
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Ústavný zákon č. 2/2007
o zmene Ústavy Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku z roku 2002

§ 1

V odseku (3) § 6 Ústavy Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku z roku 2002 (ďalej len: ústava) sa
slovo „zapisovateľa“ vypúšťa.

§ 2

(1) Odsek (2) § 9 sa nahrádza novým odsekom s na-
sledujúcim textom:
„(2) Cirkevné zbory sú matkocirkevné, dcérocirkevné
alebo združené. O charaktere a území cirkevných zborov
sa uznáša Synodná rada po vypočutí valného zhromažde-
nia dotknutých cirkevných zborov a seniorátu. Vzájomné
vzťahy matkocirkevných a dcérocirkevných, respektíve
združených zborov, hlavne čo sa týka rozdelenia nákla-
dov na udržiavanie duchovenskej stanice, uplatňovania
hlasovacieho práva a práva voliť duchovného prislúcha-
júceho matkocirkevnému zboru upravuje dohoda schvá-
lená seniorálnym valným zhromaždením a Synodnou
radou.“

(2) V odseku (3) § 9 ústavy sa slová „sudcov seniorál-
nych rád, seniorálnych zapisovateľov“ nahrádzajú slo-
vami „duchovných a svetských seniorálnych hlavných
zapisovateľov“.

§ 3

Odsek (4) § 11 ústavy sa nahrádza novým odsekom s
nasledujúcim textom:
„(4) Za vyzdvihnutý cirkevný zbor sa považuje ten matko-
cirkevný zbor, na území ktorého podľa posledného sčí-
tania ľudu žije jedentisíc alebo viac reformovaných
kresťanov. Do samostatnej duchovenskej stanice udržia-
vanej vyzdvihnutým cirkevným zborom môže byť zvo-

lený len duchovný, ktorý má najmenej 5-ročnú ducho-
venskú služobnú prax počítajúc od získania plnej ducho-
venskej kvalifikácie.“

§ 4

V § 13 a odseku (5) § 14a ústavy sa pomenovanie „Zá-
padokošický seniorát“ nahrádza pomenovaním „Abovsko-
turniansky seniorát“ a pomenovanie „Východokošický
seniorát“ pomenovaním „Zemplínsky seniorát“.

§ 5

(1) Odsek (6) § 14b ústavy sa vypúšťa.
(2) Odsek (7) § 14b ústavy sa nahrádza novým odse-

kom s nasledujúcim textom:
„(7) Ak synodný poslanec seniorátu bol zvolený za bis-
kupa, generálneho kurátora, zástupcu biskupa alebo zá-
stupcu generálneho kurátora, nástupom do svojho úradu
jeho funkcia synodného poslanca seniorátu zaniká.“

§ 6

Odsek (4) § 15 ústavy sa nahrádza novým odsekom s
nasledujúcim textom:
„(4) Poverenie duchovného zvoleného do samostatnej
duchovenskej stanice trvá do dovŕšenia 70. roku, ak sa
poverenie neskončí skoršie. Poverenie duchovného po
dovŕšení 70. roku môže voliaci cirkevný orgán najviac
trikrát predĺžiť na jeden rok.“

§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Schválené na 11. zasadnutí VII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
8. mája 2007, v Chanave.
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