
Košická arcidiecéza Hlásenie dovolenky 
pre ABÚ 

 

Meno a priezvisko – funkcia – farnosť 

 

budem čerpať dovolenku od .................................. do ................................ vrátane, t.j. .................. 

pracovných dní (pre mzdové účely soboty, nedele a štátne sviatky nie sú pracovnými dňami). 

Zastupovať ma bude (meno, priezvisko, farnosť)dp. ............................................................................... . 

 

V....................................................... dňa .....................................  
podpis žiadateľa              

podpis zastupujúceho kňaza 

 
Poznámky:  

Minimálne týždeň pred nástupom dovolenky zašlite tento lístok 1x do kancelárie ABÚ a 1x svojmu dekanovi. 

V prípade zastupovania farára / farského administrátora: kňaz, ktorý potvrdil zastupovanie svojim 

podpisom, plne sa postará o farnosť, v ktorej zastupuje. Kaplánovi podpisuje dovolenku jeho farár.  
 

 

............................................................................................................................................... 
 
 

 

Košická arcidiecéza Hlásenie dovolenky 
pre dekana 

 

Meno a priezvisko – funkcia – farnosť 

 

budem čerpať dovolenku od .................................. do ................................ vrátane, t.j. .................. 

pracovných dní (pre mzdové účely soboty, nedele a štátne sviatky nie sú pracovnými dňami). 

Zastupovať ma bude (meno, priezvisko, farnosť)dp. ............................................................................... . 

 

V....................................................... dňa .....................................  
podpis žiadateľa              

podpis zastupujúceho kňaza 

 
Poznámky:  

Minimálne týždeň pred nástupom dovolenky zašlite tento lístok 1x do kancelárie ABÚ a 1x svojmu dekanovi. 

V prípade zastupovania farára / farského administrátora: kňaz, ktorý potvrdil zastupovanie svojim 

podpisom, plne sa postará o farnosť, v ktorej zastupuje. Kaplánovi podpisuje dovolenku jeho farár.  



 

Košická arcidiecéza Hlásenie dovolenky 
pre ABÚ 

 

Meno a priezvisko – funkcia – farnosť 

 

budem čerpať dovolenku od .................................. do ................................ vrátane, t.j. .................. 

pracovných dní (pre mzdové účely soboty, nedele a štátne sviatky nie sú pracovnými dňami). 

Zastupovať ma bude (meno, priezvisko, farnosť)dp. ............................................................................... . 

 

V....................................................... dňa .....................................  
podpis žiadateľa              

podpis zastupujúceho kňaza 

 
Poznámky:  

Minimálne týždeň pred nástupom dovolenky zašlite tento lístok 1x do kancelárie ABÚ a 1x svojmu dekanovi. 

V prípade zastupovania farára / farského administrátora: kňaz, ktorý potvrdil zastupovanie svojim 

podpisom, plne sa postará o farnosť, v ktorej zastupuje. Kaplánovi podpisuje dovolenku jeho farár.  
 

 

............................................................................................................................................... 
 
 

 

Košická arcidiecéza Hlásenie dovolenky 
pre dekana 

 

Meno a priezvisko – funkcia – farnosť 

 

budem čerpať dovolenku od .................................. do ................................ vrátane, t.j. .................. 

pracovných dní (pre mzdové účely soboty, nedele a štátne sviatky nie sú pracovnými dňami). 

Zastupovať ma bude (meno, priezvisko, farnosť)dp. ............................................................................... . 

 

V....................................................... dňa .....................................  
podpis žiadateľa              

podpis zastupujúceho kňaza 

 
Poznámky:  

Minimálne týždeň pred nástupom dovolenky zašlite tento lístok 1x do kancelárie ABÚ a 1x svojmu dekanovi. 

V prípade zastupovania farára / farského administrátora: kňaz, ktorý potvrdil zastupovanie svojim 

podpisom, plne sa postará o farnosť, v ktorej zastupuje. Kaplánovi podpisuje dovolenku jeho farár.  

 


