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Preambula

Schválením štatútu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Svätou stolicou,  t.  j.
Kongregáciou pre inštitúty zasväteného  života a spoločnosti  apoštolského života dochádza (ďalej  len
„Kongregácia“)  k zlúčeniu  Konferencie  vyšších  rehoľných predstavených  na Slovensku,  ktorej  štatút
schválila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dňa 15. febru-
ára 2016  a Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku, ktorej štatút bol schválený
Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života dňa 17. apríla 2015.  K
zlúčeniu  oboch  konferencií  dochádza  podľa  kán.  121  CIC  z dôvodov  duchovných,  pastoračných
i ekonomických potrieb, aby sa vyšší rehoľní predstavení spoločnými silami snažili o plnšie dosiahnutie
cieľa jednotlivých inštitútov,  o prerokovanie  spoločných záležitostí,  a o zavedenie primeranej  koordi-
nácie a spolupráce s Konferenciou biskupov Slovenska aj s jednotlivými biskupmi.

I. kapitola

Povaha a cieľ Konferencie

I.1 Podľa 23. článku dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfectae Caritatis a kán. 708–709 CIC sa vyšší
predstavení mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života, ktoré
pôsobia na území Slovenska, dobrovoľne združujú do Konferencie vyšších rehoľných predstave-
ných na Slovensku (ďalej len „Konferencia“). Konferencia vzniká schválením štatútu Apoštolskou
stolicou a je ňou zriadená ako cirkevná právnická osoba a ostáva pod jej najvyšším vedením
(porov. kan. 709, Pastor bonus čl. 109).

I.2 Rozhodnutia o rehoľných inštitútoch a spoločnostiach apoštolského života a ich členoch platia
rovnako pre mužské ako aj ženské inštitúty, okrem prípadov na základe dohovoru alebo vyplýva-
júcich z prirodzených vecí (porov. kan. 606).

I.3  Zachovávajúc  samostatnosť,  povahu  a ducha  jednotlivých  inštitútov,  cieľom  Konferencie  je
predovšetkým:
a) podporovať zasvätený život, začlenený do kontextu všeobecného poslania Cirkvi (Vita Consec-

rata, 35), vyjadrenie jednoty rehoľných inštitútov a hľadanie spôsobu na jej posilnenie, s re-
špektovaním osobitostí jednotlivých chariziem, 

b) propagovanie zasväteného života v Cirkvi a spoločnosti, 
c) propagovanie spoločných apoštolských a charitatívnych činností rehoľných inštitútov, ktoré

prispievajú dobru Cirkvi a jej obnove, 
d) riešenie otázok, ktoré sú spoločné pre rehoľníkov v Slovenskej republike, 
e) oboznamovanie rehoľníkov s cirkevnými dokumentmi, ktoré sa ich týkajú a napomáhanie ich

duchovnej obnove, 
f) udržiavanie častých a pravidelných kontaktov s Kongregáciou, 
g) udržiavanie aktívneho vzťahu plného dôvery s Konferenciou biskupov Slovenska i  s jednotli-

vými biskupmi (porov. Vita consecrata č. 53), 
h) spolupráca s inštitútmi iných foriem zasväteného života, 
i) spolupráca a vyjadrenie solidarity s konferenciami vyšších rehoľných predstavených iných kra-
jín, 
j)  snaha  o to,  aby sa  na území  Slovenskej  republiky  rovnomerne rozdelili  poslovia  evanjelia.

(porov. Perfectae caritatis č. 23).
I.4 Konferencia nezasahuje do vnútorného života a činnosti rehoľných inštitútov, rešpektuje ich sa-
mostatnosť.

II. kapitola
Zloženie a štruktúra Konferencie

2



II.1Členmi Konferencie v zmysle CIC 620 môžu byť vyšší predstavení ženských a mužských rehoľ-
ných inštitútov prítomných na území Slovenskej republiky, ktorí o to písomne požiadajú a záro-
veň sú vo svojich inštitútoch v jednej z týchto pozícií:
a) v pozícii právoplatného vyššieho predstaveného, ktorý riadi celý inštitút alebo jeho provinciu,

alebo jej časť, ktorá je jej postavená na roveň, so sídlom na území Slovenskej republiky;
b) v pozícii právoplatného predstaveného svojprávnych domov na území Slovenskej republiky;
c) v pozícii delegovaného predstaveného, ktorému bola daná právomoc nad komunitami na úze-

mí Slovenskej republiky od vyšších predstavených vlastného inštitútu so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky.

II.2 Členstvo vyššieho predstaveného v Konferencii zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením na základe písomného oznámenia predsedovi Konferencie,
b) zánikom funkcie vyššieho predstaveného,
c) neúčasťou na zhromaždení Konferencie trikrát za sebou, bez vážneho dôvodu,
d) ak napriek výzve a poskytnutej dodatočnej lehote nezaplatí členský príspevok za dva roky, tak

ako ho schváli zhromaždenie Konferencie (III.1, písm. b).

II.3 Orgánmi Konferencie sú:
a)  zhromaždenie Konferencie,
b)  predseda Konferencie a zástupca predsedu Konferencie,
c)  rada Konferencie,
d)  sekretariát Konferencie,
e)  komisie Konferencie.

II.4 Najvyšším orgánom Konferencie je zhromaždenie Konferencie.
 
II.5 Konferenciu riadi jej predseda, ktorý ju reprezentuje a zastupuje navonok. Predseda Konferencie

a zástupca  predsedu Konferencie sú štatutárni  zástupcovia Konferencie.  Konkrétne  rozdelenie
právomoci určuje osobitný interný predpis. V prípade, ak sa funkcia predsedu uvoľnila, alebo ak
predseda zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu, jeho právomoci
vykonáva zástupca predsedu Konferencie.  

II.6 Konferencia má svoju radu, ktorú tvoria predseda Konferencie, jeho zástupca a štyria členovia. 

II.7 Sekretariát Konferencie je administratívny orgán, ktorý zabezpečuje písomnosti a bežnú agendu
Konferencie. Tvorí ho sekretár, ekonóm a prípadne iní podľa rozhodnutia rady Konferencie.

II.8 Podľa aktuálnych potrieb Konferencia vytvára komisie na riešenie osobitných otázok,  ako je
napr. oblasť právna a ekonomická, cirkevno–sociálna, teologicko–spirituálna, oblasť pre výchovu
a vzdelávanie a pod. Tieto komisie spolupracujú s príslušnými komisiami Konferencie biskupov
Slovenska. Predsedom komisie je vždy člen Konferencie. 

III. kapitola
Tvorba a pôsobnosť orgánov Konferencie

III.1 Zhromaždenie Konferencie je zložené zo všetkých vyšších rehoľných predstavených rehoľných
inštitútov prítomných na území Slovenska a delegátov podľa bodu II.1 tohto štatútu a je najvyš-
ším orgánom Konferencie. Do pôsobnosti zhromaždenia Konferencie patrí:
a)   schvaľuje štatút Konferencie,
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b)   schvaľuje vnútorné predpisy a výšku členského príspevku podľa bodu IV.2,  
c)   volí predsedu Konferencie a zástupcu predsedu Konferencie, volí štyroch členov rady Konfe-
rencie,
d) schvaľuje volebný poriadok pre voľby predsedu Konferencie, zástupcu predsedu Konferencie a

členov rady Konferencie,
e)  rozhoduje o nakladaní s majetkom Konferencie,
f)  rozhoduje o založení a zrušení právnických osôb, ktoré budú vykonávať podnikateľskú čin-

nosť, nadácií, občianskych združení a pod., v súlade s dosahovaním cieľov Konferencie,
g)  rozhoduje o zrušení Konferencie.

III.2 Zhromaždenie Konferencie zvoláva predseda Konferencie. Dátum, čas a miesto nasledujúceho
riadneho zhromaždenia Konferencie sa zvyčajne dohodne na zhromaždení Konferencie, ak sa
nedohodne,  tak  predseda Konferencie  zvoláva riadne zhromaždenie Konferencie dvakrát  do
roka.  Predseda Konferencie najneskôr mesiac pred konaním zhromaždenia Konferencie písom-
ne zašle pozvánky a  program zasadnutia Konferencie, aby sa členovia Konferencie mohli na za-
sadnutie pripraviť. Nech vyšší rehoľní predstavení považujú prítomnosť na zhromaždení Konfe-
rencie za svoju morálnu povinnosť. Vyššieho predstaveného na zhromaždení Konferencie môže
zastúpiť poverený zástupca z vlastného inštitútu. Zástupca sa preukáže písomnou delegáciou na
zastupovanie na všetky práva a povinnosti na zhromaždení Konferencie, ktoré má jeho vyšší
predstavený, tento rozsah práv a povinností v delegácii nemožno obmedziť. 

III.3 Vyšší predstavený alebo delegát, ktorému funkcia predstaveného v jeho inštitúte skončila, bez-
odkladne oznámi túto skutočnosť predsedovi Konferencie a oznámi mu aj to, kto je jeho nástup-
com. 

III.4 Na návrh  rady,  zástupcu  predsedu  Konferencie,  jednej  tretiny  členov Konferencie  alebo   z
naliehavých dôvodov predseda Konferencie zvolá mimoriadne zhromaždenie Konferencie tak,
aby sa uskutočnilo do 30 dní, odkedy dostal návrh rady, zástupcu predsedu Konferencie, jednej
tretiny členov alebo v termíne, ktorý rada navrhne. Predseda Konferencie zariadi, aby pozvánku
na mimoriadne zhromaždenie   Konferencie  sekretár  odoslal  všetkým členom Konferencie v
lehote 7 dní odo dňa, kedy dostal takýto návrh na zvolanie mimoriadneho zhromaždenia Konfe-
rencie. V pozvánke uvedie dátum, čas a miesto konania mimoriadneho zhromaždenia Konferen-
cie a program zhromaždenia Konferencie. 

III.5 Zhromaždenie Konferencie, a to riadne alebo mimoriadne riadi predseda Konferencie.

III.6 Zhromaždenie Konferencie je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väč-
šina všetkých členov Konferencie. Na prijatie rozhodnutia zhromaždenia Konferencie je potreb-
ná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných. Ak sa takáto väčšina nedosiahne,  návrh nie je
schválený. Na prijatie rozhodnutia zhromaždenia Konferencie vo veciach uvedených v bode
III.1 písm. a), g) je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov Konferencie. Na prija-
tie rozhodnutia zhromaždenia Konferencie vo veciach uvedených v bode III.1 písm. d), e) je po-
trebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov Konferencie. 

III.7 Predseda Konferencie a zástupca predsedu Konferencie sú volení na zhromaždení Konferencie.
Pre platnosť voľby sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Konferencie.
Na zvolenie predsedu Konferencie a zástupcu predsedu Konferencie je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov prítomných členov Konferencie. Funkčné obdobie predsedu Konferencie a zá-
stupcu predsedu Konferencie je trojročné. Ak za predsedu Konferencie bol zvolený muž, tak zá-
stupcom predsedu Konferencie musí byť žena a opačne. 
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III.8 Členom rady Konferencie môže byť len člen Konferencie. Štyroch členov rady volí zhromaž-
denie Konferencie, a to dvoch mužov a dve ženy, nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
Konferencie. Rada Konferencie sa stretáva spravidla 4 krát do roka. Rada Konferencie sa uznáša
nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Do pôsobnosti rady Konferencie patrí:
a)  pripraviť program zhromaždenia Konferencie, 
b)  prerokovať aktuálne záležitosti,
c)  pripraviť návrhy uznesení pre zhromaždenie Konferencie.

III.9  Funkcia predsedu, zástupcu predsedu alebo člena rady zaniká:
a)  uplynutím funkčného obdobia troch rokov;
b)  smrťou; 
c)  zánikom funkcie vyššie predstaveného vo vlastnom inštitúte, o tejto skutočnosti upovedomí

radu;
d)  vzdaním sa funkcie; 
e)  odvolaním.

Predseda, zástupca predsedu a člen rady sa môžu vzdať funkcie písomne alebo ústne. Ústne sa
môže vzdať svojej funkcie na zasadnutí rady alebo zhromaždení Konferencie. Písomné vzdanie
sa funkcie doručí doporučene alebo osobne predsedovi Konferencie alebo zástupcovi predsedu
Konferencie, ak sa funkcie vzdáva predseda. Funkcia zaniká dňom, ktorý je určený v oznáme-
ní predsedu resp. jeho zástupcu o prijatí vzdania sa funkcie. 

Odvolať predsedu, zástupcu predsedu a člena rady môže Konferencia na svojom zasadnutí
nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.

III.10  Ak funkcia predsedu, zástupcu predsedu alebo člena rady zanikne pred uplynutím funkčného
obdobia:

a)  počas  zhromaždenia  Konferencie,  voľba  nástupcu  sa  vykoná  na  tom  istom  zasadnutí
zhromaždenia;

b)  v čase  medzi  zhromaždeniami  Konferencie,  voľba  nástupcu  sa  vykoná  na  najbližšom
zhromaždení Konferencie.

Voľba predsedu, jeho zástupcu alebo člena rady sa vykoná v súlade s volebným poriadkom,
ktorý schváli zhromaždenie Konferencie podľa bod III.1 písm. d) tohto Štatútu. Ak sa volí nový
predseda predčasne, po jeho zvolení Konferencia hlasovaním rozhodne, či sa mandát zástupcu
predsedu a členov rady predĺži o ďalšie 3 roky alebo sa uskutoční voľba nového zástupcu pred-
sedu a nových členov rady.

III.11   Ak predsedovi Konferencie zaniká funkcia predsedu z dôvodu, že prestal byť vo svojom in-
štitúte vyšším rehoľným predstaveným, tak na najbližšom zhromaždení Konferencie bude voľ-
ba nového predsedu. Až do zvolenia nového predsedu Konferencie, túto funkciu zastáva zá-
stupca predsedu Konferencie. 

III.12  Sekretára Konferencie menuje a odvoláva predseda so súhlasom rady. Sekretárom Konferencie
môže byť len rehoľník, ktorého vyšší predstavený je členom Konferencie. Funkčné obdobie sek-
retára je 4 roky. Ak by funkčné obdobie sekretára Konferencie malo skončiť v tom istom roku,
keď zanikne funkcia predsedu Konferencie, tak funkčné obdobie sekretára sa predlžuje o jeden
rok. Nech v záujme nadväznosti funkčné obdobie sekretára presahuje najmenej o jeden rok
funkčné obdobie predsedu.
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Úlohou sekretára Konferencie je:
 viesť administratívnu agendu Konferencie,
 vyhotovovať zápisnicu zo zhromaždenia Konferencie a stretnutí rady,
 spravovať registratúru a archív Konferencie,
 vedenie štatistík o personálnom stave a o iných dôležitých údajoch Konferencie a  rehoľ-

ných inštitútov,
 spolupráca s predsedami komisií,
 zostavenie informačníka Konferencie a jeho rozposlanie členom Konferencie aspoň raz roč-

ne. 

III.13 Ekonóm Konferencie zabezpečuje úlohy súvisiace s ekonomickou činnosťou Konferencie, práv-
nickými a finančnými vzťahmi v rámci Konferencie a s inými právnickými a fyzickými osoba-
mi. Menuje a odvoláva ho predseda so súhlasom rady Konferencie na dohodnuté obdobie.  
Funkciu ekonóma môže vykonávať fyzická alebo právnická osoba, ktorá pochádza z prostredia
lojálneho k činnosti cirkevných inštitúcii, ktorá doloží doklad o bezúhonnosti, ako aj doklad
o odbornom vzdelaní. 

Úlohou ekonóma Konferencie je: 
 zodpovedať za vedenie  majetkovej,  účtovnej,  daňovej  a personálnej  agendy a za včasné

plnenie povinností vyplývajúcich z ich vedenia,
 efektívne a hospodárne nakladanie s majetkom Konferencie,
 raz ročne predložiť zhromaždeniu Konferencie správu o hospodárení Konferencie,
 zastupovať  Konferenciu  na  zasadnutiach,  v ktorých  ide  o finančné  a majetkové  otázky

Konferencie a jednotlivých inštitútov. 

III.14 Členov komisií menuje a odvoláva predseda Konferencie po vypočutí mienky členov rady. Ná-
vrhy na vymenovanie alebo odvolanie členov komisie predkladajú členovia Konferencie. Člen-
mi komisie môžu byť aj odborníci z radov laikov. Predsedom komisie je zvyčajne člen rady
Konferencie, ktorého menuje a odvolá predseda Konferencie so súhlasom rady. 

Funkčné obdobie člena komisie je trojročné. Členstvo v komisii zaniká uplynutím funkčného
obdobia,  vzdaním sa,  odvolaním. Člen komisie  sa môže vzdať svojho členstva oznámením
svojho rozhodnutia predsedovi komisie. 

IV. kapitola
Hospodárenie s majetkom Konferencie

IV.1 Konferencia môže mať príjmy:
a)   z členských príspevkov, 
b)   z darov,
c)   zo štátneho rozpočtu,
d)   iné príjmy získané v súlade s kánonickým právom a právnymi predpismi Slovenskej repub-

liky.

IV.2  Na činnosť Konferencie nech prispievajú členovia vo výške, ktorú schváli zhromaždenie Konfe-
rencie.

IV.3  Zhromaždenie Konferencie každý rok schváli rozpočet.

IV.4 Predseda Konferencie je povinný po uplynutí kalendárneho roka predložiť zhromaždeniu Kon-
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ferencie  správu  o hospodárení,  teda  o príjmoch  a  výdavkoch,  či  sa  hospodárilo  v súlade  so
schváleným rozpočtom podľa bodu IV.3.  

V. kapitola
Záverečné ustanovenia

V.1  Apoštolský nuncius a biskupský delegát Konferencie biskupov Slovenska nech sú pozvaní na
zhromaždenie Konferencie, a takisto na rokovania v prípadoch, ktoré si podľa mienky rady vy-
žadujú ich prítomnosť. Včas nech sú informovaní o mieste, dátume a pripravovanom programe
budúceho zasadania. Zápis z rokovania zhromaždenia Konferencie nech sa pravidelne posiela
apoštolskému nunciovi na Slovensku.

V.2  O zmene tohto štatútu, alebo zrušení Konferencie rozhoduje najmenej dvojtretinová väčšina
členov Konferencie, ale platnosť tohto rozhodnutia nastáva až po schválení Apoštolskou stoli-
cou (porov. kan. 709, Pastor bonus čl. 109).

V.3. V prípade schváleného zániku Konferencie sa v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky
vykoná  zánik  Konferencie  ako  zánik  právneho subjektu  bez  likvidácie  a bez  nástupníckeho
práva. O majetkovom a finančnom vyrovnaní rozhodne zhromaždenie Konferencie na svojom
záverečnom zasadnutí.  Pre platnosť takéhoto rozhodnutia sa vyžaduje dvojtretinová väčšina
všetkých členov Konferencie a následne schválenie Svätej stolice. 

Návrh  schválený  dvojtretinovou  väčšinou  hlasov  na  plenárnom  zasadnutí  Konferencie  vyšších
rehoľných predstavených na Slovensku, v Modre – Harmónii, dňa 12. 10. 2017.

Návrh schválený dvojtretinovou väčšinou hlasov na plenárnom zasadnutí Konferencie vyšších pred-
stavených ženských rehôľ na Slovensku, v Modre – Harmónii, dňa 12. 10. 2017.

Štatút schválený Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života,
v Ríme, Vatikán, dekrétom č. Prot. n. Sp.R. 1924/2017 účinným od 1. 1. 2019.

7


	Štatút
	KonferenciE
	vyšších rehoľných predstavených
	NA SlovenskU

