
Rímskokatolícka farnosť 
sv. Košických mučeníkov, Humenné  

Dargovských hrdinov 22 

066 01 Humenné 

057 / 77 23 701, fara.humenne3@gmail.com 

 
Sviatosť birmovania  
Prihláška na prípravu 

 

 

 

Ku prihláške je nutné pripojiť krstný list birmovanca! 
(Dostanete vo farnosti / na fare, kde bol pokrstený.) 

 
Prihlášky spolu s krstným listom budeme preberať v stredu  11. septembra 2019  

na prvej mládežníckej sv. omši o 18:00. 
 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený (bola oboznámená) s priebehom a podmienkami 

prípravy k sviatosti birmovania.  

Svojím podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške a na birmovnom lístku 

pre potreby farských matrík. 

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s princípmi ochrany osobných údajov v 

Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. 

 

V Humennom dňa .....................   

 

podpis zák. zástupcu: ...........................  podpis birmovanca: ...........................   

Birmovanec 

Meno a priezvisko  

Adresa  

Telefón  
 
 

Škola  Ročník 

 

Zákonný zástupca birmovanca 
Meno a priezvisko  

Telefónny kontakt  



 

Prevádzkovateľ: Rímskokatolícka farnosť sv. Košických mučeníkov, Humenné 

sídlo: Dargovských hrdinov 6177/22, Humenné 066 01 IČO: 37941887 

Meno štatutárneho zástupcu: Mgr. Jozef Kozák 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

Dolupodpísaný/-á (zákonný zástupca) 

Meno, priezvisko: .................................................................................................................................... 

Bydlisko:  .................................................................................................................................... 

Dieťa: 

Meno, priezvisko: .................................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................................................................................................................... 

Bydlisko:  .................................................................................................................................... 

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov za účelom zverejňovania 
fotografií a videí zo slávnosti birmovania a farských aktivít: 

1. na webovom sídle prevádzkovateľa www.humenne3.rimkat.sk  súhlasím / nesúhlasím 

2. na sociálnych sieťach prevádzkovateľa      súhlasím / nesúhlasím 

3. v priestoroch verejne prístupných (kostol, farská nástenka)   súhlasím / nesúhlasím 

4. v tlačenom médiu vydávanom prevádzkovateľom    súhlasím / nesúhlasím 

5. v tlačenom médiu vydávanom inou osobou     súhlasím / nesúhlasím 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie na dobu neurčitú alebo do 
odvolania. 

 
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým 
spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné 
a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania 
súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 
 
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo 
na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na 
začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. 
Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na 
webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj 
prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným 
príjemcom bez môjho súhlasu. 
 
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, 
gdpr.kbs.sk 

 

V Humennom   dňa  ................................... 

......................................................... 
podpis



Rímskokatolícka farnosť 
sv. Košických mučeníkov, Humenné 

Dargovských hrdinov 6177 / 22 
066 01 Humenné 

 057 / 77 23 701       fara.humenne3@gmail.com      www.humenne3.rimkat.sk 

 

Sprievodný list - rodičia birmovancov 

Drahí rodičia, 

sviatosť birmovania nazývame aj sviatosťou „kresťanskej dospelosti“. Pre niekoľkými rokmi ste priniesli vaše 

malé dieťa do kostola, aby bolo pokrstené. Vtedy ste vy za neho vyznali vieru Cirkvi a zaviazali ste sa ho 

v tejto viere aj vychovávať. Teraz je rad na vašom dieťati, aby postupne preberalo zodpovednosť za svoj nie 

len občiansky, ale aj duchovný život. 

Každá dobrá príprava, aby mohla priniesť svoje ovocie, musí klásť na svojich účastníkov aj adekvátne 

požiadavky. Preto príprava v našej farnosti v školskom roku 2019 / 2020 bude prebiehať nasledovne: 

 začíname 11. septembra 2019 o 18:00 sv. omšou a prvým stretnutím, plánovaný termín birmovky je 

máj / jún 2020 (presný dátum určí Arcibiskupský úrad v Košiciach) 

 birmovanec odovzdá 11. 9. 2019 na prvom stretnutí vyplnenú prihlášku a svoj krstný list 

 prihlásiť sa do prípravy môžu prváci strednej školy a starší 

 

 

V rámci prípravy na kandidáta birmovky čaká a očakáva sa: 

 aktívna účasť (zapojenie sa do čítaní, nosenia obetných darov i spevu) na sv. omšiach pre mládež 

v stredu a na sv. omšiach v nedeľu a prikázané sviatky 

 týždenné stretnutia so svojou skupinkou a animátorom, spravidla v stredu  (max. 3 neúčasti) 

 2x do roka víkendová duchovná obnova 

o prvá 15.-17.11.2019 v Juskovej Voli s o. Jánom Kulanom (príspevok 15 €), druhá v jari 

(upresníme neskôr) 

o v prípade odôvodnenej neúčasti (choroba a pod.) adekvátna náhrada po konzultácii  

s p. kaplánom (napr. Púť radosti vo Vysokej nad Uhom) 

 veľmi povzbudzujeme k sviatosti zmierenia pravidelne každý mesiac, ideálne na prvý piatok 

 v závere prípravy každý z birmovancov absolvuje osobný pohovor s p. farárom 

 GOD ZONE TOUR v Prešove – 18.11.2019 (viac info: www.tour.godzone.sk) 

 Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) – sobota po Veľkej Noci 

 zároveň pozývame birmovancov zapojiť sa do aktivít organizovaných našou farnosťou 

 

 

V prípade viditeľného nezáujmu či odmietania birmovaneckej formácie môže dôjsť aj k oddialeniu birmovky 

na neskorší termín. Veríme však, že tento čas bude vzájomným obohatením.  

Zároveň povzbudzujeme a prosíme rodičov, aby modlitbou a  vlastným príkladom sprevádzali svoje deti, 

nielen počas tejto prípravy, ale po celý život. 

  



Rímskokatolícka farnosť 
sv. Košických mučeníkov, Humenné 

Dargovských hrdinov 6177 / 22 
066 01 Humenné 

 057 / 77 23 701       fara.humenne3@gmail.com      www.humenne3.rimkat.sk 

 

BIRMOVNÉ MENO 

 Po narodení dieťaťa mu rodičia vybrali krstné meno. Pri birmovke si dávame meno podľa ľubovoľného 

svätca, ktorého životný príbeh nás niečím inšpiruje. 

 Počas prípravy je vhodné prečítať si životopis svätca, ktorého si pri birmovke zvolím za svojho 

zvláštneho ochrancu. 

 

BIRMOVNÝ RODIČ 

 Birmovným rodičom môže byť krstný rodič alebo niekto iný, kto je už pobirmovaný a žije 

usporiadaným kresťanským životom natoľko, že je pre birmovanca vzorom a je ochotný pomôcť v 

duchovných otázkach a na ceste života viery. 

 Birmovanec do Veľkej noci nahlási birmovné meno a birmovného rodiča + prinesie aj krstný list 

birmovného rodiča, z ktorého je zrejmé, že birmovný rodič už bol pobirmovaný. 

 

Kódex kánonického práva: Kánon 874 (a 893) 

Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy birmovného (alebo krstného) rodiča, je potrebné: 

 aby zavŕšil šestnásty rok života,  

 aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný 

viere a úlohe, ktorú má prijať; 

 aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, 

 aby nebol otcom alebo matkou birmovanca. 

 


