
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 3/2012
o voľbe duchovných

Cieľ zákona
§ 1

Tento zákon stanovuje poriadok volieb duchovných
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (ďalej len
Cirkev) a obsah právneho pomeru zvoleného duchovné-
ho.

§ 2
Tento zákon v procese voľby duchovného rozlišuje

akt pozvania duchovného, akt voľby duchovného a akt
inštalácie duchovného.

§ 3
(1) Do samostatnej duchovenskej stanice v cirkevnom

zbore môže byť volená osoba duchovenského charakte-
ru, ktorá:
a) disponuje teologickým vzdelaním prijatým cirkvou;
b) úspešne absolvovala prvú a druhú duchovenskú skúš-

ku, alebo kvalifikáciu získanú v zahraničí si dala nos-
trifikovať Cirkvou – ak nie je dohoda medzi Cirkvou
a zahraničnou reformovanou cirkvou o prijatí kvalifi-
kácie;

c) bola vysvätená za duchovného;
d) nie je pod účinnosťou cirkevného disciplinárneho tres-

tu a proti nej nie je vedené cirkevné disciplinárne súdne
konanie;

e) sa zúčastnila doškoľovacích kurzov predpísaných Cir-
kvou, ak dotyčná osoba nebola pozvaná zo zahraničnej
reformovanej cirkvi;

f) je presbyterstvom pozývajúceho cirkevného zboru, se-
niorálnou radou príslušného seniorátu a Synodnou radou
súčasne považovaná za spôsobilú na samostatnú du-
chovenskú službu v danom cirkevnom zbore;

g) s Cirkvou má pracovnoprávny vzťah;
h) pri voľbe do vyzdvihnutého cirkevného zboru – okrem

splnenia podmienok ustanovených v bodoch a)–g) –
disponuje aspoň 5-ročnou praxou duchovenskej služ-
by v cirkevnom zbore nadobudnutou po získaní úplné-
ho duchovenského vzdelania.

§ 4
(1) Duchovného môže voliť ten matkocirkevný zbor

alebo združený matkocirkevný zbor, ktorý spĺňa zákonné
podmienky právneho postavenia matkocirkevného zboru.
Matkocirkevný zbor sa procesu voľby duchovného zú-
častní spolu so svojím dcérocirkevným zborom; preto vo
veci voľby duchovného sa zvoláva spoločné zasadnutie
presbyterstva (ďalej len zasadnutie presbyterstva) a spo-
ločné zasadnutie cirkevnozborového valného zhromaž-
denia (ďalej len cirkevnozborové valné zhromaždenie).

(2) Duchovný môže prijať pozvanie iného cirkevného
zboru iba po uplynutí 2 rokov od jeho inštalácie, s vý-
nimkou ak sa duchovný svojej samostatnej duchovenskej

stanice v danom cirkevnom zbore zriekne z dôvodu, kto-
rý mu nemôže byť pripísaný.

Uprázdnenie duchovenskej stanice
§ 5

(1) Duchovenská stanica sa uprázdni:
a) zrieknutím sa;
b) odchodom z aktívnej služby;
c) smrťou;
d) zosadením na základe právoplatného rozsudku cirkev-

ného disciplinárneho súdu;
e) v dôsledku rozviazania pracovného pomeru duchovné-

ho s Cirkvou na základe právoplatného rozsudku cir-
kevného disciplinárneho súdu;

f) ak matkocirkevný zbor sa združí s iným matkocir-
kevným zborom;

g) z dôvodu znemožnenia sa služby duchovného v cirkev-
nom zbore.
(2) Služba duchovného sa stáva nemožným, ak vzťah

duchovného s cirkevným zborom sa nenapraviteľne poka-
zí. Ak príslušná seniorálna rada na základe znalosti si-
tuácie konštatuje nenapraviteľnosť stavu, uprázdnenie
duchovenskej stanice môže vyriecť Synodná rada.

(3) Do 8 dní odo dňa uprázdnenia duchovenskej stani-
ce príslušný senior je povinný vykonať opatrenia k do-
časnému zabezpečeniu duchovenskej služby, respektíve
za účelom určenia zastupujúceho duchovného. O upráz-
dnení duchovenskej stanice senior musí neodkladne
podať hlásenie Synodnej rade. Zastupujúceho duchov-
ného môže menovať aj Synodná rada. Opatrenie Synod-
nej rady má prednosť pred opatrením seniora. V súvislosti
s určením zastupujúceho duchovného treba aplikovať § 33
zákona č. 1/2005.

§ 6
(1) Ak sú naplnené podmienky volieb, senior do 15 dní

vyzve presbyterstvo, aby sa vyjadrilo, či cirkevný zbor vy-
užije právo voľby duchovného. Presbyterstvo do 30 dní
od prevzatia výzvy seniora je povinné písomne informo-
vať seniora o svojom uznesení.

(2) Ak cirkevný zbor chce využiť právo voľby du-
chovného, tak do 90 dní od prijatia uznesenia uvedeného
v odseku (1) je povinné nahlásiť seniorovi meno duchov-
ného, ktorý pozvanie prijal, alebo cestou seniorského
úradu publikovať konkurz na obsadenie duchovenskej
stanice.

(3) Ak cirkevný zbor nevyužije právo voľby duchov-
ného, alebo nesplní podmienky uvedené v odseku (2),
tak po dobu jedného roka nemôže proces voľby duchov-
ného znovu započať. V tomto prípade sa majú aplikovať
ustanovenia odseku (2) § 5.

Príloha Kalvínskych hlasov č. 12/2012
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Pozvanie duchovného
§ 7

Presbyterstvo pozývajúceho cirkevného zboru pozva-
nie duchovného praktizuje formou osobného vyhľadania
alebo cestou konkurzu. Cirkevný zbor môže súbežne po-
užiť obe formy pozvania.

§ 8
(1) Delegáti pozývajúceho cirkevného zboru – v rámci

pozývania – majú právo na území hociktorého cirkevné-
ho zboru (s ohlásením alebo bez ohlásenia) vypočuť si
službu duchovného. Prítomnosť delegátov nesmie naru-
šiť pokoj cirkevného zboru a zborového života.

(2) Po vypočutí služby dotknutého (dotknutých) pres-
byterstvo pozývajúceho cirkevného zboru zasadá vo veci
výberu osoby, ktorá má byť pozvaná. V zmysle uznese-
nia presbyterstva pozvanie treba oznámiť dotknutému
duchovnému, ktorý ho buď prijme, alebo odmietne.

(3) Ak duchovný pozvanie prijme, predsedníctvo pres-
byterstva v zmysle odseku (2) § 6 to nahlási príslušnému
seniorovi.

(4) Senior príslušný podľa pozývajúceho cirkevného
zboru o pozvaní upovedomí seniora príslušného podľa
služobného miesta pozývaného duchovného, respektíve
informuje Synodnú radu.

§ 9
(1) Cirkevný zbor za účelom obsadenia duchovenskej

stanice – v zmysle odseku (2) § 6 – môže vypísať aj kon-
kurz. Výzvu na konkurz treba povinne uverejniť v naj-
bližšom čísle Kalvínskych hlasov, respektíve môže byť
uverejnená aj na iných informačných plochách určených
cirkevnému spoločenstvu. Uverejnenie zabezpečuje se-
nior.

(2) Výzva na konkurz musí obsahovať presný názov
cirkevného zboru uverejňujúceho výzvu, jeho právne po-
stavenie, liturgický jazyk, pomenovanie duchovenskej
stanice, očakávania súvisiace s duchovenskou stanicou,
odmeny prislúchajúce k duchovenskej stanici, zoznam
dokladov, ktoré je nutné predložiť, respektíve meno a
kontakt osoby poverenej pozvaním a – ak to presby-
terstvo určilo – čas a miesto vypočutia duchovného a
služby, ktoré by mali byť konané v jeho rámci. Na kon-
kurz je možné prihlásiť sa do konca mesiaca nasledujú-
ceho po uverejnení výzvy v Kalvínskych hlasoch.

(3) Vypočutie uchádzačov o duchovenskú stanicu tre-
ba uskutočniť na území matkocirkevného zboru do 30
dní od posledného dňa lehoty podania prihlášky.

(4) Ak prvý konkurz je neúspešný, konkurz je možné
na základe uznesenia presbyterstva – s podmienkami
prvého konkurzu – raz zopakovať.Ak aj druhý konkurz bol
neúspešný, treba aplikovať ustanovenia odseku (2) § 5.

(5) Po vypočutí duchovných prihlásených na konkurz
presbyterstvo pozývajúceho cirkevného zboru zasadá vo
veci výberu osoby duchovného, ktorá má byť pozvaná. Na
ďalší postup sa vzťahujú ustanovenia odseku (2)–(4) § 8.

§ 10
Duchovný, ktorý pozvanie prijal, je povinný o svojom

rozhodnutí neodkladne informovať presbytersvo cirkev-
ného zboru (cirkevných zborov), v ktorom (v ktorých) slú-

ži. Zanedbanie tejto povinnosti má za následok ukončenie
procesu voľby alebo neplatnosť voľby.

Dcérocirkevný zbor
§ 11

(1) Pozvaný duchovný po prijatí pozvania neodklad-
ne, najneskôr však do 15 dní je povinný zaslať seniorovi
príslušnému podľa pozývajúceho cirkevného zboru:
a) písomné vyjadrenie o prijatí pozvania,
b) svoj životopis,
c) kópiu listiny potvrdzujúcu jeho vysvätenie,
d) potvrdenie o účasti na doškoľovacích kurzoch duchov-

ných,
e) potvrdenie seniora príslušného podľa služobného mies-

ta o tom, že nie je pod účinnosťou cirkevného discip-
linárneho trestu a nie je proti nemu vedené cirkevné
disciplinárne súdne konanie,

f) prepúšťací list seniora príslušného podľa služobného
miesta, v ktorom senior povoľuje opustenie seniorátu,

g) odporúčanie a posudok seniora týkajúci sa doterajšej
služby duchovného.
(2) Do 15 dní odo dňa prevzatia uznesenia presby-

terstva vo veci pozvania duchovného senior a seniorálny
právny zástupca preverí zákonnosť pozvania a splnenie
zákonných podmienok vzťahujúcich sa na pozvaného
duchovného.

(3) V prípade opomenutia zaslania dokumentov uve-
dených v odseku (1), respektíve nesplnenia zákonných
podmienok pozvania pozvanie musí byť zopakované.

(4) Potom senior neodkladne informuje Synodnú radu
o zákonnosti volebného procesu na seniorálnej úrovni.
Synodná rada na svojom najbližšom zasadnutí sa uznesie
o voliteľnosti pozvaného duchovného do dotknutého cir-
kevného zboru. Súhlas Synodnej rady ukončí proces po-
zvania.

Voľba duchovného
§ 12

(1) Ak boli splnené zákonné podmienky pozvania a
Synodná rada súhlasila s voľbou, senior vytýči dátum cir-
kevnozborového valného zhromaždenia voliaceho duchov-
ného, o čom neodkladne informuje presbyterstvo voliaceho
cirkevného zboru a pozvaného duchovného. Cirkevno-
zborové valné zhromaždenie sa musí uskutočniť na území
matkocirkevného zboru do 30 dní od doručenia vzťahujú-
ceho sa uznesenia Synodnej rady.

(2) Pozvaný duchovný v týždni predchádzajúcom cir-
kevnozborovému valnému zhromaždeniu voliacemu du-
chovného, v deň konania cirkevnozborového valného
zhromaždenia, respektíve počas 15-dňovej lehoty na po-
danie odvolania (ďalej len čas konania volieb duchov-
ného) na území matkocirkevného a dcérocirkevného
zboru nemôže vykonávať žiadne služby a zúčastňovať
sa na živote týchto zborov.

(3) Za zákonný priebeh volieb zodpovedá príslušný
senior a kurátor matkocirkevného zboru voliaceho du-
chovného.

(4) Uznesenie presbyterstva vo veci voľby pozvaného
duchovného je nutné na cirkevnozborovom valnom zhro-
maždení voliaceho duchovného prečítať.
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§ 13
(1) Na cirkevnozborovom valnom zhromaždení voliace-

ho duchovného po zistení počtu prítomných samostatných
členov cirkvi a konštatovaní uznášaniaschopnosti senior
a kurátor voliaceho cirkevného zboru:
a) informuje o dôležitosti volieb duchovného, respektíve

o priebehu a spôsobe volieb;
b) nariadi hlasovanie na voľbu aspoň trojčlennej komisie

na sčítanie hlasov;
c) oboznámi prítomných uznesením presbyterstva týkajú-

ceho sa voľby pozvaného duchovného, výsledkom prie-
behu pozvania a životopisom pozvaného duchovného;

d) členom cirkevnozborového valného zhromaždenia po-
skytne možnosť vyjadriť sa;

e) nariadi hlasovanie;
f) konštatuje a vyhlási výsledok voľby duchovného.

(2) Hlasovanie prebieha tajne na volebných lístkoch
opatrených pečiatkou cirkevného zboru.

(3) V súvislosti s nariadením verejného hlasovania tre-
ba aplikovať ustanovenia obsiahnuté v odseku (1) § 15
zákona č. 3/2007.

§ 14
(1) Počet hlasov komisia na sčítanie hlasov spočíta na

mieste a na základe nich na mieste vyhlási výsledok volieb.
(2) Pozvaný duchovný je zvolený do daného cirkevné-

ho zboru, ak získal aspoň 2/3 hlasov platne odovzdaných.

§ 15
(1) Ak cirkevnozborové valné zhromaždenie voliace

duchovného pozvaného duchovného nezvolilo, volebný
proces sa môže ešte raz zopakovať.

(2) Ak aj druhá voľba je neúspešná, do cirkevného zbo-
ru duchovného určí Synodná rada.

§ 16
(1) O cirkevnozborovom valnom zhromaždení volia-

ceho duchovného treba spísať zápisnicu. Úspešná voľba
sa stáva právoplatnou, ak aj v zmysle zápisnice bola zá-
konná a do 15 dní seniorský úrad neobdržal odvolanie
proti voľbám.

(2) Právoplatne zvolenému duchovnému senior do 8
dní vystaví povolenie vzťahujúce sa na obsadenie ducho-
venskej stanice (koncesa) a spolu s ním aj prijímací list
seniorátu. Duchovenskú stanicu treba obsadiť do 15 dní
od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia cirkevnozbo-
rového valného zhromaždenia o zvolení.

(3) Senior o priebehu cirkevnozborového valného
zhromaždenia voliaceho duchovného – zaslaním zápis-
nice –, o vystavení koncesy a o dátume obsadenia ducho-
venskej stanice neodkladne písomne informuje Synodnú
radu.

(4) Do 8 dní odo dňa obsadenia duchovenskej stanice
treba za prítomnosti seniora vykonať presbyterskú schô-
dzu, na ktorej zvolený duchovný – podľa inventáru cirkev-
ného zboru – prevezme úrad, respektíve povinne vystavia
pre neho vokátor.

§ 17
(1) Proti voľbám do 15 dní od prijatia uznesenia cirkev-

nozborového valného zhromaždenia o zvolení duchov-

ného môže byť príslušnému seniorskému úradu podané
odvolanie zo strany hociktorého člena cirkvi s volebným
právom, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia volia-
ceho duchovného. Odvolanie je nutné podrobne odôvod-
niť. Senior a seniorálny právny zástupca odvolanie – po
preskúmaní jeho zákonných a formálnych podmienok,
ak je podľa zákona fundované – postúpi príslušnému
seniorálnemu súdu na cirkevnosprávne konanie.

(2) Voľby sú zo zákona neplatné, ak:
a) sa stali vážne procedurálne chyby a predsedníctvo se-

niorátu sa nepostaralo o zopakovanie postupu;
b) zvolený duchovný v čase konania volieb sa objavil v

cirkevnom zbore bez sprievodu seniora alebo ním
poverenej osoby;

c) sa zvolený sám odporúčal slovom alebo písmom;
d) zvolený kortešoval vo svoj prospech, pohostil alebo

dal pohostiť voličov;
e) zvolený ponúkol cirkevnému zboru materiálnu výhodu;
f) zvolený sa v čase konania volieb dopustil disciplinár-

neho priestupku.

Inštalácia duchovného
§ 18

(1) Zvoleného duchovného najneskôr do 6 mesiacov
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výsledku volieb v
rámci bohoslužieb konaných na území matkocirkevného
zboru inštaluje do jeho služby príslušný senior. Inštaláciu
môže vykonať aj biskup Cirkvi.

(2) V súvislosti s priebehom inštalácie je smerodajný
reformovaný bohoslužobný poriadok.

§ 19
(1) Inštaláciou zvoleného duchovného sa jeho právny

pomer samostatného duchovného stáva úplným.
(2) Inštalovaný duchovný:

a) sa stáva členom seniorálneho valného zhromaždenia;
b) môže byť nominovaný a volený na seniorálne funkcie

a funkcie Generálnej cirkvi, ak zákon neustanovuje
inak;

c) sa stáva právnym subjektom parochiálneho práva, ktoré
mu môže byť odňaté iba cirkevným súdnym konaním
alebo stráca svoju platnosť na základe jeho zrieknutia sa.

Zaniknutie právneho pomeru zvoleného
duchovného

§ 20
Právny pomer zvoleného duchovného zanikne, ak:

a) sa zriekne právneho pomeru zvoleného duchovného, čo
môže učiniť najskôr po uplynutí 2 rokov od jeho inšta-
lácie v súlade s odsekom (2) § 4;

b) je zbavený právneho pomeru zvoleného duchovného
právoplatným rozsudkom cirkevného súdu (strata
úradu, exkomunikácia);

c) odíde z aktívnej služby;
d) zomrie;
e) v dôsledku združenia matkocirkevných zborov stratí

právny pomer zvoleného duchovného;
f) matkocirkevný zbor sa stane dcérocirkevným zborom

alebo diasporálnym zborom;
g) matkocirkevný zbor sa bez možnosti evidencie členov

vyľudní;
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h) združený matkocirkevný zbor zanikne;
i) Cirkev s ním rozviaže pracovný pomer;
j) v zmysle odseku (2) § 5 sa jeho služba znemožní.

§ 21
(1) Ak samostatný duchovný je podozrivý zo zjavné-

ho a verejnosť pohoršujúceho disciplinárneho priestupku,
biskup a generálny kurátor Cirkvi spoločným uznesením
môžu zvoleného duchovného na 30 dní suspendovať z
duchovenskej služby a výkonu povinností súvisiacich s
jeho všetkými inými cirkevnými povereniami a funkcia-
mi; zároveň treba proti nemu začať cirkevné disciplinár-
ne konanie.

(2) Na obdobie suspendácie sa pozastavuje aj právny
pomer zvoleného duchovného, teda ak zvolený duchov-
ný je inštalovaný, nenáležia mu ani práva obsiahnuté v
odseku (2) § 19.

(3) V záujme verejného pokoja a nerušeného prevede-
nia cirkevného súdneho procesu suspendáciu možno
spoločným uznesením biskupa a generálneho kurátora
Cirkvi – nanajvýš raz – predĺžiť o ďalších 30 dní.

Záverečné ustanovenia
§ 22

Na voľbu diakonického duchovného sa vzťahujú usta-
novenia zákona č. 1/2003.

§ 23
III. štatút a tretia veta § 27 IV. štatútu strácajú svoju

platnosť.

§ 24
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Zákon bol schválený na 7. zasadnutí VIII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 16. novembra 2012, v Kokave nad Rimavicou.

Vince Fekete v. r.
generálny kurátor

László Fazekas v. r.
biskup
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