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Východiskom pre organizáciu katechetickej pastorácie je biskup a diecéza. Diecézny katechetický úrad (Officium Catechisticum) je „orgánom, ktorým biskup, hlava spoločenstva a učiteľ kresťanskej náuky, riadi a usmerňuje všetky katechetické činnosti“.
(Všeobecné direktórium pre katechizáciu, bod 265)

Článok I.Článok I.
Základné ustanoveniaZákladné ustanovenia
1. Diecézny katechetický úrad (ďalej DKÚ ) Spišskej diecézy je výkonný organizačný a metodicko-vzdelávací orgán (inštitúcia) diecézneho biskupa, ktorým ako hlava spoločenstva a učiteľ kresťanskej náuky riadi a usmerňuje všetky katechetické činnosti v Spišskej diecéze.
2. V zmysle dekrétu Provido sane (AAS 1945, str. 151) zriadil diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra Diecézne katechetické stredisko. Zriaďovacou listinou č. dekr.: ŠK 2321/97 zo dňa 1.9.1997 a dodatkom k nej č. dekr.: 2172/04 zo dňa 10. 9. 2004 ho premenoval na Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. 
3. Sídlo DKÚ Spišskej diecézy určuje jej diecézny biskup.


Článok II.Článok II.
Program katechézyProgram katechézy

DKÚ Spišskej diecézy pracuje na uskutočnení diecézneho katechetického projektu, ktorý schvaľuje diecézny biskup. Diecézny katechetický projekt korešponduje s programom katechetickej činnosti , ktorý schválila Konferencia biskupov Slovenska


Článok III.Článok III.
ČinnosťČinnosť

DKÚ  Spišskej diecézy vykonáva nasledujúce činnosti:
1. Robí analýzu katechetickej činnosti v diecéze a vykonáva katechetickú inšpekciu vo farnostiach. 
2. Na základe diecézneho katechetického projektu tvorí  programy, ktoré konkretizujú ciele, obsahy, metódy a prostriedky  jednotlivých oblastí katechickej činnosti. 
3. Pomáha diecéznemu biskupovi organizovať katechetickú činnosť na celodiecéznej úrovni a usmerňovať  ju na úrovni územných štruktúr diecézy, t.j. vo farnostiach, dekanátoch a oblastiach.     
4. Vykonáva metodicko-vzdelávaciu poradenskú službu pre školského vyučovanie  náboženstva a pastoračnú katechézu vo farnosti, rodine a cirkevných spoločenstvách. 
5. Tvorí a vydáva metodické a didaktické pomôcky pre školské vyučovanie náboženstva, záujmovú katechézu v škole a pastoračnú katechézu v škole, farnosti, rodine a v cirkevných spoločenstvách.  
6. Buduje katechetickú knižnicu , vypožičiava katechetickú literatúru a masmediálne nosiče.  
7. Diecéznemu biskupovi podáva návrh na udelenie kánonickej misie jednotlivým katechétom, učiteľom školského vyučovania náboženstva.
8. Zabezpečuje ďalšie (permanentné) odborné a metodické vzdelávanie učiteľom školského vyučovania náboženstva.   
9. Vykonáva hospitácie na vyučovaní rímskokatolíckeho náboženstva v škole a školskú inšpekciu na vyučovacích hodinách rímskokatolíckeho náboženstva v škole po dohode s hlavným školským inšpektorom. 
10. Organizuje duchovné programy pre katechétov, učiteľov  školského vyučovania náboženstva, t. j . duchovné stretnutie s diecéznym otcom biskupom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, púte a náboženské poznávacie zájazdy.   
11. Vykonáva permanentnú formáciu katechétov, učiteľov školského vyučovania náboženstva.
12. Buduje profesijné a duchovné spoločenstvo katechétov, učiteľov školského vyučovania náboženstva organizovaním tvorivých katechetických dielni, metodického poradenstva a duchovnej služby v dekanátoch a oblastiach dekanátov
13. Metodicky usmerňuje pastoračnú katechézu vo farnostiach, v rodine a v cirkevných skupinách, t. j. predsviatostnú katechézu, katechumenát, liturgickú katechézu, náukovú katechézu pre dospelých, špeciálnu katechézu diferencovanú podľa mentality, postihnutia, sociálnej  a životnej situácie, veku, povolania adresátov, katechézu snúbencov a rodín, zdokonaľujúcu katechézu skupín apoštolských a evanjelizačných diel vo farnosti.  
14. Organizačne a odborné zabezpečuje školenia a  pracovné stretnutia pre zodpovedných za katechizáciu v diecéze, t. j. odborných pracovníkov DKÚ, externých metodikov a inšpektorov pre katechizáciu, členov katechetickej komisie Presbyterskej rady Spišskej diecézy.
14. Vedie štatistické údaje pre potreby riadenia katechetickej činnosti.
15. Zabezpečuje archiváciu dokumentov.


Článok IV.Článok IV.
PôsobeniePôsobenie

DKÚ Spišskej diecézy pôsobí v diecéze pre:
1. Školské vyučovanie náboženstva a katechetickú záujmovú činnosť pre všetky druhy a typy škôl.
2. Pastoračnú katechézu  v škole ( najmä v tých, ktorých zriaďovateľom je diecéza alebo iná cirkevná inštitúcia),  farnosti a v rodine. 
3. Špeciálnu katechézu  diferencovanú podľa veku, životných situácií, mentality a prostredia
4.Permanentnú katechetickú formáciu, ďalšie vzdelávanie a metodické poradenstvo katechetických pracovníkov na všetkých úrovniach a katechetických prostrediach účinkovania . 

Článok V.Článok V.
SpoluprácaSpolupráca

DKÚ Spišskej diecézy spolupracuje s:
1.   Rímskokatolíckym  biskupským úradom Spišskej diecézy,
2.   jednotlivými farnosťami  a dekanátmi Spišskej diecézy, 
3.   Katechetickou komisiou Presbyterskej rady Spišskej diecézy,
4.   Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom zriadeným KBS,
5.   Komisiou pre katechizáciu a školstvo  KBS,
6.   DKÚ iných diecéz, 
7.   Diecéznym školským úradom Spišskej diecézy,
6.   orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy v školstve, 
7.   metodickými a inšpekčnými centrami, 
8.   vysokými školami a cirkevnými školiacimi inštitúciami pre vzdelávanie a duchovnú formáciu   
      budúcich a účinkujúcich katechétov, učiteľov školského vyučovania náboženstva 
9.   zahraničnými organizáciami, ktoré za zaoberajú katechizáciou, 
10. inými cirkevnými a neštátnymi organizáciami, ktoré majú vzťah ku katechizácii.


Článok VI.Článok VI.
Riadenie a organizáciaRiadenie a organizácia

1. Riaditeľ riadi každú činnosť DKÚ v zmysle jeho štatútu. Je to kňaz poverený diecéznym biskupom. Vyžaduje sa, aby mal minimálne prvý stupeň doktorandského štúdia - licenciát v odbore Katolícka teológia, špecializácia katechetika, odbornú a pedagogickú spôsobilosť vyučovať rímskokatolícke náboženstvo na základných a stredných školách a minimálne desaťročnú katechetickú prax. Je členom Katechetickej komisie Presbyterskej rady Spišskej diecézy. Pre prácu v DKÚ vyberá najskúsenejších a odborne pripravených laikov a rehoľníkov (rehoľníčky) rôznych špiritualít. 
2. Tajomník DKÚ zabezpečuje vnútorný chod úradu. Koordinuje činnosť DKÚ po stránke metodickej, personálnej a hospodársko-správnej. Sleduje zmeny v legislatíve, ktoré majú vzťah ku katechéze. Má na starosti register katechétov DKÚ. Zastupuje riaditeľa v jeho neprítomnosti. Menuje ho diecézny biskup na návrh riaditeľa DKÚ z radov kňazov alebo laikov.  Vyžaduje sa, aby mal úplné vysokoškolské teologické vzdelanie, odbor Katolícka teológia alebo vysokoškolské pedagogické vzdelanie so špecializáciou náboženská výchova, odbornú a pedagogickú spôsobilosť vyučovať náboženskú výchovu na základných a stredných školách, absolvovanú prvú kvalifikačnú skúšku pre pedagogických pracovníkov, platnú kánonickú misiu a minimálne   sedemročnú  katechetickú prax.
3. Metodik pre školské vyučovanie náboženstva a školskú katechézu DKÚ metodicky usmerňuje školskú katechetickú činnosť v diecéze. Pripravuje obsahovú a časovú realizáciu diecézneho katechetického projektu v oblasti školského vyučovania náboženstva. Vytvára metodické materiály, didaktické pomôcky. Pripravuje a vedie metodické semináre, poskytuje metodické poradenstvo. Robí záznamy v registri katechétov DKÚ o účastiach katechétov, učiteľov školského vyučovania náboženstva na podujatiach katechetickej permanentnej formácie a vzdelávania. Koordinuje činnosť metodikov školského vyučovania náboženstva a záujmovej katechetickej činnosti v jednotlivých dekanátoch. Sleduje edičnú činnosť domácich a zahraničných vydavateľstiev. Buduje katechetickú knižnicu. Venuje sa publikačnej činnosti. Nadväzuje kontakty a vymieňa si skúsenosti s domácimi a zahraničnými katechetickými úradmi. Menuje ho diecézny biskup na návrh riaditeľa DKÚ. Vyžaduje sa, aby mal úplné vysokoškolské teologické vzdelanie, odbor Katolícka teológia alebo vysokoškolské pedagogické vzdelanie so špecializáciou náboženská výchova, pedagogickú spôsobilosť vyučovať rímskokatolícke náboženstvo na základných a stredných školách. absolvovanú prvú kvalifikačnú skúšku, platnú kánonickú misiu a minimálne sedemročnú katechetickú prax..
4. Metodik pre pastoračnú katechézu. Pripravuje obsahovú a časovú realizáciu katechetického projektu v oblasti pastoračnej katechézy vo farnosti, rodine a v cirkevných skupinách.. Pripravuje a vedie metodické semináre a poskytuje metodické poradenstvo pastoračným katechétom a animátorom katechetických skupín. Menuje ho diecézny biskup na návrh riaditeľa DKÚ. Vyžaduje sa, aby mal úplné vysokoškolské teologické vzdelanie, odbor Katolícka teológia alebo iné vysokoškolské vzdelanie so zameraním na náboženskú výchovu, absolvované inovačné štúdium so zameraním na pastoračnú katechézu alebo absolvovanie štúdia v Diecéznej animátorskej škole, platnú kánonickú misiu a sedemročnú katechetickú prax. 
5. Metodik pre špeciálnu katechézu. Vedie katechézu pre špeciálne situácie, mentality a prostredia. Pripravuje a vedie metodické semináre a poskytuje poradenstvo v oblasti katechézy postihnutých a nespôsobilých, katechézy ľudí na okraji spoločnosti, katechézy pre diferencované skupiny ľudí a v oblasti katechézy podľa prostredia. Vyžaduje sa, aby mal úplné vysokoškolské teologické vzdelanie, odbor Katolícka teológia (odporúča sa vzdelanie so zameraním na špeciálnu katechézu a pedagogiku), absolvované inovačné štúdium so zameraním na pastoračnú katechézu alebo absolvovanie štúdia v Diecéznej animátorskej škole, platnú kánonickú misiu a sedemročnú katechetickú prax.   
6. Inšpektor rímskokatolíckeho náboženstva v škole a vo farnosti. Vykonáva katechetické inšpekcie v určených farnostiach. Je to kňaz poverený diecéznym biskupom. Vyžaduje sa, aby mal ukončené vysokoškolské teologické vzdelanie, odbornú a pedagogickú spôsobilosť vyučovať rímskokatolícke náboženstvo na základných školách, minimálne sedemročnú katechetickú prax. Odporúča sa, aby absolvoval inovačné štúdium so zameraním na školskú inšpekciu alebo pastoračnú katechézu.
7. Hospodársko-administratívny pracovník zabezpečuje hospodársko-administratívny chod úradu podľa Zásad hospodárenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Štatútu. Vedie účtovníctvo a vybavuje bežnú administratívnu agendu DKÚ. Technicky spracúva metodické materiály pre katechétov. Vedie štatistiku o katechéze a katechétoch. Zabezpečuje po hospodárskej a administratívnej stránke všetky podujatia DKÚ uvedené v Článku III. 
Menuje ho riaditeľ DKÚ. Pred prevzatím agendy, zloží ordinárovi alebo jeho delegátovi sľub, že bude dobre a verne spravovať majetok DKÚ. Vyžaduje sa, aby mal minimálne stredoškolské vzdelanie a päťročnú prax v administratíve a ekonomike.
8. Organizačnú štruktúru DKÚ Spišskej diecézy a vzájomné vzťahy jednotlivých útvarov určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ DKÚ po schválení diecéznym biskupom.
9. DKÚ Spišskej diecézy je prepojený na organizačnú štruktúru ústredia Spišskej diecézy (Biskupskú kúriu – úrad ) v stupni a spôsobom, akým ho určí diecézny biskup.  

 
Článok VII.Článok VII.
Ekonomické zabezpečenie Ekonomické zabezpečenie 

1. Rímskokatolícky biskupský úrad zabezpečuje priestory pre sídlo DKÚ Spišskej diecézy.. Zabezpečuje finančné zdroje na vybavenie úradu, mzdy a prevádzku. 
2. Hospodárenie DKÚ  Spišskej diecézy sa riadi Zásadami hospodárenia. 
3. DKÚ  Spišskej diecézy je samostatne právny subjekt. 
4. Zriaďovateľ má právo uskutočniť finančnú kontrolu DKÚ. 

		
Článok VIII.Článok VIII.
Záverečné ustanovenia Záverečné ustanovenia 

Štatút a jeho zmeny schvaľuje diecézny biskup. Štatút nadobúda platnosť podpisom diecézneho biskupa a zároveň týmto stráca platnosť doterajší štatút. 

	
                                      Schvaľujem štatút.
V Spišskom Podhradí                                                                                                 Dňa: 30.9.2004


	                                                                  	Mons. prof. ThDr. František TONDRA 
							diecézny biskup

                                       Štatút zaevidovaný.
 V Bratislave   11. októbra 2004    
                                                            
                                                                                     JUDr. Ján Juran
                                                                                     riaditeľ cirkevného odboru
                                                                                    Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

