
 

ŠTATÚT 
Piaristickej fraternity na Slovensku 

Názov:  Piaristická fraternita na Slovensku 
Sídlo: Piaristická 8, 949 01  Nitra 

I. Všeobecné ustanovenia 
  

1. Piaristická fraternita na Slovensku, ďalej len ,,Fraternita”, je podľa kánonov 303 a 312 
Kódexu kánonického práva verejným združením veriacich, ktorí vedú apoštolský život a snažia 
sa o kresťanskú dokonalosť, ako prejav charizmatickej spolupráce laikov a rehoľníkov Rehole 
piaristov na Slovensku. 

2. Fraternita bola založená na základe dokumentu Generálnej rady ,,Fraternita piaristických 
škôl” (Rím, 2010) a na základe potrieb členov schválených vyšším predstaveným - 
provinciálom Rehole piaristov na Slovensku.  

  
3. Každý člen Fraternity zložil osobný sľub počas Eucharistie celebrovanej v spoločenstve 
veriacich. 

  
4. Miestna Fraternita pracuje v spojení a spolupráci s miestnou komunitou rehole.  
  

5. Príslušníci všetkých Miestnych Fraternít v Slovenskej provincii tvoria Piaristickú fraternitu 
na Slovensku.  

  

II. Ciele a činnosti Fraternity 

  
6. Základným cieľom Fraternity je pomôcť každému zo svojich členov nasledovať Ježiša 
Krista a žiť charizmu svätého Jozefa Kalazanského.  
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7. Členovia Fraternity žijú zhodne s kresťanským povolaním a piaristickou spiritualitou.  

  

8. Konkrétne ciele, ktoré si stanovujú členovia Fraternity, sú nasledovné:  
a) budovať vzťah s Bohom, hlboko poznávať osobu Ježiša Krista a Božie slovo na osobnej 

úrovni aj na úrovni spoločenstva Fraternity; 
b) modliť sa a postiť za spoločenstvo Fraternity a hľadať spôsob jej napredovania; 
c) nechať sa formovať a duchovne viesť v charizme sv. Jozefa Kalazanského; 

d) spolupracovať na rozvoji piaristických škôl a poslaní piaristov v starostlivosti o deti a 
mládež; 

e) chrániť dobré meno piaristických diel, ich povesť a povesť ich členov; 
f) týždenne sa zúčastňovať a pomáhať pri Eucharistii, pokiaľ je to možné spoločne s    

piaristickou komunitou; 
g) materiálne podporovať činnosť Fraternity. 

III. Členovia Fraternity 

  
8. Členmi Fraternity sa môžu stať osoby, ktoré: 

a) sa rozhodli spolupracovať s piaristami a nastúpia na cestu kresťanskej formácie; 
b) podajú písomnú žiadosť a so súhlasom Miestnej rady Fraternity zložia sľub; 

c) zaplatia členský príspevok stanovený Provinciálnou radou Fraternity; 
d) členmi Fraternity sa môžu stať taktiež rehoľníci po získaní povolenia od príslušného 

provinciálneho predstaveného. 
  

  9. Členovia Fraternity: 
a) na začiatku nového kalendárneho roku obnovujú sľuby, ktoré svojho času zložili 

(najneskôr však v termíne, v ktorom ich zložili predtým); 
b) skladajú dočasné sľuby a môžu sa, po osobnom rozlišovaní, rozhodnúť, že príjmu sľuby 

na dobu neurčitú - v tomto prípade príslušnú žiadosť predložia Miestnej rade Fraternity; 
c) po získaní súhlasu Miestnej rady Fraternity môžu zložiť sľub na dobu neurčitú, vstupujúc 

tak do Fraternity definitívnym spôsobom; 
d) po starostlivom zvážení, a to z vlastného podnetu alebo na základe rozhodnutia, je možné 

sľuby anulovať; 

e) rozhodnutie o vylúčení člena z Fraternity je v kompetencii Provinciálnej rady Fraternity a 
to na žiadosť Miestnej rady Fraternity; 

f) do služby Fraternity sa môžu zapojiť aj osoby, ktoré nie sú jej členmi; 
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g) v prípade, že sa do služby Fraternity zapoja osoby, ktoré nie sú jej členmi, ide o situáciu 
dočasnú; 

h) uskutočňovanie takejto praxe sa deje pod dohľadom Miestnej rady Fraternity. 
  

  

IV. Organizačná štruktúra a princípy služby Fraternity 
  

10. Valné zhromaždenie: 

i) je najvyšším orgánom Piaristickej fraternity na Slovensku, jeho uznesenia sú záväzné pre 
všetkých členov i pre všetky orgány; 

j) jeho členmi sú všetci členovia Fraternity; 
k) prijíma a mení stanovy Fraternity, kontroluje hospodárenie združenia, volí predsedu 

Fraternity a členov Provinciálnej rady Fraternity, rozhoduje o zrušení Fraternity, prijíma 
správu o činnosti Provinciálnej rady Fraternity a ostatných orgánov, schvaľuje rozpočet 
Fraternity a rozhoduje o ďalších veciach, ktoré do jej výlučnej pôsobnosti zveruje tento 
štatút; 

l) rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov; 
m) zasadá miminálne raz za rok. 

11.  Provinciálna rada Fraternity: 
a) je najvyšším orgánom Fraternity v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia; 

b) pozostáva z predsedu Fraternity, vedúceho člena každej Miestnej rady Fraternity, ktorí 
boli zvolení valným zhromaždením a jedného rehoľníka, ktorý je menovaný pátrom 
provinciálom; 

c) je uznášaniaschopná, ak je prítomná najmenej polovica členov Provinciálnej rady 
Fraternity; 

d) prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou; 
e) dohliada na plnenie cieľov, stará sa o nadväzovanie kontaktov, iniciuje a koordinuje 

činnosť Fraternity, navrhuje rozpočet, plán činnosti, zvoláva zasadnutia Valného 
zhromaždenia, ktorému predkladá správu o činnosti, rozhoduje o príspevku a jeho výške 
pre jednotlivé Miestne Fraternity; 

f) je volená na tri roky; 
g) schádza sa najmenej dvakrát za rok. 

12. Miestna rada Fraternity: 
a) dohliada na činnosť Miestnej Fraternity; 
b) pozostáva z vedúceho a dvoch členov; 
c) vedúci Miestnej rady Fraternity je volený valným zhromaždením; 
d) členovia sú volení členmi Miestnej Fraternity; 
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13.  Miestna Fraternita: 
a) je základnou organizačnou jednotkou Fraternity; 
b) o jej vzniku a zániku rozhoduje Provinciálna rada Fraternity; 
c) nemá právnu subjektivitu. 

14. Predseda Fraternity: 
a) je štatutárnym zástupcom Fraternity a je volený spomedzi členov Valným zhromaždením, 

jeho zvolenie musí byť potvrdené provinciálom Rehole piaristov na Slovensku, v 
opačnom prípade sa jeho voľba opakuje; 

b) reprezentuje a rokuje v mene združenia; 
c) pripravuje, zvoláva, vedie a rozpúšťa zasadnutia Provinciálnej rady Fraternity; 
d) pripravuje správu o činnosti združenia, o činnosti Provinciálnej rady Fraternity a o 

hospodárení Fraternity za uplynulé obdobie; 
e) vymenováva vedúceho Miestnej rady Fraternity na základe spoločného návrhu členov 

Miestnej Fraternity 

V. záverečné ustanovenia 

 15. Zmeny tohto štatútu Fraternity môžu byť uskutočnené Valným zhromaždením Piaristickej 
 fraternity na Slovensku, 2/3 väčšinou hlasov, za prítomnosti aspoň polovice členov  
 Fraternity. Aby zmeny mohli nadobudnúť účinnosť, musia získať súhlas Generálnej rady  
 Fraternity a provinciálneho predstaveného Rehole piaristov na Slovensku. 

16. Všetky ďalšie potrebné usmernenia činnosti Fraternity upravujú vnútorné smernice, ktoré 
 schvaľuje Provinciálna rada Fraternity. Tie nesmú byť v rozpore so Štatútom a budú  
 sledovať záujmy Fraternity. 

 17. Po získaní súhlasu Generálnej rady Fraternity Rehole piaristov tento štatút vstúpi do  
 platnosti rozhodnutím provinciálneho predstaveného Rehole piaristov na Slovensku  
 dňa 5. októbra 2016. 
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