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ŠTATÚT  FARSKEJ  RADY  

V BRATISLAVSKEJ GRÉCKOKATOLÍCKEJ EPARCHII 
 

  V súlade s kánonom 295 CCEO a vzhľadom na špecifické podmienky v Bratislavskej 

eparchii, nech sa vo farnostiach zriadi Rada, ktorá bude mať na starosti spoločné ekonomické 

a pastoračné záležitosti farnosti. Tým sa nevylučuje, aby tam, kde je to možné, boli tieto Rady 

v súlade s CCEO ustanovené samostatne. 
 

1. Názov 

Názov Rady je „Farská rada“ (FR) a v súlade s tradíciou našej Cirkvi sa môže nazývať 

aj „Zbor kurátorov“. 
 

2. Povaha a úloha FR 

2.1. Farská rada je pomocný orgán farára, ktorý navrhuje a prejednáva otázky týkajúce sa 

pastoračných a ekonomických záležitostí farnosti (kán. 295 CCEO) tak, aby sa čo 

najlepšie ohlasovalo Evanjelium o Ježišovi Kristovi, a aby farnosť bola živým 

svedectvom Božieho kráľovstva na zemi. 

2.2. FR nemá právnu subjektivitu pred Cirkvou ani pred občianskou spoločnosťou. Jej 

predsedom je ipso facto farár, ktorý farnosť zastupuje vo všetkých právnych 

záležitostiach ako jej štatutár (kán. 290 CCEO). 

2.3. Z charakteru Cirkvi ako hierarchicky usporiadaného spoločenstva vyplýva, že sú veci 

a otázky, o ktorých nemožno rozhodovať hlasovaním, ani vo farnosti, ani vo FR, lebo 

sú dané alebo prirodzeným Božím zákonom alebo pozitívnym Cirkevným právom. 

2.4. Farská rada nech sa zameria najmä na prácu a pomoc farárovi v oblasti ekonomickej 

a pastoračnej.  

2.5. Aj filiálky v ktorých sa slúži majú mať FR, aj keď nemajú svoj chrám. Počet členov 

týchto FR môže byť aj nižší ako uvádza tento štatút ale nikdy nie menej ako troch, 

vrátane farára. V takom prípade jedného člena volí farnosť, druhého menuje farár. 
 

3. Členovia  

3.1. Z úradu je členom FR iba farár (a jemu na roveň postavený, napr. administrátor), ktorý 

je súčasne jej predsedom. 

3.2. Do FR majú byť zvolení iba kresťania pevnej viery, dobrých mravov a odpovedajúcej 

múdrosti, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. (porov. kán. 273 § 4 a 408 CCEO). 

3.3. Ak to vyžadujú okolnosti, vo FR môžu byť členovia aj inej cirkvi sui iuris (kán.273 § 

3) 

3.4. Ak je to možné, vo FR majú byť funkcie hlavného kurátora, pokladníka a zapisova-

teľa. Kde to nie je možné, tieto funkcie môžu byť kumulované.  

3.5. Hlavný kurátor technicky zabezpečuje stretnutia FR. Spolu s pokladníkom má byť 

prítomný pri odovzdávaní a preberaní farnosti.  

3.6. Pokladník podľa pokynov farára, v súlade s cirkevným právom a občianskymi 

zákonmi spravuje farskú pokladňu a účty, vedie pokladničný denník a dbá na to, aby 

sa povinné platby odvádzali načas a zbierky a dary posielali v plnej výške na účel, na 

ktorý boli darcami určené.  

3.7. Ak pokladník nie je členom Farskej rady, v takom prípade FR vyberie pokladníka, 

ktorého musí schváliť farár. Takto zvolený pokladník zloží pred farárom a FR 

predpísaný sľub a potvrdí ho svojim podpisom. Podľa usmernenia farára by sa mal 

zúčastniť na každom zasadaní FR, ale bez hlasovacieho práva. 

3.8. Zapisovateľ zaznamenáva priebeh zasadaní. 

3.9. Zápisnice podpísané zapisovateľom a farárom sa archivujú na farskom úrade. 

3.10. Členovia FR majú zachovávať mlčanlivosť, okrem záležitostí, ktoré sú uznesením FR 

uznané za zverejniteľné. Záväzok mlčanlivosti zostáva aj po skončení členstva. 
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4. Voľby 

4.1. Podľa veľkosti farnosti a zváženia farára nech má FR primeraný, nepárny, počet 

členov (najmenej päť a najviac deväť, vrátane farára). 

4.2. Nadpolovičnú väčšinu FR volí ľud, druhú časť menuje farár. (pri počte členov FR 5 

bude tento pomer 3:1; pri siedmich 4:2; pri deviatich 5:3)  

4.3. Voliť kurátorov môžu všetci členovia farnosti (podľa kán. 408 CCEO), ktorí v deň 

voľby dovŕšili 14 rokov veku. 

4.4. Voľbe členov FR predchádza zostavenie kandidátky. Listina, na ktorú môžu veriaci 

zapisovať kandidátov sa verejne vyvesí aspoň 30 dní pred uskutočnením volieb. Na 

kandidátnu listinu môže člena, v súlade s čl. 3.2., navrhnúť hociktorý veriaci. Po 

týchto dňoch sa kandidátka uzavrie a oznámi sa deň a spôsob volieb. 

4.5. Z kandidátky nech sú vylúčení tí, ktorí nespĺňajú požadované podmienky (o ktorých sa 

hovorí v čl. 3.2.), alebo pre iné vážne dôvody, ktoré sa kandidátovi oznámia. 

4.6. Farár určí volebnú komisiu, ktorá dohliadne na nerušený a nestranný priebeh volieb, 

sčíta platné hlasy a oznámi farárovi výsledky. Voľby sú tajné. 

4.7. Kurátormi sa stanú tí, ktorí získali najviac hlasov, prijmú voľbu a zložia sľub.  

4.8. Menoslov kurátorov spolu s ďalšími základnými údajmi o nich (bydlisko, kontakt) 

zašle farár do 14 dní na eparchiálnu kúriu. 
 

5. Vznik a zánik členstva 

5.1. Predpísaný sľub skladajú zvolení a menovaní členovia FR pred svätou liturgiou, pred 

farským spoločenstvom, podľa možnosti v nedeľu. Text sľubu číta každý sám za seba, 

pričom má pravicu položenú na knihe svätého Evanjelia. Po prečítaní kurátor svoj 

sľub potvrdí podpisom. Podpísaný sľub opatrený farskou pečaťou a podpisom farára 

sa uchováva na farskom úrade. Text sľubu tvorí prílohu tohto Štatútu. 

5.2. Funkčné obdobie vo FR je päť rokov. Počet funkčných období jednotlivých členov je 

neobmedzený. Mandát členov, ktorí sa stali kurátormi dodatočne, je skrátený o už 

uplynuté obdobie od predchádzajúcich volieb. 

5.3. Členstvo vo FR zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia 

b) dobrovoľným zrieknutím sa členstva, ktoré bolo oznámené farárovi a FR 

c) zmenou domicília 

d) z veľmi vážnych dôvodov (zneužívanie právomoci, neospravedlnené neúčasti 

a pod.) môže farár odvolať ktoréhokoľvek člena FR, alebo s písomným súhlasom 

ordinára rozpustiť celú FR a do troch mesiacov sa postará o nové voľby. 

5.4. Členstvo vo FR je dobrovoľné, bez nároku na odmenu, okrem spravodlivej náhrady 

výdavkov pre členov, ktoré schváli Rada. 

5.5. Ak sa zníži počet členov a FR by bola nefunkčná, podľa tohto Štatútu sa uskutočnia 

doplňujúce voľby. Ak odstúpil člen menovaný farárom, farár menuje nového. 
 

6. Činnosť Farskej rady 

6.1. FR začína svoju činnosť v deň zloženia sľubu. 

6.2. Zastupuje jednotlivých veriacich a ich skupiny vo vzťahu k farárovi. 

6.3. FR plní najmä tieto úlohy v oblasti hmotnej: 

a) aspoň štyri razy v roku sa schádza, aby prerokovala aktuálnu situáciu vo farnosti 

b) okrem toho vždy, kedykoľvek ju farár zvolá, alebo o to požiada nadpolovičná 

väčšina členov 

c) napomáha pri správe majetku farnosti, ktorý chráni a zveľaďuje 

d) schvaľuje ročné vyúčtovanie farnosti 

6.4.   FR plní najmä tieto úlohy v oblasti pastoračnej: 

a) navrhuje a aktívne podporuje pastoračné aktivity pre dobro celej farnosti a Cirkvi 

b) rozvíja svoju činnosť katechetickú (deti, mládež, rodinu), liturgickú (kantori, zbory,  

čitatelia, miništranti, liturgický priestor), charitatívnu (starí, chorí, nevládni, rodiny 

v núdzi), pracovná a propagačná (výzdoba a upratovanie chrámu, tlačové materiály, 

webstránka, organizovanie brigád, spolupráca s občianskymi a politickými pred-

staviteľmi).  
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7. Stretnutia Farskej rady  

7.1. Každé stretnutie FR nech začína modlitbou a krátkou úvahou nad vybraným textom 

Cirkvi alebo Božieho slova. 

7.2. Farská rada je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov a farár.  

7.3. Uznesenia FR bez prítomnosti farára sú neplatné, iba ak by ich sám dodatočne, 

výslovne schválil. 

7.4. Program alebo dôvod zasadnutia FR určuje alebo na návrh kurátorov schvaľuje farár. 

Každý člen má právo navrhnúť do programu aj ďalšie body, ktoré sa, ak ich FR 

hlasovaním prijme, prerokujú hneď alebo na najbližšom zasadaní. 

7.5. Na jednotlivé zasadania môžu byť členmi rady alebo farárom prizvaní kaplán i ďalší 

veriaci, ak ich rada alebo skúsenosť môžu pomôcť pri riešení prerokovávaných otázok, 

avšak bez hlasovacieho práva. 

7.6. Hlasovania sa nemôže zúčastniť člen farskej rady, ak sa uznesenie má dotýkať jeho 

samotného, jeho manželského partnera, jeho príbuzných alebo ním zastúpených či 

splnomocnených osôb, ktorým by z tohto uznesenia vznikol úžitok alebo škoda. Ak by 

hlasoval, je také hlasovanie neplatné. 

7.7. Tajné hlasovanie sa má uskutočniť  vždy, ak o to požiada niektorý člen rady.  

7.8. Stanovisko zboru kurátorov si farár musí vypočuť: 

a) ak má mať farnosť jednorazový alebo postupný výdaj na jednu investičnú záleži-

tosť, ktorá prevyšuje 2-násobok priemernej mesačnej mzdy (PMM) v národnom 

hospodárstve za predchádzajúci rok, zverejnený Štatistickým úradom SR1 

b) ak sa má pristúpiť k stavebným úpravám na chráme, fare alebo iných budovách vo 

vlastníctve farnosti, hoci by aj neboli financované z prostriedkov farnosti 

c) pri prenájme farských nehnuteľností 

d) pri darovaní alebo predaji hnuteľného farského majetku do hodnoty 0,5-násobku 

PMM 

e) pri organizovaní väčších farských alebo iných spoločenských udalostí  

7.9. Súhlas zboru kurátorov je farár povinný mať: 

a) pri výstavbe nového chrámu 

b) pri výstavbe alebo kúpe novej farskej budovy, farského bytu 

c) pri predaji akejkoľvek časti nehnuteľného cirkevného majetku 

d) pri predaji hnuteľného majetku s hodnotou odhadovanou nad 0,5-násobok PMM 
 

8. Záverečné ustanovenia 

8.1. Cieľ tohto štatútu ako aj celej činnosti Cirkvi je dobro veriacich a spása duší. V tomto 

duchu ho treba chápať a uskutočňovať. 

8.2. Zmeny tohto štatútu schvaľuje bratislavský eparcha. 

8.3. Vznik alebo fungovanie už jestvujúcich farských rád nech sa upraví podľa noriem 

tohto štatútu. 

8.4. Tento štatút nadobudol platnosť dňa ......................................... 

 

 

 

..........................................................                 .......................................................          
                     eparchiálny biskup                                                                            protosynkel  

 
1 V roku 2009 to bolo 744,50€. 
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9. Príloha 

Formula kurátorského sľubu:  

Ja ... (povie meno) ...,  sľubujem pred tvárou všemohúceho Boha a pred zhromaždenou Cirkvou   

farnosti .............................., že zverenú službu vo Farskej rade budem plniť podľa najlepšieho 

svedomia a vedomia, v poslušnosti Božím a Cirkevným prikázaniam, v súlade s ustanoveniami 

eparchiálneho biskupa a v jednote so svojím farárom. 

Chcem svojím životom a prácou napomáhať dobru našej Cirkvi, zveľaďovať a chrániť  jej 

hmotné a duchovné hodnoty. 

Tak mi Pán Boh pomáhaj, v Trojici svätej jediný a toto Sväté evanjelium. 

 

 

V ......................... dňa ........................... 

 

 

 

 .........................................................   .................................................................. 
               podpis farára       podpis  člena FR 


