
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 2/2019
o zmene zákona č. 1/2018  

o voľbách do cirkevných funkcií

§ 1

Odsek (2) § 3 zákona č. 1/2018 o voľbách do cirkev-
ných funkcií sa nahrádza novým odsekom s nasledujú-
cim textom: 

„(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.“

§ 2

Za odsek (2) § 3 sa vkladá nový odsek (4) s nasledu-
júcim textom:  

„(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.“

§ 3

Za nový odsek (4) § 3 sa vkladá nový odsek (5) s na-
sledujúcim textom:

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

§ 4 

V § 3 číslovanie starého odseku (3) sa mení na (6), 
číslovanie starého odseku (4) sa mení na (7) a číslovanie 
starého odseku (5) sa mení na (8).

§ 5 

§ 5 zákona sa mení na nasledujúci text: 
„§ 5 (1) Cirkevno-zborové volebné valné zhromažde-

nie 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  

Za odsek (1) § 13 sa vkladá nový odsek (2) s nasledu-
júcim textom: „(2) Do funkcie kurátora toho istého zboru 
nemôže byť volená osoba, ktorá je duchovnému rodičom, 
dieťaťom, manželom, manželkou, súrodencom, švagrom, 
švagrinou, nevestou, alebo zaťom.“ 

§ 7 

V § 13 číslovanie starého odseku (2) sa mení na (3), 
číslovanie starého odseku (3) sa mení na (4) a číslovanie 
starého odseku (4) sa mení na (5).

§ 8

Tento zákon nadobudne účinnosť 1. decembra 2019.

Príloha Kalvínskych hlasov č. 2019/12

Zákon bol schválený na 10. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,  
dňa 16. novembra 2019 v Rimavskej Sobote. 
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biskup


