
STANOVY 
Bratislavskej arcidiecéznej charity 

Preambula 
Bratislavská arcidiecézna charita (d'alej BACH) je povolaná k službe v duchu evanjeliového 
príkazu lásky k Bohu a blížnemu, čím napomáha napÍňať sociálnu náuku Cirkvi. 

Článokl. 
Základné ustanovenia 

1. Apoštolskou konštitúciou Slovachiae Sacrorum Antistites Jeho Svatosti pápeža Benedikta 
XVI. datovanou 14. februára 2008 Prot. N. 621/2003 (ďalej len „apoštolská konštitúcia") 
hola vyhlásená územná reorganizácia Bratislavsko-tmavskej cirkevnej provincie. 
Apoštolská konštitúcia určila zmeny hraníc diecéz, zmeny hraníc cirkevných provincií 
a na základe nej vznikli nové diecézy. Na základe apoštolskej konštitúcie má 
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza právnu kontinuitu a je právnym 
nástupcom po Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavsko-tmavskej arcidiecéze na územiach 
dekanátov nazvaných: Bratislava (Bratislava-stred, Bratislava-juh, Bratislava-sever), 
Senec, Pezinok, Malacky, Šamorín, Šaštín, Senica a Skalica, ktoré v súčasnosti tvoria 
územie Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy. 

2. V zmysle stanov schválených dňa 08.10.1996, pod.č. 3743/96, ktoré nadobudli účinnosť 
dňa 01.01.1997 hola zriadená Bratislavská katolícka charita. V súlade s Apoštolskou 
konštitúciou, so zákonom č. 308/91 Zb. a Kódexom kanonického práva Kan. 114 §2 
(ďalej len „CIC") je jej zriaďovatel'om Bratislavská arcidiecéza. 

3. Rozhodnutím zriaďovatel'a - Bratislavskej arcidiecézy sa mení názov - označenie 

subjektu: Bratislavská katolícka charita, ktorá odo dňa nadobudnutia účinnosti týchto 
stanov bude vystupovať pod označením: Bratislavská arcidiecézna charita. 

4. BACH vyvíja činnost' na celom území Bratislavskej arcidiecézy. 
5. BACH je samostatný právny subjekt Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. 
6. BACH je jedným so subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite. 
7. BACH má sídlo na adrese: Krasinského 6, 821 04 Bratislava. 

Článok II. 
Poslanie Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. Poslaním BACH je verejnoprospešná činnosť poskytovaním charitatívnych, sociálnych, 
zdravotníckych, humanitámych, poradenských, výchovno-vzdelávacích, hmotných i 
duchovných služieb právnickým a fyzickým osobám bez ohl'adu na rasu, národnosť a 
náboženstvo. 

2. BACH za účelom napÍňania svojho poslania: 
• zriaďuje a prevádzkuje zariadenia sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy, 
• vykonáva sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu v zmysle platnej 

legislatívy, 
• poskytuje špecializované sociálne poradenstvo a prevenciu, psychologické 

poradenstvo, právne poradenstvo a iné poradenské služby, 
• poskytuje stacionámu, ambulantnú a terénnu zdravotnú a hospicovú starostlivosť, 
• vykonáva terénne služby v zmysle platnej legislatívy - opatrovatel'ská služba, 

streetwork a pod., 
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• vykonáva pedagogickú činnost', zriaďuje školiace centrá a organizuje vzdelávanie 
pre zamestnancov, dobrovol'níkov a verejnosť, 

• zriaďuje chránené pracoviská a dielne, chránené bývanie, ubytovne, 
• organizuje zbierky za účelom sociálnej a humanitárnej pomoci, 
• poskytuje domácu a zahraničnú sociálnu a humanitámu pomoc, 
• vykonáva vydavatel'skú činnost' súvisiacu so svojím poslaním. 

3. Za účelom plnenia svojho poslania podl'a čl. II odseku 1. a 2. móže vykonávat' 
ekonomické aktivity. Za tým istým účelom moze užívat' prijmy dosiahnuté 
z ekonomického využívania svojho majetku a prijmy z podnikania 

4. Svoje poslanie rozvíja aj prostredníctvom farských charit a dobrovol'níkov. 
5. BACH spolupracuje s cirkvami, rehol'ami, štátnou správou a samosprávou, diecéznymi 

charitami, neziskovými organizáciami a združeniami, školami, nadáciami, právnickými 
a fyzickými osobami v tuzemsku a zahraničí. 

Článok III. 
Orgány Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. Rada - najvyšší orgán, 
2. Riaditel' - štatutárny orgán, 
3. Sekretariát - výkonný orgán, 
4. Kontrolná komisia - kontrolný orgán, 
5. Zbor konzultantov - poradný orgán. 

Článok IV. 
Rada Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. Rada BACH je najvyšší orgán BACH. Má pat' členov. 
2. Predsedom rady BACHje arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy. 
3. Členovia rady BACH sú: 

arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy , 
pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy, 
dekan Bratislavy - stred, 
riaditel' BACH, 
jeden zástupca zariadení BACH menovaný arcibiskupom Bratislavskej 
arcidiecézy. 

4. Kompetencie rady: 
• schval'uje rozpočet BACH na príslušný kalendámy rok, 
• vypracúva návrhy zmien stanov, 
• schval'uje organizačný poriadok, jeho zmeny a doplnky, 
• schvafuje vlastný rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky, 
• može navrhnúť arcibiskupovi Bratislavskej arcidiecézy kandidátov na riaditel'a 

BACH, 
• može podat' návrh na odvolanie riaditel'a, 
• schval'uje ročnú účtovnú závierku, 
• schval'uje koncepciu rozvoja, 
• na návrh riaditel'a BACH menuje a odvoláva zástupcu riaditel'a BACH. 

5. Rada rozhoduje nadpolovičnou vačšinou všetkých členov. 
6. Rada sa schádza minimálne dvakrát ročne 
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7. Zápisnice zo zasa~nutia Rady sa uchovávajú minimálne za obdobie posledných 5 
rok o v 

Článok V. 
Riaditel' Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. Riaditel' je štatutámym zástupcom BACH, zastupuje ju navonok a koná v jej mene. 
2. Riaditel'a menuje a odvoláva arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy. 
3. Funkčné obdobie riaditel'a BACH sú 3 roky, po tomto období sa prehodnocuje jeho 

činnost' s možnosťou opatovného menovania. Arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy može 
riaditel'a BACH odvolat' aj pred uplynutím funkčného obdobia. 

4. Riaditel' riadi a zodpovedá za činnost' BACH. 
5. Riaditel' má právo zriaďovať poradné orgány BACH. 
6. Riaditel'a zastupuje v neprítomnosti zástupca riaditel'a. 
7. Riaditel' uzatvára, mení a ukončuje pracovnoprávne vzťahy s pracovníkmi BACH. Má 

právo delegovat' právomoci. 
8. Riaditel' zriaďuje sekretariát BACH. 
9. Riaditel' predkladá Rade BACH výsledok hospodárenia za predchádzajúce účtovné 

obdobie 
1 O. Riaditel' plní ďalšie úlohy, ktorými bol poverený Radou BACH a ktoré mu vyplývajú 

z týchto Stanov. 

Článok VI. 
Kontrolná komisia Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. Kontrolná komisia je kontrolným orgánom A. 
2. Kontrolná komisia má troch členov. 
3. Predsedom kontrolnej komisie je riaditel' úradu Bratislavskej arcidiecézy. 
4. Členmi kontrolnej komisie sú: 

riaditel' úradu Bratislavskej arcidiecézy, 
ekonóm Bratislavskej arcidiecézy poverený arcibiskupom Bratislavskej 
arcidiecézy, 
ekonóm BACH. 

5. Predseda zvoláva komisiu podl'a potreby, najmenej však jeden krát ročne. 
6. Do kompetencie kontrolnej komisie patrí: 

• kontrola hospodárenia a vynakladania prostriedkov BACH, 
• kontrola kvality služieb BACH, 
• preverovanie podnetov a sťažností na činnost' BACH, 
• upozorňovanie na nedostatky v činnosti BACH, navrhovanie opatrení na ich 

odstránenie. 

Článok VII. 
Zbor konzultantov Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. Zbor konzultantov je poradný orgán riaditel'a. 
2. Zbor konzultantov tvoria: 

• osoby arcibiskupom Bratislavskej arcidiecézy starostlivosťou o charitu v arcidiecéze, 
• vedúci všetkých jednotlivých účelových zariadení BACH, 
• externí spolupracovníci - odborníci, špecialisti prizývaní ad hoc. 

3. Zbor konzultantov sa schádza v prípade potreby (zakladanie nových centier, riešenie 
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odborných problémov a pod.). 

Článok VIII. 
Farské charity 

1. Farskú charitu zriaďuje riaditel' BACH na základe žiadosti duchovného správcu farnosti , 
po predchádzajúcom odsúhlasení radou BACH. 

2. Poslaním farskej charity je začlenit' miestnu cirkev do realizácie svedectva lásky 
k blížnemu. 

3. Farská charita pracuje na základe dobrovol'nosti. 
4. Duchovný správca farnosti je predsedom farskej charity. Farskú charitu riadi koordinátor, 

kterého na návrh miestneho duchovného správcu menuje a odvoláva riaditel' BACH. 
Koordinátor farskej charity vykonáva svoju funkciu na princípe dobrovol'nosti. 

ČlánokX. 
Zariadenia Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. A zriaďuje zariadenia v súhlase s platnou legislatívou ústavného i neústavného charakteru 
podl'a potreby lokality, v ktorej pósobí. 

2. Zariadenia sú organizačnou zložkou BACH bez právnej subjektivity. 
3. Za činnost' zariadenia odbome aj organizačne zodpovedá vedúci, kterého menuje a 

odvoláva riaditel' BACH. 

Článok XI. 
Hospodárenie Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. BACH vlastní hnutel'ný a nehnutel'ný majetek. Tento majetek, ako aj všetky výnosy z 
neho a z vlastnej hospodárskej činnosti a služieb využíva na napÍňanie svojho poslania. 

2. Hospodárenie s nehnutel'ným majetkem, ktorý nie je vo vlastníctve BACH sa riadi 
príslušnou zmluvou a platnou legislatívou. Výnosy v tohto majetku užíva podl'a ods. 1. 

3. Za hospodárenie s majetkem zodpovedá riaditel' BACH. 
4. Financovanie činnosti BACH: 

• z dotácií zo štátneho rozpočtu, 

• z príspevkov obcí a Hl. mesta Bratislavy, 
• zo zbierok konaných v kostoloch podl'a CIC a z verejných zbierok, 
• z výnosov z vlastnej činnosti, 
• z darov, dedičstiev a pozostalostí, 
• zo sponzorských darov, 
• z odvedených daní fyzických a právnických osób, 
• z darov a príspevkov zo zahraničia, 
• z projektov a grantov. 

5. Všetky organizačné zložky BACH vedú o svojom hospodárení evidenciu podl'a platnej 
legislatívy. 

6. Výsledek hospodárenia za kalendámy rok predkladá riaditel' Rade BACH a zriaďovatel'ovi 
- Bratislavskej arcidiecéze vždy do 30. apríla nasledujúceho roka. 
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Článok XII. 
Znak Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. Znak BACH tvorí znak Caritas Intemationalis - kríž s lúčmi podl'a prílohy č. 1. 
2. Príloha č. l /a je logo BACH. 

Článok XIII. 
Zánik Bratislavskej arcidiecéznej charity 

1. A može zaniknúť iba z rozhodnutia zriaďovatel'a - arcibiskupa 
2. V prípade zániku BACH lmutel'ný a nehnutel'ný majetok prechádza do vlastníctva 

Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy. 

ČlánokXIV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Stanovy Bratislavskej arcidiecéznej charity schválil jej zriaďovatel' štatutár 
Bratislavskej arcidiecézy, dňa 27. 11. 2013. 

2. Stanovy Bratislavskej arcidiecéznej charity nadobúdajú účinnost' dňa 27.11. 2013. 
3. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa nahrádzajú a rušia predchádzajúce stanovy 

schválené dňa 28.11.2008, pod číslom 1824/08, ktoré nadobudli účinnost' dňa 28.11 .2008. 

V Bratislave, dňa 27 .11.2013 

Nr. : 5107/2013 

5 
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Mons. Stanislav Zvolenský 
arcibiskup metropolita 



Stanovy zaevidované 
V Bratislave 27. novembra 2013 
Číslo : MK-2998/2013-260/21478 

• 

JUD . Ján J u r a n 
riadit cirkevného odboru 

misterstva kultúry 
lovenskej republiky 



BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZNA

Príloha č. 1

Príloha č. 1/a


