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Štatút 
Diecézneho katechetického úradu 

Prešovskej archieparchie 

Článok 1 

„Katechéza je činnosť svojou podstatou cirkevná. Jej skutočným vykonávateľom je 
Cirkev, ktorá ako pokračovateľka poslania Ježiša Učiteľa, oživovaná Duchom Svätým, má 
úlohu Učiteľky viery. 

Definitívnym cieľom katechézy je uviesť objekty pôsobenia nielen do styku, ale do 
spojenia, do dôvernosti s Ježišom Kristom. Katechéza vychádza z "počiatočného" 
obrátenia osoby, ktoré v nej vzbudil Duch Svätý prostredníctvom ohlasovania a poskytuje 
tomuto prvému primknutiu základ a vyzrievanie." (pórov. Všeobecné direktórium pre 
katechizáciu /VDK/, s. 78 a nasl.) 

Základné úlohy katechézy sú: 
- napomáhať poznaniu viery 
- liturgická výchova 
- morálna formácia 
- učiť modlitbe 
- uvádzanie do kresťanského života 
- výchova k životu v spoločenstve 
- uvádzať do osobného poslania  (pórov. VDK s. 85) 
 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

Bod 1 
Diecézny katechetický úrad (ďalej DKÚ) je ustanovený v každej diecéze dekrétom Provido 
sane concilio (12. 1. 1935: AAS 27, s. 151). DKÚ pri Gréckokatolíckom arcibiskupskom 
úrade v Prešove je inštitúciou ustanovenou archieparchiálnym biskupom pre riadenie a 
usmerňovanie katechetickej činnosti v Prešovskej archieparchii. 

Bod  2 
Diecézne katechetické stredisko zriadil eparchiálny biskup Mons. Ján Hirka, Dr.h.c. 
zriaďovacou listinou z 1.10.1993. Dňa 1.10.2004 bolo premenované na Diecézny 
katechetický úrad Prešovskej eparchie (DKÚ). (V súlade s medzištátnou zmluvou medzi 
Slovenskou republikou a Svätou Stolicou z 24.11.2000, publikovanou pod číslom 326 vZ.z. 
2001, čiastka 136 ako oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, či. 
1,2) Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 
30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove sa zmenil názov DKÚ Prešovskej 
eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. 

Bod  3 
DKÚ má sídlo na ul. Hlavná 1 v Prešove, v sídle Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu. 

 



 2 

Bod 4 
DKÚ sa riadi týmto štatútom, všeobecnými a partikulárnymi kanonickými predpismi. 
 

Článok 3 
 

Program katechézy  
Program katechézy v archieparchii vychádza z programu katechézy vydanej Komisiou 
pre katechizáciu pri Konferencii biskupov Slovenska. 

Článok 4 

Činnosť a úlohy DKÚ 

Hlavnou úlohou DKÚ je ucelená koordinácia katechézy v archieparchii so zreteľom na 
jednotu viery. 

Bod 1 
DKÚ L stará o permanentnú metodickú a duchovnú formáciu katechétov a poskytuje im 
metodickú a poradenskú pomoc a informačný servis. V spolupráci s inými zložkami 
archieparchie   a  jednotlivými   kňazmi   umožňuje   katechétom   účasť   na   duchovných 
cvičeniach. 
 
Bod 2 
Zabezpečuje zvyšovanie kvality a odbornosti katechétov formou ďalšieho vzdelávania, 
ktoré organizuje s pomocou kvalifikovaných odborníkov.  
 
Bod 3 
Zabezpečuje podklady ku kanonickým misiám pre katechétov, navrhuje arcibiskupovi 
udelenie  Kánonickej katechetickej misie a kontroluje dodržiavanie ich podmienok. V 
odôvodnených   prípadoch   navrhuje   arcibiskupov,   odňatie  Kanonickej katechetickej 
misie. 
 
Bod 4 
Vykonáva    hospitácie    predmetu    náboženstvo   /N/   a    náboženská   výchova /NV/ 
a vyhodnocuje ich. 
 
Bod 5 
Spolupracuje so Štátnou školskou inšpekciou /ŠŠl/ pri vykonávaní inšpekcií predmetu N 
a NV. 

Bod  6 
Zabezpečuje a distribuuje učebnice, metodické príručky, pracovné listy a katechetické 
pomôcky pre kňazov a katechétov archieparchie. Prostredníctvom katechetickej knižnice 
umožňuje vypožičiavanie katechetických pomôcok /učebníc, metodik, máp, videokaziet, 
CD .../. 
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Bod 7 
Organizuje biblickú olympiádu a biblickú súťaž na úrovni protopresbyterátov, archieparchie 
a metropolie. 
 
Bod 8 
Vykonáva analýzu katechetickej činnosti. Spracováva štatistické údaje pre potreby 
riadenia katechézy. 

Článok 5 

Pôsobenie 

DKÚ organizuje v archieparchii: 
1. školskú katechézu   - základné a stredné školy 

- štátne, súkromné a cirkevné školy 
- osobitné a špeciálne školy 
 

2. mimoškolskú   katechézu -  farskú 
                                               - dospelých 
                                               - detí 
                                               - mladých 
                                               - nespôsobilých 
                                               - diferencovaných 

Článok 6 
 

Spolupráca 

DKÚ spolupracuje: 
1.   s komisiou pre katechizáciu a školstvo pri KBS 
2   s farnosťami a Oblastnými katechetickými strediskami /OKS/ 
3. s Gréckokatolíckym arcibiskupským školským úradom 
4. s Diecéznymi katechetickými úradmi iných diecéz 
5. s Katolíckym pedagogicko-katechetickým centrom /KPKC/ v Sp. Novej Vsi 
6. s Metodickým centrom (kabinet Náboženskej výchovy) v Prešove 
7. s Krajským školským úradom v Prešove 
8. s úradmi Štátnej školskej inšpekcie 
9. s cirkevnými a ostatnými organizáciami, ktoré majú vzťah ku katechéze 

Článok 7 

Organizácia 
 
Bod 1 
Štatutárnym orgánom DKÚ je riaditeľ DKÚ, ktorého na túto funkciu podľa svojho 
oprávnenia a uváženia menuje arcibiskup. 

Bod 2 
Metodika pre katechézu na návrh riaditeľa DKÚ menuje arcibiskup. 
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Bod 3 
a/ Formáciu katechétov a poskytovanie metodickej a poradenskej služby vykonáva DKÚ aj     
    prostredníctvom   Oblastných   katechetických    stredísk,   ktoré   zriadil  arcibiskup ako   
    organizačnú súčasť DKÚ. 
b/ Vedúceho strediska, kňaza   z   príslušného dekanátu, menuje a odvoláva arcibiskup na    
    návrh riaditeľa DKÚ. 
c/ Vedúci strediska: 
-   plní pracovné úlohy podľa usmernenia riaditeľa DKÚ 
-   v   koordinácii   s   farármi   a   správcami   farností   vykonáva   hospitácie  na  hodinách     
    náboženstva a náboženskej výchovy  
-   stará sa o duchovný rast a formáciu katechétov 
-    stretáva sa s katechétmi na metodických a formačných stretnutiach 
 

Článok 8 

Pracovná náplň zamestnancov DKÚ 

I. Riaditeľ  
- zastupuje Gréckokatolícke arcibiskupstvo v oblasti katechizácie a      koná 

v jeho mene v styku s príslušnými organizáciami v zmysle interného 
štatútu archieparchiálneho úradu 

- riadi DKÚ v zmysle štatútu 
- vedie a zvoláva katechetickú komisiu v archieparchii 
- zodpovedá za plnenie pracovnej náplne pracovníkov DKÚ 
- zabezpečuje plnenie funkcie v oblasti ekonomickej, pedagogicko -

organizačnej, personálnej, legislatívnej a metodickej 
- zabezpečuje organizačné a metodické riadenie všetkých OKS 
- zabezpečuje operatívne riešenie problémov a potrieb katechétov, 

žiakov ako aj sťažnosti rodičov, riaditeľov škôl a žiakov 
- zabezpečuje pohovory žiadateľov o udelenie katechetickej misie 
- spolu s metodikmi kontroluje dodržiavanie podmienok pre udelenie 

katechetickej misie 
- v koordinácii s duchovnými vykonáva hospitácie na hodinách 

náboženstva a náboženskej výchovy v archieparchii 
- kontroluje dodržiavanie pracovno - právnych predpisov v školách 

voči katechétom 
- ročne  predkladá  biskupskému  úradu  informácie  o  stave školskej  a 

mimoškolskej katechézy v archieparchii 
- zúčastňuje sa na pravidelných stretnutiach Komisie pre katechizáciu 

a školstvo pri KBS 
- každoročne zodpovedá za usporiadanie duchovných cvičení pre 

katechétov 
- zabezpečuje učebnice a pomôcky pre vyučovanie náboženskej 

výchovy 
- navrhuje arcibiskupovi personálne obsadenie pracovníkov DKÚ 
- priamo spolupracuje s inštitúciami vymenovanými v článku 6 tohto    
     štatútu 
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//.       Hospodársky pracovník 
- evidencia DKP, zaraďovanie a vyraďovanie 
- navrhuje rozpočet schválený riaditeľom DKÚ 
- vedie ďalšiu predpísanú evidenciu 
-    zabezpečuje a organizuje ročné inventúry a prejednanie ich záverov    

                       -   zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov a zásad finančnej a    
     rozpočtovej disciplíny 
 
 

///.      Metodik pre základné a stredné školy DKÚ všetkého typu 
- má na starosti výučbu N a NV na základných  a stredných školách 
- poskytuje metodické poradenstvo katechétom vyučujúcich N/NV na 

základných a stredných školách 
- kontroluje dodržiavanie podmienok pre udelenie katechetickej misie 
- vykonáva hospitácie na hodinách náboženskej výchovy 
- ak je poverený arcibiskupom, vykonáva inšpekcie 
- pripravuje plán a náplň metodických seminárov pre katechétov 
- pripravuje podklady pre didaktické pomôcky a zhromažďuje metodické 

materiály 
- buduje a vedie katechetickú knižnicu DKÚ 
- vykonáva metodické návštevy na školách v archieparchii 
- organizuje duchovné obnovy v spolupráci s povereným duchovným 
- dozerá    na   personálne   obsadenie   hodín   náboženskej  výchovy   na 

školách 
- napomáha   pri   požiadavke   zastupovania   neprítomného katechétu   v 

priebehu školského roka 
- spolupracuje s farskými úradmi v archieparchii 
- napomáha pri riešení požiadaviek a problémov v oblasti katechézy 
- spolupracuje s príslušným úradom odboru školstva a kultúry ako aj s 

vedením jednotlivých škôl 
- vedie databázu katechétov v archieparchii, spracováva štatistiky 
- zúčastňuje   sa   pracovných   zasadnutí    Komisie   pre katechizáciu   a 

školstvo 
- spolupracuje pri tvorbe učebníc náboženskej výchovy 
- každoročne   zabezpečuje   biblickú   olympiádu   a biblickú súťaž   po   

obsahovej a organizačnej stránke 
- dvakrát ročne vykonáva kontrolu OKS po stránke pracovno - právnej, 

formačnej a metodickej 
- každoročne je spoluzodpovedným za usporiadanie duchovných cvičení pre 

katechétov 
- vedie kroniku DKÚ 

Článok 9 

 
Ekonomické zabezpečenie  DKÚ 
 
1. Gréckokatolícky arcibiskupský úrad v Prešove  zabezpečuje priestory pre sídlo  DKÚ   
    v Prešove. Zabezpečuje finančné zdroje na základnú prevádzku úradu a Oblastných   
    katechetických stredísk /OKS/.
2. Vedúci jednotlivých OKS majú zodpovednosť za príslušný hmotný investičný majetok.  
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