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DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD
P. O. Box B-46
Jána Kalinčiaka 1
011 36 Žilina

DKÚ 18/2017-1

e-mail: dku@dcza.sk
dkuzilina@gmail.com

V Žiline 18. 12. 2017

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
Vaša škola sa prihlásila do súťaže Biblická olympiáda (BO) v rámci škôl Žilinskej
diecézy (zoznam prihlásených škôl viď. na www.dkuza.sk). Súťaž sa riadi organizačným
poriadkom, ktorý vydáva Konferencia biskupov Slovenska (ďalej len KBS), Komisia pre
katechizáciu a školstvo v zmysle právnych predpisov Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Vyhlasovateľom súťaže je MŠVVaŠ SR a spoluvyhlasovateľom
je KBS.
1. stupeň:

TRIEDNE KOLÁ – organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ
náboženskej výchovy alebo náboženstva.

2. stupeň:

ŠKOLSKÉ KOLÁ - organizuje škola. Konkrétne súťažné úlohy pripravuje učiteľ
náboženskej výchovy/náboženstva. Škola doručí záznam zo školského kola na
DKÚ v Žiline (uskutočniť školské kolo odporúčame do 31. januára 2018),
aby potvrdenie bolo fyzicky na DKÚ do 05. februára 2018 - termín podľa
propozícií. (Tlačivo viď. príloha Potvrdenie o priebehu školského kola).

3. stupeň:

DEKANÁTNE (OKRESNÉ) KOLÁ – organizuje DKÚ príslušnej diecézy
v spolupráci so zodpovednými v dekanátoch. Konkrétne úlohy pripravuje DKÚ
príslušnej diecézy.
a) 1. kategória: žiaci druhého stupňa ZŠ; žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií
21. – 22. marca 2018 /záväzný termín/
b) 2. kategória: žiaci stredných škôl; žiaci gymnázií, žiaci kvinty až oktávy
osemročných gymnázií
21. - 22. marca 2018 /záväzný termín/

4. stupeň:

DIECÉZNE (KRAJSKÉ) KOLO – organizuje DKÚ príslušnej diecézy.
24. apríl 2018 (I. kategória), 25. apríl 2018 (II. kategória) /záväzný termín/

Vaše potvrdenia o priebehu školského kola môžete posielať elektronicky (sken s pečiatkou
a podpisom) na e-mail dkuzilina@gmail.com alebo poštou na našu adresu uvedenú v hlavičke.
Pozvánky na dekanátne kolo Vám budú zaslané poštou so spresnením termínu a miesta
pre jednotlivú kategóriu vo Vašom dekanáte.
Tešíme sa na spoluprácu a ostávame s pozdravom.
ThDr. Jozef Šelinga, PhD. v. r.
riaditeľ DKÚ Žilina

