ŠTATÚT
CIRKEVNEJ ŠKOLY ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA
SV. LUKÁŠA TOPOĽČANY

I. časť
Základné ustanovenia
Článok 1
Rozsah pôsobnosti
1. Štatút Cirkevnej školy úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Kalinčiakova 48, 955 01
Topoľčany (ďalej len CŠÚV sv. Lukáša) vymedzuje jej postavenie ako katolíckej
školy zriadenej Bratislavsko-trnavským arcidiecéznym biskupom ako kompetentnou
cirkevnou autoritou Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy podľa noriem kánonického
práva a platných predpisov Slovenskej republiky1 2.
2. CŠÚV sv. Lukáša bola zaradená do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠ
SR – sekcia regionálneho školstva podľa § 6 ods. 3 Zákona č. 542/1990 Zb. O štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 29/1984 Zb. O sústave základných a stredných škôl a v súlade s
Vyhláškou MŠ SR č. 536/1990 Zb. O zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl zo dňa 3.
2. 2004, pod číslom 9128/2003-096.

1 Čl. 1., bod 1 Zmluvy medzi SR a Svätou Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (ďalej iba Zmluva)
2 Kán. 803 § 1 Kódexu kánonického práva, 1983 (ďalej iba CIC )

Článok 2
Právne postavenie CŠÚV sv. Lukáša, účasť zriaďovateľa
1. CŠÚV sv. Lukáša bola zriadená zriaďovacou listinou č. 183/ 03 – 04 zo dňa 11. 2. 2004.
2. Zriaďovateľom CŠÚV sv. Lukáša je Bratislavsko-trnavský arcibiskupský úrad, Jána
Hollého 10, Trnava.
3. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra vydalo dňa 29. 12. 2008 Dodatok č. 1
k zriaďovacej listine č. 183/ 03 – 04 zo dňa 11. 2. 2004 ktorým sa mení zriaďovateľ
školy z pôvodného zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev Bratislavsko-trnavská
arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava na nového zriaďovateľa Rímskokatolícka
cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra pod č. 27/2008 – 40
zo dňa 29.12. 2008 s účinnosťou od 1. 1. 2009.
4. MŠ SR súhlasí so zmenou zriaďovateľa CŠÚV sv. Lukáša rozhodnutím číslo
CD-2008-14919/32640-1:916 zo dňa 9. 9. 2008 s platnosťou od 1. 1. 2009.
5. Zriaďovateľ prostredníctvom Diecézneho školského úradu v Nitre ako orgánu na
úseku školstva spravuje CŠÚV sv. Lukáša od 1. januára 2009 v oblasti ekonomickej,
metodickej, pedagogickej a organizačnej.
6. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra vydalo dňa 29. 12. 2008 Dodatok č. 2
k zriaďovacej listine č. 183/ 03 – 04 zo dňa 11. 2. 2004, ktorým sa mení adresa školy
z pôvodnej adresy: Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša, Stummerova
20, 955 01 Topoľčany na novú adresu: Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv.
Lukáša, Kalinčiakova 48, 955 01 Topoľčany pod č. 27/2012-2 zo dňa 2.6. 2012 s
účinnosťou od 1. 7. 2012.
7. Zriaďovateľ a ním poverené osoby a orgán zriaďovateľa majú právo vizitovať
a vykonávať kontroly v CŠÚV sv. Lukáša.

8. Zriaďovateľ zmení rozhodnutie riaditeľa CŠÚV sv. Lukáša, ak bolo vydané v rozpore
so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo s vnútornými predpismi
CŠÚV sv. Lukáša.
9. Iba nitriansky diecézny biskup má právo zrušiť CŠÚV sv. Lukáša podľa noriem
kánonického práva a platných predpisov Slovenskej republiky3 v nadväznosti na jej
vyradenie zo siete Ministerstva školstva SR.
10. CŠÚV sv. Lukáša je právnym subjektom, hospodáriaca ako účtovná jednotka, je
rovnocenná štátnym školám a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí na
kresťanských princípoch.
Článok 3
Predmet činnosti a súčasti školy
1. Predmetom hlavnej činnosti CŠÚV sv. Lukáša je poskytovanie odborného úplného
stredného odborného vzdelania umeleckého zamerania. Štúdium je denné, štvorročné
a ukončuje sa maturitnou skúškou. Pripravuje absolventov priamo do praxe, pričom
časť absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách rôzneho zamerania.
2. Poslaním školy je najmä sakrálna umelecko-úžitková tvorba a výchova a
príprava stredoškolsky vzdelaných výtvarných umelcov predovšetkým pre potreby
cirkvi.

3. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie teórie s praxou a usiluje sa o
všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka. Okrem všeobecnej a
odbornej zložky vzdelávania kladie dôraz na mravnú a etickú výchovu v súlade s
učením Katolíckej cirkvi.

4. Vyučovací a výchovný jazyk na CŠÚV sv. Lukáša je slovenský jazyk.

3 § 23 ods. 2 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

5. Vzdelávanie v CŠÚV sv. Lukáša je poskytované bezplatne.
6. Ubytovanie je zmluvne zabezpečené v internáte Združenej strednej školy na ulici
T. Vansovej, kde sa môžu študenti aj stravovať.

II. časť
Výchova a vzdelávanie
Článok 4
Vyučovanie
1. Vzdelanie získané na CŠÚV sv. Lukáša je rovnocenné vzdelaniu

na štátnej či

súkromnej škole rovnakého zamerania.4 5
2. Vzdelávanie na CŠÚV sv. Lukáša sa uskutočnuje na základe školského vzdelávacieho
programu „Umením na vačšiu slávu Božiu – Artem ad majorem Dei Gloriam“
v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre skupinu študijných odborov 82
umeleckoremeselná tvorba.
3. Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v šiestich študijných odboroch: 8232 6,
8232 M propagačné výtvarníctvo, 8261 6, 8261 M propagačná grafika, 8222 6, 8262
M úžitková maľba, 8245 6 01, 8245 M 01 konzervátorstvo a reštaurátorstvo
drevorezieb, 8234 6 01, 8234 M 01 výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu, 8245
6 05, 8245 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba.

4. Všetky uvedené odbory sú 4-ročné, na štúdium sú uchádzači prijímaní na základe
talentovej skúšky, štúdium je ukončené maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a
literatúry, cudzieho jazyka, odborných predmetov a voliteľných predmetov.

4 § 23 ods. 2 Zákona č. 596/2003 Z.z.
5 § 57 c Zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok 5

Vyučovanie rímskokatolíckeho náboženstva
1. Na CŠÚV sv. Lukáša je rímskokatolícke náboženstvo povinným vyučovacím
predmetom v 1. - 4. ročníku.
2. Rímskokatolícke náboženstvo sa vyučuje vo všetkých triedach v rozsahu 2 hodiny
týždenne.
3. Rímskokatolícke náboženstvo sa vyučuje na CŠÚV sv. Lukáša na základe školského
vzdelávacieho programu „Umením na vačšiu slávu Božiu – Artem ad majorem Dei
Gloriam“ v súlade s učebnými osnovami, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov
Slovenska.

Článok 6
Prijímanie žiakov
1. CŠÚV sv. Lukáša prijíma žiakov z katolíckych rodín, výnimočne i žiakov iného
vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú ochotní žiaci a ich zákonní zástupcovia
zúčastňovať sa na celom programe školy.
2. Na štúdium sú uchádzači prijímaní na základe talentovej skúšky.

3. O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ, ktorý rozhodnutie o prijatí žiaka do školy
vydáva písomne s príslušnými náležitosťami.6
4. Podmienkou k platnému prijatiu každého žiaka je písomný súhlas jeho rodičov alebo
zákonných

zástupcov

resp.

Písomný

súhlas

a vzdelávaním v duchu katolíckej viery a morálky.
6 § 38 Zákona č. 596/2003 Z. z.

plnoletého

žiaka

s výchovou

5. O prijatí žiakov na odvolanie rozhoduje zriaďovateľ alebo ním poverená osoba. 7
6. Zriaďovateľ si vyhradzuje právo prijať do každej prvej triedy strednej školy troch
žiakov, ktorí úspešne urobili prijímacie skúšky, na základe vlastných kritérií.

III. časť
Pedagogickí zamestnanci
Článok 7
Riaditeľ a jeho zástupca
1. Štatutárnym zástupcom CŠÚV sv. Lukáša je riaditeľ.
2. Riaditeľa vymenúva a odvoláva zriaďovateľ po vypočutí mienky príslušného
duchovného správcu školy a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.8
3. Funkčné obdobie riaditeľa sa určuje na 1 až 4 roky. Funkčné obdobie končí dňom,
ktorý je stanovený v menovacom dekréte. Ukončenie funkčného obdobia oznámi
riaditeľ písomne na diecézny školský úrad 6 mesiacov pred jeho uplynutím.
4. Riaditeľ školy musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, vyznačovať sa správnou náukou
a bezúhonnosťou života.
5. Riaditeľ riadi školu, zodpovedá za hospodárne a efektívne použitie finančných
prostriedkov školy. Závažné problémy konzultuje so zriaďovateľom alebo jeho
orgánom a pridŕža sa ich pokynov a usmernení.

7 § 38 Zákona č. 596/2003 Z.z.
8 § 3 ods. 1 Zákona č. 596/2003 Z. z.

6. Zástupcu riaditeľa menuje a odvoláva riaditeľ školy na základe súhlasu zriaďovateľa
alebo ním poverenej osoby. Zástupca riaditeľa školy musí spĺňať kvalifikačné
predpoklady, vyznačovať sa správnou náukou a bezúhonnosťou života.

Článok 8
Učitelia a vychovávatelia
1. Učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov a vychovávateľov vyberá riaditeľ
konkurzom alebo osobne. Všetci pedagogickí zamestnanci musia spĺňať tieto kritériá:
odbornosť, 9 správna náuka a bezúhonnosť života.
2. Pedagogických zamestnancov prijíma riaditeľ CŠÚV sv. Lukáša najprv na dobu určitú
1-3 roky. Následné prijatie na dobu neurčitú predkladá riaditeľ na schválenie
riaditeľovi Diecézneho školského úradu v Nitre.
3. Každý pedagogický zamestnanec musí mať na svoju činnosť písomný súhlas, ktorý na
žiadosť riaditeľa vydáva duchovný správca školy. Pre pedagogické pôsobenie na
CŠÚV sv. Lukáša je tento písomný súhlas duchovného správcu nevyhnutný
k platnému uzatvoreniu pracovného pomeru.
4. Aktívna účasť pedagogických zamestnancov na duchovnej formácii, ako i sústavné
zdokonaľovanie sa po duchovnej stránke je organickou súčasťou ich pôsobenia na
katolíckej škole.
5. Odobratie písomného súhlasu a neplnenie ustanovení bodu 1 a 4, ako i vážne
a pretrvávajúce nedostatky duchovného a morálneho charakteru sú dôvodom pre
rozviazanie pracovného pomeru.

9 Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení
neskorších zmien a doplnkov

Článok 9
Duchovný správca školy a vyučujúci náboženstva
1. Duchovným správcom CŠÚV sv. Lukáša je správca farnosti sv. Gorazda
v Topoľčanoch

Wiesław Władysław Zając, OSPPE. Je zodpovedný spolu

s riaditeľom za duchovnú a mravnú formáciu žiakov a pedagógov.
2. Duchovný správca s pomocou riaditeľa školy organizuje duchovnú formáciu
zamestnancov

školy,

duchovné

obnovy

raz

v mesiaci,

duchovné

cvičenia

zamestnancov raz v roku, sväté omše v prikázané sviatky, slávenie významných
sviatkov cirkevného roka a rôzne duchovné aktivity.
3. Duchovný správca vydáva odporúčania riaditeľovi CŠÚV sv. Lukáša pre
obsadzovanie vyučovania náboženstva v škole.
4. Katolícke

náboženstvo

môžu

vyučovať

iba

tí,

ktorí

spĺňajú

kvalifikačné

predpoklady a súčasne majú platné cirkevné poverenie, čiže kánonickú misiu od
miestneho nitrianskeho ordinára.10 11
5. Odvolanie cirkevného poverenia alebo vypršanie časovej lehoty, na ktorú bola
kánonická misia udelená, nesú so sebou stratu vyučovať katolícke náboženstvo.

Článok 10
Kompetencie a zodpovednosť riaditeľa CŠÚV sv. Lukáša
1. Riaditeľ CŠÚV sv. Lukáša riadi školu a vydáva prvostupňové rozhodnutia. Riaditeľ je
štatutárnym orgánom školy.

10 Čl. III. bod 1 Zmluvy
11 Kán. 805 CIC

2. Riaditeľ dbá o to, aby si všetci pracovníci plnili svedomito svoje povinnosti, aby boli
na odbornej výške, vplývali svojím dobrým prístupom a príkladom pozitívne na
žiakov a vytvárali navzájom spoločenstvo.
3. Riaditeľ pod vedením duchovného správcu organizuje duchovný život školy.
4. Riaditeľ zodpovedá za hospodárenie a efektívne použitie prostriedkov školy.
5. Závažnejšie problémy konzultuje riaditeľ CŠÚV sv. Lukáša so zriaďovateľom alebo
ním poverenou osobou a pridržiava sa ich pokynov a usmernení.

IV. časť
Nakladanie s majetkom a použitie finančných prostriedkov
Článok 12
Majetkové náležitosti
1. Majetok CŠÚV sv. Lukáša predstavuje hnuteľný majetok.
2. Všetok

majetok

musí

byť

správne

a náležite

evidovaný,

a inventarizovaný.12 13
3. CŠÚV sv. Lukáša nevlastní žiaden nehnuteľný majetok.
4. Na financovanie CŠÚV sv. Lukáša sa vzťahuje osobitný predpis.14

12 § 5 Zákona č. 596/2003 Z. z.
13 Zákon č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
14 Zákon č. 597/2003 Z. z.

spravovaný

5. Riaditeľ CŠÚV sv. Lukáša je povinný kontrolovať zúčtovanie všetkých finančných
prostriedkov, ktoré škola získala na svoju činnosť z rozpočtových i mimo
rozpočtových zdrojov .15 16

V. časť
Záverečné ustanovenia
Článok 13
Osobitné ustanovenia
1. Na CŠÚV sv. Lukáša nie je povolená činnosť politických strán a hnutí.
2. Štatút CŠÚV sv. Lukáša je neoddeliteľnou súčasťou Predpisov všeobecného Poriadku pre
katolícke školy a katolícke školské zariadenia Nitrianskej diecézy prot. č. 1429/2004.
3. Zmeny a doplnky Štatútu CŠÚV sv. Lukáša sú platné, ak ich schváli Diecézny školský
úrad v Nitre.

15 Zákon č. 502/ 2001 Z. z. o finančnej kontrole
16 Zákon č. 597/2003 Z. z.

Článok 14
Platnosť štatútu
Tento Interný štatút CŠÚV sv. Lukáša je platný od 1.1. 2009 a treba ho považovať za
otvorený.

Schválené dňa:

Mgr. Jozef Krajčík

Ing. Augustín Hriadel

riaditeľ školy

riaditeľ DŠÚ

