
 

ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD V BRATISLAVE 
DIECÉZNY  KATECHETICKÝ  ÚRAD,  814 92  BRATISLAVA 1,  Špitálska  7 

: 02/526-232-58,  dku@abuba.sk,   www.dku.abuba.sk  

 

 
 

ŽIADOSŤ  
   

O KÁNONICKÚ  MISIU 
 

 

Podpísaný(á) (titul, meno, priezvisko)  ............................................................................................. 

u žien rodné: .......................................................... rehoľné:  ........................................... 

dátum narodenia:    ................................................... 

kontaktná adresa:  obec: .................................................................................................. 

ulica:  ................................................................. , PSČ: ................................................. 

telefón: ..........................................,   e-mail: ..................................................................., 

týmto žiadam o udelenie kánonickej misie na školské vyučovanie rímskokatolíckeho 

náboženstva /náboženskej výchovy vo farnosti: ............................................................... 

v škole (adresa školy): .......................................................................................................... 

Počet hodín NBV/NAB:   ...............................................  

Mám nasledovné VŠ vzdelanie – nielen teologické  
(uveďte názov fakulty, rok ukončenia a aprobáciu. Ak študujete, uveďte aj ročník.): 

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

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

K žiadosti je potrebné priložiť: kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške o dosiahnutí 

požadovaného vzdelania na teologickej, alebo pedagogickej fakulte so zameraním na vyučovanie náboženskej 
výchovy, alebo náboženstva podľa Zákona č.317/2009 Z.z. a jeho ďalších novelizácií. 
V prípade inej VŠ - kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške o dosiahnutí najvyššieho dosiahnutého 
vzdelania. 
 
Súhlasím s podmienkami pre udelenie kánonickej misie pre učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva 
danými Konferenciou biskupov Slovenska. 

 
 
Dátum .........................................                                                              ......................................... 

                                                                                                                                   podpis žiadateľa 

 
 
            ........................................                                                                ......................................... 
                       pečiatka a podpis                                                                                             pečiatka a podpis 
                       správcu farnosti                                                                                               školského dekana 

mailto:dku.bratislava@gmail.com
http://www.dku.abuba.sk/


 
 
Prevádzkovateľ:  Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza,  
                                  Diecézny katechetický úrad  
Sídlo  : Špitálska 7, 814 92  Bratislava  
IČO  : 42131685  
Kontakt : 0903982184  

 
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

 
Vyučujúci náboženstva/náboženskej výchovy, katechéta: 

Titul,meno,priezvisko:   ........................................................................................ 

Bydlisko: ...................................................................................................... 

(ďalej len „dotknutá osoba“ )  

Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov 
v zmysle Zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom: 
 
1. spracovania, udelenia a archivácie kánonickej misie v zmysle kánonu 805 

kánonického práva, ako aj § 15 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 písmeno a), § 6 
ods. 1 písmeno e) Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, rodinný stav, 
telefón, e-mail, vzdelanie 

súhlasím – nesúhlasím  

2. zverejňovania obrazových  materiálov z podujatí organizovaných Diecéznym 
katechetický úradom na webovom sídle www.dku.abuba.sk  v rozsahu: 
fotografia 
 

súhlasím – nesúhlasím  

Súhlas poskytujem na obdobie trvania poverenia Cirkvi katechizovať deti a 
mládež na území Bratislavskej arcidiecézy. 
 
 
Dňa .............................      

______________________________ 

podpis dotknutej osoby  
 

http://www.dku.abuba.sk/

