Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

PREDPISY 1/2009
všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia
Banskobystrickej diecézy

DEKRÉT

Vzhľadom na nutnosť, aby katolícke školy a katolícke školské zariadenia zriadené autoritou
Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Banská Bystrica mali hlavné kritériá, ktoré by im pomohli zachovať
si katolícku identitu, v zmysle kánona 806, §1 Kódexu kánonického práva týmto
SCHVAĽUJEM A NARIAĎUJEM
„Predpisy všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej
diecézy“ (ďalej len predpisy), obsiahnuté v prílohe tohto dekrétu sú jeho integrálnou súčasťou. Vstupujú
do platnosti od 01. novembra 2009.
Riaditelia katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení Banskobystrickej diecézy sa postarajú
o vypracovanie štatútov škôl a školských zariadení, ktoré sú integrálnou súčasťou predpisov a musia byť
v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania, s ich špecifikami a podmienkami ustanovenými
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Takto vypracované štatúty nimi schválené, predloţia
Diecéznemu školskému úradu v Banskej Bystrici na preskúmanie a odobrenie, po ktorom vstúpia do
platnosti.

Banská Bystrica 29. október 2009

Mons. Rudolf Baláž
diecézny banskobystrický biskup

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

PREDPISY
všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia
Banskobystrickej diecézy (ďalej len predpisy)
I. časť
Základné ustanovenia
Čl. 1 Rozsah pôsobnosti
1) Predpisy pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej diecézy sú vydané a záväzné pre všetky
cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia zriadené kompetentnou autoritou Banskobystrickej diecézy podľa noriem
kánonického práva a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 1, 2)
2) Tieto predpisy sú v súlade s oznámením MZV SR č. 394/2004 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou
Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, v súčinnosti s učiacou úlohou Cirkvi, v súlade s Kódexom kánonického
práva 1983, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene s doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z.
zákonníka práce a ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi problematiku školstva.
3) Kaţdá katolícka škola a katolícke školské zariadenie Banskobystrickej diecézy musí mať svoj štatút ako integrálnu
súčasť týchto predpisov, odobrenú Diecéznym školským úradom v Banskej Bystrici, ktoré musia byť v súlade so
zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania, s ich špecifikami a podmienkami ustanovenými právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

Čl. 2 Katolícka škola a katolícke školské zariadenie
1) Katolícka škola a katolícke školské zariadenie je cirkevná škola a cirkevné školské zariadenie zriadené alebo uznané
diecéznym biskupom alebo predstaveným náboţenskej spoločnosti (ďalej „kompetentná vrchnosť Katolíckej cirkvi“). 3)
2) Katolícka škola sa vo výuke a výchove opiera o zásady katolíckej náuky. 4)
3) Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení tvoria sústavu škôl - jej členenie definuje zákon. 5)
4) Školské zariadenia tvoria sústavu školských zariadení - jej členenie definuje zákon.6)
5) Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia sa členia na školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti, centrum
voľného času, školský internát, školské hospodárstvo, stredisko odbornej praxe.7)
6) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích
zariadení (deleguje zriaďovateľ na riaditeľa školy) určí riaditeľ školy a zriaďovateľovi zasiela na vedomie. 8)
7) Katolícka škola a katolícke školské zariadenie vystupuje k iným právnickým a fyzickým osobám ako právnická
osoba s právnou subjektivitou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, hospodáriaca ako nezisková účtovná
jednotka.

Čl. 3 Dôvod zriadenia katolíckej školy a školského zariadenia
1) Prispievať k zvyšovaniu kultúrnej úrovne a sledovať rozvoj úplnej formácie ľudskej osobnosti. Deti a mládeţ
vychovávať tak, aby sa ich fyzické, morálne a intelektuálne vlohy mohli harmonicky rozvíjať, aby získali dokonalejší
zmysel pre zodpovednosť, správne chápanie a pouţívanie slobody, aby boli pripravené na aktívnu účasť na
spoločenskom ţivote. 9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Čl. 1., bod 1 Oznámenie č. 394/2004 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
Kán. 803, §1, Kódexu kánonického práva 1983 (ďalej len CIC 83),
Oznámenie č. 394/2004 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
Kán. 803, §2, CIC 83
§ 27 ods.(1) zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§112 ods.(1) zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§113 zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
List zriaďovateľa č. 814/2008 zo dňa 31. 10. 2008
CIC 83, kán 795
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2) Ústava SR garantuje kaţdému právo slobodne vyznávať náboţenstvo, prejavovať vieru samostatne ale aj spoločne,
súkromne aj verejne, bohosluţbou, náboţenskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovaním sa na
vyučovaní. 10)
3) Rodičia majú právo na výchovu svojich detí podľa svojho svedomia a majú sa domáhať, aby v občianskej spoločnosti
zákony upravujúce formáciu mládeţe zaisťovali i jej náboţenskú a mravnú výchovu podľa svedomia rodičov
v školách. 11)
4) Ak nie sú k dispozícii školy, v ktorých sa poskytuje výchova preniknutá kresťanským duchom, úlohou diecézneho
biskupa je postarať sa o ich zaloţenie. 12)
5) Kde je to potrebné, diecézny biskup sa má postarať, aby sa zaloţili aj odborné a technické školy, ako aj iné, ktoré
vyţadujú zvláštne potreby. 13)
6) Veriaci majú propagovať katolícke školy a podľa svojich síl poskytovať pomoc pri ich zaloţení a udrţiavanie.14)

Čl. 4 Zriaďovanie, združovanie, spájanie a zrušovanie katolíckej školy a školského zariadenia
1) Pri zachovaní právomocí, ktoré kánonické právo dáva diecéznym biskupom, banskobystrický diecézny biskup má právo
zriaďovať, zdruţovať, spájať a zrušovať katolícke školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej diecézy
akéhokoľvek druhu a typu podľa noriem kánonického práva a platných predpisov Slovenskej republiky. 15, 16, 17)
2) Rehoľné inštitúty s výchovným poslaním sa venujú katolíckej výchove aj pomocou svojich škôl, zaloţených so súhlasom
diecézneho biskupa. 18)
3) Zriaďovateľ – banskobystrický diecézny biskup (ďalej len zriaďovateľ) predkladá ţiadosť o zaradenie katolíckej školy a
katolíckeho školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstvu školstva SR do 30. júna kalendárneho
roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť katolícka škola, katolícke školské zriadenie zriadené. Analogicky sa
postupuje pri zdruţovaní alebo spájaní katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení. 19)
4) Zriaďovateľ vydá zriaďovaciu listinu katolíckej škole, katolíckemu školskému zariadeniu po predchádzajúcom rozhodnutí
Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ich zaradení do siete škôl a školských zariadení s určením termínu začatia
činnosti.20)
5) Zriaďovateľ zruší katolícku školu a školské zariadenie v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete škôl
a školských zariadení SR.21)

Čl. 5 Účasť cirkvi na činnosti katolíckej školy a školského zariadenia
1) Diecéznemu biskupovi prislúcha právo usmerňovať, dozerať a vizitovať katolícke školy a školské zariadenia, ktoré
zriadil na území diecézy a ako aj tie, ktoré zaloţili alebo ich riadia členovia rehoľných inštitútov. 22)
2) Diecézny biskup vydáva vnútorné predpisy týkajúce sa všeobecného poriadku katolíckej školy a školského zariadenia.
3) Tieto predpisy platia rovnako pre školy a školské zariadenia so sídlom v diecéze, ktoré boli zriadené rehoľnou
spoločnosťou. 23)

Čl. 6 Spravovanie katolíckej školy a školského zariadenia
1) Zriaďovateľ prostredníctvom svojho orgánu - Diecézny školský úrad Banská Bystrica - v súčinnosti so štátnou správou, s
pomocou Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre katechizáciu a školstvo, usmerňuje katolícke školy a školské
zariadenia k dosiahnutiu cieľa výchovy a vzdelávania podľa dokumentov Kongregácie pre katolícku výchovu a
vzdelávanie v zmysle Dekrétu II. Vatikánskeho koncilu „Gravissimum educationis“.
2) Na rozhodovanie a riadenie katolíckej školy a školského zariadenia sa vzťahuje osobitný predpis.24)
3) Zriaďovateľ zmení rozhodnutie riaditeľa cirkevnej školy, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym
predpisom alebo s vnútorným predpisom katolíckej školy alebo školského zariadenia.
_______________________________________________________________________________________________
10)
11)
12)
13)
14 )
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Ústava SR Čl. 24, ods. 2
CIC 83, kán. 799
CIC 83, kán. 802 § 1
CIC 83, kán. 802 § 2
CIC 83, kán. 800 § 2
§19 ods.(2) písm. d) zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§20 ods.(1) zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kán. 800, § 1, CIC 83
Kán 801, CIC 83
§16 ods. (1) Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§16 ods. (6) Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§23 ods. (2) Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kán 806 §1, CIC 83
Kán 806 §1, CIC 83
§ 5 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom rozsahu
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II. časť
Výchova a vzdelávanie v katolíckych školách a v školských zariadeniach
Čl. 7 Výchova a vzdelávanie
1) Vzdelanie získané na katolíckej škole je rovnocenné so vzdelaním na štátnych či súkromných školách. 25)
2) Výchova a vzdelávanie v katolíckych školách a školských zariadeniach sa uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacích
programov v súlade s osobitným predpisom. 26)
3) Katolíckej škole a katolíckemu školskému zariadeniu vydáva zriaďovateľ po písomnom súhlase ministerstva školstva učebné
plány, výchovné plány, učebné osnovy a výchovné osnovy. 27)

Čl. 8 Vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva a kresťanskej etiky
1) Na všetkých katolíckych školách v diecéze je rímskokatolícke náboţenstvo alebo katolícke náboţenstvo (ďalej náboţenstvo)
povinným vyučovacím predmetom.
2) Náboţenstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po
vyjadrení ministerstva školstva.
3) Náboţenstvo sa vyučuje vo všetkých triedach v rozsahu 2 hodiny týţdenne, pričom sa uplatňujú predpisy o delení triedy na
skupiny.
4) Na katolíckych stredných školách môţe byť jedným z voliteľných maturitných predmetov.
5) V predškolských zariadeniach sa výchova vedie v duchu katolíckej viery a morálky.

Čl. 9 Prijímanie žiakov do katolíckych škôl a školských zariadení
1) Katolícke školy a katolícke školské zariadenia prijímajú ţiakov a študentov z katolíckych rodín, moţnosť prijatia majú i ţiaci a
študenti iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú ţiaci a rodičia uzrozumení s katolíckym zameraním školy a sú ochotní
zúčastňovať sa na celom programe školy či zariadenia.
2) Podmienkou k platnému prijatiu kaţdého ţiaka je písomný súhlas jeho rodičov alebo zákonných zástupcov s výchovou a
vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.
3) Pri prijímaní na stredné školy sa berú do úvahy kritériá stanovené zriaďovateľom, výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu
na základnej škole a výsledky prijímacej skúšky. 28)
4) Riaditeľ strednej školy môţe po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej
skúšky alebo jej časti v súlade s platnou legislatívou. 29)
5) O prijatí ţiakov na základe ţiadosti o preskúmanie rozhodnutia riaditeľa rozhoduje zriaďovateľ alebo ním poverená osoba.

III. časť
Pedagogickí zamestnanci katolíckych škôl a školských zariadení
Čl. 10 Riaditeľ a jeho zástupcovia
1) Zriaďovateľ vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.30)
2) Zriaďovateľ katolíckej školy alebo školského zariadenia vymenúva riaditeľa na návrh rady školy, ktorá je ustanovená
v zmysle §24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania. Ak
zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, poţiada radu školy o predloţenie návrhu na nového kandidáta. Ak rada
katolíckej školy predloţí návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá
zriaďovateľa podľa výchovného zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ. 31)
3) Funkčné obdobie riaditeľa katolíckej školy alebo školského zariadenia ustanovuje zriaďovateľ na 5 rokov. Funkčné obdobie
končí dňom, ktorý je stanovený vo vymenúvacom dekréte.
4) Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa dohodne s ním podmienky podľa osobitného predpisu 32) v pracovnej zmluve
na dobu určitú totoţnú s funkčným obdobím a určí mu platové náleţitosti podľa Smernice o odmeňovaní riaditeľov
katolíckych škôl Banskobystrickej diecézy.
_______________________________________________________________________________________________
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

§19 ods.(4) zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§5 aţ §8 zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§11 ods.(4) zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§67 zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§65 ods.(3) zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§3 ods. (1) Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§3 ods. (12) Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§3 ods. (3) Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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5) Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ pred ukončením funkčného obdobia. 32)
6) Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie
riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.33)
7) Riaditeľ katolíckej školy a školského zariadenia musí spĺňať kvalifikačné predpoklady,34) vyznačovať súlad s katolíckou
náukou a bezúhonnosťou ţivota v zmysle Etického kódexu kresťanského učiteľa. Váţne nedostatky ohľadom týchto
poţiadaviek, ako aj závaţné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, povinností stanovených
pracovnou náplňou, nedodrţiavaní usmernení a úloh nadriadeného orgánu a porušovanie finančnej a pracovnej disciplíny sú
oprávneným dôvodom na jeho odvolanie pri zachovaní príslušných platných predpisov Slovenskej republiky.
8) Odvolanie z funkcie riaditeľa v zmysle ČL. 10 ods. 7) má za následok ukončenie pracovnej zmluvy pri zachovaní príslušných
platných predpisov Slovenskej republiky.
9) Zriaďovateľ pri ukončení funkčného obdobia riaditeľa katolíckej školy a školského zariadenia vyhlasuje výberové konanie na
funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia.
10) Zástupcu riaditeľa katolíckej školy alebo školského zariadenia menuje a odvoláva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského
zariadenia (ďalej riaditeľ) na základe výberového konania resp. výberového pohovoru, pre ktoré zostavuje komisiu v zloţení:
duchovný správca školy, riaditeľ Diecézneho školského úradu a riaditeľ školy. Zástupca riaditeľa musí spĺňať kvalifikačné
predpoklady, vyznačovať súlad s katolíckou náukou a bezúhonnosťou ţivota v zmysle Etického kódexu kresťanského učiteľa.
Pretrvávajúce nedostatky týchto poţiadaviek a ďalších poţiadaviek zástupcu riaditeľa sú oprávneným dôvodom na jeho
odvolanie a vyhlásenie výberového konania.
11) Výberové konanie na vymenovanie zástupcu riaditeľa katolíckej školy alebo školského zariadenia vyhlasuje riaditeľ.
12) Podmienky pre vymenúvanie a odvolávanie ostatných vedúcich zamestnancov určí riaditeľ vo vnútornom poriadku školy.

Čl. 11 Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci katolíckej školy a školského zariadenia
1) Pedagogických a odborných zamestnancov vyberá riaditeľ na základe výberového pohovoru respektíve výberového konania,
pre ktoré zostavuje komisiu v zloţení: duchovný správca školy, riaditeľ Diecézneho školského úradu a riaditeľ. Všetci
pedagogickí zamestnanci musia spĺňať tieto kritériá: odbornosť,35) súlad s katolíckou náukou a bezúhonnosť ţivota v zmysle
Etického kódexu kresťanského učiteľa po celý čas výkonu práce v katolíckej škole a školskom zariadení.
2) Pedagogických a odborných zamestnancov prijíma riaditeľ najprv na dobu určitú a po ukončení určitej doby riaditeľ postupuje
v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.36)
3) Kaţdý pedagogický a odborný zamestnanec musí mať na svoju činnosť písomný súhlas pre pedagogické pôsobenie na
katolíckej škole či školskom zariadení (ďalej súhlas), ktorý na ţiadosť riaditeľa a písomného odporúčania duchovného správcu
školy vydáva zriaďovateľ. Súhlas zriaďovateľa je nevyhnutný k platnému uzatvoreniu pracovného pomeru.
4) Aktívna účasť pedagogických a odborných zamestnancov na duchovnej formácii, ako i systematické zdokonaľovanie sa po
duchovnej stránke je organickou súčasťou ich pôsobenia na katolíckej škole a školskom zariadení.
5) Neplnenie podmienok počas trvania pracovného pomeru uvedených v bodoch 1 aţ 4 písomného súhlasu (Príloha č. 2), je
dôvodom na jeho odňatie a následne rozviazanie pracovného pomeru v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce.

Čl. 12 Duchovný správca školy a vyučujúci náboženstva
1) Duchovný správca školy, resp. školského zariadenia je farár alebo správca farnosti, na území ktorej sa škola nachádza, ak sa
ďalej neuvádza inak. Je zodpovedný spolu s riaditeľom za duchovnú a mravnú formáciu ţiakov i pedagógov, vypracovanie a
realizáciu duchovno-výchovného projektu školy. Na väčších školách môţu duchovného správcu plniť školský kaplán, ktorého
vymenúva a odvoláva banskobystrický diecézny biskup podľa noriem kánonického práva a ktorý sa na základe tohto
vymenovania stáva zamestnancom školy, resp. školského zariadenia, pri zachovaní platných predpisov Slovenskej republiky.
2) Duchovný správca, resp. školský kaplán spravidla vyučuje náboţenstvo, v spolupráci s riaditeľom organizuje raz ročne
duchovné cvičenia a pravidelné mesačné obnovy pedagogického zboru, slávenie významných sviatkov cirkevného roka v rámci
školy a rôzne duchovné aktivity pre ţiakov. Vydáva písomné odporúčanie v záleţitostiach, o ktorých sa hovorí v Čl. 11 bod 3)
týchto predpisov.
3) Duchovný správca, resp. školský kaplán sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky pri vykonávaní
pedagogickej činnosti a rešpektuje vnútorný poriadok príslušnej školy, resp. školského zariadenia.
4) Náboţenstvo môţe vyučovať pedagogický zamestnanec, ktorí spĺňa kvalifikačné predpoklady medzi inými musí mať aj
platné cirkevné poverenie, čiţe kánonickú misiu od banskobystrického diecézneho biskupa37, 38) a predkladá ju riaditeľovi. Pre
kňazov kánonickú misiu na vyučovanie náboţenstva nahrádza menovací dekrét biskupa Banskobystrickej diecézy do príslušného
cirkevného úradu alebo cirkevnej sluţby.
________________________________________________________________________________________________________________________
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

§4 ods. (1) zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§4 ods. (2) zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§3 ods. (5) Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. III. bod 1 Oznámenie č. 394/2004 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
§48 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Kán. 805 CIC 83
§7 zo zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene niektorých predpisov
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5) Odobratie kánonickej misie alebo vypršanie doby, na ktorú bola udelená kánonická misia, nesie so sebou stratu práva
vyučovať katolícke náboţenstvo.
6) Štátnu školskú inšpekciu na vyučovanie náboţenstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode
s kompetentnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. 39)
7) Hospitácie na vyučovaní náboţenstva vykonávajú v súčinnosti riaditeľom školy osoby poverené banskobystrickým
diecéznym biskupom.

Čl. 13 Kompetencie a zodpovednosť riaditeľa katolíckej školy, resp. školského zariadenia
1) Riaditeľ riadi školu a školské zariadenie a vydáva prvostupňové rozhodnutia. 40)
2) Riaditeľ je štatutárnym orgánom školy, resp. školského zariadenia.
3) Riaditeľ katolíckej školy, resp. školského zariadenia dbá o to, aby:
a) sám svojím správaním a konaním bol príkladom a dušou školy predovšetkým svojou nezištnou sluţbou, láskou a
zodpovednosťou, ţivotom podľa viery,
b) všetci zamestnanci vplývali svojím dobrým prístupom a príkladom pozitívne na ţiakov a vytvárali navzájom
spoločenstvo,
c) všetci pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci katolíckej školy si svedomite plnili úlohy a boli na
potrebnej odbornej úrovni.
4) Pod vedením duchovného správcu školy, resp. školského kaplána organizuje duchovný ţivot školy a školského zariadenia
v zmysle Čl. 11 bod 1 a 2 tohto predpisu.
5) Riaditeľ katolíckej školy, resp. školského zariadenia zodpovedá za:
a) dodrţiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
b) vypracovanie a dodrţanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
c) vypracovanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
d) dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy
alebo školského zariadenia,
e) kaţdoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
g) rozpočet, financovanie a efektívne pouţitie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo
školského zariadenia,
h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia. 41)
6) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia vykonáva štátnu správu v prvom stupni a rozhoduje v zmysle § 45 ods. 3) aţ 14)
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) Závaţné problémy konzultuje riaditeľ školy alebo školského zariadenia so zriaďovateľom alebo ním poverenou osobou a
pridrţiava sa ich pokynov a usmernení.

IV. časť
Diecézny školský úrad
Čl. 14 Postavenie diecézneho školského úradu
1) Diecézny školský úrad je nadriadený orgán katolíckych škôl a školských zariadení Banskobystrickej diecézy. Pomáha
diecéznemu biskupovi v jeho poslaní dozerať na katolícke školy nachádzajúce sa na jeho území a na katolícku výuku a výchovu,
ktorá sa v nich poskytuje.
2) Diecézny školský úrad koná v rámci zverených kompetencií v mene a pod autoritou diecézneho biskupa podľa noriem
kánonického práva, platných predpisov Slovenskej republiky a vnútorných predpisov zriaďovateľa.
3) Diecézny školský úrad rozpisuje a poukazuje finančné prostriedky katolíckym školám a katolíckym školským zariadeniam
v diecéze po predchádzajúcom schválení zriaďovateľom.
4) Diecézny školský úrad sleduje a kontroluje hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami,
mimorozpočtovými prostriedkami (prenájom, sponzorské dary, prostriedky z podnikateľskej činnosti, a pod.) a v prípade potreby
navrhuje rozpočtové opatrenia jednotlivým katolíckym školám a katolíckym školským zariadeniam.
5) Diecézny školský úrad usmerňuje, riadi a kontroluje dodrţiavanie všeobecne platných právnych predpisov a vnútorných
predpisov zriaďovateľa v oblasti ekonomiky a školského stravovania, v oblasti školstva so zameraním na výchovu a vzdelávanie
na katolíckych školách a katolíckych školských zariadeniach Banskobystrickej diecézy.
6) Diecézny školský úrad vypracúva a kontroluje dodrţiavanie príkazov, nariadení, rozhodnutí, smerníc a vnútorných predpisov
vydaných zriaďovateľom platných pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej diecézy.
7) Diecézny školský úrad vypracúva organizačné a metodické pokyny, usmernenia, opatrenia a oznámenia pre riaditeľov
katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení.
8) Sleduje a spracúva štatistiky a prehľady za školy a školské zariadenia v svojej pôsobnosti.
_______________________________________________________________________________________________
Čl. II. bod 1 Oznámenie č. 394/2004 Z. z. – Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
§5 zo zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
41)
§6 Zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
39)

40)
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V. časť
Nakladanie s majetkom a pouţitie finančných prostriedkov
Čl. 15 Majetkové a iné záležitosti
1) Čo sa týka cirkevného majetku školy (hnuteľného a nehnuteľného), katolícka škola a školské zariadenie sa riadia podľa
kánonmi Kódexu kánonického práva o správe časných majetkov, a ustanoveniami občianskeho práva. V zmysle kán. 1283
a 1284 sú riaditelia škôl a školských zariadení povinní dobre a verne spravovať majetok školy, dbať na podrobnú inventarizáciu
majetku, viesť evidenciu hnuteľných i nehnuteľných darov (sponzorské dary, finančné príspevky a pod.)
2) Riaditeľ katolíckej školy a katolíckeho školského zariadenia je povinný zúčtovávať mimorozpočtové finančné prostriedky
(prenájom, sponzorské dary, prostriedky z podnikateľskej činnosti, a pod. …), ktoré škola získala na jej činnosť podľa platných
predpisov.

VI. časť
Záverečné ustanovenia
Čl. 16 Osobitné ustanovenia
1) Na katolíckych školách a školských zariadeniach nie je povolená činnosť politických strán a hnutí.
2) Zriaďovateľ chráni katolícke školy a školské zariadenia, ktoré zriadil pred neoprávnenými zásahmi a činmi tretích osôb.
3) Tieto predpisy sú základom pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Banskobystrickej diecézy pre tvorbu ostatných
predpisov.

Čl. 17 Prechodné ustanovenia
Riaditeľovi, ktorý bol vymenovaný do funkcie pred účinnosťou Rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. CD-200814921/32639-1:916 vo veci zmeny zriaďovateľskej pôsobnosti škôl a školských zariadení z Trnavskej na Banskobystrickú
diecézu ku dňu 01. 01. 2009 sa končí funkčné obdobie 30. júna 2010.

Čl. 18 Platnosť predpisov
1) Predpisy všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zriadenia Banskobystrickej diecézy môţu byť
pozmenené, doplnené formou písomných dodatkov alebo zrušené či uţ úplne alebo čiastočne banskobystrickým diecéznym
biskupom.
2) Účinnosťou týchto Predpisov strácajú platnosť a účinnosť Predpisy všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke
školské zariadenia Banskobystrickej diecézy prot. č. 297/2005 zo dňa 13. apríla 2005.
3) Tieto Predpisy vstupujú do platnosti od 01. novembra 2009.
4) Riaditeľ katolíckej školy alebo školského zariadenia je povinný dať si do súladu všetky vnútorné prepisy s týmito Predpismi
do 31. 03. 2010.

Mons. Rudolf Baláž
diecézny banskobystrický biskup

J. č. 817/2009
Banská Bystrica 29. 10. 2009
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Príloha č. 1
Škola:………………………………………………………………………………………………
Ev. číslo:……………………………. V……………………………..dňa…….........…………..

ŢIADOSŤ
pre pôsobenie na katolíckej škole

V zmysle Čl. 1 bodu 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej
výchove a vzdelávaní v spojení s §8 bodu 3 predpisu všeobecného poriadku katolíckych škôl a
katolíckych školských zariadení Banskobystrickej diecézy prot. č.
/2004 udeľujem týmto súhlas
s vyučovaním a výchovou na Základnej škole ……………………..……… pre:
Titul, meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Do:..............................
ako samostatný pedagogický zamestnanec pre vyučovanie predmetov....................................................
1. Splnenie predpísanej kvalifikácie podľa zákona .
2. Zodpovedné plnenie pedagogických a pracovných povinností v zmysle platnej školskej
legislatívy, Zákonníka práce, Všeobecného poriadku katolíckych škôl a katolíckych školských
zariadení Banskobystrickej diecézy.
3. Reálne svedectvo o živote v zhode s katolíckou vierou a morálkou, úprimná snaha o vytváranie
dobrých medziľudských vzťahov a spoločenstva lásky.
4. Pravidelná účasť na permanentnej duchovnej formácií pedagogického zboru počas celého
školského roka. Účasť na duchovných obnovách a aspoň raz ročne na duchovných cvičeniach
organizovaných riaditeľom školy a duchovným správcom školy.
Nesplnenie podmienok uvedených v bodoch 1 aţ 4 môţe mať za následok odňatie tohto súhlasu.

Tento súhlas je platný do:

Mons. Rudolf Baláž
banskobystrický diecézny biskup

Príloha č. 2

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO
BANSKÁ BYSTRICA, Námestie SNP 19
Banská Bystrica ...............................
Číslo: ...............................................

SÚHLAS
pre pôsobenie na katolíckej škole
Na základe ţiadosti riaditeľa (riaditeľky) školy a školského zariadenia o súhlas pre pôsobenie na
katolíckej škole a písomnej mienky alebo odporúčania duchovného správcu školy, v zmysle Čl. 1
bodu 2 Zmluva medzi Slovenskou republikou a svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
u d e ľ u j e m súhlas:
Titul, meno a priezvisko:.........................................................................................................................
Bydlisko: ................................................................................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................................................................................
Do: ....................................................
pre pôsobenie na Základnej škole s MŠ ...............................adresa a sídlo školy ako pedagogický
zamestnanec na vyučovanie M – F za týchto podmienok:
1. Splnenie predpísanej kvalifikácie podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zodpovedné plnenie pedagogických a pracovných povinností v zmysle platnej školskej
legislatívy, Zákonníka práce, Všeobecného poriadku pre katolícke školy a školské zariadenia
Banskobystrickej diecézy prot. č. 297/2005.
3. Reálne svedectvo o živote v zhode s katolíckou vierou a morálkou, úprimná snaha
o vytváranie dobrých medziľudských vzťahov a spoločenstva lásky.
4. Pravidelná účasť na permanentnej duchovnej formácií pedagogického zboru školy počas
školského roka. Účasť na duchovných obnovách aspoň raz ročne na duchovných cvičeniach
organizovaných riaditeľom školy a duchovným správcom školy.
Neplnenie podmienok uvedených v bodoch 1 aţ 4 môţe mať za následok odňatie tohto súhlasu

Mons. Rudolf Baláţ
diecézny banskobystrický biskup

Poučenie: Súhlas pre pôsobenie na katolíckej škole je súčasťou pracovnej zmluvy.

