


                


                                         



          



394

O Z N Á  M E  N I E
Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky

Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu je, že 13. mája 2004 bola v Bra ti sla ve pod pí sa ná
Zmlu va me dzi Slo ven skou re pub li kou a Svä tou sto li cou o ka to líc kej vý cho ve a vzde lá va ní.

Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky vy slo vi la sú hlas so zmlu vou uzne se ním č. 719 z 20. ja nu ára 2004 a sú čas ne
roz hod la, že ide o me dzi ná rod nú zmlu vu pod ¾a člán ku 7 ods. 5 Ús ta vy Slo ven skej re pub li ky, kto rá má pred nos� pred
zá kon mi Slo ven skej re pub li ky. 

Pre zi dent Slo ven skej re pub li ky zmlu vu ra ti fi ko val 4. júna 2004.

Zmlu va na do budla plat nos� 9. júla 2004 na zá kla de člán ku VI ods. 2.
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ZMLU  VA
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Svä tou sto li cou o ka to líc kej vý cho ve a vzde lá va ní

Slo ven ská re pub li ka a Svä tá sto li ca (ïa lej len
„zmluv né stra ny“),

vy chá dza júc, Slo ven ská re pub li ka z  Ús ta vy Slo ven -
skej re pub li ky a práv ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li -
ky a  Svä tá sto li ca z do ku men tov Dru hé ho va ti kán ske ho 
kon ci lu, pre do všet kým z de kla rá cie Gra vis si mum edu -
ca tio nis a z no riem ká no nic ké ho prá va, ako aj obe
zmluv né stra ny z člán ku 13 ods. 9 Zá klad nej zmlu vy
me dzi Slo ven skou re pub li kou a Svä tou sto li cou pod pí -
sa nou 24. no vem bra 2000 vo Va ti ká ne,

od vo lá va júc sa na me dzi ná rod né uzná va né prin cí py
ná bo žen skej slo bo dy, na výz namné po sla nie Ka to líc kej 
cir kvi tak rím ske ho ob ra du, ako aj by zant ské ho ob ra -
du, čiže Rím sko ka to líc kej cir kvi a Gréc ko ka to líc kej cir -
kvi pod ¾a práv ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li ky (ïa -
lej len „Ka to lícka cirkev“) v de ji nách Slo ven ska, ako aj
na jej ak tu ál nu úlo hu v ob las ti ka to líc kej vý cho vy
a vzde lá va nia,

hlá siac sa k cyrilo-metodskému du chov né mu de dič -
stvu,

uzná va júc prí nos ob ča nov Slo ven skej re pub li ky pre
Ka to líc ku cir kev,

de kla ru júc vô¾u pri spie va� k cel ko vé mu du chov né -
mu a ma te riál ne mu dob ru člo ve ka a spo loč né mu dob -
ru,

do hod li sa tak to:

Člá nok I

1. Ka to líc kou ško lou a ka to líc kym škol ským za ria -
de ním (ïa lej len „ka to líc ka ško la“) je cir kev ná ško la
a cir kev né škol ské za ria de nie zria de né ale bo uzna né
miest nym die céz nym bis ku pom, jeho ge ne rál nym vi ká -
rom ale bo pred sta ve ným ná bo žen skej spo loč nos ti (ïa -
lej len „prí slušná vrch nos� Ka to líc kej cir kvi“) v sú la de
s práv nym po riad kom Slo ven skej re pub li ky.

2. Zria ïo va te¾ ka to líc kej ško ly má prá vo vyme no va�
a od vo la� jej ria di te ¾a v sú la de s pod mien ka mi usta no -
ve ný mi práv nym po riad kom Slo ven skej re pub li ky.
Sta no ví aj kri té riá na pri ja tie uči te ¾ov a vy cho vá va te -
¾ov v zmys le vý chov né ho za me ra nia ka to líc kych škôl
a v sú la de s práv nym po riad kom Slo ven skej re pub li -
ky.

3. Zria ïo va te¾ ka to líc kej ško ly schva ¾u je kri té riá pri -
jí ma nia žia kov na štú dium na ka to líc kych stred ných
ško lách.

4. Ria di te¾ ško ly schva ¾u je vnú tor ný po ria dok ka to -
líc kej ško ly v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi
práv nym po riad kom Slo ven skej re pub li ky a v sú la de so 
zá sa da mi ka to líc kej vý cho vy a vzde lá va nia.

 5. Vy u čo va nie vše obec nov zde lá va cích a od bor ných
pred me tov na ka to líc kych ško lách svo jím ob sa hom
zod po ve dá vy u čo va niu vše obec nov zde lá va cích pred -
me tov a od bor ných pred me tov na štát nych ško lách prí -
sluš né ho stup ňa, dru hu a typu.

 6. Vy u čo va nie na ka to líc kych ško lách sa usku toč -
ňu je pod ¾a učeb ných plá nov, učeb ných os nov a škol -
ských vý chov ných prog ra mov schvá le ných zria ïo va te -
¾om po do ho de s Mi nis ter stvom škol stva Slo ven skej
re pub li ky.

 7. Slo ven ská re pub li ka ne bu de po ža do va�, aby ka -
to líc ke ško ly usku toč ňo va li také vý chov né a vzde lá va -
cie prog ra my, kto ré ne zod po ve da jú ka to líc kej vý cho ve
a vzde lá va niu.

 8. Ka to líc kym ško lám sa pos ky tu je fi nanč né za bez -
pe če nie v rov na kom roz sa hu, ako ho majú všet ky
ostat né ško ly, v sú la de s práv nym po riad kom Slo ven -
skej re pub li ky.

 9. Ka to líc ke pe da go gic ké a ka te che tic ké cen trum
zria de né Kon fe ren ciou bis ku pov Slo ven ska a pod po ro -
va né Slo ven skou re pub li kou bude po do ho de s Mi nis -
ter stvom škol stva Slo ven skej re pub li ky za bez pe čo va�
od bor né a me to dic ké ria de nie ka to líc kych škôl, ako aj
od bor né vzde lá va nie a for má ciu pe da go gic kých a ne pe -
da go gic kých za mest nan cov ka to líc kych škôl.

10. Slo ven ská re pub li ka a Ka to líc ka cir kev budú
spo lu pra co va� v pro ce se prí pra vy a tvor by výchovno-
-vzdelávacích prog ra mov a v ob las ti vzde lá va nia a vý -
cho vy v ka to líc kych ško lách.

Člá nok II

1. Pred met „ná bo žen ská vý cho va“ vy u čo va ný na
iných ako ka to líc kych ško lách zod po ve dá pred me tu
„rím sko ka to líc ke ná bo žen stvo“ ale bo „gréc ko ka to líc ke
ná bo žen stvo“ na ka to líc kych ško lách (ïa lej len pred -
met „ka to líc ke ná bo žen stvo“), ak ho vy u ču je oso ba po -
ve re ná Ka to líc kou cir kvou.

2. Ria di te lia škôl dajú mož nos� ro di čom ale bo zá kon -
ným zá stup com  pri zá pi se žia ka do ško ly za pí sa� ho aj
na ka to líc ke ná bo žen stvo ta kým spô so bom, aby ich
roz hod nu tie ne spô so bi lo žiad nu dis kri mi ná ciu žia ka
v ob las ti škol ských čin nos tí.

3. Slo ven ská re pub li ka umož ní v zho de s vô ¾ou ro di -
čov ale bo zá kon ných zá stup cov vy u čo va nie ka to líc ke -
ho ná bo žen stva aj v pred škol ských za ria de niach.

4. Ka to líc ke ná bo žen stvo sa vy u ču je ako je den z  po -
vin ne vo li te¾ ných pred me tov v zá klad ných ško lách
a v stred ných ško lách v sú la de s pod mien ka mi usta no -
ve ný mi práv nym po riad kom Slo ven skej re pub li ky.
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5. Ka to líc ke ná bo žen stvo sa vy u ču je pod ¾a učeb ných 
plá nov a učeb ných os nov, kto ré schva ¾u je Kon fe ren cia
bis ku pov Slo ven ska po vy jad re ní Mi nis ter stva škol stva 
Slo ven skej re pub li ky.

6. Na tvor bu, fi nan co va nie vý ro by a dis tri bú ciu
učeb níc, me to dic kých prí ru čiek  na vy u čo va nie ka to -
líc ke ho ná bo žen stva, kto ré schvá lila prí slušná vrch -
nos� Ka to líc kej cir kvi, pla tia rov na ké pra vid lá ako na
tvor bu, fi nan co va nie vý ro by a dis tri bú ciu učeb níc, me -
to dic kých prí ru čiek ostat ných vše obec nov zde lá va cích
pred me tov.

7. Štát nu škol skú in špek ciu na vy u čo va ní ka to líc ke -
ho ná bo žen stva vy ko ná va jú oso by po ve re né hlav ným
škol ským in špek to rom po do ho de s prí sluš nou vrch -
nos �ou Ka to líc kej cir kvi.

8. Hos pi tá ciu na vy u čo va ní ka to líc ke ho ná bo žen stva 
vy ko ná va jú oso by po ve re né prí sluš nou vrch nos �ou Ka -
to líc kej cir kvi. Ria di te lia škôl im umož nia túto čin nos�
vy ko ná va�.

9. Po do ho de s ria di te¾ mi škôl môže prí sluš ná vrch -
nos� Ka to líc kej cir kvi or ga ni zo va� v  prie sto roch škôl
iné mi mo vy u čo va cie ak ti vi ty do pl ňu jú ce vy u čo va nie
ka to líc ke ho ná bo žen stva. 

Člá nok III

1. Ka to líc ke ná bo žen stvo vy u ču jú uči te lia s od bor -
nou a pe da go gic kou spô so bi los �ou pod ¾a práv nych
pred pi sov Slo ven skej re pub li ky, kto rí majú aj cir kev né
po ve re nie, čiže ká no nic kú mi siu vy da nú prí sluš nou
cir kev nou vrch nos �ou. Od vo la nie cir kev né ho po ve re -
nia ne sie so se bou stra tu prá va vy u čo va� ka to líc ke ná -
bo žen stvo.

2. Ďal šie od bor né a me to dic ké vzde lá va nie uči te ¾ov
ka to líc ke ho ná bo žen stva, usmer ňo va nie vy u čo va nia
ka to líc ke ho ná bo žen stva a  pos ky to va nie metodicko-
-didaktickej služ by za bez pe ču je Ka to líc ke pe da go gic ké 
a ka te che tic ké cen trum a Die céz ne ka te che tic ké úra dy
ako samo stat né práv ne sub jek ty Ka to líc kej cir kvi.

Člá nok IV

1. Ka to líc ka uni ver zi ta v Ru žom ber ku je ve rej ná vy -
so ká ško la zria de ná pod ¾a práv ne ho po riad ku Slo ven -
skej re pub li ky a pod ¾a no riem ká no nic ké ho prá va. Má
rov na ké pos ta ve nie ako ostat né ve rej né vy so ké ško ly
v Slo ven skej re pub li ke.

2. Zmluv né stra ny budú pod po ro va� vzá jom nú spo -
lu prá cu ka to líc kej uni ver zi ty a ostat ných vy so kých
škôl vo vzde lá va cej a ve dec kej ob las ti, kto rá sa usku -
toč ňu je naj mä for mou
a) vý me ny vy so ko škol ských uči te ¾ov, ved cov, vý -

skumných pra cov ní kov, ex per tov, stá žis tov a štu -
den tov,

b) or ga ni zo va nia ko lok vií, se mi ná rov a ve dec kých kon -
fe ren cií,

c) spo loč nej účas ti na od bor ných pro jek toch,
d) vý me ny ve dec kej do ku men tá cie a in for má cií, ve dec -

kých ča so pi sov a pub li ká cií a iných štu dij ných zdro -
jov a po mô cok.

3. Zmluv né stra ny pod po ru jú vy so ko škol ské vzde lá -
va nie, ve dec ké bá da nie a vý cho vu na ka to líc kych bo ho -
slo vec kých fa kul tách, te o lo gic kých in šti tú toch a v kňaz -
ských se mi ná roch ria de ných nor ma mi ká no nic ké ho
prá va.

4. Uči te lia ka to líc kych te o lo gic kých dis cip lín na vy -
so kých ško lách mu sia ma� ká no nic kú mi siu ako oso -
bit né po ve re nie od prí sluš nej vrch nos ti Ka to líc kej cir -
kvi.

5. Slo ven ská re pub li ka za bez pe ču je fi nanč né  pro -
striedky pre ka to líc ke bo ho slo vec ké fa kul ty a pre kňaz -
ské se mi ná re.

6. Slo ven ská re pub li ka uzná va v sú la de s práv nym
po riad kom Slo ven skej re pub li ky do kla dy o vzde la ní
a aka de mic ké stup ne ude le né cir kev ný mi uni ver zi ta mi 
a fa kul ta mi v od bo re ka to líc ka te o ló gia a v ostat ných
cir kev ných od bo roch.

Člá nok V

1. Vy so ko škol ské pas to rač né cen trá usku toč ňu jú
pas to rač nú, du chov nú a vzde lá va ciu čin nos� čle nov
aka de mic kej obce na vy so kých ško lách.

2. Vy so ko škol ské pas to rač né cen trum je za ria de nie
Ka to líc kej cir kvi. Môže pô so bi� na aka de mic kej pôde na 
zá kla de do ho dy me dzi prí sluš nou vrch nos �ou Ka to líc -
kej cir kvi a prí sluš nou vy so kou ško lou.

3. Du chov nú služ bu vo vy so ko škol skom pas to rač -
nom cen tre vy ko ná va rek tor vy so ko škol ské ho pas to -
rač né ho cen tra a jeho spo lu pra cov ní ci na zá kla de po -
ve re nia prí sluš nou vrch nos �ou Ka to líc kej cir kvi.

4. Slo ven ská re pub li ka ne bu de vy tvá ra� pre káž ky
pre vznik a čin nos� vy so ko škol ských pas to rač ných
cen tier.

Člá nok VI

1. Spor né otáz ky tý ka jú ce sa vý kla du ale bo vy ko ná -
va nia tej to zmlu vy budú zmluv né stra ny rie ši� dip lo -
ma tic kou ces tou.

2. Táto zmlu va pod lie ha ra ti fi ká cii a na do bud ne
plat nos� dňom vý me ny ra ti fi kač ných lis tín.

3. Táto zmlu va sa môže me ni� a do pĺ ňa� na zá kla de
vzá jom nej do ho dy zmluv ných strán. Zme ny a do pln ky
sa mu sia vy ko na� pí som nou for mou.

Dané v Bra ti sla ve 13. mája 2004 v dvoch pô vod ných
vy ho to ve niach, kaž dé v slo ven skom a ta lian skom ja zy -
ku, pri čom obi dve zne nia majú rov na kú plat nos�.

Za Slo ven skú re pub li ku:

Rudolf Schuster v. r.

Za Svä tú sto li cu:

Mons. Henryk Józef Nowacki v. r.
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