
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 4/2013

o zmene zákona č. 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie

a zákona č. 3/2012 o voľbe duchovných

§ 1

V bode a) odseku (5) § 25 zákona Reformovanej kres-

ťanskej cirkvi na Slovensku č. 3/2007 o voľbách na cir-

kevné funkcie sa text „73. rok“ nahrádza textom „70. rok“.

Pozmenený text bodu a) odseku (5) § 25 znie: „vo voleb-

nom období, v ktorom by v prípade jej zvolenia funkciu

zastávala, nedovŕši 70. rok“.

§ 2

V odseku (1) § 9 zákona Reformovanej kresťanskej

cirkvi na Slovensku č. 3/2007 o voľbách na cirkevné fun-

kcie bod e) sa mení na bod f), pred ktorý sa vkladá nový

bod e) s nasledujúcim textom: „e) u duchovných funkcio-

nárov dovŕšením 70. roku“. Pozmenený text odseku (1) §

9 znie:

„Cirkevná funkcia sa uprázdni:

a) smrťou;

b) zrieknutím sa, a to jeho prijatím cirkevným orgánom,

ktorý volil alebo cirkevným orgánom oprávneným v

jeho zastúpení rozhodovať o zrieknutí sa;

c) právoplatnou voľbou do inej cirkevnej funkcie, ak za-

stávanie tých dvoch cirkevných funkcií súčasne vylu-

čuje cirkevný zákon;

d) právoplatným rozsudkom cirkevného súdu, v deň, keď

sa rozsudok stal právoplatným, alebo dňom určeným

v rozsudku;

e) u duchovných funkcionárov dovŕšením 70. roku;

f) v inom prípade určenom cirkevným zákonom.“

§ 3

V odseku (1) § 5 zákona Reformovanej kresťanskej

cirkvi na Slovensku č. 3/2012 o voľbe duchovných body

c) – g) sa premenujú na body d) – h), pred ktoré sa vkladá

nový bod c) s nasledujúcim textom: „c) dovŕšením 70. ro-

ku duchovného“. Pozmenený text odseku (1) § 5 znie:

„Duchovenská stanica sa uprázdni:

a) zrieknutím sa;

b) odchodom z aktívnej služby;

c) dovŕšením 70. roku duchovného;

d) smrťou;

e) zosadením na základe právoplatného rozsudku cirkev-

ného disciplinárneho súdu;

f) v dôsledku rozviazania pracovného pomeru duchovné-

ho s Cirkvou na základe právoplatného rozsudku cir-

kevného disciplinárneho súdu;

g) ak matkocirkevný zbor sa združí s iným matkocir-

kevným zborom;

h) z dôvodu znemožnenia sa služby duchovného v cirkev-

nom zbore.“

§ 4

V § 20 zákona Reformovanej kresťanskej cirkvi na

Slovensku č. 3/2012 o voľbe duchovných body d) – j) sa

premenujú na body e) – k), pred ktoré sa vkladá nový

bod d) s nasledujúcim textom: „d) dovŕši 70. rok“. Po-

zmenený text § 20 znie:

„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 úra-

du, exkomunikácia);

c) odíde z aktívnej služby;

d) dovŕši 70. rok;

e) zomrie;

f) v dôsledku združenia matkocirkevných zborov stratí

právny pomer zvoleného duchovného;

g) matkocirkevný zbor sa stane dcérocirkevným zborom

alebo diasporálnym zborom;

h) matkocirkevný zbor sa bez možnosti evidencie členov

vyľudní;

i) združený matkocirkevný zbor zanikne;

j) Cirkev s ním rozviaže pracovný pomer;

k) v zmysle odseku (2) § 5 sa jeho služba znemožní.“

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Príloha Kalvínskych hlasov č. 7–8/2013

Zákon bol schválený na 9. zasadnutí VIII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 

dňa 1. júna 2013, v Rimavskej Sobote.
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