Štatút Diecézneho katechetického úradu
1. Základné ustanovenia
1. Diecézny katechetickú úrad (ďalej DKÚ) pri Rímskokatolíckom arcibiskupskom úrade
v Košiciach je
inštitúciou ustanovenou diecéznym biskupom pre riadenie
a usmerňovanie katechetickej činnosti v Košickej arcidiecéze1.
2. Diecézne katechetické stredisko zriadil diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč zriaďovacou
listinou z 23.7.1993. Toto stredisko sa od 31.3.1995 premenovalo na Arcidiecézne
katechetické stredisko. Dňa 1.10.2004 bolo (v súlade s medzištátnou zmluvou medzi
Slovenskou republikou a Vatikánom) premenované na Diecézny katechetický úrad
Košickej diecézy (DKÚ).
3. DKÚ má sídlo na ulici Hlavnej 28 v Košiciach.
4. DKÚ má právnu subjektivitu, jeho štatutárom je riaditeľ.
5. DKÚ sa riadi týmto štatútom, všeobecnými a partikulárnymi kánonickými predpismi.
2. Činnosť a úlohy DKÚ a jeho stredísk
1. Hlavnou úlohou DKÚ je ucelená koordinácia katechézy v arcidiecéze so zreteľom na
jednotu viery2.
2. Do kompetencie DKÚ patrí vypracovanie a dopĺňanie katechetického programu
arcidiecézy. Podľa neho potom konkretizuje ciele a navrhuje prostriedky katechézy3.
3. DKÚ sa stará o permanentnú metodickú a duchovnú formáciu katechétov a poskytuje im
metodickú a poradenskú pomoc a informačný servis4. V spolupráci s inými zložkami
arcidiecézy a jednotlivými kňazmi umožňuje katechétom účasť na duchovných obnovách
a cvičeniach.
4. Vydáva metodické pomôcky, materiály a didaktické pomôcky.
5. Zabezpečuje zvyšovanie kvality a odbornosti katechétov formou ďalšieho vzdelávania,
ktoré organizuje s pomocou kvalifikovaných odborníkov5. Pomáha v priprave
duchovných obnov a duchovných cvičení pre katechétov.
6. Organizuje biblickú olympiádu.
7. Vykonáva hospitácie predmetu náboženstvo a náboženská výchova.
8. Spracováva analýzu katechetickej činnosti. Vedie štatistické údaje pre potreby riadenia
katechézy.
9. DKÚ pôsobí v arcidiecéze pre:
a) katechézu vo vzťahu k prvému ohlasovaniu evanjelia (základná alebo kerygmatická
katechéza)
b) katechézu vo vzťahu k sviatostiam uvádzania do kresťanského života (sviatostná
katechéza)
c) katechézu vo vzťahu k permanentnej výchove vo viere (permanentná katechéza)
d) katechézu vo vzťahu k školskému vyučovaniu náboženstva (školská katechéza).
3. DKÚ a iné inštitúcie
1. DKÚ vykonáva svoju službu predovšetkým pre pomoc farnosťiam.
2. DKÚ spolupôsobí s týmito cirkevnými inštitúciami:
Komisiou pre katechizáciu pri KBS
Katolíckym katechetickým a pedagogickým centom
1

Por. SYNODA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY, Dekrét o katechéze, 13; KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV, Všeobecné
direktórium pre katechizáciu, 265.
2
SYNODA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY, Dekrét o katechéze, 14.
3
Por. SYNODA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY, Dekrét o katechéze, 15.
4
Por. SYNODA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY, Dekrét o katechéze, 16.
5
Por. SYNODA KOŠICKEJ ARCIDIECÉZY, Dekrét o katechéze, 17-18.

Arcidiecéznym centrom pre mládež
Univerzitnými pastoračnými centrami
Metodickým centrom v Prešove
Školským úradom
DKÚ iných diecéz
Katolíckou univerzitou v Ružomberku a jej fakultami.
3. DKÚ spolupracuje s krajskými školskými úradmi a úradmi štátnej školskej inšpekcie,
inými cirkevnými a neštátnymi organizáciami, ktoré majú vzťah ku katechéze.
4. Organizácia riadenia
1. Štatutárom DKÚ je riaditeľ, ktorého na túto funkciu slobodne menuje diecézny biskup.
2. Kompetencie a povinnosti riaditeľa:
a) v záležitostiach katechézy sa riadi pokynmi diecézneho biskupa
b) pravidelne informuje diecézneho biskupa o situácii v katechéze, zvlášť
o záležitostiach, ktoré sú prerokovávané so štátnymi inštitúciami
c) je zodpovedný za chod DKÚ vrátane jednotlivých stredísk
d) navrhuje diecéznemu biskupovi personálne obsadenie pracovníkov DKÚ
e) zodpovedá za riadne hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami
f) vykonáva hospitácie predmetu náboženstvo a náboženská výchova v rámci arcidiecézy
g) navrhuje diecéznemu biskupovi udelenie resp. odobratie kánonickej misie pre
katechétu v súlade so Smernicami pre udeľovanie kánonických misií
h) priamo spolupracuje s inštitúciami vymenovanými v článku 3.2. tohto štatútu.
3. Metodik pre katechézu je pracovníkom DKÚ, ktorého na návrh riaditeľa DKÚ menuje
diecézny biskup.
4. Základným predpokladom pre funkciu metodika je teologické vzdelanie (Mgr.) a prvá
kvalifikačná skúška.
5. Metodik vytvára metodické materiály pre katechézu, sleduje legislatívne zmeny týkajúce
sa vyučovania Náboženskej výchovy na školách. Podľa pokynov riaditeľa DKÚ vedie
administratívnu agendu.
6. Vzhľadom na dve základne oblasti katechézy: školská a farská, každá z nich má svojho
vlastného metodika. Metodik školskej katechézy môže vykonávať hospitácie predmetu N
a NV v rámci arcidiecézy.
5. Oblastné (dekanátne) stredisko
1. Formáciu katechétov a poskytovanie metodickej a poradenskej služby vykonáva DKÚ
v katechetických strediskách, ktoré zriadil diecézny biskup ako organizačnú súčasť
DKÚ.
2. Ak to vyžadujú okolnosti, jedno oblastné stredisko slúži niekoľkým dekanátom.
3. Vedúceho strediska menuje a odvoláva diecézny biskup po porade s riaditeľom DKÚ.
4. Vedúci strediska koordinuje katechetickú činnosť predovšetkým v rámci školského
vyučovania náboženstva na všetkých typoch škôl daného územného celku.
5. Základným predpokladom pre funkciu vedúceho strediska je teologické vzdelanie (Mgr.)
a päťročná prax v katechéze.
6. Vedúci strediska:
a) poskytuje poradenstvo zvlášť začínajúcim katechétom
b) v koordinácii s farármi vykonáva hospitácie na hodinách náboženstva a náboženskej
výchovy
c) dbá na plnenie programu katechézy
d) plní pracovné úlohy podľa usmernenia riaditeľa DKÚ
e) vedúci strediska nepodlieha v rámci svojho pracovného úväzku miestnemu farárovi
ani dekanovi.

7. Pri každom katechetickom stredisku je duchovný pre katechétov, ktorý má starostlivosť
o ich duchovný rast a formáciu.
8. Duchovného pre katechétov menuje diecézny biskup z kňazov príslušného dekanátu.
Jeho úlohou je poskytovanie možnosti duchovného vedenia katechétom, uskutočňovanie
duchovných obnov. Úzko spolupracuje s DKÚ a príslušným strediskom.
9. Katechetické strediská sú zriadené:
v Košiciach: pre dekanáty na území mesta Košice a okolí
v Prešove: pre dekanáty Prešov, Solivar, Sabinov, Lipany
v Humennom: pre dekanáty Humenné, Vranov nad Topľou, Snina
v Michalovciach: pre dekanáty Michalovce, Trebišov
v Bardejove: pre dekanáty Bardejov, Stropkov
v Kráľovskom Chlmci: pre maďarsky hovoriacich veriacich.
6. Ekonomické zabezpečenie
1. Arcibiskupský úrad zabezpečuje priestory, vybavenie a finančné zdroje na činnosť
a prevádzku DKÚ vrátane jeho stredísk a mzdy zamestnancov.
2. Riaditeľ DKÚ v spolupráci s vedúcimi stredísk každoročne predkladá ABÚ rozpočet na
nasledujúci rok a vyúčtovanie.
3. Hmotnú zodpovednosť za DKÚ má riaditeľ, za katechetické stredisko jeho vedúci.
4. Hospodárenie DKÚ a jeho stredísk usmerňujú zásady hospodárenia schválené diecéznym
biskupom.
Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita
Košice, 30.11.2006 (Prot. č. 1153/06)
s účinnosťou od 1.01.2007

