
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2018
o voľbách do cirkevných funkcií

Novelizovaný:
Zákonom č. 2/2019, s účinnosťou od 1. decembra 2019.

I. KAPITOLA
ZÁKLADNÉ ZÁSADY 

A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Tento zákon stanovuje poriadok volieb do cirkev-
ných funkcií v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slo-
vensku (ďalej len Cirkev). 

(2) O voľbe do duchovenských staníc, o služobnom po-
verení duchovných ustanovuje osobitný cirkevný zákon. 

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na voľby do takých cir-
kevných funkcií, ktoré nie sú osobitne uvedené v tomto 
zákone, a ktorých poriadok volieb stanovuje osobitný cir-
kevný predpis. 

(4) Tento zákon sa netýka nariadení iných cirkevných 
zákonov vzťahujúcich sa na podmienky volieb do jednot-
livých cirkevných funkcií. 

(5) Mandát všetkých funkcionárov zastávajúcich cir-
kevnú funkciu spadajúcu pod účinnosť tohto zákona jed-
notne zaniká v rámci všeobecných volieb v čase určenom 
týmto zákonom, a na funkcie sa má voliť podľa nariadení 
tohto zákona. 

 
Zásada delegovania a parity

 § 2

(1) Cirkevné funkcie na jednotlivých úrovniach cir-
kevných telies je možné obsadiť len prostredníctvom 
voľby, ktorá zabezpečuje zásadu delegovania.

(2) Postupne na jednotlivých úrovniach cirkevných te-
lies orgány cirkevnej správy, ako aj vo všeobecnosti per-
sonálny zbor zastupujúci organizáciu – v rovnakom po-
mere a v kolegiálnom vzťahu – tvoria duchovní a svetskí 
členovia. 

(3) Na základe parity je prítomná spoločná zodpoved-
nosť duchovenskej osoby predstavujúcej v prvom rade 
život cirkvi zo strany Slova a ducha a svetskej osoby za-
bezpečujúcej v prvom rade formálne a materiálne pod-
mienky života cirkvi; paritná zodpovednosť je daná du-
chovenským a svetským osobám spoločne, a tento postoj 
je od nich vyžadovaný spoločne.

Zásada všeobecnosti, rovnosti, 
bezprostrednosti a slobodného 

vyjadrenia názoru
§ 3

(1) Volebné právo je všeobecné základné právo s uni-

verzálnou povahou, zabezpečené pre každého samostat-
ného člena cirkvi. Volebné právo si môže samostatný člen 
cirkvi uplatniť v cirkevnom zbore, v ktorom je evidovaný, 
cirkevný zbor tak združuje samostatných členov cirkvi s 
volebným právom. 

(2) V rámci seniorátnych volieb a volieb Generálnej 
cirkvi svoje volebné právo nemôže využiť – a nemôže 
byť ani volený – člen cirkvi, proti ktorému v čase zača-
tia všeobecných volieb prebieha disciplinárne konanie, 
alebo ktorý bol právoplatne odsúdený v disciplinárnom 
konaní;

(3) respektíve svoje volebné právo nemôže využiť – 
ako člen seniorátneho valného zhromaždenia nemôže na-
vrhovať a spomedzi jeho členov nemôže byť navrhovaný 
kandidát – ani presbyterstvo toho cirkevného zboru, kto-
ré je v čase začatia všeobecných volieb orgánom Cirkvi, 
ktorý túto evidenciu vedie a je preukázateľne evidova-
ný ako cirkevný zbor, ktorý má dlh voči Všeobecnému 
fondu. V tomto prípade zodpovednosť matkocirkevného 
zboru sa nevzťahuje na dcérocirkevný zbor. 

(4) V rámci seniorátnych volieb a volieb Generálnej 
cirkvi nemôže byť navrhovaná na funkciu ani osoba, kto-
rá sa v predchádzajúcom volebnom období stala členom 
iného cirkevného zboru, ktorý nemá dlh voči Všeobecné-
mu fondu, ale predtým bola členom presbyterstva pred-
chádzajúceho cirkevného zboru, ktoré tento dlh podľa 
odseku (3) zapríčinilo. 

(5) Cirkevný zbor, ktorý má dlh voči Všeobecnému 
fondu svojich funkcionárov na zborovej úrovni môže 
zvoliť. 

(6) Každý člen s voličským právom má jeden hlas rov-
nakej hodnoty. 

(7) Podľa pravidla, ak zákon alebo iný cirkevný pred-
pis neustanovuje inak, hlas je priamy.

(8) Osoby oprávnené hlasovať – v záujme slobodného 
vyjadrenia vlastného názoru a bez zverejnenia obsahu 
hlasu – môžu odovzdať svoje hlasy tajne.

Časová  platnosť
§ 4

(1) Poverenie cirkevných funkcionárov je platné na 6 
rokov (ďalej volebné obdobie).

(2) Všeobecné voľby sa konajú každý šiesty rok. Naj-
bližším rokom všeobecných volieb po nadobudnutí účin-
nosti tohto zákona bude rok 2020.

(3) Poverenie cirkevných funkcionárov platí od 1. ja-
nuára nasledujúceho po roku všeobecných volieb  do 31. 
decembra roku nasledujúcich všeobecných volieb. Zvo-
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lení cirkevní funkcionári nastúpia do svojho úradu v prvý 
deň roku nasledujúcom po roku všeobecných volieb, zá-
roveň sa skončí poverenie končiacich funkcionárov. 

(4) Ak voľba do cirkevnej funkcie v predpísanom 
čase nenadobudne právoplatnosť, zvolený cirkevný 
funkcionár nastúpi do svojho úradu v čase nadobudnu-
tia právoplatnosti jeho voľby. Do tej doby odstupujúci 
funkcionár zostane v úrade, s výnimkou biskupa, ge-
nerálneho kurátora, seniora a seniorátneho kurátora, ak 
boli ich noví zástupcovia právoplatne zvolení, a s vý-
nimkou člena synody, presbytera, ktorý nezastáva ku-
rátorskú funkciu. 

(5) Cirkevnú funkciu, ktorá sa uprázdnila v priebehu 
volebného obdobia, je potrebné obsadiť mimoriadnymi 
voľbami, s výnimkou, ak tento zákon nestanovuje inak.

Všeobecné výkonné nariadenia
§ 5 

(1) Cirkevno-zborové volebné valné zhromaždenie 
nominujúce a voliace do cirkevno-zborových funkcií sa 
má konať do 15 septembra roka všeobecných volieb a 
zápisnicu z neho je potrebné postúpiť príslušnému se-
niorskému úradu do 5 dní po uplynutí doby sťažnosti. 

(2) Nominačné valné zhromaždenie nominujúce do 
seniorátnych funkcií a funkcií Generálnej cirkvi sa má 
konať v októbri roka všeobecných volieb. 

(3) Presbyterské zasadnutie zvolané s cieľom volieb 
do seniorátnych funkcií a funkcií Generálnej cirkvi sa 
má konať po uskutočnení všetkých nominačných val-
ných zhromaždení nominujúcich do seniorátnych funk-
cií a funkcií Generálnej cirkvi do konca novembra roka 
všeobecných volieb.

§ 6

V rámci všeobecných volieb v senioráte a generálnej 
cirkvi volebným právom disponuje každé presbyterstvo 
matkocirkevného zboru jedným hlasom, a spoločné pres-
byterstvo každého združeného cirkevného zboru jedným 
hlasom.  

§ 7

(1) Funkcionári, ktorí boli zvolení v rámci všeobec-
ných volieb a ktorí nastúpili do svojho úradu, dostanú 
svoje volebné právo prislúchajúce k danej funkcii až po 
zložení prísahy; do vykonania prísahy môžu vykonávať 
iba administratívne úkony, odvodené z ich funkcií a vy-
plývajúce z právnych predpisov. 

(2) Osoba, zvolená do cirkevnej funkcie, je povinná po 
jej zvolení zložiť  prísahu vzťahujúcu sa na danú funkciu, 
podľa možností najneskôr do dvoch mesiacov po nastú-
pení do svojho úradu. 

(3) Zvolený cirkevno-zborový funkcionár prísahu skla-
dá na príslušnom cirkevno-zborovom valnom zhromaž-
dení. 

(4) Seniorátny funkcionár zvolený presbyterstvami 
skladá prísahu na príslušnom seniorátnom valnom zhro-
maždení. 

(5) Funkcionár Generálnej cirkvi zvolený presbyter-
stvami skladá prísahu na zasadnutí Synody. 

§ 8

(1) Poriadok voľby do cirkevnej funkcie v rámci mi-
moriadnych volieb sa  zhoduje so spôsobom voľby v 
rámci všeobecných volieb, s výnimkou prípadov, res-
pektíve tých častí procesu voľby do cirkevných funkcií, 
o ktorých tento zákon ustanovuje inak. 

(2) Cirkevný funkcionár, ktorý bol zvolený v mimo-
riadnych voľbách, nastúpi do svojho úradu po nadobud-
nutí právoplatnosti jeho voľby. 

§ 9

(1) Do cirkevnej funkcie môže byť navrhovaný a zvo-
lený taký samostatný člen cirkvi, ktorý je podľa kritérií 
Písma svätého v cirkevnom spoločenstve a mimo neho 
dobrým príkladom v praktizovaní reformovanej kresťan-
skej viery a mravov.

(2) Posúdenie splnenia podmienky uvedenej v odseku 
(1) je zodpovednosťou navrhovateľov; volebná komisia 
na to nie je oprávnená.

(3) Navrhovanú osobu – skôr ako príjme nomináciu, 
na zasadnutí cirkevného orgánu, ktorý ho navrhol – je 
nutné poučiť o právach a povinnostiach súvisiacich s jeho 
funkciou. Nomináciu na funkciu môže prijať iba vtedy, 
ak otvorene a zápisnične prehlási, že – ak bude zvolený 
– berie na seba všetky výhody a záväzky spojené so svo-
jou funkciou.

§ 10

Ovplyvňovanie voličov spôsobom nezlučiteľným s 
normami reformovaných kresťanských mravov podľa 
kritérií Písma svätého, najmä vyhlasovanie nepravdivých 
tvrdení verejnosti, respektíve ich rozširovanie medzi vo-
ličmi je nedovolené. 

§ 11

(1) Voľba na cirkevnú funkciu nadobúda právoplat-
nosť:
a) 15 dní po vyhlásení výsledku volieb, ak proti voľbám 

v stanovenom termíne na to oprávnená osoba nepo-
dala sťažnosť;

b) právoplatným rozsudkom cirkevného súdu, ak súd 
výsledok volieb potvrdil.
(2) Proti voľbám môže podať sťažnosť každý samo-

statný člen Cirkvi pravidelne pristupujúci k Svätej Ve-
čeri Pánovej.

§ 12 

(1) Cirkevná funkcia sa uprázdni:
a) smrťou;
b) abdikáciou, a to jej prijatím cirkevným orgánom, kto-

rý volil alebo cirkevným orgánom oprávneným v jeho 
zastúpení rozhodovať o abdikácii;

c) právoplatnou voľbou do inej cirkevnej funkcie, ak za-
stávanie tých dvoch cirkevných funkcií súčasne vylu-
čuje cirkevný zákon;
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d) právoplatným rozsudkom cirkevného súdu, v deň, 
keď sa rozsudok stal právoplatným, alebo dňom ur-
čeným v rozsudku;

e) v prípade funkcionára spomedzi duchovných v čase 
dovŕšenia 70. roku života alebo po strate duchoven-
skej spôsobilosti;

f) v prípade nezloženia prísahy predpísanej týmto zá-
konom;

g) ak funkcionár stratí volebné právo;
h) v inom prípade ustanoveným cirkevným zákonom.

(2) Abdikáciu z cirkevnej funkcie treba v každom prí-
pade odôvodniť pred cirkevným orgánom oprávneným 
prijať abdikáciu. 

(3) Abdikáciu z funkcie presbytera alebo kurátora je 
oprávnené prijať cirkevno-zborové valné zhromaždenie. 

(4) Abdikáciu seniorátnych funkcionárov volených 
presbyterstvami je oprávnené prijať seniorátne valné 
zhromaždenie.

(5) Abdikáciu funkcionárov Generálnej cirkvi vole-
ných presbyterstvami je oprávnená prijať Synoda.

(6) Cirkevno-zborová funkcia sa uprázdni aj v prípade, 
ak v príslušnom cirkevnom zbore cirkevno-zborové val-
né zhromaždenie skonštatuje, že funkcionár nepristupuje 
pravidelne k Svätej Večeri Pánovej, prípadne si neplní 
povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie alebo povinnosti 
samostatného člena cirkvi. 

(7) Ak funkcionár seniorátu alebo Generálnej cirkvi 
prestáva zastávať úrad, ktorý ho oprávňoval byť volený 
na danú funkciu, treba to považovať, ako keby abdikoval 
na výkon funkcie.

II. KAPITOLA
VOĽBY V CIRKEVNOM ZBORE

Podmienky zvolenia funkcionárov  
v cirkevných zboroch

§ 13

(1) Do funkcie presbytera, respektíve kurátora môže 
byť volený člen cirkevného zboru s volebným právom, 
ktorý v čase očakávaného nástupu do úradu dovŕši aspoň 
21. rok, pravidelne pristupuje k Svätej Večeri Pánovej a 
ktorý právoplatným uznesením cirkevného súdu nebol 
pozbavený práva byť volený na danú funkciu, a nie je 
osobou duchovenského charakteru – v aktívnej službe, 
ani na dôchodku.  

(2) Do funkcie kurátora toho istého zboru nemôže byť 
volená osoba, ktorá je duchovnému rodičom, dieťaťom, 
manželom, manželkou, súrodencom, švagrom, švagri-
nou, nevestou, alebo zaťom. 

(3) V cirkevnom zbore je potrebné zvoliť toľkých ku-
rátorov, aký je počet duchovenských staníc. V prípade 
voľby viacerých kurátorov volebné cirkevno-zborové 
valné zhromaždenie musí hlasovaním – uvedením na 
hlasovacích lístkoch – určiť, koho chce zvoliť za prvého 
kurátora, a poveriť tak zákonným zastupovaním cirkev-
ného zboru. Prvého kurátora môžu – v prípade hatenia 
vykonávania jeho úloh s poverením presbyterov – zastu-
povať nasledujúci kurátori.

(4) Zmeniť počet členov presbytéria vo volebnom ob-
dobí – s výnimkou všeobecného roku volieb – vzhľadom 
na ďalšie volebné obdobie je oprávnené cirkevno-zbo-
rové valné zhromaždenie so schválením seniorátneho 
valného zhromaždenia. Do počtu členov presbytéria sa 
započítavajú aj kurátor(i) a duchovný(í) zastávajúci du-
chovenskú(e) stanicu(e). 

(5) Do cirkevno-zborových funkcií môžu byť osoby, 
ktoré spĺňajú podmienky volené mnohokrát, bez ohľadu 
na vekovú hranicu, ak sa na to z vlastnej sily a sebapo-
znania cítia byť schopnými. 

Priebeh volieb do cirkevno-zborových funkcií
§ 14

(1) Voľby do cirkevno-zborových funkcií pripravuje 
presbyterstvo. V rámci tejto prípravy:
a) vytýči termín konania volebného cirkevno-zborového 

valného zhromaždenia;
b) stanoví spôsob odovzdania hlasov a zabezpečí prípra-

vu hlasovacích lístkov;
c) volebnému cirkevno-zborovému valnému zhromaž-

deniu podá návrh osôb, ktoré by mali byť zvolené za 
presbyterov a kurátorov.
(2) Presbyterstvo môže navrhnúť na zvolenie aj viac 

osôb, ako ich môže byť volených do danej funkcie. 
(3) Osoby, ktoré by mali byť zvolené za presbyterov 

a kurátorov môže na volebnom valnom zhromaždení na-
vrhnúť každý člen cirkevného zboru s volebným právom. 

(4) Presbyterstvo za účelom zabezpečenia úloh stano-
vených v príprave volieb v cirkevnom zbore môže zria-
diť komisiu. 

§ 15

(1) Volebné cirkevno-zborové valné zhromaždenie je 
uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 30% členov 
cirkevného zboru s volebným právom, a počet prítom-
ných členov s volebným právom predstavuje aspoň dvoj-
násobok počtu členov presbyterstva.

(2) Ak volebné cirkevno-zborové valné zhromaždenie 
nie je uznášaniaschopné, musí byť v priebehu jedného 
mesiaca znovu zvolané. Znovuzvolané valné zhromaž-
denie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítom-
ných členov.

(3) V ostatných prípadoch na zvolanie, vyhlásenie 
a vedenie zasadnutia volebného cirkevno-zborového 
valného zhromaždenia je potrebné aplikovať príslušné 
ustanovenia vzťahujúce sa na cirkevno-zborové valné 
zhromaždenie.

§ 16

Na volebnom cirkevno-zborovom valnom zhromažde-
ní po zahájení, zistení prítomných členov s volebným prá-
vom a konštatovaní schopnosti uznášať sa predsedníctvo 
cirkevného zboru, alebo predsedajúci poverený predsed-
níctvom spomedzi členov s volebným právom:
a) informuje o dôležitosti volieb do cirkevných funkcií, 

respektíve o priebehu a spôsobe volieb;
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b) nariadi hlasovanie na zvolenie aspoň trojčlennej ko-
misie na sčítanie hlasov;

c) oznámi návrh presbytéria na obsadenie funkcií pres-
byterov a kurátorov;

d) umožní, aby aj prítomní členovia s volebným právom 
podali návrh, respektíve aby svoj návrh odôvodnili;

e) nariadi hlasovanie.

§ 17

(1) Hlasovanie prebieha tajne na volebných lístkoch 
opatrených pečiatkou cirkevného zboru, a to samostatne 
na funkcie presbyterov a kurátorov. Hlasovať je oprávnený 
iba prítomný člen cirkevného zboru s volebným právom.

(2) Hlasujúci môže odovzdať svoj hlas najviac toľkým 
kandidátom, koľkí sú voliteľní na danú funkciu. Ak hla-
sujúci odovzdal svoj hlas viacerým kandidátom ako je to 
dovolené, jeho hlas je neplatný. 

§ 18

(1) Na funkciu kurátora môže predsedníctvo cirkev-
ného zboru nariadiť verejné hlasovanie:
a) ak počet prítomných voličov je 20 alebo menej;
b) ak počet členov cirkevného zboru s volebným právom 

je 50 alebo menej;
c) ak počet kandidátov sa zhoduje s počtom kurátorov, 

ktorí majú byť zvolení.
(2) Na funkciu presbytera môže predsedníctvo cirkev-

ného zboru nariadiť verejné hlasovanie:
a) ak počet prítomných voličov je 20 alebo menej;
b) ak počet členov cirkevného zboru s volebným právom 

je 50 alebo menej;
c) ak počet kandidátov sa zhoduje s počtom presbyterov, 

ktorí majú byť zvolení.
(3) V prípade verejného hlasovania predsedajúci o 

kandidátoch na danú funkciu dáva hlasovať jednotlivo 
v poradí ich veku. 

§ 19

(1) Počet hlasov komisia na sčítanie hlasov spočíta na 
mieste a na základe nich na mieste vyhlási výsledok vo-
lieb.

(2) Komisia na sčítanie hlasov vyhlási aj hlasy odo-
vzdané na takú osobu, ktorá nemôže byť volená na funk-
ciu presbytera, respektíve kurátora. Hlasy, odovzdané oso-
bám, ktoré neboli nominované, komisia na sčítanie hlasov 
vyhlási za neplatné.

§ 20

(1) Do funkcie kurátora bola zvolená tá osoba, za kto-
rú hlasovala viac ako polovica platne hlasujúcich. Ak 
ani jeden kandidát nezískal väčšinu odovzdaných plat-
ných hlasov, je nutné dať hlasovať znovu o tých dvoch 
kandidátoch, ktorí získali najväčší počet hlasov. Osoba 
zvolená do funkcie kurátora bola súčasne zvolená aj do 
funkcie presbytera.

(2) Tú istú osobu je možné navrhnúť aj do funkcie 
kurátora, aj do funkcie presbytera, ak bola právoplatne 

zvolená do oboch funkcií, tohto kandidáta treba považo-
vať za zvoleného kurátora. 

(3) Do funkcie presbytera bola zvolená tá osoba, za 
ktorú hlasovala viac ako štvrtina platne hlasujúcich a v 
poradí zoznamu kandidátov zostaveného podľa počtu zís-
kaných hlasov obsadila miesto v rámci počtu presbyte-
rov, koľko ich malo byť zvolených.

(4) Osoba, za ktorú hlasovala aspoň jedna štvrtina 
platne hlasujúcich, ale na funkciu presbytera nebola zvo-
lená, bola zvolená na funkciu náhradného presbytera; ale 
inak voľba náhradných presbyterov nie je povinnosťou.

§ 21

(1) Ak v prvom volebnom kole bolo zvolených menej 
kurátorov, respektíve presbyterov, koľko ich malo byť 
zvolených, na neobsadené funkcie predsedníctvo cirkev-
ného zboru namieste vyhlási druhé volebné kolo. 

(2) Ak volebné cirkevno-zborové valné zhromaždenie 
ani po druhom volebnom kole nezvolil toľko kurátorov, 
respektíve presbyterov, koľko ich malo byť zvolených, 
na neobsadené funkcie treba do troch mesiacov uskutoč-
niť doplňujúce voľby.

(3) Ak aj doplňujúce voľby sú neúspešné, ale počet 
zvolených presbyterov dáva možnosť právoplatnému za-
sadnutiu presbyterskej schôdze, musí cirkevný zbor v 
priebehu 5 dní iniciovať zníženie počtu členov svojho 
presbyterstva.

(4) Ak doplňujúce voľby sú natoľko neúspešné, že 
zvolení presbyteri nemôžu právoplatne vykonať presby-
terskú schôdzu, právomoci presbyterstva na prechodné 
obdobie prevezme seniorátna rada a v priebehu 5 dní 
iniciuje zníženie počtu členov presbyterstva, respektíve 
prekvalifikovanie cirkevného zboru na diaspóru.

§ 22

V prípade rovnakého počtu hlasov – ak je to z hľadis-
ka obsadenia funkcie významné – o tom, ktorý kandidát 
s rovnakým počtom hlasov obsadí funkciu, rozhodne ve-
rejné losovanie vykonané na mieste komisiou na sčítanie 
hlasov. 

§ 23

(1) Ak sa v priebehu volebného obdobia uprázdni funk-
cia kurátora, do troch mesiacov treba uskutočniť mimo-
riadne volebné cirkevno-zborové valné zhromaždenie. 
Do nadobudnutia právoplatnosti výsledku volieb úlohy 
vyplývajúce z funkcie kurátora, uprázdnenej v priebehu 
volebného obdobia, zabezpečuje osoba poverená presby-
terstvom z radov kurátorov alebo presbyterov.

(2) Ak sa v priebehu volebného obdobia uprázdni funk-
cia presbytera, túto funkciu obsadí – ak taký je – náhrad-
ný presbyter nasledujúci podľa počtu hlasov získaných v 
predchádzajúcom kole riadnych volieb. Obsadenie funk-
cie potvrdí presbyterstvo na svojom nasledujúcom zasad-
nutí. 

(3) Ak v cirkevnom zbore v priebehu volebného ob-
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dobia viac ako polovici presbyterov zvolených v rámci 
všeobecných volieb zanikne mandát, na každú funkciu 
kurátora a presbytera sa musia uskutočniť mimoriadne 
voľby. 

(4) Ak cirkevno-správny orgán alebo cirkevný súd prá-
voplatne rozpustí presbyterstvo cirkevného zboru, uznese-
nie o rozpustení stanoví vypísanie mimoriadnych volieb 
v cirkevnom zbore, respektíve zabezpečenie úloh presby-
terstva cirkevného zboru.

(5) V roku všeobecných volieb sa mimoriadne voľby 
v cirkevnom zbore nemôžu uskutočniť.

§ 24

(1) Novozvolené presbyterstvo na svojom prvom za-
sadnutí – spomedzi členov zboru s volebným právom – 
zvolí zapisovateľa presbyterstva. Mandát zapisovateľa 
presbyterstva zaniká voľbou nového zapisovateľa. Ak za-
pisovateľ nie je presbyterom, na zasadnutí presbyterstva 
nemá ani hlasovacie, ani rokovacie právo.

(2) Novozvolené presbyterstvo na svojom prvom za-
sadnutí zvolí riadneho a náhradného delegáta do senio-
rátneho valného zhromaždenia. Mandát delegáta do se-
niorátneho valného zhromaždenia zaniká voľbou nového 
delegáta.

III. KAPITOLA
VOĽBY V SENIORÁTE   

A V GENERÁLNEJ CIRKVI

Generálna volebná komisia
§ 25

(1) V rámci seniorátnych volieb a volieb Generálnej 
cirkvi za účelom zabezpečenia úloh ustanovených týmto 
zákonom sa vytvorí Generálna volebná komisia (ďalej 
len „volebná komisia“). 

(2) Poverenie volebnej komisie trvá od roku všeobec-
ných volieb do 31. decembra roka predchádzajúceho no-
vým všeobecným voľbám. 

(3) Do volebnej komisie volí seniorátne valné zhro-
maždenie každého seniorátu jedného člena rok pred ro-
kom všeobecných volieb. K tomu seniorské úrady vyzve 
odchádzajúca volebná komisia v dostatočnom predstihu. 

(4) Seniorátne valné zhromaždenie k riadnemu čle-
novi volebnej komisie volí aj náhradného člena, ktorý 
sa zúčastní na práci volebnej komisie v prípade hatenia 
riadneho člena zvoleného seniorátom. 

(5) Za člena volebnej komisie môže byť volený iba 
taký člen cirkvi, ktorý môže byť volený do funkcie pres-
bytera alebo osoba s duchovenskou kvalifikáciou, ktorý 
členstvo vo volebnej komisii predbežne prijal.

(6) Člen volebnej komisie pred seniorátnym valným 
zhromaždením skladá prísahu ohľadne nezaujatého do-
držania tohto zákona a iných vzťahujúcich sa cirkevných 
predpisov, respektíve uchovania úradného tajomstva.

§ 26

(1) Volebná komisia spomedzi svojich riadnych čle-

nov zvolí predsedu a podpredsedu. Predseda zabezpe-
čí zákonné a hodnoverné fungovanie komisie, ako aj 
morálnu disciplínu v rámci komisie. V záujme toho má 
predseda právo inštruovať členov komisie. 

(2) K volebnej komisii môže Synodná rada na podnet 
volebnej komisie – v záujme administratívnej pomoci vo-
lebnej komisii – vymenovať tajomníka, ktorý nie je čle-
nom volebnej komisie. 

(3) Korešpondenciu volebnej komisie zabezpečuje 
Kancelária synody. 

§ 27

(1) Ak člena volebnej komisie nominujú na takú senio-
rátnu funkciu alebo funkciu Generálnej cirkvi, na ktorú 
volia presbyterstvá cirkevných zborov, dovtedy sa nemôže 
podieľať na práci volebnej komisie, kým sa nevyjadrí o 
tom, že nomináciu neprijíma. Ak nomináciu prijal, jeho 
členstvo vo volebnej komisii zanikne a namiesto neho 
nastúpi náhradný člen.

(2) Vo veci zániku členstva vo volebnej komisii okrem 
nariadení obsiahnutých v odseku (1) sú smerodajné usta-
novenia § 12. 

(3) Ak zanikne aj funkcia náhradného člena, ktorý 
nastúpil namiesto riadneho člena volebnej komisie, se-
niorátne valné zhromaždenie na nasledujúcom zasadnutí 
zvolí nového riadneho a náhradného člena. 

§ 28

Volebná komisia pracuje ako nezávislý orgán Cirkvi, 
jej pôsobenie môže byť ovplyvnené len cirkevnými zá-
konmi. Ak sa u niektorého člena volebnej komisie ob-
javí morálne nedôstojné správanie sa – a komisia tento 
prípad nie je schopná riešiť interne – daného člena môže 
Synodná rada s dvojtretinovou väčšinou hlasov vylúčiť z 
volebnej komisie. 

Podmienky obsadenia funkcií  
na úrovni seniorátov a Generálnej cirkvi

§ 29

(1) Do funkcie seniora, zástupcu seniora, riadneho a 
náhradného duchovného poslanca Synody môže byť zvo-
lená osoba s duchovenskou kvalifikáciou, ktorá na území 
seniorátu zastáva samostatnú duchovenskú stanicu.

(2) Do funkcie biskupa a zástupcu biskupa môže byť 
zvolená osoba s duchovenskou kvalifikáciou, ktorá:
a) v Cirkvi zastáva samostatnú duchovenskú stanicu;
b) v prípade zvolenia v čase očakávaného nástupu do 

úradu dovŕšila 35. rok života;
c) od absolvovania II. duchovenskej skúšky má mini-

málne päťročnú duchovenskú prax;
d) ovláda – u biskupa nevyhnutne, u zástupcu biskupa v 

závislosti na jeho materinskom jazyku doporučene – 
maďarský a slovenský jazyk, ako aj doporučene aspoň 
jeden svetový jazyk;

e) v teologickom vzdelaní, v živote viery, v morálnom 
napredovaní a v úcte medzi ľuďmi je v cirkevnom spo-
ločenstve vhodným príkladom.
(3) Do funkcie seniorálneho kurátora, zástupcu se-



Zákon č. 1/2018

6

niorátneho kurátora, riadneho a náhradného svetského 
poslanca Synody môže byť zvolený člen cirkvi, ktorý:
a) v niektorom cirkevnom zbore Cirkvi v roku všeobec-

ných volieb bol zvolený do funkcie presbytera;
b) nedisponuje stálym služobným poverením duchovné-

ho alebo kaplána;
c) vzhľadom na svoje osobnostné predpoklady môžeme od 

neho očakávať, že dokáže prispieť k budovaniu cirkvi.
(4) Do funkcie generálneho kurátora a zástupcu ge-

nerálneho kurátora môže byť zvolený člen cirkvi, ktorý:
a) v niektorom cirkevnom zbore Cirkvi v roku všeobec-

ných volieb bol zvolený do funkcie presbytera;
b) v prípade zvolenia v čase očakávaného nástupu do 

úradu dovŕšil 35. rok života;
c) nedisponuje stálym služobným poverením duchovné-

ho alebo kaplána;
d) ovláda – u generálneho kurátora nevyhnutne, u zástup-

cu generálneho kurátora v závislosti na jeho materin-
skom jazyku doporučene – maďarský a slovenský ja-
zyk, ako aj doporučene aspoň jeden svetový jazyk.
(5) Ďalej do funkcií uvedených v tomto paragrafe 

môže byť zvolená iba osoba, ktorá:
a) vo volebnom období, v ktorom by v prípade jej zvolenia 

funkciu zastávala, nedovŕši 70. rok života;
b) právoplatným uznesením cirkevného súdu nebola po-

zbavená práva byť volená na funkciu.

§ 30

Do funkcie seniora, seniorátneho kurátora, zástupcu 
seniora, zástupcu seniorátneho kurátora,  biskupa, gene-
rálneho kurátora, zástupcu biskupa a zástupcu generál-
neho kurátora je možné zvoliť jednu osobu iba na dve 
volebné obdobia za sebou. Po vynechaní jedného voleb-
ného obdobia sa tá istá osoba stane opäť voliteľnou do 
funkcie, ktorú pred tým zastávala. 

Priebeh volieb do funkcií 
v rámci seniorátov a Generálnej cirkvi

§ 31

(1) Na seniorátne funkcie a funkcie Generálnej cirkvi 
volené presbyterstvami nominujú ustanovujúci členovia 
nominačného seniorátneho valného zhromaždenia.

(2) Členmi nominačného valného zhromaždenia:
a) je každý duchovný a lévita vykonávajúci duchoven-

skú službu na území seniorátu, s výnimkou kaplána;
b) sú delegáti seniorátneho valného zhromaždenia z mat-

kocirkevných zborov patriacich k seniorátu;
c) tí seniorátni funkcionári, ktorí sú z úradu členmi se-

niorátneho valného zhromaždenia.
(3) Nominačné seniorátne valné zhromaždenie zvolá 

predsedníctvo seniorátu.
(4) Po ustanovení nominačné seniorátne valné zhro-

maždenie si za účelom vedenia zasadnutia volí z vlast-
ných radov duchovného a svetského predsedu.

§ 32

(1) Návrh nominácie na seniorátne funkcie a funk-

cie Generálnej cirkvi volené presbyterstvami môže po-
dať ktorýkoľvek člen nominačného seniorátneho valné-
ho zhromaždenia písomne prostredníctvom seniorského 
úradu v priebehu 15 dní pred nominačným seniorátnym 
valným zhromaždením alebo ústne na nominačnom se-
niorátnom valnom zhromaždení.

(2) Ustanovujúci člen nominačného seniorátneho val-
ného zhromaždenia na každú funkciu môže navrhnúť naj-
viac toľko osôb, koľko je do danej funkcie voliteľných.

(3) Nominačné seniorátne valné zhromaždenie spo-
medzi navrhovaných osôb na každú funkciu osobitne 
tajným hlasovaním nominuje kandidáta na danú funk-
ciu. Hlasovanie prebieha na nominačných lístkoch ove-
rených pečiatkou seniorátu.

(4) Člen nominačného seniorátneho valného zhromaž-
denia na funkciu poslancov Synody, a polovičným poč-
tom paritne na funkciu náhradných poslancov Synody, 
nominuje v počte poslancov, v akom majú byť volení 
seniorátom. Na všetky ostatné funkcie môže nominovať 
jednu osobu. Ak na odovzdanom nominačnom lístku je 
označených viac mien, nominačný lístok sa musí vyhlá-
siť za neplatný. Ak na nominačnom lístku sa nachádza 
meno osoby, ktorú členovia nominačného seniorátneho 
valného zhromaždenia ani písomne, ani ústne nenavrhli, 
nominačný hlas je neplatný.

(5) Nominácie spočíta komisia na sčítanie hlasov vy-
tvorená na mieste nominačným seniorátnym valným zhro-
maždením. Výsledok nominácie je potrebné vyhlásiť na 
mieste. 

(6) Predsedníctvo seniorátu s kontrasignovaním pred-
sedníctva nominačného valného zhromaždenia do 5 dní 
od nominačného valného zhromaždenia volebnej komi-
sii predostrie:
a) v prípade biskupa, generálneho kurátora, zástupcu 

biskupa a zástupcu generálneho kurátora mená osôb, 
ktoré získali najviac nominácií a získali aspoň pätnásť 
percent všetkých nominácií, uvedúc pri ich mene aj 
počet nominácií;

b) mená osôb, ktoré získali nomináciu na funkciu riad-
nych duchovných i svetských poslancov synody, ako 
aj duchovných a svetských náhradných poslancov 
synody, ktorí získali aspoň pätnásť percent všetkých 
nominácií, uvedúc pri ich mene aj počet nominácií;

c) mená osôb, ktoré získali nomináciu na funkciu senio-
ra, seniorátneho kurátora, zástupcu seniora a zástup-
cu seniorátneho kurátora, ktorí získali aspoň pätnásť 
percent všetkých nominácií, uvedúc pri ich mene aj 
počet nominácií;

d) zápisnicu z nominačného seniorátneho valného zhro-
maždenia, respektíve výpis z tejto zápisnice týkajúci 
sa nominácií.

Výsledky nominácií
§ 33

(1) Volebná komisia najneskôr do 15 dní po uplynutí 
termínu nominačných seniorátnych valných zhromaž-
dení uvedenom v odseku (1) § 5 na základe podaní se-
niorátov:
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a) preskúma, či osoba nominovaná do seniorátnej funk-
cie, ktorá na nominačnom seniorátnom valnom zhro-
maždení získala aspoň pätnásť percent všetkých no-
minácií, spĺňa podmienky týkajúce sa voliteľnosti;

b) spočíta počet nominácii do funkcií Generálnej cirkvi 
a uplatní ich nasledujúcim spôsobom:
– na funkciu biskupa a generálneho kurátora sa stane 

nominovanou osoba, ktorej odovzdali nominačné 
hlasy aspoň štyri senioráty;

– na funkciu maďarského zástupcu biskupa a maďar-
ského zástupcu generálneho kurátora môže byť no-
minovaná osoba, ktorej spomedzi maďarských senio-
rátov odovzdali nominačné hlasy aspoň tri senioráty;

– na funkciu slovenského zástupcu biskupa a sloven-
ského zástupcu generálneho kurátora môže byť nomi-
novaná osoba, ktorej spomedzi slovenských seniorá-
tov odovzdal nominačné hlasy aspoň jeden seniorát;

c) vyzve kandidátov menovaných v bode a) a b), aby sa 
do ôsmich dní písomne vyjadrili, či nomináciu príj-
mu.
(2) Jedna osoba nemôže prijať súčasne viac nominá-

cií na také funkcie, ktorých súčasné zastávanie cirkevný 
zákon vylučuje. Toto opatrenie sa nevzťahuje na súčasné 
prijatie nominácie na funkciu, ku ktorej patrí členstvo v 
predsedníctve Synody a na funkciu poslanca Synody.

Pripustenie k voľbám
§ 34

(1) Volebná komisia najneskôr 21 dní pred termínom 
odovzdania hlasovacích lístkov pripustí k voľbám osoby 
nominované na seniorátne funkcie, ktoré:
a) na nominačnom seniorátnom valnom zhromaždení 

získali aspoň pätnásť percent platných odovzdaných 
nominácií;

b) spĺňajú podmienky voliteľnosti;
c) prijali nomináciu na funkciu.

(2) Volebná komisia najneskôr 21 dní pred termínom 
odovzdania hlasovacích lístkov pripustí k voľbám tie 
osoby nominované na funkcie Generálnej cirkvi, ktoré:
a) získali nomináciu;
b) spĺňajú podmienky voliteľnosti do funkcie;
c) nomináciu prijali.

(3) Pripustenie k voľbám sa deje zaslaním hlasova-
cích lístkov cirkevným zborom, ktoré hlasujú.

(4) Volebná komisia na hlasovacom lístku kandidátov 
na danú funkciu uvedie s poradovým číslom v abeced-
nom poradí podľa ich priezviska s uvedením cirkevného 
zboru, ktorého je členom.

(5) Hlasovací lístok volebná komisia opatrí vlastnou 
pečiatkou.

§ 35

Ak v zmysle § 34 na niektorú funkciu nie je nominant, 
ktorého by bolo možné pripustiť k voľbe, volebná komisia 
nariadi nové volebné konanie a zároveň stanoví termíny. 

§ 36

(1) Seniora, seniorátneho kurátora, zástupcov seniora 
a seniorátneho kurátora, synodných poslancov seniorátu 
volia presbyterstvá matkocirkevných zborov patriace do 
seniorátu.

(2) Biskupa a generálneho kurátora volia presbyterstvá 
matkocirkevných zborov Cirkvi.

(3) Maďarského zástupcu biskupa a zástupcu gene-
rálneho kurátora volia presbyterstvá matkocirkevných 
zborov patriace do maďarských seniorátov, slovenského 
zástupcu biskupa a zástupcu generálneho kurátora volia 
presbyterstvá matkocirkevných zborov patriace do slo-
venských seniorátov.

(4) Presbyterstvo cirkevného zboru volí na každú 
funkciu osobitne a tajným hlasovaním, a to dodržujúc 
ustanovenia týkajúce sa uznášania sa presbyterstva.

(5) Presbyterstvo matkocirkevného zboru môže podľa 
dohody vykonávať svoje volebné právo spoločne s pres-
byterstvami dcérocirkevných zborov patriacich k matko-
cirkevnému zboru.

(6) Ak sa presbyterstvo matkocirkevného zboru nemô-
že zúčastniť všeobecných volieb, volebná komisia musí 
brať počet hlasov za úplný bez hlasov vylúčených pres-
byterstiev.

§ 37

(1) Presbyterstvo cirkevného zboru svoj hlas odovzdá 
zaslaním hlasovacieho lístku obdržaného od volebnej ko-
misie pripúšťajúcej k voľbám.

(2) Na hlasovacom lístku kandidáta voleného presby-
terstvom cirkevného zboru treba označiť zakrúžkovaním 
poradového čísla nachádzajúceho sa pri jeho mene.

(3) Označený hlasovací lístok treba overiť pečiatkou 
cirkevného zboru, ako aj podpismi predsedníctva cirkev-
ného zboru a zapisovateľa presbyterstva. Ak zapisovateľ 
cirkevného zboru je členom predsedníctva cirkevného 
zboru, hlasovací lístok podpisuje aj overovateľ poverený 
presbyterstvom. 

(4) Hlasovací lístok sa odovzdáva volebnej komisii do 
Kancelárie synody v uzatvorenej obálke označenej pís-
menom „V“ v lehote odovzdávania hlasov osobne, pri-
čom sa obdrží potvrdenie o prevzatí, alebo poštou dopo-
ručenou zásielkou. 

Výsledok volieb
§ 38

(1) Doručené hlasy volebná komisia spočíta medzi 8. 
a 15. dňom nasledujúcim po termíne stanovenom v od-
seku (3) § 5.

(2) Ak volebná komisia zistí, že hlas bol doručený 
po uplynutí termínu odovzdania, alebo hlasovací lístok 
nebol označený podľa podmienok stanovených v tomto 
zákone, hlas cirkevného zboru vyhlási za neplatný, pri-
čom túto skutočnosť uvedie do zápisnice.
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(3) Volebná komisia vyhlási za neplatný aj ten hlaso-
vací lístok, na ktorom na jednu funkciu bolo označených 
viac kandidátov, ako je stanovený počet.

§ 39

(1) Do funkcie seniora, seniorátneho kurátora, res-
pektíve zástupcu seniora a zástupcu seniorátneho kuráto-
ra, duchovného alebo svetského riadneho a náhradného 
poslanca synody je zvolený ten kandidát, ktorý získal 
jednoduchú väčšinu platných odovzdaných hlasov pres-
byterstiev matkocirkevných zborov oprávnených hlaso-
vať na území seniorátu.

(2) Do funkcie biskupa, respektíve generálneho kuráto-
ra je zvolený ten kandidát, ktorý získal absolútnu väčšinu 
platných odovzdaných hlasov presbyterstiev matkocirkev-
ných zborov Cirkvi oprávnených hlasovať. 

(3) Do funkcie maďarského zástupcu biskupa a zástup-
cu generálneho kurátora je zvolený ten kandidát, ktorý 
získal absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov 
presbyterstiev matkocirkevných zborov oprávnených hla-
sovať na území maďarských seniorátov.

(4) Do funkcie slovenského zástupcu biskupa a zástup-
cu generálneho kurátora je zvolený ten kandidát, ktorý 
získal absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov 
presbyterstiev matkocirkevných zborov oprávnených hla-
sovať na území slovenských seniorátov.

(5) Ak na danú funkciu ani jeden kandidát nezíska 
predpísanú väčšinu hlasov, volebná komisia dvoch kan-
didátov, ktorí získali najviac hlasov, pripúšťa do druhého 
volebného kola. V druhom volebnom kole bude zvolený 
ten kandidát, ktorý získa jednoduchú väčšinu hlasov.

(6) V prípade rovnakého počtu hlasov, ak je to z hľa-
diska druhého volebného kola dôležité, o tom ktorá z osôb 
postúpi do druhého volebného kola, Volebná komisia roz-
hodne losovaním. 

(7) Ak v prvom kole volieb na jednu funkciu bol pri-
pustený k voľbe iba jeden kandidát, ale nezískal pred-
písanú väčšinu hlasov k voľbe, na túto funkciu volebná 
komisia nariadi nové volebné konanie a zároveň stanoví 
termíny.

(8) Ak v prvom volebnom kole v senioráte neboli 
obsadené všetky funkcie duchovného alebo svetského 
riadneho a náhradného poslanca synody, volebná komi-
sia každého nezvoleného kandidáta pripustí do druhého 
volebného kola. Podmienky voľby v druhom volebnom 
kole sa zhodujú s podmienkami v prvom volebnom kole.

§ 40

Ak sa do februára roku po všeobecných voľbách ne-
podarí:
a) obsadiť funkciu seniora, alebo seniorátneho kurátora, 

respektíve zástupcu seniora alebo zástupcu seniorátne-
ho kurátora, alebo duchovného alebo svetského riad-
neho a náhradného poslanca synody, čím  nastane stav 
nefunkčnosti seniorátu a Synoda je povinná na svojom 
ďalšom zasadnutí – prípadne aj bez účasti dotknutých 

poslancov synody postupujúc ako celok – postarať sa 
o zmenu  organizačnej štruktúry seniorátu;

b) obsadiť funkciu biskupa alebo generálneho kurátora, 
do obsadenia funkcií úlohu biskupa alebo generálne-
ho kurátora vykonávajú právoplatne zvolení zástup-
covia, ktorí dostali viac hlasov;

c) obsadiť funkciu biskupa alebo generálneho kurátora a 
súčasne sa podarilo obsadiť iba jednu funkciu zástupcu 
biskupa a zástupcu generálneho kurátora, štatutárnymi 
zástupcami Cirkvi zostávajú bývalí štatutárni zástupco-
via až do tej doby, kým sa nepodarí zvoliť aspoň dvoch 
duchovenských a dvoch svetských členov Predsedníc-
tva synody. Poverenia v prípade potreby na prechodné 
obdobie vystaví Volebná komisia. 

§ 41

(1) Volebná komisia výsledok volieb vyhlási zverejne-
ním výsledkov na úradnej internetovej stránke  Cirkvi. Pri 
vyhlásení výsledku treba uviesť počet obdržaných platných 
a neplatných hlasov, respektíve počet hlasov získaných jed-
notlivými kandidátmi. Pri vyhlásení výsledku volebná ko-
misia informuje o možnostiach opravného prostriedku.

(2) Volebná komisia o výsledku volieb súčasne so zve-
rejnením výsledkov volieb informuje Predsedníctvo synody 
a seniorské úrady dotknuté vo voľbách.

(3) Volebná komisia uverejní nadobudnutie právoplat-
nosti výsledku volieb na internetovej stránke menovanej v 
odseku (1), ak proti voľbám v predpísanej lehote zo strany 
na to oprávnených osôb nebola podaná sťažnosť.

(4) Volebná komisia právoplatne zvoleným funkcioná-
rom zašle oznámenie o zvolení a vystaví pre nich poverenie 
s podpisom predsedu komisie.

§ 42

(1) Ostatných funkcionárov seniorátu volí seniorátne 
valné zhromaždenie na svojom prvom riadnom zasadnu-
tí nasledujúcom po všeobecných voľbách tajným hlaso-
vaním.

(2) Ak seniorátne valné zhromaždenie v roku po vše-
obecných voľbách nedokáže obsadiť funkcie členov se-
niorátnej rady, funkciu seniorátneho sudcu a seniorátneho 
právneho zástupcu alebo funkciu seniorátneho účtovníka, 
sú smerodajné nariadenia písmena a) § 40.

(3) Seniorátne valné zhromaždenie do ním volených 
duchovenských funkcií volí spomedzi osôb s úplnou du-
chovenskou kvalifikáciou patriacich do seniorátu.

(4) Seniorátne valné zhromaždenie do ním volených 
svetských funkcií volí z tých členov cirkvi, ktorí sú vo-
liteľní za presbyterov v niektorom z cirkevných zborov 
seniorátu.

(5) Seniorátne valné zhromaždenie členov seniorátnej 
rady volí z vlastných členov, disponujúcich hlasovacím 
právom.

§ 43

(1) V prípade uprázdnenia seniorátnej funkcie alebo 
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funkcie Generálnej cirkvi voliteľnej presbyterstvami, vo-
lebná komisia najneskôr do 2 mesiacov po uprázdnení 
funkcie na obsadenie funkcie vyhlási mimoriadne voľby. 

(2) V prípade mimoriadnych volieb termíny stanovuje 
volebná komisia.

(3) V roku všeobecných volieb sa mimoriadne voľby 
nemôžu uskutočniť. 

(4) V prípade uprázdnenia inej funkcie túto funkciu 
obsadí volebný orgán na svojom nasledujúcom zasadnutí.

IV. KAPITOLA
MOŽNOSTI OPRAVNÝCH 

PROSTRIEDKOV PROTI VOĽBÁM

§ 44

Proti voľbám najneskôr do 15 dní od vyhlásenia vý-
sledku volieb môže byť podaná sťažnosť, ak v priebehu 
konania volieb boli porušené ustanovenia tohto, respek-
tíve iného vzťahujúceho sa zákona takým spôsobom, že 
to mohlo ovplyvniť výsledok volieb, najmä ak:
a) niekto bol vo volebnom práve alebo v práve byť vo-

lený bez právneho dôvodu obmedzovaný;
b) sa v záujme nominácie, respektíve voľby niektorej 

osoby vykonali skutky nezlučiteľné s čistotou cirkev-
ného života.

§ 45

(1) Sťažnosť proti voľbám v cirkevnom zbore môže 
podať: 
a) duchovný, presbyter alebo kurátor cirkevného zboru; 
b) spoločne aspoň desať členov cirkevného zboru s vo-

lebným právom podľa § 11 odseku (2).
(2) Sťažnosť proti voľbám v cirkevnom zbore je po-

trebné podať predsedníctvu cirkevného zboru, ktoré ju do 
5 dní postúpi predsedovi seniorátneho súdu.

(3) O sťažnosti podanej proti voľbám v cirkevnom 
zbore rozhoduje seniorátny súd do 30 dní od obdržania 
sťažnosti.

§  46

(1) Sťažnosť proti seniorátnym voľbám môžu podať:
a) aspoň traja členovia volebnej komisie;
b) osoba s duchovenskou kvalifikáciou patriaca k senio-

rátu alebo kurátor;
c) spoločne aspoň desať presbyterov z cirkevných zbo-

rov patriacich k seniorátu;
d) osoba nominovaná vo všeobecných voľbách.

(2) Sťažnosť proti voľbám Generálnej cirkvi môžu 
podať:
a) aspoň traja členovia volebnej komisie;
b) spoločne aspoň päť osôb z Generálnej cirkvi, ktorí 

majú duchovenskú kvalifikáciu alebo sú kurátormi;
c) spoločne aspoň 30 presbyterov z cirkevných zborov 

patriacich k Cirkvi;
d) osoba nominovaná vo všeobecných voľbách.

(3) Sťažnosť proti seniorátnym voľbám a voľbám Ge-
nerálnej cirkvi je potrebné podať predsedovi volebnej 
komisie, ktorý ju do 5 dní postúpi duchovenskému pred-

sedovi Generálneho cirkevného súdu.
(4) O sťažnosti podanej proti seniorátnym voľbám a 

voľbám Generálnej cirkvi rozhoduje konací senát Gene-
rálneho cirkevného súdu do 30 dní od obdržania sťažnosti.

§ 47

(1) Ak predsedníctvo prvostupňového súdu konštatu-
je, že sťažnosť bola podaná neoprávnenou osobou alebo 
podaná oprávnenými osobami nie v stanovenom počte, 
túto sťažnosť uznesením zamietne. V opačnom prípade 
v priebehu 5 dní vytýči termín pojednávania sťažnosti a 
o tom upovedomí sťažovateľov i žalovaných.

(2) Prvostupňový súd sťažnosť posúdi na jednorázo-
vom pojednávaní. Pojednávanie sa môže odročiť iba v 
prípade, ak si súd z relevantných dôvodov nemohol vy-
počuť svedkov, ktorí by z hľadiska posúdenia danej zále-
žitosti boli rozhodujúceho významu, alebo niektorá strana 
chce uplatniť dôkaz, ktorý z relevantného dôvodu v pred-
písanom čase nie je k dispozícii.

§ 48

(1) Ak súd svojím rozsudkom sťažnosť zamietne, zá-
roveň tak potvrdí výsledok volieb.

(2) Súd výsledok volieb potvrdí aj v tom prípade, ak 
sťažnosť pokladá za opodstatnenú, ale namietaný skutok 
neovplyvnil výsledok volieb.

(3) Ak súd konštatuje, že skutok namietaný v sťažnos-
ti ovplyvnil výsledok volieb, súd výsledok volieb zruší 
a súčasne nariadi zopakovanie častí volebného konania, 
ktoré boli dotknuté a sú závislé od namietaného skutku.  

§ 49

Do tej doby, kým o sťažnostiach podaných v rám-
ci všeobecných volieb nebolo právoplatne rozhodnuté, 
mandát členov odstupujúceho Generálneho cirkevného 
súdu ostáva v platnosti, výlučne na rozhodnutie vo veci 
týchto sťažností.  

V. KAPITOLA
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 50

(1) Zákon č. 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie 
stráca účinnosť.

(2) Z odseku (1) § 9 II. Štatútu sa vypúšťa časť vety: 
„a náhradníkov“, resp. nasledujúca veta: „Počet náhrad-
ných presbyterov, ktorých je súčasne možné zvoliť, je 
polovica riadne zvolených presbyterov.“.

(3) Tento zákon v maďarskom texte všetkých právnych 
predpisov Cirkvi mení pomenovanie „püspökhelyettes“ 
na „egyetemes lelkészi főjegyző“, pomenovanie „főgond-
nokhelyettes“ na „egyetemes világi főjegyző“, pomenova-
nie „espereshelyettes“ na „egyházmegyei lelkészi főjegy-
ző“ a pomenovanie „egyházmegyei gondnokhelyettes“ na 
„egyházmegyei világi főjegyző“.  
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§ 51

V zmysle tohto zákona poverenie presbyterstiev zvo-
lených počas predchádzajúcich všeobecných volieb trvá 
do 31. decembra 2020.  

§ 52

Osoby zvolené do funkcií uvedených v § 30 v rám-

ci všeobecných volieb v roku 2020 treba považovať za 
také, ktoré boli do funkcie zvolené po prvýkrát.    

§ 53

Tento zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Zákon bol schválený na 8. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,  
dňa 19. októbra 2018, v Rimavskej Sobote. 

Ferenc Porubán v. r.                                                      
zástupca generálneho kurátora

László Fazekas v. r.
biskup
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