
Biblický pátrac 
PRAVIDLÁ 2017 

Biblický pátrač je súťaž v biblických znalostiach detí a mládeže organizovaná oddelením Detskej sobotnej školy 
Cirkvi Adventistov Siedmeho Dňa na Slovensku v spolupráci s Klubom Prieskumník - Pathfinder. 

SÚŤAŽIACI: Súťažiť môžu deti a mládež do 18 rokov (vrátane) ako jednotlivci alebo tímy. Každý súťažiaci môže byť 
členom len jedného tímu. Maximálny počet členov v tíme udáva kategória, v ktorej súťažia. 

KATEGÓRIE: Súťaž prebehne v kategóriách podľa veku súťažiacich, ktorý v roku 2016 dosiahnu. Teda určujúci je vek 
k 31.12.2016. Vek súťažiaceho môže byť nižší než je zadané kategóriou, ale nemôže byť vyšší. To znamená, že každý 
súťažiaci môže súťažiť v svojej a vyššej kategórii, nie však v nižšej. 

Kategórie K1 (najmladší) K2 (mladší) K3 (starší) K4 (mládež) 

Vek 0 – 8 rokov 9 – 11 rokov 12 – 14 rokov 15 – 18 rokov 
Maximálny počet členov tímu 4 3 2 1 
Počet otázok 30 50 80 100 
Čas na odpovede 30 minút 60 minút 90 minút 90 minút 

OTÁZKY sú stanovené primerane veku. Týkajú sa zadaných biblických kníh, zásadne sa pýtajú iba na biblický text 
a nie na jeho výklad. Úlohou súťažiacich je v zadaniach označiť správne odpovede. Vždy je správna práve jedna 
odpoveď na danú otázku. Otázky vytvára a vyhodnocuje porota určená organizátormi. Ako základný biblický text bude 
použitá Biblia – Slovenský ekumenický preklad. 

Na konci súťažných testov sa nachádza „bonusová časť“ testu. Jej správne vyplnenie môže súťažiacim zlepšiť hodnotenie 
testu. Ich nevyplnenie alebo nesprávne vyplnenie neuberie z hodnotenia testu žiadne body. Bonusová časť je tvorená 
doplnením znenia veršov, otázkami o vzniku zadaných kníh apod. 

POMÔCKY: Počas súťaže sa v obidvoch kolách nesmie používať Biblia, poznámky ani ďalšie pomôcky. Nesmie sa prijímať 
rada alebo pomoc od kohokoľvek, okrem členov svojho tímu. Súťažiaci musia čerpať výhradne zo svojich vedomostí. 
Deťom, ktoré ešte nevedia čítať alebo písať, je možné otázky čítať a vyplňovať odpovede. Tímy medzi sebou nesmú 
komunikovať, spolupracovať, alebo si inak pomáhať. Nedodržanie týchto pravidiel znamená ukončenie účasti v súťaži. 

PRIHLÁSENIE: Prihlasujú sa tímy alebo jednotlivci, za ktorých, do konca septembra 2016, pošle vyplnenú prihlášku 
dospelá dohliadajúca osoba (napr. učiteľ, rodič, vedúci mládeže, vodca oddielu). Prihlášky aj zmeny v prihláškach 
sa posielajú e-mailom na adresu lydia.gresova@gmail.com, prípadne na poštovú adresu: Lýdia Grešová, Petržalská 3, 
060 01 Kežmarok. 

PRVÉ KOLO je rozdelené do 3 blokov. V každom bloku sa študuje iná, zadaná časť Biblie. Na konci každého bloku 
prebehne test blízko miesta bydliska pod vedením dohliadajúcej osoby uvedenej v prihláške. Dohliadajúca osoba 
od organizátorov dostane súťažné dokumenty s pokynmi pre každý blok, vrátane pokynov k príprave na bonusovú časť. 
Vo vyhradenom priestore (napr. v triede, v klubovni, doma) ich zadá súťažiacim, zoznámi ich s pravidlami a ručí za ich 
dodržanie. Po skončení určeného času dohliadajúca osoba dokumenty s odpoveďami zozbiera a pošle späť 
organizátorom do stanoveného dátumu na hore uvedenú adresu. 

DRUHÉ KOLO prebehne v máji 2017. Otázky druhého kola sa týkajú zadania zo všetkých troch blokov 1. kola. Postupujú 
do neho súťažiaci, ktorí získajú zo všetkých blokových testoch 1. kola minimálne 70% celkovú (priemernú) úspešnosť. 
Blokové testy, ktoré súťažiaci nenapíše, budú do celkového hodnotenia počítané s nulovým počtom bodov. 
Informácie a prihlášku do 2. kola pošlú organizátori všetkým postupujúcim včas. Pre dospelý sprievod súťažiacich 
(vrátane rodičov) prebehne počas 2. kola beseda k súťaži. 

Súťažiaci môžu v 2. kole súťažiť aj tzv. „mimo poradia“ vo svojej kategórii, a to v prípade, že sa nezúčastnili 
1. kola alebo v 1. kole nedosiahli potrebný počet bodov na postup, ale chcú sa zúčastniť 2. kola. Pre účasť 
v kategórii „mimo poradia“ je potrebné pri prihlásení zaplatiť účastnícky poplatok 3€. 

ODMENY: Všetci súťažiaci z 1. kola, ktorí sa zúčastnia aspoň 2 blokov (vrátane testov)  získajú odznak Biblického 
pátrača. Všetci súťažiaci v 2. kole dostanú diplom a  vyberú si vecnú cenu. Súťažiaci 2.kola s úspešnosťou aspoň 70% 
otázok získajú aj odznak víťazov (okrem súťažiacich “mimo poradia”). 

Ďalšie informácie u Lýdii Grešovej (0949 840 414, lydia.gresova@gmail.com) 
a Jozefa Plachého (0915 693 872, jplachy@pathfinder.sk) alebo na dss.casd.sk. 


