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Organizačný poriadok Biblickej olympiády 

 
Prvá časť 

Základné ustanovenia  
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 

Tento organizačný poriadok vydáva Konferencia biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“), 
Komisia pre katechizáciu a školstvo v zmysle právnych predpisov Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a je 
vypracovaný v zmysle Smernice č. 13/2009-R z  25. augusta 2009 o organizovaní, 
riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl. 

Vyhlasovateľom súťaţe je MŠVVaŠ SR a spoluvyhlasovateľom je KBS.   

Celoslovenské kolo súťaţe finančne zabezpečuje MŠVVaŠ SR čiastkou schváleného 
rozpočtu, vyčlenenou na tento účel na príslušný školský rok.  

Súťaţ po odbornej a obsahovej stránke prostredníctvom odbornej komisie pre Biblickú 
olympiádu (ďalej len „BO“) garantuje KBS. Odborná komisia spolupracuje s Katolíckym 
pedagogickým  a  katechetickým  centrom  (ďalej len „KPKC“)  a  diecéznymi  kateche-
tickými úradmi (ďalej len „DKÚ“).  

 

 
Čl. 2 

Charakteristika súťaže 
 

1. BO je súťaţ, organizovaná v Slovenskej republike, ako jedna z foriem 
dobrovoľnej záujmovej činnosti ţiakov základných škôl (ďalej len „ZŠ“) 
a stredných škôl (ďalej len „SŠ“). 

2. BO je zameraná na cieľavedomé pôsobenie  a na pravidelnú skupinovú prácu so 
ţiakmi.  

3. BO sa usporadúva kaţdý školský rok a člení sa podľa kategórií a súťaţných kôl. 

4. Obsah BO je zameraný na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky  zo štúdia 
Biblie. 

5. Činnosť učiteľov a ţiakov ZŠ a SŠ sa hodnotí ako činnosť súvisiaca s výchovno-
vzdelávacím procesom na týchto školách a moţno ju finančne i morálne oceniť.  

 

 
Čl. 3 

Poslanie súťaže 
 

Poslaním BO pre ţiakov navštevujúcich predmet náboţenská výchova a náboţenstvo 
(ďalej len „NV/N“) rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho obradu  je: 

a) rozširovať, prehlbovať a upevňovať vedomosti z Biblie – Svätého písma 
a nadobúdať zručnosti, skúsenosti a návyky pri ich aplikovaní na ţivot; 
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b) vzbudzovať u ţiakov hlbší a trvalý záujem o Bibliu ako základu náboţenského 
ţivota a cyrilometodskej tradície slovenského národa;  

c) viesť ţiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjať ich záujem o poznanie, 
sebavzdelávanie a sebavýchovu; 

d) prispievať k zmysluplnému a efektívnemu vyuţívaniu voľného času ţiakov; 

e) vychovávať a viesť deti a mládeţ k uvedomelému a zodpovednému vzťahu k 
mravným hodnotám, ktorých základom je Biblia; 

f) umoţňovať učiteľom ZŠ a SŠ spätne vyuţívať poznatky a skúsenosti, získané na 
BO na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ. 

       

 

Čl. 4  
Riadenie súťaže 

 

1. Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS zriaďuje  ako riadiaci orgán súťaţe od-
bornú komisiu pre BO.  

2. Odbornú komisiu pre BO tvoria členovia, ktorých menuje predseda Komisie pre      
katechizáciu a školstvo KBS. 

3. Odborná komisia BO kaţdoročne pripravuje propozície BO, v ktorých sú uvedené 
kategórie účastníkov, predmet súťaţe, podmienky súťaţe, stupne 
a harmonogram postupových kôl, študijné materiály. 

 

 

Druhá časť 
Štruktúra súťaže  

 
Čl. 5 

Súťažné kolá  
 

BO sa organizuje v nasledovných postupových kolách: 

a) triedne kolá: sú ponukou pre všetkých ţiakov, navštevujúcich predmet 
náboţenská výchova a náboţenstvo (ďalej len „NV/N“); 

b) školské kolá:  zúčastňujú sa ich víťazi triednych kôl; 

c) dekanátne (okresné) kolá: zúčastňujú sa ich víťazi školských kôl; 

d) diecézne  (krajské)  kolá:  zúčastňujú sa ich víťazi dekanátnych (okresných) kôl;  

e) celoslovenské kolo: zúčastňujú sa na ňom víťazi diecéznych  (krajských) kôl. 

 

 

Čl. 6  
Kategórie súťažiacich 

 

Biblická olympiáda sa organizuje v dvoch  kategóriách: 

a) kategória: ţiaci druhého stupňa ZŠ a ţiaci 1. aţ 4. ročníka 8-ročných gymnázií;  

b) kategória: ţiaci SŠ a ţiaci 5. aţ 8. ročníka osemročných gymnázií. 
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Tretia časť 

Odborné a  organizačné zabezpečenie súťaže  

 

Čl. 7 
Odborné zabezpečenie  

 

1. Odborná komisia pripravuje súťaţné úlohy na konkrétny školský rok na diecézne 
(krajské) kolá a celoslovenské kolo. 

2. Odborná komisia kaţdoročne zhodnotí priebeh, úroveň a výsledky súťaţe vo                  
všetkých kolách. 

 

 

Čl. 8 
Organizačné zabezpečenie   

 

1. Organizovanie súťaţe riadia jednotlivé DKÚ aţ po diecézne (krajské) kolá 
vrátane. 

2. Organizovanie celoslovenského kola riadi KPKC v spolupráci s DKÚ. 

3. Pri organizačnom zabezpečení sa môţe spolupracovať aj s príslušnými orgánmi 
štátnej správy v školstve. 

4. Prihláška do súťaţe, podmienky a súťaţný poriadok BO sú určené 
v propozíciách BO na príslušný školský rok. 

 

 

 
Čl. 9 

Organizovanie a propagácia súťaže v škole 
 

1. Triedne kolo na ZŠ a SŠ prebieha v triedach podľa záujmu ţiakov. 

2. Triedne a školské kolá BO riadi a organizuje poverený učiteľ NV/N so súhlasom 
riaditeľa školy. 

3. Konkrétne súťaţné úlohy v školskom kole pripravuje poverený učiteľ NV/N. 

4. Riaditeľ školy vytvára priaznivé podmienky pre propagáciu, úspešný rozvoj a 
priebeh BO v škole a zabezpečuje, aby sa táto práca chápala ako pedagogický 
proces a  bola primerane ocenená.  

 

Čl. 10 
 

Organizovanie dekanátnych (okresných) a diecéznych (krajských) kôl 
 

1. Konkrétne súťaţné úlohy na dekanátne kolá pripravuje DKÚ. 

2. DKÚ určujú pravidlá súťaţe v týchto kolách.  

3. Dekanátne kolo organizuje a pripravuje DKÚ. 

4. DKÚ určí dátum a miesto konania diecézneho kola BO. 
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Čl. 11 

Organizovanie celoslovenského kola 

 

1. Ţiaci súťaţia podľa pravidiel, s ktorými sú oboznámení pred začiatkom súťaţe. 

2. Diplomy podpisuje predseda poroty a predseda Komisie pre katechizáciu 
a školstvo KBS.  

3. Predseda poroty slávnostne vyhlasuje výsledky celoslovenského kola súťaţe. 

 
 

Čl. 12 
Povinnosti a práva súťažiacich 

 

1. Súťaţiaci je povinný: 

a) akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá súťaţe BO, pokyny a 
zdôvodnené rozhodnutia organizátora; 

b) uhradiť škody, ktoré organizátorovi súťaţe BO preukázateľne vznikli 
neodôvodneným porušením jeho pokynov. 

2. Súťaţiaci má právo: 

a) vyţadovať od organizátora súťaţe, aby plnil vopred stanovené podmienky 
súťaţe; 

b) byť vopred oboznámený s kritériami hodnotenia; 

c) prostredníctvom pedagóga odvolať sa proti rozhodnutiu o umiestnení 
v súťaţi;  

d) vyţadovať od vyhlasovateľa potvrdenie o účasti, prípadne o umiestnení 
v súťaţi. 

 
 

Štvrtá časť 
Hodnotenie vedomostí a  zručností  

 
Čl. 13 

Úlohy súťažiacich a ich hodnotenie 
 

1. Úlohou súťaţiacich je samostatne, prípadne v súťaţných druţstvách vyriešiť 
určitý počet teoretických, praktických a aplikačných úloh z Biblie.  

2. Súťaţiaci sa s úlohami oboznámia bezprostredne pred plnením súťaţných úloh.  

3. Súťaţiaci vypracujú zadané úlohy v časovom limite podľa pokynov moderátora. 

4. Porota hodnotí súťaţiacich podľa metodických pokynov a vopred stanovených 
kritérií, ktoré určuje odborná komisia BO. 

5. Protest proti regulárnosti súťaţe a jej výsledkom moţno podať predsedovi poroty 
okamţite po skončení súťaţe alebo jej časti. Protest podáva učiteľ, ktorý 
sprevádza ţiakov na súťaţi. 
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Čl. 14 
Hodnotenie súťaže v triednom a školskom kole 

 

1. Činnosť  súťaţiacich v triednom kole hodnotí učiteľ NV/N. 

2. Zodpovedný učiteľ určí v triednom kole poradie súťaţiacich, predseda poroty 
oboznámi súťaţiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza. 

3. Hodnotenie v školskom kole uskutočňuje trojčlenná porota zloţená z učiteľov 
NV/N.  

4. Porota určí poradie súťaţiacich v školskom kole, predseda poroty oboznámi 
súťaţiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza.  

5. Predseda poroty odovzdá výsledky riaditeľovi školy a nahlási víťazov na 
príslušný DKÚ. 

6. Práce súťaţiacich, ktorí nepostúpili do ďalšieho kola, sa v príslušnej škole 
archivujú na čas jedného roka. DKÚ je oprávnený vyţiadať si tieto práce 
na nahliadnutie. 

 

 

Čl. 15 
Hodnotenie súťaže v dekanátnom (okresnom) a diecéznom (krajskom) kole 

 

1. Jednotlivé DKÚ vopred stanovia kritériá, ktorými sa riadi kaţdá porota. 

2. Hodnotenie v dekanátnom kole uskutočňuje trojčlenná porota učiteľov NV/N, 
ktorú  určí DKÚ. 

3. Porota určí poradie súťaţných druţstiev v dekanátnom kole, predseda poroty 
oboznámi súťaţiacich s výsledkami súťaţe a vyhlasuje víťaza.  

4. Predseda poroty dekanátneho kola odovzdá výsledky súťaţe a mená víťazov 
príslušnému DKÚ. 

5. DKÚ menuje členov poroty diecézneho kola, ktorá hodnotí súťaţiacich podľa 
metodických pokynov a vopred stanovených kritérií, určených odbornou komisiou 
BO.  

6. Porota určí poradie súťaţiacich diecézneho kola, predseda poroty zhodnotí 
priebeh a úroveň súťaţe. Oboznámi súťaţiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza. 
Diplomy podpisuje predseda poroty a príslušný diecézny biskup. 

7. Predseda poroty odovzdá výsledky BO na príslušný DKÚ, ktorý víťazov 
jednotlivých kategórií nahlási KPKC. 

 

 

Čl. 16 
Hodnotenie súťaže v celoslovenskom kole 

 

1. Komisia pre katechizáciu a školstvo pri KBS menuje dekrétom päťčlennú porotu, 
ktorá hodnotí súťaţiacich podľa vopred stanovených pokynov a kritérií. 

2. Porota určí poradie súťaţiacich. 

3. Na záver  predseda poroty zhodnotí priebeh a úroveň súťaţe.  

4. KPKC zabezpečuje celoslovenské kolo v spolupráci s príslušným DKÚ. 
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5. KPKC zhodnotí priebeh, úroveň a výsledky celoslovenského kola súťaţe, 
o ktorých informuje odbornú komisiu BO. Písomnú správu predkladá na MŠVVaŠ 
SR a na KBS. 

 

 

 
Piata časť 

 
Čl. 17 

Organizátor súťaže  
 

Organizátorom celoslovenského kola je Katolícke pedagogické a katechetické cen-
trum, n. o., Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves, email: kpkc@stonline.sk, tel. č.: 
053 4424190, www.kpkc.sk.   

 

 
 

Šiesta časť 
Podmienky účasti žiakov v  súťaži a  postupový kľúč  

 
Čl. 18 

Podmienky účasti v súťaži 
 

1. Prihláška do súťaţe, podmienky a súťaţný poriadok BO sú určené v propozíciach 
BO na príslušný  školský rok.  

2. Účasť ţiakov na súťaţi BO: 
a) je dobrovoľná; 
b) povaţuje sa  za činnosť, ktorá priamo súvisí s vyučovaním. 

3. Súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu ţiaka s jeho účasťou na súťaţi je  
potrebný vtedy, ak s účasťou súvisia: 

a) cestovanie a pobyt mimo zvyčajného pobytu ţiaka; 
b) materiálne a finančné výdavky ţiaka; 
c) isté zdravotné riziká. 

4. Organizátori BO zabezpečujú rovnaké podmienky pre všetkých súťaţiacich. 

 
 

Čl. 19 

Postupový kľúč 

 

1. Harmonogram konania postupových kôl BO je určený vopred v propozíciach na 
príslušný školský rok. 

2. Na školskom kole sa zúčastňujú víťazi triednych kôl ZŠ a SŠ v jednotlivých   
kategóriách. 

3. Dekanátneho kola sa zúčastňujú víťazi školských kôl jednotlivých kategórií, ktorí   
vytvoria za príslušnú školu trojčlenné druţstvo. 

4. Diecézneho kola sa zúčastňujú víťazi dekanátnych (okresných) kôl. 

mailto:kpkc@stonline.sk
http://www.kpkc.sk/
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5. V celoslovenskom kole súťaţia víťazi diecéznych kôl, ktorých písomne pozve 
KPKC. 

 
 

Siedma časť 
Čl. 20 

Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich 
 
 

1. Pri organizovaní všetkých kôl BO musia organizátori dôsledne dodrţiavať 
bezpečnostné a hygienické pravidlá. 

2. Za bezpečnosť a hygienu v jednotlivých kolách BO zodpovedá: 

a) v triednom a v školskom kole riaditeľ školy a učiteľ NV/N, poverený  
organizovaním   súťaţe; 

b) v dekanátnom (okresnom) a diecéznom (krajskom) kole pracovník, 
poverený DKÚ organizovaním súťaţe. 

3. Pedagogický dozor zabezpečuje: 

a)  počas súťaţe organizátor; 

b)  pri presunoch  súťaţiacich na miesto konania súťaţe a späť vysielajúca 
škola. 

4. Prípadné úrazy ţiakov sa v zmysle platných predpisov registrujú ako školské 
úrazy a vzťahuje sa na ne zmluva o úrazovom poistení a povinnosť tieto úrazy 
riadne evidovať a včas ohlásiť na príslušné miesta. 

 
 
 

Ôsma časť 
Financovanie súťaže , schvaľovanie a čerpanie rozpočtu  

Čl. 21  
 

 

1. Materiálne zabezpečenie celoslovenského kola sa zabezpečuje pomocou 
finančného príspevku: 

a) z MŠVVaŠ SR; 

b) z KBS; 

c) od iných sponzorov a subjektov. 

2. Rozpočet navrhuje KPKC a predkladá ho Komisii pre katechizáciu a školstvo, 
ktorá ho na základe vyjadrenia Odbornej komisie BO predkladá MŠVVaŠ SR. 

3. Čerpanie rozpočtu prebieha podľa platných legislatívnych predpisov SR. 

4. Triedne aţ diecézne (krajské) kolá sú financované pomocou finančného 
príspevku: 

a) zúčastnených škôl; 

b) od iných sponzorov a subjektov. 
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Deviata časť 

Záverečné ustanovenia  
 

 

1. Organizačný poriadaok, registrovaný na Ministserstve školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky pod číslom CD-2006-16333/3630-1:096, stráca 
platnosť dňa 13.10.2010. 

 

2. Tento  organizačný poriadok, aktualizovaný podľa Smernice č. 13/2009-R z     
25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţia-
kov škôl,   je   registrovaný na  Ministerstve  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu   
Slovenskej  republiky  pod číslom 2010-14386/38812:51-916 a nadobúda 
účinnosť dňa 13.10.2010. 

  

 

 
                                                                                                Mons. Rudolf Baláţ 
                                                                                    predseda Komisie pre katechizáciu 
                                                                                                    a školstvo KBS 

 

 

 

 

 

 


