Štatút kolégia konzultorov
1. Povaha a cieľ
1. Kolégium konzultorov (ďalej KK) tvoria kňazi, ustanovení podľa kánona 502 Kódexu
kánonického práva, aby poskytovali arcibiskupovi radu vo finančných,
administratívnych a iných dôležitejších záležitostiach týkajúcich sa riadenia arcidiecézy
a vykonávali ďalšie úlohy, predpísané Kódexom kánonického práva alebo ktoré KK
zveril arcibiskup.
2. KK nie je právnickou osobou, ale kolégiovým zoskupením osôb (kán. 115 § 2; 127 § 1).
KK má poradný ako aj rozhodujúci hlas.
3. Diecézny biskup je povinný ustanoviť KK z členov Presbyterskej rady.
4. KK sa riadi predpismi Kódexu kánonického práva a týmto štatútom.
2. Úloha, povinnosti a práva
1. Úlohou KK je pomáhať arcibiskupovi v riadení arcidiecézy podľa noriem práva, aby sa
čo najväčšmi vzmáhalo pastoračné dobro Božieho ľudu. Má poslúžiť arcibiskupovi radou
v záležitostiach určených zákonom, týmto štatútom a vo veciach týkajúcich sa posvätenia
veriacich, viery a mravov.
2. Súhlas KK arcibiskup potrebuje k platnosti nasledujúcich administratívnych úkonov po
obdržanom súhlase diecéznej ekonomickej rady:
a) na úkony, ktoré určila KBS za mimoriadnu správu ekonomického charakteru
(kán. 1277)
b) na scudzenie majetkov arcidiecézy alebo právnickej osoby podriadenej arcibiskupovi,
ak sa hodnota majetku pohybuje medzi najnižšou a najvyššou sumou určenou KBS
(kán. 1292 § 1)
c) k požiadaniu dovolenia Apoštolského stolca, ak ide o scudzenie vecí, ktorých hodnota
prevyšuje najvyššiu sumu, alebo o veci darované Cirkvi sľubom, alebo o cenné
z umeleckého alebo historického hľadiska (kán. 1292 § 2)
d) pre akúkoľvek transakciu, ktorou by sa zhoršil majetkový stav právnickej osoby
(kán. 1295)
e) na prenájom cirkevných majetkov, o ktorom hovoria normy KBS.
3. Vypočutím mienky KK je arcibiskup viazaný k platnosti nasledujúcich administratívnych
úkonov (po vypočutí mienky diecéznej ekonomickej rady):
a) pred úkonmi väčšieho významu (kán. 1277)
b) k formulovaniu a vydaniu smerníc správy cirkevného majetku arcidiecézy a verejných
právnických osôb, ktoré podliehajú riadeniu arcibiskupa (kán. 1276 § 2)
c) pred scudzením nehnuteľného majetku arcidiecézy a diecéznych inštitúcii, ktorého
hodnota nepresiahla spodnú hranicu spomínanú kán. 1292
d) k administratívnym úkonom správy majetku arcidiecézy, ak ide o vyššiu sumu
e) pred udelením súhlasu k prenájmu cirkevného majetku arcidiecézy alebo právnických
osôb podliehajúcich arcibiskupovi – či ide o hnuteľný alebo nehnuteľný majetok – ak
to požadujú normy KBS (kán. 1297)
f) k vymenovaniu alebo odvolaniu diecézneho ekonóma (kán. 494).
4. KK môže poslúžiť arcibiskupovi svojou mienkou v ďalších záležitostiach celkového
riadenia arcidiecézy, ktoré sú podľa úsudku arcibiskupa vážnejšieho významu alebo ak
ide o kánonické sankcie voči kňazom.
5. Úlohy spojené s riadením diecézy počas hateného biskupského stolca (sede impedita):
a) zvoliť kňaza, ktorý má riadiť diecézu, ak niet biskupa koadjútora, alebo je hatený,
alebo ak diecézny biskup neurčil dočasného administrátora podľa kán. 413 § 1

b) prijať od biskupa koadjútora alebo pomocného biskupa vymenovaciu apoštolskú
listinu (kán. 404 § 1 a § 3).
6. Úlohy počas vakantného biskupského stolca (sede vacante):
a) informovať Apoštolský stolec o smrti biskupa, ak niet pomocného biskupa
b) kolegiálne riadiť diecézu do zvolenia administrátora, ak niet pomocného biskupa,
alebo ak Apoštolský stolec špecificky neurčil ináč (kán. 419)
c) zvoliť diecézneho administrátora do ôsmich dní od prijatia správy, že biskupský stolec
je vakantný (kán. 421 § 1) a zúčastniť sa na zložení vyznania viery, ktoré má urobiť
diecézny administrátor (kán. 833.4°)
d) plniť úlohy presbyterskej rady počas vakantného stolca až dovtedy, kým nový biskup
neprevzal vlastnenie diecézy a neustanovil presbyterskú radu (kán. 501 § 2)
e) dať súhlas diecéznemu administrátorovi ohľadom:
odvolania kancelára a ostatných notárov (kán. 485); povolenia exkardinácie alebo
inkardinácie alebo presídlenia klerikov do inej partikulárnej cirkvi po roku
vakantného stolca (kán. 272); vydanie prepúšťacej listiny (kán. 1018 § 1.2°)
f) niektorí členovia KK vyjadria svoju mienku pápežskému legátovi ohľadom menovania
diecézneho biskupa alebo biskupa koadjútora (kán. 377 § 3)
g) prijať od nového diecézneho biskupa apoštolskú listinu (kán. 382 § 3).
3. Členstvo
1. KK má mať nie menej ako šesť a nie viac ako dvanásť kňazov. V Košickej arcidiecéze je
zložené spravidla z deviatich členov (kán. 502 § 1). Arcibiskup alebo diecézny
administrátor sa nepočítajú medzi členov.
2. Konzultorov slobodne menuje arcibiskup spomedzi tých, ktorí sú aktuálnymi členmi
presbyterskej rady.
3. Kolégium konzultorov je ustanovené na obdobie piatich rokov. Uplynutím päťročného
funkčného obdobia KK pokračuje až do ustanovenia nového KK (kán. 502 § 1). Členstvo
v KK môže byť opakovateľné.
4. Členstvo v KK zaniká smrťou, stratou klerického stavu alebo dobrovoľnou písomnou
rezignáciou prijatou arcibiskupom. Nezaniká zánikom členstva v presbyter-skej rade.
5. Uprázdnené miesto na zostávajúce obdobie môže arcibiskup zaplniť menovaním iného
člena z aktuálnej presbyterskej rady. Povinnosť menovať náhradného konzultora má iba
vtedy, ak celkový počet konzultorov by nedosahoval minimum požadované kán. 502 § 1.
6. KK pokračuje vo svojej činnosti aj keď je biskupský stolec hatený alebo uprázdnený a to
až dovtedy, kým nový diecézny biskup neustanoví nové kolégium.
7. Konzultorov písomne menuje diecézny biskup (kán. 156 a 474).
8. Konzultori po prijatí svojho menovania zložia pred arcibiskupom sľub o dobrom
a vernom vykonávaní zverenej úlohy (kán. 1283.1°).
9. Nové zloženie KK sa zverejní v obežníku arcidiecézy.
4. Predseda a tajomník
1. KK predsedá arcibiskup (kán. 502 § 2).
2. Ak je stolec diecézneho biskupa hatený alebo vakantný, KK predsedá ten, kto dočasne
zastupuje diecézneho biskupa, alebo ak ešte nebol ustanovený a niet ani pomocného
biskupa, vysviackou najstarší kňaz z kolégia konzultorov (kán. 502 § 2).
3. Tajomníkom KK by mal byť kancelár arcidiecéznej kúrie (bez ohľadu na to, či je alebo
nie je konzultorom). Jeho úlohou je pomáhať arcibiskupovi v úlohách súvisiacich so
zasadaniami
KK,
postarať
sa
o prípravu zasadania, vypracovať zápisnicu zo zasadania, archivovať záznamy a agendu
a postarať sa o uskutočnenie tých administratívnych úkonov, ktoré schválilo KK.

5. Zasadania
1. Zasadania KK zvoláva a im predsedá predseda KK, ktorý môže poveriť niektorého
z členov KK, aby zasadanie moderoval.
2. Vo veľmi výnimočných prípadoch a z vážneho dôvodu konzultácia môže byť
uskutočnená písomne prostredníctvom pošty. Ale ak tretina KK si žiada riadne
stretnutie na prediskutovanie záležitosti, zasadanie musí byť zvolané čím skôr
(kán. 127 § 1).
3. Tajomník so súhlasom predsedu KK pošle pozvánky aspoň dva týždne pred
zasadaním, spolu s programom a inými informáciami alebo dokumentmi, ktoré
umožnia konzultorom sa zodpovedne pripraviť na zasadanie. Ak konzultori majú
rozhodnúť alebo prejaviť svoju mienku ohľadom finančných záležitostí, majú pred
zasadaním dostať aj závery arcidiecéznej ekonomickej rady, ktorá o danej zaležitosti
jednala ako prvá.
4. Pre platnosť zasadania sa vyžaduje prítomnosť absolutnej väčšiny (polovica plus
jeden) z celkového počtu konzultorov.
5. V prípade voľby diecézneho administrátora sa musia dodržať predpisy kánonov
119.1°a 164-179.
6. Ak to arcibiskup usúdi za užitočné, na zasadanie KK môže pozvať aj nečlenov. Títo
nemajú rozhodujúci hlas.
7. Ak predseda vyzve KK, aby o veci rozhodlo hlasovaním, zvyčajne hlasujú ústne alebo
zdvihnutím ruky. Na požiadanie jedného z členov hlasovanie môže byť tajné.
Rozhodnutie je považované za schválené, ak s tým súhlasila absolútna väčšina
prítomných členov (polovica plus jeden).
8. Ak počet hlasov je rovnaký, predseda nemôže rovnosť odstrániť svojim hlasom.
9. Ak predmetná záležitosť sa týka jedného z konzultorov, ten sa má zdržať hlasovania.
10. Konzultori majú zachovávať náležitú diskrétnosť o veciach preberaných na zasadaní.
11. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné na požiadanie aspoň jedného z členov KK.
1. Osobitné ustanovenia
1. Zmeniť štatút alebo jeho jednotlivé časti môže iba košický arcibiskup po vypočutí
mienky PR Košickej arcidiecézy.
2. Normy tohto štatútu zaväzujú všetkých členov KK (kán. 94 § 2).
Schválil Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup-metropolita
Košice, 27.03.2001 (Prot. č. 311/01)

