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Štatút Univerzitného pastoračného centra bl. Zdenky Schelingovej na 

Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
 
1. Základné ustanovenia  

 

1. Zriaďovacou listinou Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa, prot. č. 

3914/2015 zo dňa 30. septembra 2015 bolo zriadené Univerzitné pastoračné centrum 

blahoslavenej Zdenky Schelingovej v Bratislave (ďalej v skratke UPC). Duchovným 

zakladateľom UPC je salezián a kňaz Anton Srholec.   

2. UPC je náboženským strediskom na poskytovanie duchovnej pomoci študentom VŠZaSP sv. 

Alžbety ako aj študentom ostatných univerzít pôsobiacich na Slovensku (kán. 813).  

3. Toto centrum má v kánonickom práve postavenie verejného diecézneho združenia veriacich a 

ako také je právnickou osobou (kán. 301 § 3, 312 §1.3).  

4. Jeho sídlo je v Bratislave na Námestí Slobody 3 s pobočkami na jednotlivých pracoviskách 

VSŽaSP sv. Alžbety (ďalej len „vysoká školy“).  

 

2. Základné ciele  

 

1. Duchovná starostlivosť o vysokoškolskú mládež, ako aj o pracovníkov univerzít a vysokých 

škôl.  

2. Vnášanie duchovnej kultúry do života vysokoškolsky vzdelaných ľudí formovaním živého 

spoločenstva veriacich študentov a službou aj tým, ktorí sa nehlásia k viere.  

3. Prehlbovanie vedomia zodpovednosti študentov za život spoločnosti, ktorá sa môže rozvíjať 

na princípoch jednoty, tolerancie, pravdy a dobra pre všetkých.  

4. Formovanie vlastnej osobnosti poznávaním seba samého vo vzťahu k sebe, k ľuďom k Bohu a 

k prírode. Je to výchova k pravde osoby, ktorá sa nemá správať dvojako: ináč v Cirkvi a ináč 

vo svete.  

 

3. Činnosť  

 

1. Koordinácia vysokoškolskej pastoračnej služby najmä na území Bratislavy a na internátoch v 

spolupráci so študentmi.  

2. Pomoc pri zabezpečovaní bohoslužieb.  

3. Príprava na prijatie sviatostí (katechéza, evanjelizácia...).  

4. Vytváranie spoločenstiev na internátoch a na univerzite, ktoré budú pomáhať budovať dobré 

medziľudské vzťahy medzi študentmi a učiteľmi.  

5. Poskytovanie možnosti duchovnej obnovy na prehlbovanie kresťanského života.  

6. Organizovanie a zabezpečovanie prednášok a diskusií z teológie, kultúry a iných vedných 

disciplín.  

7. Zabezpečovanie rôznych kultúrnych, spoločenských, dobročinných, športových a iných 

aktivít.  

8. Poskytnutie mediálnych prostriedkov na duchovný a spoločenský rast osobnosti (knižnica, 

audio a video archív).  

9. Spolupráca s vedením univerzít, vysokých škôl a internátov, s inštitúciami zriadenými na 

internáte v duchovnej starostlivosti o študentov.  
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4. Duchovná správa  

 

1. Duchovný správca je kňaz alebo iný poverený pracovník vysokej školy, ktorému sa zveruje 

duchovná starostlivosť o študentov a pracovníkov univerzity. Duchovného správcu vymenúva 

bratislavský arcibiskup, v prípade rehoľníka na návrh alebo aspoň so súhlasom kompetentného 

predstaveného (kán. 565 a 682) alebo rektor vysokej školy.  

2. Duchovný správca zastupuje UPC vo všetkých právnych záležitostiach podľa normy práva a 

dbá, aby sa majetok UPC spravoval podľa normy kán. 1281 – 1288.  

3. Konať voči tretím osobám (študenti, sponzori) môže iba vo veciach, ktoré súvisia s poslaním 

UPC a sú vymedzené štatútom.  

4. Duchovný správca zodpovedá za dodržiavanie všeobecne platných právnych cirkevných a 

štátnych noriem v rozsahu svojej pôsobnosti.  

5. Duchovný správca zodpovedá za priestory vyčlenené na internátoch pre činnosť UPC a za 

majetok prevzatý do dočasnej správy.  

6. Duchovnému správcovi UPC pomáhajú: diecézni kňazi a rehoľníci, ktorí majú vzťah k 

vysokoškolskej mládeži a tiež laici v úlohe pastoračných asistentov.  

 

5. Hospodárenie  

 

1. UPC hospodársky spravuje Ekonomické oddelenie vysokej školy.  

2. Ekonomické oddelenie vysokej školy dozerá na ochranu majetku UPC, aby neutrpel škodu.  

3. Zástupcovia Ekonomického oddelenia vysokej školy sú prítomní pri odovzdávaní a preberaní 

správy majetku UPC.  

4. Členovia Ekonomického oddelenia vysokej školy majú dodržiavať mlčanlivosť, okrem 

záležitostí, ktoré sú uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva v platnosti aj po 

skončení pracovného pomeru s vysokou školou.  

5. Všetci členovia Ekonomického oddelenia vysokej školy vykonávajú svoju službu bezplatne.  

6. Právo kontrolovať činnosť Ekonomického oddelenia vysokej školy má rektor.  

7. Všetky peniaze UPC majú byť uložené v peňažnom ústave alebo v pokladni a doklady o tom 

starostlivo uchované v archíve Ekonomického oddelenia vysokej školy.  

8. V pracovnoprávnych vzťahoch sa duchovný správca riadi platnou legislatívou.  

 

6. Zrušenie a zánik  

 

1. O zrušení UPC rozhoduje rektor vysokej školy spoločne s ABU.  

2. Zrušením UPC prechádza celý jeho majetok na vysokú školu.  

 

7. Záverečné ustanovenie  

 

1. Štatút UPC podlieha dohľadu a riadeniu kompetentnej cirkevnej a akademickej vrchnosti 

podľa noriem Kódexu kanonického práva a sekulárnej legislatívy.  

2. UPC je politicky nezávislé.  

3. UPC sa pri výkone svojej činnosti a realizácii svojich cieľov riadi právnymi normami 

platnými v SR.  

4. Štatút UPC, jeho uznanie alebo zmena, podliehajú schváleniu rektora vysokej školy 

v priestoroch ktorého sa UPC nachádza.  

 

Schválil 

 

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  

rektor VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave 

 

Bratislava, 30. septembra 2015 


