. 

1. na webovom sídle prevádzkovateľa (ABÚ, DKÚ) súhlasím/nesúhlasím 
 

2. na sociálnych sieťach prevádzkovateľa súhlasím/nesúhlasím 
 

3. v priestoroch verejne prístupných (chrám, škola) súhlasím/nesúhlasím 
 

4. v tlačenom médiu vydávanom prevádzkovateľom súhlasím/nesúhlasím 
 

5. v tlačenom médiu vydávanom inou osobou súhlasím/nesúhlasím 

(Pre tento účel beriem na vedomie, že fotografie budú poskytnuté inému prevádzkovateľovi, ktorý vydáva časopis 
Slovo. 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie na dobu neurčitú. 
 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým 
spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné      
a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania 
súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo 
na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na 
začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. 
Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na 
webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj 
prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným 
príjemcom bez môjho súhlasu. 

 
V .................................... dňa ................................... 

........................................................... 
podpis zákonného zástupcu dieťaťa 


