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I. 
Š T A T Ú T 

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku o údoch cirkvi. 
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§ l 

Údovia cirkvi. 

Údom  cirkvi  je  tá osoba, ktorá bola  pokrstená.  Plnoprávnym údom cirkvi  sa  stáva  

ten, kto pred cirkevným zborom urobil verejné vyznanie o svojej viere, zloţil členský sľub, 

bol do cirkvi prijatý a v cirkevnom zbore, príslušnom podľa jeho bydliska pravidelne 

prispieva na úhradu potrieb cirkvi  (§ 5. cirk. ústavy) 

 

§ 2 

Za plnoprávneho, členský sľub zloţivšieho úda cirkvi je povaţovaná tá, osoba, ktorá  po   

dovŕšení 18. roku veku ústne alebo písomne obnoví svoje vyznanie viery, učinené pri 

konfirmácii, a prispieva na udrţovanie cirkevného zboru. 

Presbytérium o týchto osobách vedie evidenciu, ktorú kaţdoročne doplňuje. 

 

§ 3 

Úd cirkvi patrí do toho cirkevného zboru, na území ktorého má svoje stále bydlisko. Keď 

sa presťahuje na územie iného cirkevného zboru, zmenu je povinný hlásiť farským úradom 

obidvoch zainteresovaných cirkevných zborov. 

 

§ 4 

Povinnosti úda cirkvi: 

a. ţiť ţivotom mravným, striedmym, zodpovedajúcim duchu evanjelia; 

b. zúčastniť sa sluţieb Boţích a večere Pánovej, svätiť nedeľu a iné sviatky cirkvi, 

pokiaľ to neodporuje štátnym zákonom; dodrţiavať cirkevné predpisy pri sobáši, 

krste a pochovávaní svojich mŕtvych; 

c. v  rámci  štátnych  zákonov vychovávať svoje deti v reformovanej kresťanskej viere a 

postarať sa o ich konfirmovanie; 

d. oddane  sa  zúčastniť práce cirkevno-budovateľskej (1Pt.2, 5); 

e. znäšať cirkevné bremená; 

f. podrobiť sa cirkevnej disciplíne (Mt 18, 18); 

g. prijímať a verne zastávať cirkevné hodnosti a poverenia, predpokladajúc, ţe spod ich 

zadávania pre váţny dôvod nebol oslobodený; 

h. povinnosti úda cirkvi nesmú byť v rozpore so zákonmi ľudovodemokratickej  

Československej republiky. 

 

§ 5 

Práva úda cirkvi: 

a. zúčastniť sa sluţieb Boţích a iných zhromaţdení, slúţiacich k vyučovaniu veriacich a 

k zvýšeniu ich náboţenskej horlivosti; 

b. pouţiť kostol, cintorín a sluţbu cirkvi, za účelom cirkevného poţehnania  sobáša, 

pokrstenia detí a pochovávania mŕtvych; 

c. dať svoje deti vyučovať a vychovávať podľa platných nariadení cestou cirkevného  

orgánu k tomu určeného; 

d. vyţiadať radu a podporu farára a iných cirkevných funkcionárov, podať sťaţnosť k 

nadriadeným cirkevným vrchnostiam a tieto pouţiť za účelom nápravy  krivdy, 

vzniklej v cirkevnom ţivote; 

Ak bol konfirmovaný, a právoplatný súdny výrok ináč nenariaduje, má úd cirkvi právo: 

e. zúčastniť sa večere Pánovej; 

f. pri obsadzovaní cirkevných funkcií osobne vykonávať práva ústavou stanovené (§ 6. 
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bod 1-2 ústavy). 

V cirkevnom zamestnaní nemôţe byť taká osoba, ktorá neţije mravným, striedmym, 

duchu evnajelia zodpovedajúcim ţivotom, ktorá svoje deti – aspoň deti svojho pohlavia – 

nevychováva v reformovanom kresťanskom duchu, ktorá svoj sobáš nedala poţehnať podľa 

obradov reformovanej kresťanskej cirkvi. 

 

§ 6 

Volebné právo v cirkvi má kaţdý plnoprávny úd cirkvi (§ 5. bod  2. ústavy), ktorý dovŕšil 

18. rok svojho veku, ak nebol v disciplinárnom konaní zbavený volebného práva. Volený 

môţe byť taký plnoprávny úd cirkvi, ktorý dovŕšil 21. rok svojho veku, činne sa  zúčastňuje 

na práci v cirkvi a je bezúhormý. (§ 6. ústavy). 

Presbytérium kaţdoročne zostavuje abecedný zoznam voličov cirkevného zboru, poťaţne 

miestnym pomerom zodpovedajúci zoznam voličov v poradí domových čísel. 

Do voličského zoznamu má byť pojatý kaţdý úd cirkvi, ktorý v zmysle 

predchádzajúceho paragrafu má volobné právo. Ak hlava rodiny pravidelne prispieva na  

úhradu potrieb cirkevného zboru, túto povinnosť treba povaţovať za splnenú aj u ostatných, 

do úvahy prichádzajúcich členov rodiny. 

Voličský zoznam treba vyhotoviť do 1. novembra vo dvoch exemplároch podľa vzoru, 

zostaveného Predsedníctvom synody. Tohto dňa, po overení zoznamu podpismi 

predsedníctva presbytéria a zapisovateľa , treba zoznam vyloţiť k nahliadnutiu na 15 dní v 

úradnej miestnosti cirkevného zboru. Údorn cirkevného zboru vyloţenie zoznamu treba  

oznámiť vyhlásením v kostole v nedeľu pred dňom vyloţenia. 

Do voličského zoznamu,  vyloţeného k nahliadnutiu, kaţdý úd cirkvi môţe nahliadnuť. 

Počas vyloţenia zoznamu k nahliadnutiu kaţdý úd cirkvi majúci volebné právo, môţe proti 

nemu vzniesť námietky. Do 15 dní, počítaných od posledného dna vyloţenia k nahliadnutiu, 

presbytérium je povinné písomne oznámiť svoje rozhodnutie namietajúcemu, prípadne  

zainteresovanému údovi cirkvi. Proti tomuto rozhodnutiu moţno podať do 15 dní  odo dňa 

doručenia odvolanie k seniorálnamu predsedníctvu , ktoré rozhodne  o odvolaniach a dňom 

31. decembra uzavrie obidva exempláre zoznamu a opatrí ich overujúcim podpisom. Jeden 

exemplár zašle cirkevnému zboru a druhý uschová na seniorskom úrade. 

Odvolaním nenapadnutý zoznam overuje senior. 

Voličský zoznam je platný od 1. januára do 31.decembra roku, nasledujúcom po jeho 

zostavení. 

 

§ 8 

V cirkevno-zborových voľbách má volebné právo iba ten, kto je zapísaný vo voličskom 

zozname, platnom v čase voľby. Kto je zapísaný vo voličskom zozname, len vtedy nemá 

volebné právo, ak nie je reformovaného kresťanského náboţenstva, alebo ak po konečnom  

zostavaní voličského zoznamu bol pozbavený svojprávnosti, alebo cirkevným súdom 

volebného práva. 

 

§ 9 

Úd cirkvi ani ako funkcionár , ani ako člen zhromaţdenia, oprávneného rozhodovať v 

rámci samosprávy, nemôţe sa zúčastniť opatrenia, rokovania alebo uznášania o veci, v ktorej 

on sám, jeho manţelka (manţel), príbuzný v priamej línii, švagor, súrodenec alebo manţel 

(manţelka) jeho súrodenca sú zainteresovaní, ďalej v takých veciach, v ktorých vystupoval 

ako zástupca, zmocnenec, alebo právny zástupca niektorej strany. 
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§ 10 

Údovia cirkvi bez ohľadu, na pohlavie, národnosť a materinskú reč majú úplnú 

rovnoprávnosť na sluţbách Boţích, vo vyučovaní náboţenstva, v misijnaj práci, pri 

náboţenských obradoch, na cirkevných schôdzkach, rokovaniach a voľbách, ako aj na 

všetkých stupňoch cirkevnej správy (§ 7. cirk. ústavy), pri dodrţaní predpisov, obsiahnutých 

v §§ 1, 2, 5 a  8. tohoto štatútu. 

V duchu tejto rovnoprávnosti treba mať za zrušené všetky zvláštne práva údov cirkvi, 

nadobudnuté na základe zvyklostí v jednotlivých cirkevných zboroch, najmä práva na 

vyhradené miesta v kostole a iné podobné zvyklosti odporujúca zásade rovnoprávnosti. 

 

§11 

Tento štatút vyniesla Synodná rada  (§14. bod 5. ústavy) na svojom zasadnutí, konanom 

dňa 20. augusta 1952. 

Predsedníctvom synody štatút vyhlásený v Leviciach dňa 20. augusta 1952. 
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II. 
Š T A T Ú T 

Reformovanoj kresťanskej cirkvi na Slovensku o organizácii a správe 
cirkvi. 
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PRVÁ ČASŤ 
Cirkevný zbor 

 

§1 

Cirkevný zbor je samosprávnou jednotkou, ktorá na určitom území spája jednotlivcov a 

rodiny k spoločnému pestovaniu reformovaného kresťanského ţivota (§ 9.bod 1. ústavy). 

Cirkevný zbor samostatne vedie svoje veci pri súčasnom zachovávaní cirkevnej ústavy a 

štatútov, vydaných na základe tejto ústavy. 

Cirkevné zbory sú matkocírkevné alebo dcérocirkevné (bod 1-2 §9. ústavy). 

Matkocirkevným zbororn jo ten zbor, ktorý duchovnú opateru veriacich, patriacich do jeho 

lona obstaráva  udrţovaním samostatnej  farárskej  stanice na  základe zákona č. 218/1949 

Zb. Dcérocirkevné  zbory sú po stránke duchovenskej starostlivosti a správy pripojené k 

niektorému matkocirkevnému zboru. 

Údovia reformovanej  kresťanskej  cirkvi, ktorí bez cirkevnej organizácie roztrúsne ţijú 

medzi inovercami, tvoria diaspóru. Diaspóru seniorálne zhromaţdenie  za  účelom 

duchovenskej starostlivosti pričleňuje k niektorej matkocirkvi (§40, k). 

 

§2 

Vzájomný pomer matko- a dcérocirkevných zborov a z toho pomeru vyplývajúce práva a 

povinnosti, najmä voľba farára, zadelenie sluţieb Boţích, výkon volebného práva 

prislúchajúceho matkocirkevnému zboru (odst. 3 §-u 9 ústavy) sú upravené dohodou 

schválenou seniorálnym zhromaţdením a potvrdenou Synodnou radou. V sporných prípadoch 

na ţiadosť ktorejkoľvek strany rozhoduje cirkevný súd.  

 

Zadelenie cirkevných zborov a ich vzájomný pomer v čase vzniku platnosti cirkevnej 

ústavy povaţuje sa za zákonné. Vo veci úpravy povahy, územia alebo vzájomného pomeru 

cirkevných zborov uznáša sa seniorálne zhromaţdenie, ktorého uznesanie môţe byť 

prevedené aţ po schválení Synodnou radou a po súhlase štátnej  správy (ústava §9, 2). 

 

§3 

Orgány cirkevného zboru sú:  

a. zborové zhromaţdenie  

b. presbytérium 

c. predsedníctvo 

 

§4 

Cirkevnozborové zhromaţdenie 

Cirkevnozborové zhromaţdanie je zhromaţdaním údov cirkvi majúcich volebné právo. 

Zhromaţdenia zvoláva farár a jeho spolupredseda-kurátor spoločne (bod 4. §-u 10. 

ústavy). Zapisovateľom je zapisovateľ presbytéria. 

Zhromaţdanie má byť vţdy v nedeľu po ukončení sluţieb Boţích (zvoláva sa 

prechádzajúcu nedeľu na sluţbách Boţích) a v deň konania zhromaţdenia oznámením z 

kazateľnice  s označením miesta a času zhromaţdenia, ako aj vaecí, ktoré budú prerokovaní. 

Zhromaţdenie je schopné uznášania bez ohľadu na počet prítomných. 

 

§5 

Pôsbnosť cirkevnozborového zhromaţdenia:  
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a. volí kurátora (kurátorov) cirkevného zboru 

b. volí farára na základe pozvania presbytéria (§ 10 lit. h), § 23) 

c. určuje bohosluţobnú reč 

d. rozhoduje o stavbe novej budovy alebo o mimoriadnych investíciách, ako aj o prijatí 

alebo zamietnutí uznesenia presbytéria vo veci vyrúbenia a znášania zborových 

bremien 

e. rokuje o výročnej správe presbytéria, podanej o duchovnom a hmotnom ţivote zboru; 

f. zo strany presbytéria mu predloţené cirkevno-zborové štatúty prijíma, za účelom 

schválenia predloţí seniorálnemu zhromaţdeniu, ktoré tieto po schválení zašle 

príslušnej správe na vedomie (ONV) – (§10 f) a §18 f) 

 

§6 

Zborové zhromaţdenie má byť zvolané aspoň raz do roka s programom uvedeným pod 

lit.e) predošlého §-u. 

 

§7 

Na rokovací poriadok zborového zhromaţdenia, na povinnosť účasti pri vynesení 

uznesenia, na spôsob uznášania, na zápisnice, na odvolania proti uzneseniam, na 

zodpovednosť, sú smerodatné predpisy stanovené pre zasadnutia presbytéria (odst.2. §-u 12, 

odst,2. §-u 13, §14-16). 

 

§8 

Presbytérium 

Všetky práva a povinnosti cirkevného zboru, ktoré cirkavná ústava a štatút neprikazujú 

do pôsobnosti iného orgánu, vykonáva presbytérium; preto v kaţdom cirkevnom zbore treba  

organizovať samostatné presbytérium. 

 

§9 

Členovia presbytéria sú:  

a. z úradnej moci farár (administrátor) a kurátor, 

b. volení člonovia 

 

Počet volených členov a náhradníkov po vypočutí zainteresovaného cirkevného zboru 

určí sanioráne zhromaţdenie; najmenší počet volených členov je štyri, najvyšší štyridsať. 

Treba voliť aj náhradných presbyterov v polovičnom počte volených členov. 

Predsedami presbytéria sú farár (administrátor) a kurátor. Zapisovateľa si volí z údov 

cirkvi. Ak zapisovateľ nie je presbyterom, na zasadnutiach má iba poradný hlas. 

 

§10 

Do pôsobnosti presbytéria patrí najmä:  

a. dozerať na náboţenský a mravný ţivot veriacich patriacich k cirkevnému zboru  

b. vykonávať cirkevnú disciplínu podľa nariadenia ústavy a štatútu;  

c. starať sa o to, aby pri sluţbách Boţích, pri krste, pri vysluhovaní večere Pánovej, pri 

príleţitosti konfirmácie, pri uzavieraní sňatku, pri pohrebe, ďalej na  cirkevných 

zhromaţdeniach a slávnostiach zo strany údov cirkvi dialo sa všetko v najlepšom 

poriadku, aby kostol mimo cirkevných účelov nebol pouţívaný pre iné  ciele. 

Na dvanásťročné  obdobie z tých údov cirkvi, ktorí  zodpovedajú podmienkam odst. 2. §-

u 6. ústavy, volí cirkevno-budovateľskú komisiu (1Pt.2, 5), pozostávajúcu mimo 
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predsedníctva aspoň z troch členov. 

Predsedníctvom cirkevno-budovateľskej komisie je predsedníctvo presbytéria. Komisia 

kaţdoročne vypracuje cirkevno-budovateľský plán a tento cestou presbytéria predloţí 

cirkevno-zborovému zhromaţdeniu. Organizuje cirkovno-budovateľskú prácu na základe 

Písma  svätého a v duchu našich vierovyznaní a stará sa o to, aby slovo Boţie bolo hlásané 

nielen na sluţbách Boţích, ale aj na biblických hodinách, modlitebných hodinách a iných 

zhromaţdeniach náboţenského rázu. 

Povzbudzuje veriacich a pomáha im pri zadrţiavaní domácich sluţieb Boţích. 

V tých miestach, kde niet kostola, so štátnym súhlasom organizuje sluţby Boţie u rodiny 

predom určenej; 

d. Stará sa o to, aby školopovinné deti, patriace k cirkevnému zboru, boli vychovávané v 

rámci platných zákonov v reformovanom kresťanskom duchu, 

e. Na prevádzanie charitatívnej činnosti zboru organizuje komisiu. 

f. Vyhotoví potrebné cirkevnozborové štatúty a predloţí ich saniorálnemu 

zhromaţdeniu, ktoré  ich zašle na vedomie príslušnej štátnej správe (ONV). 

g. Vyjadruje sa v mene cirkevného zboru v otázkach usporiadania pomeru k inému 

cirkevnému zboru a v otázke seniorálneho zadelenia.  

h. Pozýva farára a v tejto voči vynesené rozhodnutia predloţí cirkevno-zborovému 

zhromaţdeniu, zadováţiac si pradtým cirkevný a štátny súhlas. 

i. Rozhoduje o otázke pouţívania reči na sluţbách Boţích a rozhodnutie predloţí 

zborovému zhromaţdeniu podľa  §-u 7. ústavy, 

j. Volí funkcionárov zboru a prijímazamestnancov; 

k. Vedie evidenciu a záznamy o reformovaných kresťanských rodinách a údoch cirkvi, 

vyhotovuje voličský zoznam. 

l.  Na základe Písma svätého a našich vierovyznaní bdie nad čistotou reformovaného 

kresťanského učenia vo všetkých odvetviach cirkevnej sluţby. 

m. Vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku cirkevného zboru, základín, tieto 

spravuje a stará sa, aby budovy boli vţdy v dobrom stave. 

n. Vedie finančné hospodárenie cirkevného zboru, ročne zostavuje rozpočet a postará sa 

o úhradu potrieb riadneho i mimoriadneho rozpočtu, ďalej zostaví záverečný účet a 

tieto spolu s hlásením o cirkevne-budovateľskej činnosti cirkevného zboru predloţí 

zborovému zhromaţdeniu na vedomie; 

o. Rozhoduje o otázke zcudzenia, zaťaţenia  cirkevného majetku, získania nového 

majetku, vyzdvihnutia pôţičky. 

p. Vykonáva nariadenia nadriadených cirkevných vrchností. 

r. Stará sa o uskutočnenie  cieľa, označeného v §-e 3. cirkevnej ústavy. 

s. Vlastné zápisnice ako aj zápisnice cirkevno-zborového zhromaţdenia  štvrťročne 

predloţí seniorátu v úradnom odpise. 

t. Na seniorálne zhromaţdenie volí svetského zástupcu. 

u. Vykonáva voličské právo cirkevného zboru pri obsadzovaní funkcií uvedených v  

cirkevnej  ústave. 

 

§11 

Zasadnutie presbytéria 

Predsedami zasadnutí presbytéria sú farár (administrátor) a kurátor, ktorí si môţu 

predsednícke úlohy medzi sebou rozdeliť. 

Presbyterskú schôdzu treba zvolávať pravidelne štvrťročne. Keď to potreba vyţaduje, 

treba zvolať mimoriadne zasadnutie presbyteria. Presbyterskú schôdzu treba zvolať aj vtedy, 
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ak to písomne ţiada štvrtina členov presbytéria, a označí prerokovať sa majúce veci, alebo 

keď  to nariadi nadriadená cirkevná vrchnosť.  

Zasadnutie presbytéria je pre údov cirkevného zboru verejné; na ţiadosť predsedníctva 

alebo tretiny prítomných má byť zadrţané neverejné zasadnutie. 

  

§ 12 

Na  kaţdé zasadnutie majú byť pozvaní všetci členovia presbytéria pozvánkou, znejúcou 

na meno, aspoň 24 hodín pred zasadnutím. Na pozvánke sa ďalej uvedie miesto, čas 

zasadnutia a označenia vecí, ktoré budú prerokované. V zápisnici má byť záznam, ţe toto 

ustanovenie bolo dodrţané. 

Veci neuvedané v pozvánke spravidla nemoţno prejednávať. Do pozvánky má byť pojatý 

kaţdý samostatný návrh, ktorý bol podaný aspoň 48 hodín pred časom zasadnutia. 

 

§ 13 

K vyneseniu platného uznesenia je potrebná prítomnosť jednej štvrtiny členov 

presbytéria. Keď sa toľkí nedostavia ani na druhé pozvanie, uznášajú sa prítomní. 

Ţiadny člen presbytéria sa nemôţe zúčasttniť na prejednávaní takej veci, v ktorej  je 

zainteresovaný 

 

§ 14 

Zasadnutie presbytéria otvára farár spevom, čítaním Biblie a modlitbou. Ukončuje ho 

taktieţ modlitbou. Ako prvý bod má byť prečítaná zápisnica z predošlého zasadnutia. 

Pri hlasovaní kladie otázku ten predseda, ktorý vedie rokovanie. Hlasuje sa povstaním. V 

osobných veciach na ţiadosť štvrtiny prítomných presbyterov, alebo predsedníctva, je moţné 

nariadiť tajne hlasovanie. V otázke zmeny v znášaní cirkevných bremien, nadobudnutia, 

scudzenia nehnuteľného majetku, prijatia alebo odmietnutia základiny alebo dedičstva, ďalej 

vyzdvihnutia pôţičky a v otázke zaťaţujúcich zmlúv treba sa uznášať hlasovaním podľa mena 

a mená hlasujúcich za uznesenia, ako aj proti hlasujúcich majú byť pojaté do zápisnice. 

Kaţdý prítomný člen presbytéria je povinný zúčastniť sa hlasovania. Rozhoduje jednoduchá 

väčšina hlasov. 

O kaţdom zasadnutí má byť spísaná presná a podrobná zápisnica s uvedaním mien 

prítomných, ktorú overuje predsedníctvo, zápisovateľ a dvaja členovia presbytéria. 

 

§ 15 

Proti rozhodnutiu presbytéria moţno podať cestou farského úradu odvolanie do 15 dní od 

uznesenia, alebo, keď má byť rozhodnutie doručené, odo dňa doručenia k seniorálnemu zhro-

maţdeniu, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou. 

 

§ 16 

Presbyteri sú povinní nahradiť škodu, ktorú cirkevný zbor utrpel pre ich nedbalosť, alebo 

vedomé zanedbávanie povinností. Povinnosť k náhrade však sa nevzťahuje na tých, ktorí vo 

vynesení škodlivého uznesenia nebrali účasť, ktorí na zasadnutí presbytéria, zaoberájúcom sa 

touto otázkou, neboli prítomní, alebo o ktorých sa dá zápisnične zistiť, ţe zaujali postoj  proti 

tomuto škodlivému uzneseniu. 

 

§ 17 

Seniorálne zhromaţdenie na odôvodnený návrh seniora môţe nariadiť rozpustenie 

presbytéria, keď sa presbytérium pri vykonávaní veci odchýli od nariadenia  cirkevnej ústavy, 
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alebo na jej základe vydaných štatútov, keď nevykoná zákonité nariadenia nadriadených 

cirkevných vrchností, alebo výkon týchto odoprie, keď vynesie také rozhodnutie, ktoré z 

hľadiska morálneho alebo hospodárskeho je škodlivé cirkvi alebo vývoju cirkevného zboru. 

V prípade rozpustenia senior sa postará o voľbu nového prosbytéria. Na vedenie veci 

cirkevného zboru so zreteľom na miestne pomery utvorí dočasné cirkavno-zborové vedenie, 

alebo tým poverí presbytérium niektorého susedného cirkevného zboru. Kým namiesto 

rozpusteného presbytéria nebolo zvolené druhé, alebo noví presbyteri odoprú vykonávanie 

povinností, agenda do najbliţšieho zasadnutia seniorálneho zhromaţdenia ostáva podľa 

nariadenia vydaného predsedníctvom seniorátu. 

 

§ 18 

Uznesenia presbyteria a cirkevno-zborového zhromaţdenia stávajú sa právoplatnými len 

po schválení seniorálnym zhromaţdením, poťaţne seniorálnou radou, ak je ich predmetom:  

a. Systemizovanie alebo zrušenie miesta, spojeného s pravidelným platom. 

b. Nadobudnutie alebo scudzenienehnuteľného majetku 

c. Stupňovanie cirkevných bremien. 

d. Väčšia  stavba (stavba kostola, fary, kantorského bytu a pod). 

e. Vyzdvihnutie pôţičky. 

f. Pred výmenou, scudzením predmetov historického rázu, ako aj pred započatím prác 

prestavby alebo zbúrania budovy, majúcej charakter historickej pamiatky, má byť 

vyţiadané povolenie aj od prislušnej štátnej vrchnosti. 

g. Vyhotovenie cirkevno-zborových štatútov. 

 

§ 19 

Voľba kurátora a presbyterov 

Poverovacie obdobie kurátora a presbyterov zboru trvá dvanásť rokov (odst.4. §-u 6. 

ústavy). Na obsadenie týchto funkcií v kaţdom dvanástom roku má byť konaná riadna voľba, 

miesto a čas ktorej určuje presbytérium, a súčasne volí komisiu, aby viedla voľbu. 

Voľba kurátora a presbyterov sa koná aklamáciou. Keď aspoň desať prítomných voličov 

ţiadá ústne alebo písomne tajné hlasovanie hlasovacími lístkami, moţno toto povoliť pri 

verejnom poznačení mien hlasujúcich. V prípade ţiadosti, vyhovujúcej predpisu, hlasovanie 

má byť ihneď nariadené a bez meškania započaté a volebná komisia, určená presbyteriom má 

byť doplnená jedným členom z tých, ktorí ţiadali tajné hlasovanie. 

Keď sa hlasujúci pomaly prihlasujú, volebné vedenie určí záverečnú hodinu na prijatie 

hlasov. Pri kaţdej príleţitosti treba hlasovať jedným hlasovacím lístkom na voľbu kurátora, 

riadnych a náhradných členov presbytéria. Na hlasovacom lístku treba však jasne označiť, ţe 

hlasujúci koho na ktorú funkciu chce voliť. Ak je na hlasovacom lístku viac mien, ako počet 

voliť sa majúcich kurátorov, presbyterov a náhradných presbyterov, na konci písaní 

neprichádzajú do úvahy. 

Výsledok voľby je rozhodnutý pomernou väčšinou hlasov. V poradí počtu hlasov treba 

vyhlásiť toľko kandidátov za zvolených, koľko miest čaká na obsadenie. V prípade rovnosti   

hlasov v otázke, koho treba povaţovať za zvoleného, na mieste voľby rozhodne 

predsedníctvo ihneď, losovaním. 

Po sčítaní hlasov výsledok treba pojať do zápisnica, voľby vedúca komisia ho ihneď  

vyhlási a predloţí najbliţšiemu zasadnutiu presbyteria. 

Mimoriadne volebné zhromaţdenia má byť zadrţané, ak sa medzičasom uprázdni 

funkcia  kurátorská, alebo treba obsadiť toľko presbyterských miest, ţe počet náhradných 

prasbyterov nestačí. 
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§ 20 

Ak v záujme voľby niektorého kandidáta alebo kandidátov bolo vyvíjané kortešovanie, 

ktoré nemoţno uviesť do súladu s dôstojnosťou cirkevnej funkcie, keď ktorýkoľvek 

hodnostár - či cirkevný alebo iný - sa snaţil ovplyvňovať voličov, keď voliči boli násilím 

alebo zastrašovaním obmedzovaní vo volebnej slobode, keď pred voľbami alebo v dobe ich 

trvania v záujme zvolenia niektorého kandidáta bolo pohostenie, voľbu, alebo tú časť volieb, 

ktorá sa vzťahuje na voľbu kandidáta, zvoleného nedovolenými prostriedkami, treba  pre-

hlásiť za neplatnú. 

 

§ 21 

Za neplatnú treba prehlásiť aj tú voľbu, pri ktorej neboli dodrţané volebné predpisy. 

Menovite: čas a miseto voľby neboli verajne dané na vedomie podľa  ustanovenia  3. odst. §-

u 4, na ţiadosť predpisom vyhovujúce hlasovanie nebolo nariadené alebo pred určenou dobou 

bez dodrţania záverečnej hodiny bolo ukončené, keď bola tajnosť porušená, taktieţ aj  vtedy, 

ak boli prijaté alebo odmietnuté hlasy proti volebným predpisom a to malo rozhodujúci vplyv 

na výsledok volieb. 

 

§ 22 

Prehlásenie celkovej  alebo čiastočnej neplatnosti volebného konania vyriekne cirkevný 

súd. 

K podaniu sťaţnosti je  treba najmenej 10 voličov. Sťaţnosť môţe  byť podaná behom 15 

dní, počítaných od voľby, u duchovného predsedu presbytéria, ktorý ju do 15 dní, počítaných 

od prevzatia, s hlásením presbytéria odošle seniorovi. 

Do právoplatného vybavenia sťaţnosti zvolený je oprávnený a povinný zastávať funkciu, 

na ktorú bol volený. 

 

§ 23 

Čas a miesto zhromaţdenia voliaceho farára určí senior so zreteľom na ustanovenie §-u 

4. odst.3. a za účelom vedenia volebného pokračovania vyšle do cirkevného zboru delegáciu 

pozostávajúcu z jedného duchovného a z jedného svetského člena, podľa moţnosti 

seniorálnych sudcov. Po príleţitostnej kázni duchovného člena delegácie, delegácia 

zúčastňujúca sa volebného zhromaţdenia prečíta uznesenia presbytéria vo veci pozvania a 

vyzve prítomných, aby sa vyjadrili: či prijmú uznesenia presbytéria alebo nie. Ak sa  prítomní 

voličia vyjadria  "áno", alebo keď aspoň desať oprávnených prítomných voličov  neţiada 

hlasovanie, kandidáta, menovaného v pozývajúcom uznesení presbytéria, vyhlásia  za zvole-

ného farára cirkevného zboru. 

Ak aspoň desať oprávnených a prítomných voličov písomne alebo ústne ţiada 

hlasovanie, seniorálna delegácia nariadi ihnaď tajné hlasovanie, pri ktorom sa hlasuje "áno" a 

"nie" hlasovacími lístkami, opatrenými pečiatkou seniorátu. Ak väčšina hlasovala "áno", 

kandidáta, menovaného v pozývacom uznesení presbytéria treba vyhlásiť za zvoleného farára. 

Komisia o svojom konaní, o priebehu zhromaţdenia  spíše zápisnicu, ktorú v sprievode 

hlásenia predloţí seniorskému úradu. 

Na  poriadok a priebeh voľby farára majú sa obdobne pouţiť predpisy  o voľbe 

zborového kurátora a  presbyterov (§ 19). 
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§ 24 

Predsedníctvo cirkevného zboru. 

Predsedníctvo cirkevného zboru pozostáva z farára a kurátora. Spoločne zastupujú 

cirkevný zbor pred cirkevnými vrchnosťami a inými vrchnosťami vôbec. Zvolávajú schôdzky 

presbytéria a cirkevnozborové zhromaţdenia, na ktorých predsedajú. Dôleţitejšie veci 

cirkevného zboru vybavujú spoločne, ostatné práce, vzťahujúca sa na riadnu administráciu 

cirkevného zboru, vykonáva  farár (II.št § 26-27). 

 

§ 25 

Funkcionári a  zamestnanci cirkevného zboru môţu byť: 

a. farár a iní duchovní,  

b. kurátor (kurátori) cirkevného zboru, 

c. presbyteri, 

d. kantor, 

e. kostolník, 

f. a iní cirkevní zamestnanci (pokladník, právny zástupca a pod.) 

 

§ 26 

Farár a iní duchovní. 

A. Vedúcim duchovného a hmotného ţivota  cirkevného zboru je farár. Jeho povinnosti:  

l. vo vedení a správe cirkevného zboru: 

a. Koná sluţby Boţie a cirkevné obrady, je zodpovedný za ich presný a cirkevným 

predpisom v kaţdom ohľade zodppovedajúci výkon. Túto sluţbu na území 

cirkevného zboru iný duchovný, majúci štátny súhlas na toto miesto, môţe konať len 

na základe farárom udeleného zmocnenia, vyjmúc sluţby biskupa a seniora (lit. f) §-

u 83, lit. i) §-u 52). 

b. Vykonáva duchovansku starostlivosť medzi veriacimi, ktorí patria k cirkevnému 

zboru. Pravidelne navstevuje rodiny cirkevného zboru, chorých a sociálne slabých, a 

vedie o tom denník. Vstupujúcim do manţelského zväzku poskytuje mravné 

poučenie. Pri zmiešaných manţelstvách stará sa o to, aby osoba reformovaného 

kresťanského náboţenstva ostala verná cirkvi ref. kresťanskej, a pokiaľ ide o 

náboţenstvo jej detí, neuzavrela dohodu škodlivú reforrnovanej kresťanskej cirkvi. 

Zmieruje nesvorných manţelov. Osobu, ktorá chce vstúpiť do cirkvi, dôkladne 

zoznámi s vieroučnými zásadami cirkvi a jej disciplinárnymi predpismi. Vyvíja 

činnosť na všetkýchl úsekoch cirkevno-budovateľskej a  cirkevno-spoločenskej 

práce, v súlade  s ústavou z 9.  mája. 

c. V školách na území cirkevného zboru vyučuje náboţenstvo a spev, pripravuje 

konfirmandov, vyjmúc, keď tieto úlohy vykonáva duchovný-katechéta, lévita, alebo 

katechéta, uznaný štátom. 

d. Opatruje archív a kniţnicu cirkevného zboru, vediu matriky a kroniku cirkevného 

zboru. 

e. Podľa štátnych zákonov v styku s orgánmi štátnej správy vykonáva povinnosti 

predsedu cirkevného zboru. 

f.   Vyvíja spoločenskú činnost' v duchu Kristovho evanjelia na poli kultúrnom, 

hospodárskom a zdravotnom, podporujúc budovateľskú prácu smerujúcu k zvýšeniu 

blaha ľudu a k uskutočneniu mierového  spoluţitia (§ 3 ústavy). 

g. Všeobecne vedie duchovné a hmotné veci  cirkevného zboru, v spolupráci s 

cirkovným kurátorom vedie pokladničný denník, a dozerá, aby hopodárenie 
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cirkevného zboru prebiehalo v rámci rozpočtu; zastupuje spolu s kurátororom 

cirkevný zbor, zvoláva spolu s  kurátorom schôdzu, presbytéria a cirkevno-zborové 

zhromaţdenie, vykonáva na nich pred sadnícke úlohy . Bez neho nie je moţné  

zadrţať ani presbyterskú schôdzku, ani cirkevno-zborov zhroamaţdenie. Keď sa pre 

trvalú prekáţku alebo zaujatosť namôţe zúčastniť zasadnutia, vedie schôdzku miesto 

neho senior alabo ním určený duchovný. 

h. Býva na  území cirkevného zboru. 

 

Povinnosti, uvedené pod bodmi a-g vzťahujú sa aj na administrátorov. 

 

2. Vykonávanie všetkej agendy seniorálnou radou mu zverených uprázdnených 

farárskych staníc. 

 

B. Iní duchovní cirkevného zboru: duchovný, katacheta, ústavný duchovný, kaplán a levita sú 

povinní vykonávať tie povinnosti, ktoré sú na to miesto ústavou a štatútmi stanovené 

 

§ 26 

Kurátor cirkevného zboru. 

Na vedenie hospodárskych záleţitostí cirkevného zboru a na dozor nad nimi, ďalej na 

plnenie iných, v cirkevnej ústave a v štatútoch stanovených úloh kaţdý zbor si volí kurátora, 

(kde je to zvykom alebo to nariaďuje štatút cirkevného zboru: kurátorov). 

Povinnosti kurátora cirkevného zboru: 

a. V zhode s farárom zvoláva schôdzku presbytéria a cirkevno-zborového zhromaţdenia 

a vykonáva na nich pradsednícke úlohy.  

b. Stará sa o inkasovanie cirkevnej dane a o vymáhanie iných pohľadávok církevného 

zboru. 

c. Spravuje majetok cirkevného zboru.   

d. Spolu s  farárom vykonáva dozor nad  zamestnancami cirkevného zboru. 

e. Spolu s farárom koná, podpisuje uznesenia presbytéria a cirkevného zboru, sluţobné a 

iné svedectvá, vydané v mene cirkevného zboru, hlasovacia lístky. 

f. Spolu s farárom zastupuje cirkevný zbor.  

g. V rámci rozpočtu poukazuje penaţné sumy v dohode s farárom, predpokladájúc, ţe 

kurátor nie ja súčasne aj pokladníkom; inak farár pri plnej zodpovednosti poukazuje 

peňaţné sumy sám. 

h. S pomocou farára pripraví a za účelom kontroly a schválenia presbytériu predloţí 

záverečné učty, vystrojené pri kaţdej poloţke dokladmi, zodpovedajúcimi platným 

predpisom. Kurátor za vykonávanie funkcie nedostáva odmenu. Hotové výdavky, 

spojené  s výkonom funkcie, hradí cirkevný zbor. 

 

§ 28 

Presbyteri. 

Presbyteri sú funkcionári cirkevného zboru, ktorí spoluúčinkujú pri vybavovaní 

duchovných a hmotných vecí cirkevného zboru v činnosti samosprávnej a vykonávaní 

cirkevnej disciplíny. Do úradu sú uvedení prísahou, zloţenou na schôdzke presbyterov, v 

rámci nedeľných sluţieb Boţích. 

 

§ 29 

Za presbytera môţe byť volený kaţdý úd cirkvi, ktorý dovŕšil 21. rok svojho veku, podľa 
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platného voličského zoznamu je voličom a voliteľným, ţije ţivotom v kaţdom ohľade 

bezúhonným, verne plní povinnosti úda cirkvi a povinnosti občianske a tak na funkciu 

presbyterskú má "dobrú povesť" (Sk 6:3). 

 

§ 30 

Presbyterov volí cirkevno-zborové  zhromaţdenie na dobu dvanásť rokov. Keď sa 

zvolený presbyter za poverovacieho obdobia funkcia zriekne, zomrie, alebo nemôţe zastávať 

funkciu pre stratu volebného práva alebo pre disciplinárny rozsudok, jeho miesto má byť 

zaplnené povolaním náhradného presbytora v poradí nasledujúceho. 

Po uplynutí poverovacieho obdobia presbyteri môţu byť znovuzvolení. 

 

§ 31 

Povinnosti presbytera: 

a. Pravidelne sa zúčastňuje na zasadnutiach a poradách presbytéria. 

b. Spoluúčinkuje v komisiách presbytéria a v prípade zvláštneho poverenia vykonáva 

povinnosti mu zverené. 

c. Povzbudzujú členov cirkevného zboru na konanie povinností voči cirkvi a upozorňuje 

na dodrţovanie Boţích zákonov. 

d. Podporujú farára v jeho činnosti v cirkvi. 

e. Zverených mu členov cirkvi aspoň raz do roka navštívi. Pomáha farárovi v cirkevno-

budovateľskej práci. 

f. Bdie nad miešanými manţelstvami a učiní pokus, aby úd cirkvi, hodlajúci uzavrieť 

miešané manţelstvo, ohľadne náboţenstva narodiť sa majúcich detí bol zadrţaný od 

uzavretia dohody škodlivej  cirkvi, a svoje skúsenosti oznámi farárovi. 

g. Svojím súkromným i rodinným ţivotom, ako aj oddanosťou cirkvi a štátu, usilovnou 

návštevou sluţieb Boţích a účasťou na večeri Pánovej nech predchádza dobrým 

príkladom ostatným členom cirkevného zboru. 

 

 

§ 32 

Proti presbyterovi, ktorý sa trvanlivo nezúčastňuje sluţieb Boţích, zdráha sa zúčastniť 

večere Pánovaj, bez ospravedlnania odoprie výkon zverenej mu duchovnej  starostlivosti, 

alebo pri uzavretí sobáša a v otázke náboţenskej výchovy svojich detí pokračuje v 

neprospech našej cirkvi treba zaviesť disciplinárne pokračovanie. 

Keď presbyter stratí volebné právo, alebo sa nezúčastnil na troch za sebou idúcich 

zasadnutiach presbytéria, a svoju neúčasť neospravedlnil ani do 15 dní po doručení 

rozhodnutia presbytéria, treba mať za to, ţe sa presbyterskej funkcie vzdal. 

Proti takémuto rozhodnutiu presbytéria, ktoré prehlasuje, ţe sa presbyter vzdal, 

postihnutý môţe podať sťaţnosť k seniorálnemu súdu. 

 

§ 33 

Kantor. 

Kantorom môţe byť zvolený taký člen cirkvi, ktorý má cirkvou uznaný diplom. 

Kantor je povinný ţiť ţivotom bezúhonným, vo svojej úradnej činnosti pokračovať podľa 

pokynov fárára, prácu svoju konať s láskou a oddanosťou, na sluţbách Boţích a pohreboch 

vo vhodnom obleku má byť prítomný aţ do konca. Je povinný dirigovať cirkevný spevokol, v 

prípade potreby vyučovať a cvičiť cirkevné spevy, na sluţbách Boţích a pohreboch môţe 

pouţívať iba spevník schválený Synodou, a je povinný primerane svojmu úradnému 
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postaveniu vypomáhať v cirkevno-budovateľskej práci a podľa potreby aj vo výkone vecí 

cirkevnej administratívy. 

Plat kantora stanovi presbytérium podľa smerníc, platných pre verejných zamestnancov 

 

§ 34 

Kostolník. 

Kostolníka volí presbytérium. 

Dozerá na zachovania poriadku pri sluţbách Boţích a na zasadnutiach a vypomáha v 

cirkevnej administratíve. Povinnosti a  sluţobný pomer menovaného ustáli presbytérium. 

 

§ 35 

Cirkevný zbor v cirkevnej administratíve môţe podľa potreby zamestnať aj iných 

funkcionárov a zamestnancov. Týchto volí alebo prijíma presbytérium. Prasbytérium tieţ 

určuje pole ich činnosti. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Seniorát 

 
§ 36 

Viac cirkevných zborov zjednotených za účelom správy a rozvoja cirkevného ţivota tvorí  

seniorát. 

Zmeny v obvode seniorátov, zrušenie terajších seniorátov alebo utvorenie nových 

seniorátov môţe nastať na ţiadosť zainteresovaných zborov alebo seniorátov. Po vypočutí 

seniorátov a po súhlase štátu o ţiadosti rozhoduje Synoda /1-2 ods.§ 11. ústavy/. 

 

§ 37 

Orgány seniorátu:  

a. seniorálne zhromaţdenie,  

b. seniorálna rada,  

c. seniorálne predsedníctvo (l.ods. §12. ústavy). 

 

§ 38 

Seniorálne zhromaţdenie 

Senlorálne zhromaţdenia tvoria:  

a. senior a seniorálny kurátor,  

b. seniorálny duchovný a svetský hlavný zapisovateľ, 

c. seniorálni sudcovia,  

d. seniorálni zapisovatalia,  

e. seniorálny právny zástupca (zástupcovia),  

f. seniorálny pokladník,  

g. seniorálriy účtovník (účtovníci),  

h. všetci farári, duchovní - katechéti, misijní duchovní, ústavní duchovní a 

administrátori, pôsobiaci na území seniorátu,  

i. cestou presbyteria kaţdého matkocirkevného zboru volený jeden svetský zástupca.  

Kapláni, leviti a zástupcovia dcérocirkevných zborov môţu byť na zasadnutí prítomní a s 
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povolením predsedníctva sa môţu prihlásiť k slovu. 

 

§ 39 

Seniorálne zhromaţdenie zvoláva senior a seniorálny kurátor spolu, ako predsedovia 

zhromaţdenia. 

Kaţdoročne má byť aspoň jedno zhromaţdenie, v prípade potreby moţno zvolať 

mimoriadne seniorálne zhromaţdenie. Riadne seniorálne zhromnţdenie treba zvolať aspoň 20 

dní, mimoriadne aspoň 10 dní vopred. V pozvánke treba uviesť najdôleţitejšie body 

programu. Zhromaţdenie  ja schopné uznášania, keď je prítomná aspoň jadna štvrtina 

riadnych členov. 

Zasadnutie seniorálneho zhromaţdenia je verejné. Na  ţiadosť predsedníctva alebo 

prítomných 10 členov moţno zadrţať neverejné zasadnutie. 

Seniorálne zhromaţdenie samo si stanoví rokovací štatút a rokovací poriadok, avšak 

tento, alebo na ňom prevedané prípadné zmeny môţu byť pouţité  len na zasadnutí nasle-

dujúcom po prevedení zmeny 

 

§ 40 

Do pôsobnosti seniorálneho zhromaţdenia patrí kaţdá vec, vzťahujúca  sa na  správu 

seniorátu, pokiaľ nie je prikázaná do pôsobnosti seniorálneho súdu, najmä: 

a. Rokuje o nariadeniach a výzvach k nemu Synodou alebo Synodnou radou učinených.  

b. Vydáva   seniorálne štatúty a schvaľuje štatúty cirkevných zborov. 

c. Potvrdzuje voľbu seniora, seniorálneho kurátora, seniorálnych sudcov a 

zápisovateľov, ako aj synodných poslancov seniorátu; učiní opatrenie ohľadne 

vystavenia poverovacích listín synodných poslancov. 

d. S konečnou platnosťou potvrdzuje voľbu farárov a  iných funkcionárov cirkevných 

zborov,  

e. Konštatuje uprázdnenie soniorálnych funkcií a nariaďuje hlasovania na ich obsadenie.  

f. Tajným hlasovaním kandiduje na funkciu seniora a seniorálneho hlavného 

zapisovateľa a ním kandidovaným farárom vyţiada predchádzajúci cirkevný a štátny 

súhlas,  

g. Z radov duchovných a stálych svetských členov na 12-ročné povoľovacie obdobie 

utvorí seniorálnu radu. 

h. Rokuje o správe, predloţenej o vizitácii, napomáha duchovný a hmotný, náboţensko-

mravný ţivot seniorátu a postará sa o vykonávanie funkcií v uprázdnených 

duchovenských staniciach. 

i. Volí členov seniorálnej cirkevno-budovataľskej komisie, ktorej členovia sú z úradu: 

senior a  seniorálny kurátor ako predsedovia, ďalej cirkevno-budovateľský referent a 

seniorálnym zhromaţdením volených nanajvýš 6 duchovných a práve toľko 

svetských členov, ktorí na základe praktickej činnosti, ktoru vyvíjali v ţivote 

cirkevného zboru, sú spôsobilí, aby úspešne slúţili cirkevno-budovateľskému cieľu v 

našej cirkvi. 

j. Volí odbornú komisiu náboţenskej výchovy na čele s predsedníctvom seniorátu, 

ktorej členom z úradu je dozorca náboţenskej výchovy a okrem neho traja duchovní a 

traja svetskí členovia, ktorých doterajšia činnosť je dôkazom, ţe sú povolaní k 

rozvíjaniu náboţensko-výchovnej práce. 

k. Zadeľuje diaspóry so súhlasom štátnej  správy, kontroluje ich opateru. 

l. Stará sa o hmotné veci seniorátu, zostavuje ročný rozpočet, stará sa o úhradu 

výdavkov. 
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m. Schvaľuje hospodárenie cirkevných zborov a seniorátu. 

n. Rokuje o cirkevno-zborových uzneseniach vo veci úpravy vzájomného pomeru 

cirkevných zborov a za účelom konečného schválenia predkladá Synodnej   rade. 

o. Volí právneho zástupcu(ov), pokladníka, účtovníka(ov), archivára, dozorcu 

náboţenskej výchovy, tlačového referenta a cirkevno-budovateľského referenta. 

p. Rokuje o odvolaniach podaných proti opatreniu seniora, ako aj proti uznášaniam 

zasadnutí presbyterií a cirkevno-zborových  zhromaţdení, ďalej rozpúšťa presbytériá 

a nariaďuje nové  voľby. 

r. Rokuje o správach komisií, o návrhoch, ţiadostiach a odvolaniach. 

s. Preskúma uznesenia presbytéria a cirkevno-zborových zhromaţdení. Vlastné 

zápisnice, ako aj zápisnice seniorálnsj rady na preskúmanie predloţí Synodnej  rade 

(l-2 ods. §-u 19.ústavy). 

t. Tajným hlasovaním volí farára s cirkevným a štátnym súhlasom do takých cirkevných 

zborov, ktoré ho v rámci svojej  samosprávy ani po dvoch pokusoch nevolili. 

 

§ 41 

Seniorálna rada 

Za účelom obstarania niektorých úloh spravovania seniorátu, seniorálne zhromaţdenie 

utvorí seniorálnu radu. 

Členovia seniorálnej rady sú: senior a seniorálny kurátor ako predsedovia, duchovný 

hlavný zapisovateľ, ktorý je stálym zástupcom seniora a svetský hlavný zapisovateľ, ktorý je 

stálym zástupcom seniorálneho kurátora, ako aj Synodou stanovený počet členov, volených 

seniorálnym zhromaţdením z  jeho stálych členov (5.ods. §-u 12.ústavy). 

Do pôsobnosti seniorálnej rady patria cirkevno-zborové veci organizačné, majetkové a 

otázky znášania verejných bremien;  rokuje o správach komisií a tieto s návrhom predkladá 

seniorálnemu zhromaţdeniu. Postará sa o vykonávanie agendy uprázdnených farárskych 

staníc, proti tomuto opatreniu seniorálnej rady moţno podať odvolania k seniorálnemu 

zhromaţdeniu - bez odkladného účinku. 

Vo veci obsadzovania samostatných duchovenských staníc na výzvu Synodnej rady 

podáva návrhy a pripravuje látku pre seniorálna zhromaţdenie. 

Seniorálna rada zasadá aspoň dva razy do roka a podáva správu o svojej  činnosti 

seniorálnemu zhromaţdeniu. 

 

§ 42 

Proti prvostupňovým uzneseniam saniorálneho zhromaţdenia ako i seniorálnej rady 

cestou seniorského úradu moţno podať odvolania k  Synodnej rade, a  síce do 15 dní, 

počítaných od vynesenia  uznášania, alebo, ak má byť uznesenie písomne doručené, odo dňa 

doručenia. 

 

§ 43 

Seniorálne predsedníctvo. 

Seniorálne predsedníctvo tvoria senior a seniorálny  kurátor. Spôsob zastúpenia členov 

predsedníctva v prípade, ţe sú inak zaneprázdnení, ustanovuje  § 51. poť. ods.3. §-u 56. 

 

§ 44 

Funkcionári seniorátu sú: senior a seniorálny kurátor, seniorálny duchovný a svetský 

hlavný zapisovateľ, seniorálni sudcovia, seniorální zapisovatalla, seniorálny právny zástupca 

(zástupcovia), seniorálny pokladník, seniorálny účtovník (účtovníci), archivár, referent 
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náboţenskej výchovy, referent cirkevno-budovateľskej prace, tlačový referent, a iní, organi-

začným štatútom seniorátu určení funkcionári. 

 

§ 45 

Seniora, seniorálneho kurátora, seniorálnych sudcov a zapisovateľov volia 

matkocirkevné  zbory, patriace k seniorátu, hlasmi presbyterií. Ostatných funkcionárov 

seniorátu volí seniorálne zhromaţdenie. 

Za duchovného funkcionára môţe byť volený iba ten, kto na území seniorátu zastáva  

samostatný duchovenský úrad (§ 3. štat. III). Na svetskú funkciu môţe byť volený kaţdý taký 

člen cirkvi, ktorý je voliteľný za presbytera (§ 29). Podľa moţnosti treba voliť z presbyterov 

zborov, nachádzajúcich sa v senioráte. 

 

§ 46 

Pri voľbe seniorálnych funkcionárov a  synodných poslancov kaţdý matkocirkevný zbor 

má jeden hlas. 

 

§ 47 

Funkčné  obdobie seniorálnych, funkcionárov trvá dvanásť rokov (§ 6.ods. 4. Ústavy). 

 

§ 48 

K voľbe seniora, seniorálneho kurátora, seniorálnych sudcov, zápisovateľov, synodných 

poslancov a náhradných synodných poslancov je potrebná všeobecná väčšina. Hlasovací 

lístok presbytéria, opatrený podpisom predsedníctva cirkevného zboru, zapisovateľa, a 

pečiatkou cirkevného zboru, má byť zaslaný seniorovi vo zvláštnej zalepenej obálke. 

Hlasovacie lístky otvára a spočíta komisia, určená seniorálnym zhromaţdením. Nesprávne 

vyplnený hlasovací lístok je neplatný. Otváracia volebná komisia zistený výsledok oznámi 

seniorálnemu zhromaţdeniu. Voľbu potvrdzuje seniorálne zhromaţdenie. Presbytérium 

kaţdého matkocirkevného zboru je povinné hlasovať. Keď presbytérium svoje uznesenie, 

vzťahujúce sa na hlasovanie, vynieslo nesprávne, pod vplyvom násilia, vyhráţania, do 15 dni, 

počítaných od vynesenia uznesenia môţe podať ktorýkoľvek presbyter k seniorálnemu 

zhromaţdeniu odvolanie a do jeho rozhodnutia  sa platnosť hlasu suspenduje. 

Keď z viny farára nedošlo k hlasovaniu, alebo hlasovacie lístky boli nesprávne vyplnené, 

farár má byť pokutovaný. 

O pokutovaní presbytéria, ktoré svoju hlasovaciu povinnosť zanedbalo, postará sa  

seniorát v organizačnom štatúte. 

 

§ 49 

Kaţdý seniorálny funkcionár ujíma sa úradu prísahou, zloţenou pred seniorálnym 

zhromaţdením. Kto bol volený na takú funkciu, ktorú aj doteraz zastával, novšiu prísahu 

neskladá. 

Seniorálna funkcia zaniká vypršaním poverovacieho obdobia, v prípade smrti, zrieknutia 

sa, prijatého seniorálnym zhromaţdením, v prípade odstránenia právoplatným rozsudkom 

súdu a u duchovného funkcionára aj vtady, keď na území seniorátu prestal zastávať úrad, 

oprávňujúci na zastávanie funkcie, a ohľadne svetského funkcionára, keď v cirkevnom zbore 

stratil volebné právo (§ 9. bod 4. ústavy). 

U seniorálneho funkcionára, ktorý sa  zasadnutia seniorálneho zhromaţdenia alebo 

seniorálneho súdu v troch za sebou nasledujúcich prípadoch bez ospravedlnenia nezúčastní a 

neúčasť neospravedlni ani do 15 dní, počítaných od doručenia výzvy predsedníctva, treba 



Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 

Vydanie z roku 1952 

 

 

 

Strana 21 

 

  

mať za to, ţe sa funkcie zriekol, a o obsadenie jeho miesta postará
 

sa seniorálne 

zhromaţdenie. 

 

§ 50 

Senior. 

Senior má byť volený spomedzi farárov, ktorí zastávajú úrad na území saniorátu a dostali 

k voľbe predchádzajúci súhlas štátu podľa vl.n.č. 221/49 Zb. Všetci tí, sluţbou ktorých dôjde 

k vonkajšiemu povolaniu, nech sa usilujú s pokorou a v modlitbách o to, aby senior bol 

"bezúhonný, jednej manţelky muţ, bedlivý, striedmy, váţny, k hosťom prívetivý, spôsobilý k 

učeniu, ktorý svoj dom dobre spravuje, má svoje deti v poddanosti so všetkou poctivosťou, 

ktorý ma svedectvo dobré i od tých, ktorí sú vonku" (1.Tm. 3,1-7), aby takto hlasy zborov 

boli vernými tlmočníkmi povolania Duchom svätým. 

Seniora do úradu uvádza  biskup alebo ním poverená osoba na seniorálnom zhromaţdení, 

konanom v rámci kostolných sluţieb Boţích. Uvedenie do úradu oznámi Synodnej rade. 

 

§ 51 

Seniora v  prípade, ţe je hatený, alebo keď je seniorský úrad uprázdnený, zastupuje 

duchovný hlavný zapisovateľ, poťaţne  sluţobne starší duchovný seniorálny sudca. 

 

§ 52 

Pôsobnosť seniora: 

a. Spolu so seniorálnym kurátorom zvoláva seniorálne zhromaţdenie a seniorálnu radu, 

predsedá spolu so spolupredsedom na na  ich zasadnutiach. 

b. Spolu so seniorálnym kurátorom robí opatrenia na poli cirkevného súdnictva a  zvlášť 

k príprave vecí, patriacich pred seniorálny súd. 

c. Pri voľbe seniorálnych funkcionárov a synodných poslancov sa postará o to, aby hlasy 

boli načas odovzdané a otváracej volebnej  komisii doručené. 

d. Spolu so seniorálnym kurátorom dozerá na veci seniorátu a  cirkevných zborov. 

e. Schvaľuje rozpočet a  inventár majetku cirkevných zborov. 

f. Spolu so svojím spolupredsedom s konečnou platnosťou posúdi odvolania, podané 

proti voličským zoznamom cirkevných zborov, voličské zoznamy overuje a podpisuje. 

g. V rámci platných zákonných predpisov robí opatrenia v otázke voľby duchovných 

pozvaním, v otázke zastupovania, ako i umiestnenia kaplánov a  levitov. Zápisnicu o 

odovzdaní farského úradu v  jednom exemplári predloţí Predsedníctvu synody. 

h. Pri voľbách cirkevne-zborových rozhoduje s pôsobnosťou určenou cirkevnými 

predpismi. 

i. Na území seniorátu usmerňuje cirkevno-budovateľskú a cirkevno-spoločenskú prácu 

za spoluúčinkovania príslušnej komisie seniorátu, a na území seniorátu vykonáva  

sluţby, ktoré povaţuje  za  potrebné. 

j. Spolu so svojím spolupredsedom pouţije napomenutia ako poriadkovú pokutu voči 

osobám, patriacim pod prvo- alebo druhostupňovú disciplinárnu právomoc 

seniorálnaho súdu. 

k. V senioráte sluţbu konajúcich duchovných zvoláva na porady, kurzy a  tiché dni, aby 

títo dostali teoretické a praktické dalšie vzdelanie, potrebné k úspešnému 

pokračovaniu vo svojom povolaní. Presne vykoná smernice, vydané v tejto veci 

Synodnou radou. V tejto svojej  práci môţe pouţiť pomoc druhého farára. 

l. O ţivote  seniorátu podáva  správu seniorálnemu zhromaţdeniu. 

m. Vôbec pokračuje a robí opatrenia vo veciach prikázaných do jeho pôsobnosti ústavou 
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a  štatútmi. 

 

§ 53 

Senior je dozorcom cirkevných funkcionárov v tých zboroch, ktoré patria do seniorátu, a 

vykonávateľom uznesení seniorátu a Synody (Synodnej rady). Postará sa o to, aby vieroučné 

zásady reformovanej kresťanskej cirkvi boli dodrţiavané vo všetkých cirkevných zboroch, 

cirkevné obrady sa konali podľa predpisov, funkcionári vykonávali svoje povinnosti horlivo a 

verne. Dozerá na  pokladnicu a archív seniorátu a v rámci platných predpisov  sa  postará  o  

zastupovanie duchovných. 

Proti rozhodnutiu a opatreniu seniora moţno podať k seniorálnernu zhromaţdeniu 

odvolanie do 15 dní, počítaných od rozhodnutia, alebo, ak rozhodnutie má byť písomne 

doručené, počítajúc odo dňa doručenia. Toto odvolanie, ktoré má byť podané cestou 

seniorského úradu, nemá  odkladného účinku. 

 

§ 54 

Senior je povinný kaţdoročne navštíviť všetky cirkevné zbory, podľa moţnosti spolu so 

seniorálnym kurátorom, alebo svetským seniorálnym sudcom, a v prípade potreby aj ďalším 

duchovným. Ak návštevu (vizitáciu) nemôţe vykonať sám, môţe tým poveriť jedného z 

duchovných senioráínych sudcov, alebo iného farára, v prípade potreby môţe utvoriť viac 

vizitačných delegácií. 

O návšteve vizitátorov upovedomí senior alebo vedúci vizitačnej delegácie cirkevný zbor 

aspoň týţdeň prad vytýčeným termínom. Na určený termín má byť presbytérium zvolané. 

 

§ 55 

O návšteve seniora senior alebo jeho zástupca zhotoví zápisnicu, v ktorej majú byť 

zachytené všetky momenty náboţensko-mravného a hmotného ţivota cirkevného zboru. 

Predmetom cirkevnej vizitácie, vykonanej z príleţitosti návštevy sú najmä:  

a. Vo vnútornom ţivote cirkevného zboru; bohosluţobný poriadok, konanie bohosluţieb 

v nedeľu, výklad Biblie, Heidelberského katechizmu a  II. Helvétskeho vierovyznania, 

konfirmovania, poučovania snúbencov, počet zúčastňujúcich sa večere Pánovej, 

cirkevná disciplína, ofery, cirkevno-budovateľské a cirkevno-spoločenské  práce, 

činnosť cirkevnej zborovej komisie, utvorenej k tomu účelu, nesvorní manţelia, 

sektári, počet tých, ktorí sa  stránia  cirkevných  obradov, a prípadne  sa vyskytujúce 

krivdy konfesijné, protiviace sa znášanlivosti cirkví. 

b. Vo vonkajšom ţivote cirkevného zboru, v organizácii, v majetku: organizácia 

presbytéria, cirkevno-zborového zhromaţdenia, evidencia ich zápisníc, ako i zápisníc  

Synody, seniorátu, seniorských obeţníkov, evidencia údov cirkvi, farárov denník o 

návšteve rodín, iné úradné  spisy, farská kniţnica, archív, inventár majetku, cirkevno-

sborovej pokladnice, vedenia účtov a ich preskúmanie, údrţba  budov, platy 

cirkevných zamestnancov, znášanie verejných bremien, a vôbec celý chod cirkevno-

zborovej administratívy.  

c. Vzájomný pomer cirkevných funkcionárov a ich postup pri plnení povinností. 

d. Zistenie  štatistických údajov. 

Senior kaţdoročne predloţí seniorálnemu zhromaţdeniu zprávu, zostavenú na základe 

vizitačných zápisníc. 
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§ 56 

Seniorálny kurátor 

Za seniorálneho kurátora môţe byť volený taký úd cirkvi, ktorý je vhodný na 

presbyterskú funkciu, podľa moţnosti taký, ktorý v niektorom zbore seniorátu uţ zastával 

funkciu. 

Voľbu seniorálneho kurátora potvrdzuje seniorálne zhromaţdenie a obsadenie úradu 

oznámi Synodnej rade. 

Seniorálneho kurátora v prípade, ţe je hatený, zastupuje seniorálny svetský hlavný 

zapisovateľ, poťaţne sluţobne starší svetský seniorálny sudca. 

Seniorálny kurátor za vykonávanie funkcie nedostáva odmenu. Hotové výdavky spojené 

s výkonom jeho funkcie hradí seniorát. 

 

§ 57 

Pôsobnosť seniorálneho kurátora: 

a. Spolu so seniorom zvoláva seniorálne zhromaţdenie a radu, a so spolupredsedom 

vedie ich rokovania. 

b. Spolu so seniorom je činný na poli cirkevného zákonodárstva, najmä v príprave vecí, 

patriacich pred seniorálny súd. 

c. Zúčastňuje sa na  cirkevnej vizitácii. 

d. Spolu so seniorom dozerá na veci cirkevných zborov a  seniorátu. 

e. Spolu so seniorom s konečnou platnosťou rozhoduje o odvolaniach, podaných proti 

voličským zoznamom. 

f. Spolu so seniorom pouţije napomenutia ako poriadkového trestu proti osobám 

patriacim pod prvo- alebo druhostupňovú disciplinárnu právomoc seniorálneho sudu. 

g. Vôbec je činný vo všetkých veciach, ktoré v zmysle ústavy a štatútu patria do jeho 

pôsobnosti. 

 

§ 58 

Seniorálni sudcovia 

Počet  seniorálnych sudcov stanoví Synoda (odst 3 §-u 12. ústavy). 

Seniorátni sudcovia sú povinní dostaviť sa na seniorálne zhromaţdenie, na zasadanie 

súdu, brať účasť na rokovaní, vo vynášaní rozhodnutí a rozsudkov. Sú povinní plniť 

poverenie a vyslania a prípadné svoje zaneprázdnenie zavčasu oznámiť predsedníctvu. 

 

§ 59 

Seniorálni zapisovatelia 

Kaţdý seniorát volí jedného duchovného a jedného svetského seniorálneho hlavného 

zapisovateľa, ako aj jedného duchovného a jedného
 
svetského seniorálneho zapisovataľa. 

Úlohy seniorálnych zapisovateľov: 

a. Predčítanie, referovanie a vypracovania návrhu k spisom prerokovať sa majúcim, 

poznačenie prihlásivších sa k slovu a sčítanie hlasov. 

b. Zaznačenie a zostavenie rozhodnutí a uznesení seniorálneho zhromaţdenia, rady a 

súdu a zostavenie pôvodných zápisníc a opatrenie podpisom. 

c. Úschova spisov a ich odovzdanie do seniorálneho archívu. 

d. Vydanie vynesených a overených rozhodnutí, uznesení a rozsudkov a ich výťahov.  
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§ 60 

Seniorálny právny zástupca. 

Seniorálny právny zástupca (zástupcovia) má byť volení z radov údov cirkvi, v 

voliteľných na cirkevné funkcie a podľa moţnosti majúcich právnu kvalifikáciu. V prípade 

potreby moţno voliť aj viac právnych zástupcov; v takýchto prípadoch o rozdelení úloh 

medzi nimi rozhodne predsedníctvo seniorátu. 

Úlohy právneho zástupcu: 

a. Zúčastňuje sa na seniorálnych zhromaţdeniach a rokovaniach seniorálneho súdu, a 

môţe podávať návrhy. 

b. Na základe poverenia seniorálnym predsedníctvom zastupuje seniorát pred súdmi a 

administratívnymi úradmi 

c. Podáva posudok v právnych veciach, patriacich do pôsobnosti  seniorátu. 

d. V disciplinárnych veciach zavedených z úradnej moci, zastupuje seniorát ako 

obţalobca. 

e. Môţe podávať odvolania tak proti rozhodnutiam seniorálneho zhromaţdenia a rady, 

ako aj seniorálneho súdu. 

f. Koná vôbec všetku tu prácu, ktorú ústava a štatút prikazujú do jeho pôsobnosti. 

 

§ 61 

Seniorálny pokladník a účtovník (účtovníci) 

Seniorálneho pokladníka a účtovníka (účtovníkov) môţe voliť seniorálne zhromaţdenie  

z radov duchovných i svetských. 
Pokladník spravuje pokladnicu seniorátu, úč

 
tovník kontroluje hospodárenie seniorátu a  

cirkevných zborov. Ich povinnosti podrobnejšie stanovi organizačný štatút seniorátu. 

 

§ 62 

Seniorálny archivár 

Za archivára môţe byť volený úd cirkvi, ktorý býva na území seniorátu, a má 

zodpovedajúce vzdelanie. Spravuje archív seniorátu, ročne preberá spisy seniorátu staršie 10 

rokov, a o spisoch vedie zoznam. So súhlasom seniora na ţiadosť vyhotovuje odpisy spisov. 

Pôvodné spisy z archívu vydať nemôţe. 

 

§ 63 

Seniorálny referent náboţenskej výchovy 

Seniorálne zhromaţdenie zvolí niektorého farára v senioráte za referenta náboţenskej 

vychovy, ktorý je vo svojej činnosti usmerňovaný seniorom, a o náboţenskej výchove na 

území seniorátu podáva správu seniorálnemu zhromaţdeníu. 

 

§ 64 

Seniorálny referent cirkevného budovania 

Seniorálne zhromaţdenie z radov duchovných seniorátu volí seniorálneho referenta 

cirkevného budovania, ktorý podľa rozhodnutia a  pokynov seniorálnej cirkevno-

budovateľskej komisie a seniora vedie cirkevno-budovateľskú prácu na území seniorátu. O 

svojej práci cestou cirkevno-budovateľskej komisia kaţdoročne podáva správu seniorálnemu 

zhromaţdeniu 
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§ 65 

Seniorálny tlačový referent 

Za tlačového referenta môţe byť volený na to súci duchovný alebo svetský úd cirkvi, 

ktorý sa postará o kolportácie reformovaných kresťanských tlačových produktov v 

cirkevných zboroch a cirkevnú tlač zásobuje správami o ţivote seniorátu. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Generálna cirkev 
 

§ 66 

Všetky senioráty spolu tvoria Generálnu cirkev (§ 13.  ústavy). 

 

 

§ 67 

Orgány Generálnej  cirkvi sú: 

a. Synoda, 

b. Synodna rada, 

c. Predsedníctvo synody (ústava § 14, bod l.) 

 

§ 68  

Synoda 

Synoda ja najvyšším zákonodarným a riadiacim orgánom cirkvi.  (§ 14, ods. 3. ústavy). 

Synodu tvorí tridsaťštyri synodných poslancov, volených presbyteriami cirkevných 

zborov podľa seniorátov. Polovica synodných poslancov sú duchovní, ktorí v cirkvi zastávajú 

úrad, a prípadne profesori s duchovenskou kvalifikáciou, polovica svetské osoby, ktoré  sú 

voliteľné  za  presbyterov. 

Cestovné a stravovacie výdavky synodálov hradí seniorát, ktorý ich vysiela. 

 

§ 70 

Synoda sa schádza na dvanásťročné obdobie. Synodu zvoláva Predsedníctvo synody na 

základe uznesenia Synodnej rady. Synoda koná svoje zasadnutia v trojročných intervaloch. 

Synodu treba zvolať aj vtedy, keď to v odôvodnenom písomnom podaní ţiada aspoň osem 

synodných poslancov. (ods. 4. §-u 14.ústavy). 

Prácu Synody pripravuje Synodná rada, ktorá určuje aj miesto a čas jej zasadnutia. 

Synoda  si sama stanoví svoj rokovací štatút a poriadok. 

 

§ 71 

Utvárajúce zasadnutie Synody otvárajú prítomní najstarší duchovní a svetskí synodní 

poslanci; prítomný najmladší člen je duchovným, poťaţne svetským vekovým zapisovateľom. 

Z vekových predsedov a z vekových zapisovateľov sa utvorí preverovacia komisia, ktorá 

preskúma poverovací list kaţdého synodného poslanca z toho hľadiska, či seniorálne 

zhromaţdenie príslušného seniorátu uznalo dotyčného synodného poslanca za  

legitimovaného zástupcu. 

Synoda je schopná uznášania, ak sú prítomné dve tretiny synodných poslancov 

legitimovaných seniorátmi. 
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§ 72 

Synoda po zistení schopnosti uznášania sa, tajným hlasovaním kandiduje, a po 

predchádzajúcom štátnom súhlase volí členov Predsedníctva a Synodnej rady. Volí tieţ po 

dvoch zapisovateľoch z duchovných a svetských členov, a konečne hosopodára. 

 

§ 73 

Duchovným predsedom Synody, prvým a druhým podpredsedorn Synody môţe byť 

volený iba člen Synody, zastávajúci úrad farára, ktorý je povinný po dobu trvania tohoto 

poverenia svoj úrad zachovať. 

Ich vnútorné a vonkajšie povolanie má sa stať podľa zásad voľby seniorov (§ 50. ods.1). 

Svetský predseda a podpredsedovia Synody majú byť volení i na tuto sluţbu na základe 

“dobrej povesti” (Sk 6:3). 

 

§ 74 

Do pôsobnosti Synody patrí cirkevné zákonodarstvo a najvyššie rozhodovanie, najmä: 

a. V dobe zasadnutia  zastupuje Generálnu cirkev. 

b. V otázkach týkajúcich sa cirkvi je oprávnená zaujať postoj a o nich rozhodovať iba 

Synoda (ods.3. §-u 14. ústavy). 

c. Skúma a určuje učenie cirkvi, vyznanie cirkvi však meniť nemôţe (ods.3. §-u 14. 

ústavy). 

d. Určuje sviatky v súlade so zákonmi o sviatkovom práve. 

e. Určuje formu a poriadok sluţieb Boţích. 

f. Robí opatrenia vo veci spevníka a Agendy, dozerá na úradný preklad Biblie. 

g. Ustanovuje a pozmeňuje cirkevnú ústavu a správu, a len ona je povolaná vysvetľovať 

cirkevné zákony (ods.3. §-u 14. ústavy). 

h. Bdie nad právami a samosprávou cirkvi, nad jej právnym pomerom k iným 

vierovyznaniam. 

i. Úpravuje pôsobnosť, spôsob konania, chovania funkcionárov cirkvi, a určuje na nich  

sa vzťahujúce predpisy. 

j. Upravuje zásady odborného vzdelania a výchovy duchovných. 

k. Určuje všeobecnú organizáciu a smernice cirkevno-budovataľskej práce. 

l. Upravuje veci sobáša vo vzťahu cirkevnom a náboţensko-morálnom. 

m. Vybavuje veci ústavov, v ktorých sú vzdelávaní cirkevní funkcionári, ako i zboroví 

pracovníci. 

n. Určuje cirkevnú disciplínu a upravuje cirkevné súdnictvo. 

o. Vydáva smernice ohľadne stanovenia verejných cirkevných bremien. 

p. Reviduje štatúty vydané Synodnou radou vo veci vykonania cirkevnej ústavy. 

r. Rokuje o správach Synodnej rady. 

s. Rokuje o správe predloţenej biskupom o ţivote Generálnej cirkvi. 

 

§ 75 

Synodná rada. 

Synodnú radu tvorí Predsedníctvo synody (ods.5. §-u 14. ústavy), štyria duchovní a  šty-

ria svetskí členovia, volení Synodou z jej lona. Súčasne s voľbou členov Synodnej rady volí v 

tom istom počte i náhradníkov. 

Predsedami sú biskup a generálny kurátor, v prípade, ţe sú inak zaneprázdnení, ich stáli  

zástupcovia. 
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V prípade, ţe riadni i náhradní členovia sú hatení v účasti, predsedníctvo má právo na to 

jedno zasadnutie pozvať iného riadneho synodného poslanca. 

Organizačný štatút a rokovací poriadok si stanoví sama. Zmena platí vţdy len na nasledu-

júce zasadnutie. 

 

§ 76 

Synodná rada zasadá raz za pol roka, v prípade potreby Predsedníctvo môţe zvolať 

mimoriadne zasadnutie. Zasadnutie má byť zvolané aj na odôvodnenú ţiadosť štyroch 

riadnych členov. K zasadnutiu je potrebný štátny súhlas. 

 

§ 77 

Synodná rada je riadiacim orgánom cirkvi. V doba, keď Synoda nezasadá, zastupuje 

cirkev a rozhoduje vo všetkých takých veciach, ktoré sa týkajú cirkvi ako celku, alebo ktoré  

jej senioráty v zmysle ústavy a  štatútov predloţia. 

Do jej pôsobnosti patrí najmä: 

a. Vykonávať nariadenia Synody. 

b. Bdieť nad čistotou reformovaného kresťanského učenia, aby sa toto v cirkevných 

zboroch, na kostolných kazateľniciach, pri vyučovaní náboţenstva a pri práci 

cirkevno-budovateľskej hlásalo a učilo podľa vieroučných zásad a v duchu našej 

cirkvi. 

c. Cestou Predsedníctva sa postará o zvolanie Synody v zákonnej lehote, alebo v prípade 

potreby na mimoriadna zasadnutie. Postará sa o to, aby synodné prípravná práce, 

návrhy, plány boli zavčasu poslané  seniorátom a synodnýrn poslancom. 

d. Vydá so štátnym súhlasom štatúty, potrebné k prevedeniu ústavy a vôbec postará sa o 

vydanie Štatútov, vyţadovaných cirkevnou správou a ţivotom cirkevno-

budovateľským, i o uvedenie týchto do ţivota, a o týchto opatreniach Synode podá 

hlásenie. 

e. Bdie nad právami cirkvi, zaručenými ústavou štátu. 

f. Rozhoduje o všetkých prípadoch, týkajúcich sa seniorátov, ktoré mu predloţili 

senioráty spoločne alebo kaţdý zvlášť, a rozhodne o odvolaniach, podaných proti 

rozhodnutiam seniorátov a o udelení predchádzajúceho cirkevného súhlasu (§ 40, 

ods.l. §-u 50, § 59  štat, § 3.III. štatútu), potrebného k obsadeniu funkcie seniora, 

seniorálneho hlavného duchovného zapisovateľa a samostatných duchovenských 

staníc. 

g. Na území cirkvi organizuje a riadi cirkevno-budovateľskú prácu, za tým účelom 

utvorí celoštátnu cirkevno-budovateľskú komisiu, stanoví jednotnú organizáciu, urči 

pole činnosti a rokovací poriadok seniorálnych cirkevno-budovateľských komisií, a v 

dohode s nimi ročne vypracuje jednotný plán cirkevno-budovateľskej práce. 

h. Usmerňuje školskú náboţenskú výchovu na všetkých stupňoch, postará sa o vydanie 

potrebných náboţenských príručiek, spevníkov, Biblie, ako aj iných potrebných 

tlačív. 

i. Stará sa o školenie, výchovu duchovných, kantorov, cirkevno-budovateľských 

pracovníkov, a ich zapojenie do práce, o vydrţiavanie, rozvoj farských kniţníc, o 

ďalšie vzdelanie duchovných, presbyterov a iných funkcionárov, k čomu vypracuje 

teoretický a praktický pracovný plán pro senioráty a Generálnu cirkev. 

j. Stará sa o zaloţenie a vydrţiavanie ustanovizní, obstarávajúcich sociálne a 

hospodárske úlohy cirkvi, zaloţí podporný fond na podporu chudobných zborov a  

pozostalých po zamestnancoch cirkvi a so štátnym súhlasom zostaví štatút o jeho 



Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 

Vydanie z roku 1952 

 

 

 

Strana 28 

 

  

činnosti. 

k. Zostaví štatút ohľadne penzionovania, mimoriadneho preloţenia a dovolenky 

duchovných. 

l. Postará sa rozpočtove o ustrednú správu cirkvi a o jej potreby. 

m. Podľa potreby robí opatrenie v otázkach platu cirkevných funkcionárov a 

zamestnancov. 

n. Kontroluje hmotné veci a prácu charitatívnych a výchovných ústavov cirkvi, 

seniorátov a cirkevných zborov. 

o. Volí členov riadneho súdu Generálnej cirkvi, ďalej zapisovateľov a právneho zástupcu 

Generálnej cirkvi. 

p. Reviduje uznášania seniorálnych zhromaţdení a rady (1. a 2. ods. §-u 19 .ústavy). 

r. K stálemu a pravidelnému vybavovaniu veci Generálnej cirkvi organizuje Generálnu 

cirkevnú kanceláriu, a môţe voliť generálneho cirkevného tajomníka v hodnosti 

ústavného duchovného; organizačným poriadkom stanoví organizáciu kancelárie, a 

cestou Predsedníctva sa postará o prijatie a povýšenie ostatných funkcionárov, 

zamestnancov o kontrolu ich práce, branie na  zodpovednosť, zbavenie sluţby, 

penzionovanie. 

s. Volí komisie na prevedenie I. a II. skúšok duchovenskej spôsobilosti, ako aj skúšok 

levitských, kantorských a iných skúšok spôsobilosti. 

t. O svojej  práci podáva správu Synode. 

 

§ 78 

Predsedníctvo synody. 

Predsedníctvo synody zastupuje Generálnu cirkev voči štátu a iným cirkvám, a jeho člen-

mi sú: duchovný predseda Synody ako biskup, svetský predseda Synody ako generálny 

kurátor, prvý a druhý duchovný podpredseda Synody, ako stáli zástupcovia  biskupa, prvý a 

druhý svetský podpredseda Synody, ako stáli zástupcovia generálneho kurátora (ods. 6. §-u 

14. ústavy). 

Zasadá spravidla štvrťročne, v prípade potreby môţe byť zvolané aj častejšie. 

Predsedníctvo synody:  

a. Zastupaje Generálnu cirkev a stará sa o prevedenie rozhodnutí Synody a Synodnej 

rady.  

b. Vykonáva dozor vo všetkých úsekoch cirkevnej správy a práce cirkevno-

budovateľskej.  

c. Robí prehlásenie pred štátnymi vrchnosťami v mene Generálnej cirkvi vo veciach 

zásadného významu. 

d. Pripravuje zasadnutia synodnej rady. 

e. Za spolupráce duchovného a svetského predsedu Synody robí opatrenia ohľadne 

zvolania Synodnej rady a Synody.  

f. Prijíma  zamestnancov kancelárie, vyjmúc generálneho cirkevného tajomníka. 

 

§ 79 

Funkcionári Generálnej cirkvi. 

Funkcionári Generálnej cirkvi sú: biskup, generálny kurátor, prví a druhí podpredsedovia 

Synody ako stáli zástupcovia biskupa a generálneho kuátora, členovia Synodnej rady, 

generálni zapisovatelia a generálny právny zástupca. 
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§ 80 

Biskupa a  generálneho kurátora, ako duchovného a svetského predsedu Synody, ďalej 

prvých a druhých podpredsedov Synody, ako aj členov Synodnej rady volí Synoda zo svojho 

lona tajným hlasovaním s predchádzajúcim súhlasom štátu. Úradu sa ujímajú prísahou, 

skladanou pred Synodou, ktorá koná svoje zasadnutie v rámci kostolných sluţieb Boţích. 

 

§ 81 

Funkcionári Generálnej cirkvi môţu mať súčasne aj funkciu zborovú a  senorálnu, ale 

členovia Predsedníctva synody nemôţu súčasne zastávať úrad seniora a senioráineho 

kurátora. 

 

§ 82 

Poverenie funkcionárov Generálnej cirkvi zaniká vypršaním funkčného obdobia Synody, 

ďalej smrťou, pozbavenia na zakladá právoplatného rozsudku súdu, u duchovného 

funkcionára aj vtedy, keď prestal zastávať úrad, oprávňujúci ho k zastávaniu funkcie, u 

svetského funkcionára aj v tom prípade, keď stratil volebné právo v cirkevnom zbore, a 

konečne zrieknutím sa, prijatým Synodou, poťaţne Synodnou radou u tých funkcionárov, 

ktorých volila Synodná rada. 

 

§ 83 

Pôsobnosť biskupa: 

a. Preberá oznámenia, výzvy a nariadenia štátnych vrchností, adresované cirkvi, a 

postará sa o ich prevedenie. Keby však tým bolo dotknuté verejnoprávne postavenie 

cirkvi, predloţí ich Predsedníctvu synody. 

b. Spolu s generálnym kurátorom ako spolupredsedom robí opatrenia na zvolanie 

Synody, Synodnej rady a Predsedníctva synody, a to so súhlasom štátnej správy, a 

rokovania týchto vedie spolu so spolupredsedom. 

c. V cirkevnom súdnictve, a zvlášť v príprave vecí, patriacich pred generálny cirkevný 

súd, zakročuje spolu so svojim spolupredsedom v pôsobnosti, určenej mu ústavou a 

štatútom.  

d. Vykonáva vysviacku duchovných v rámci plenárneho zasadnutia Synody za 

spoluúčinkovania duchovných elánov Synodnej rady a seniorov, spôsobom 

ustanoveným v bohosluţobnom poriadku.  

e. Dozerá na duchovných a vôboc na všetkých cirkevných funkcionárov, na cirkevné  

zbory a senioráty, dozerá na všetky odvetvia cirkevnej sluţby, podľa potreby vyzve 

kaţdého funkcionára, aby podal správu, alebo dozor vykonáva na tvári miesta. 

f. Za spolupráce cirkevno-budovateľskej komisie usmerňuje v cirkvi všetku cirkevno-

budovateľskú a cirkevno-spoločenskú prácu a sluţby, ktoré povaţuje za potrebné, 

vykonáva na území celej Generálnej cirkvi.  

g. Dozerá na výchovné a charitatívne ustanovizne cirkvi, seniorátov a cirkevných 

zborov.  

h. Ročne navštívi alebo svojím zástupcom nechá navštíviť všetky senioráty a v 

navštívenom senioráte aspoň jeden, ním označený cirkevný zbor. 

Návšteva seniorátu sa uskutočňuje v rámci mimoriadneho seniorálneho zhromaţdenia, 

ktoré zvolá predsedníctvo seniorátu alebo Predsedníctvo synody, a na ktoré treba pozvať 

višetkých členov seniorálneho zhromaţdenia. Na tomto zhromaţdení predsednícku funkciu 

vykonáva Prednedníctvo synody. 

Návšteva cirkevného zboru prebiaha za spolupráce príslušného seniora a seniorálneho 
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kurátora tak, ako návšteva  seniora.  

Biskup alebo jeho zástupca kedykoľvek aj sám môţe navštíviť ktorýkoľvek cirkevný 

zbor, pri predchádzajúcom oznámení, alebo aj bez toho. 

i. Dozerá na úradníkov, zamestnancov Generálnej cirkvi, na pokladnicu, kniţnicu a 

archív Generálnej cirkvi, a spravuje Kanceláriu Predsedníctva synody. 

j. V dohode so svojím spolupredsedom, generálnym kurátorom, môţe pouţiť voči 

všetkým členom, funkcionárom a zamestnancom cirkvi napomenutia, ako 

poriadkového trestu. 

k. Predsedá na I. a II. skúškach duchovenskej spôsobilosti, na  skúškach levitských a 

kantorských. 

l. Zvoláva duchovných Generálnej  cirkvi na porady, kurzy a tiché dni, aby týmto sa 

dostalo potrebného ďalšieho teoretického a praktického vzdelania k úspešnému 

pokračovaniu v ich povolaní. Vykonáva na  to sa vzťahujúce nariadenia  Synodnej 

rady. 

m. Dozerá na prácu vzdelania a výchovy duchovných. 

n. O práci Predsedníctva synody podáva správu Synodnej rade. 

o. O ţivote Generálnej cirikvi podáva  správu Synode. 

 

§ 84 

Pôsobnosť generálneho kurátora:  

a. V dohode so spulupredsedom - biskupom - postará sa o zvolanie Synody, Synodnej 

rady a Predsedníctva synody, a rokovania týchto vedie spolu so spolupredsedom. 

b. Zakročuje spolu so svojim spolupredsedom v cirkevnom súdnictve v pôsobnosti, 

určenej cirkevnou ústavou a štatútom, a obzvlášť v príprave vecí, patriacich pred 

seniorálny cirkevný sud. 

c. V zhode so svojím spolupredsedom - biskupom - v prípade potreby pouţije proti 

všetkým členom, funkcionárom a zamestnancom cirkvi napomenutia ako 

poriadkového trestu. 

d. Veci Generálnej cirkvi vybavuje v dohode s biskupom. 

Generály kurátor za vykonávanie funkcie nedostáva odmenu. Hotové výdavky, vzniklé 

mu v súvislosti s výkonom funkcie, hradí Ganerálna cirkev. 

 

§ 85 

Podpredsedovia Synody a ich pôsobnosť. 

a. Pomáhajú biskupovi a generálnemu kurátorovi vo výkone ich úradných povinností. 

b. V prípade hatenia ich zastupujú. 

c. Berú účasť na zasadnutiach Predsedníctva a Synodnej rady, ako aj na zasadnutiach a 

rozhodnutiach cirkevného súdu. 

d. Duchovní podpredsedovia vykonávajú cirkevnú vizitáciu v seniorátoch určených 

biskupom. 

 

§ 86 

Pôsobnosť členov Synodnej rady:  

a. Zúčastňujú sa na rokovaniach a vynášaniach a rozhodnutí Synodnej rady a 

Generálneho cirkevného súdu.  

b. V poradí podľa veku zastupujú prvých a druhých podpredsedov Synody v prípade, ţe 

sú títo hatení. 
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§ 87 

Generálni zapisovatalia. 

Na výkon zapisovateľských úloh Synodná rada volí zo svojich členov jedného 

duchovného a jedného svetského zapisovateľa. 

Zapisovatalia sa ujímajú svojho úradu prísahou, zloţenou pred Synodnou radou. 

Ustanovenia tohoto štatútu, vzťahujúce sa na seniorálnych zapisovateľov, treba obdobne 

poţiť na zapisovateľov Generálnej cirkvi. 

 

§ 88 

Generálny právny zástupca. 

Právneho zástupcu Generálnej cirkvi volí Synodná rada. Úradu sa ujíma prísahou 

zloţenou pred Synodnou radou. Keď volený nie je členom Synodnej rady, generálny právny 

zástupca má na zasadnutiach Synodnej rady právo poradné. 

Na jeho pôsobnosť treba obdobne aplikovať predpisy vzťahujúce sa na seniorálneho 

právneho zástupcu. 

 

§ 89 

Prechodné ustanovenia. 

Poveronie funkcionárov, zvolených v roku 1952 na všetkých stupňoch cirkevnej  správy 

a  súdnictva  trvá do 31. decembra 1958. 

 

§ 90 

Tento štatút vyniesla Synodná rada (bod 5. §-u 14. ústavy) na svojom zasadnutí konanom 

dňa 20. augusta 1952. Predsedníctvom synody statút vyhlásený v Leviciach dňa 20. augusta 

1952. 
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III. 
ŠTATÚT 

 

Reformovanej kresťanskej  cirkvi na Slovensku o duchovných pastieroch. 
 

V tomto štatúte stratili platnosť paragrafy §1-16 a §26-27 prijatím zákona 1/2005. 

Uvedené paragrafy pre úplnosť ostávajú súčasťou tohto dokumentu. 
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§ l 

V duchovenskej sluţbe môţe byť zamestnaný taký úd cirkvi, ktorý nadobudol potrebnú 

kvalifikáciu. 

 

§ 2 

Kvalifikáciu k duchovanskej sluţbe má ten, kto po dosiahnutí konečného vysvedčenia na 

niektorej reformovanej vysokej škole alebo protestantskej fakulte pred príslušnou komisiou 

našej cirkvi s úspechom zloţil predpísané skúšky duchovenskej spôsobilosti, alebo dal si 

nostrifikovať duchovenský diplom, nadobudnutý v inej kresťanskej  cirkvi. 

 

§ 3 

Samostatným vedením farského úradu môţe byť poverený s predchádzajúcim cirkevným 

a štátnym súhlasom len plne kvalifikovaný úd cirkvi. Vo veci udelenia cirkevného súhlasu 

rozhoduje Synodná rada po vypočutí príslušnej seniorálnej rady, poťaţne seniorálnych rád. 

(3.ods. §-u 41. štatútu II.). 

Samostatní duchovní sú: 

a. farár, ktorý doţivotne zamestnaný v niektorom zbore zvestuje slovo Boţie, vysluhuje 

sviatosti, a vykonáva duchovno-pastiersku sluţbu vôbec; 

b. misijný duchovný, ktorého Generálna cirkev, alebo niektorý zo seniorátov zamestnáva 

k ústrednému organizovaniu a usmerňovaniu misijných prác; 

c. duchovný-katecheta, ktorý je zamestnaný niektorým samostatným cirkevným zboron 

Generálnej cirkvi na samostatné vyučovanie náboţenstva; 

d. ústavný duchovný, ktorý je zamestnaný u Generálnej cirkvi, alebo u niektorého jej 

samosprávneho zboru v cirkevnej administratíve, alebo v ústave so samostatnou 

pôsobnosťou. Na samostatný duchovenský úrad trvale ustanoveného duchovného do 

úradu uvádza biskup alebo senior, poťaţne ním poverený duchovný v rámci sluţieb 

Boţích, a to behom 30 dní, počítaných od vydania povolenia (koncesy) na obsadenie 

miesta, a Predsednictvu synody podá o tom hlásenie. 

 

§4 

Medzi duchovných, ktorí sú oprávnení vykonávať duchovenskú sluţbu, patrí aj kaplán, 

avšak cirkevno-správnu činnosť môţe vykonávať len na základe zvláštneho poverenia. 

Pridelenia kaplánov do sluţby s predchádzajúcim súhlasom štátu a na základe návrhu 

príslušného seniora patrí do pôsobnosti Synodnej rady. 

 

§ 5 

Levita je tieţ duchovným, ak má cirkvou predpísanú kvalifikáciu a vykonáva kazateľskú, 

msijnú a katachetskú sluţbu pod dozorom a za vedenia toho duchovného, ku ktorému ho s 

predbeţným súhlasom štátu a na základe návrhu prislúšného seniora Synodná rada pridelila. 

 

§ 6 

Kaţdý, kto je samostatným duchovným alebo profesorom na fakulte vychovávajúcej 

duchovných Generálnej cirkví je povinný po svojom definitívnom zamestnaní dostaviť sa na 

prvú nasledujúcu vysviacku duchovných a zloţiť prísahu duchovných v rámci obradov 

vysviacky za prítomnosti plenárnoho zasadnutia Synody. 

Kto zastáva úrad oprávňujúci k vysviacke duchovných a bol vysvätený, môţe byť volený 

na tie funkcie, ktoré je treba obsadiť duchovnými. 
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§ 7 

Kto nadobudol duchovenskú kvalifikáciu ale nie je zamestnaný v duchovenskej sluţbe, a 

chce si duchovenskú kvalifikáciu zachovať v platnosti, obráti sa o ustálenie toho na 

seniorálne zhromaţdenie príslušné podľa jeho bydliska. Duchovenský diplom osoby, majúcej 

zamestnanie, ktoré nie je moţné uviesť do súladu s povolaním duchovného, Synodná rada 

prehlási za neplatný na základe hlásenia seniorálneho zhromaţdenia. 

 

§ 8 

O duchovných a osobách s duchovenskou kvalifikáciou Predsedníctvo synody vedie 

kmeňovú knihu. 

 

§ 9 

Kaţdý, kto má duchovenskú kvalifikáciu, je povinný: 

a. horlivo a pravidelne študovať Písmo sväté a naše vierovyznania, ako aj odbornú 

reformovanú teologickú literatúru, brať účasť na poradách a kurzoch, usporiadaných 

cirkevnými vrchnosťami a presne plniť s tým súvisiace a  jemu zverené úlohy; 

b. svojím kresťanským ţivotom byť jasným príkladon ostatným spolublíţnym (Mt.5,16); 

c. mať v úcte učenie Reformovanej  kresťanskej cirkvi. 

d. kaţdým svojím činom a prejavom posilňovať lásku k blíţnym, náboţenské cítenie, 

čisté mravy a lásku k vlasti, a vyhýbať sa  zaujatosti a osobným rozporom; 

e. ţiť v bratskej svornosti s duchovnými spolubratmi; chovať sa voči ostatným 

funkcionárom a údom cirkvi dobroprajne a v kaţdom smere ţiť v pokoji; 

f. zdrţiavať sa kaţdého takého zamestnania, ktoré sa nezrovnáva s dôstojnosťou 

duchovenského úradu; 

g. svojim rodinným ţivotom predchádzať dobrým príkladom a s najväčšou horlivosťou 

sa snaţiť o to, aby kaţdý člen jeho rodiny slúţil príkladom ohľadne vernosti a 

horlivosti voči cirkvi ohľadne čistého, bezúhonného, pracovitého, sporivého ţivota i 

ohľadne skromnosti a prostoty; 

h. za manţelku si vziať ţenu reformovaného kresťanského vierovyznania, deti 

vychovávať v reformovanom kresťanskom náboţenstve. 

 

§ 10 

Kaţdý duchovný a osoba s duchovenskou kvalifikáciou sú povinní aj svojím 

zovňajškom, oblekom zodpovedať váţnosti duchovonského úradu. 

Pri cirkevných obradoch kaţdý duchovný je povinný nosiť čierny oblek, a Synodnou 

radou predpísaný plášť a zamatovú čiapku. 

 

§ 11 

V kaţdej duchovenskej sluţbe, teda aj pri výkone verejných sluţieb Boţích, pri 

vysluhovaní sviatosti a pri výkone cirkevných obradov vôbec, je treba prísne dodrţiavať 

Synodou vydaný poriadok sluţieb Boţích a ostatné príslušné cirkevné predpisy. 

 

§ 12 

V cirkevných a náboţenských veciach kaţdý duchovný je závislý jedine na svojej cirkev-

nej vrchnosti. Voči tejto je povinný preukázať primeranú úctu a plniť jej opatrenia, pokiaľ 

neprotirečia cirkevnej ústave a štátnym zákonom, a rozhodnutia cirkevnej vrchnosti presne 

vykonávať. Je povinný plniť i nariadenia vlády, vzťahujúce sa na vykonávanie štátnych záko-

nov, o ktorých bol upovedomený cestou cirkevnej vrchnosti, ako aj v tomto predmete 
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bezprostredné mu predloţené doţiadania  súdov, štátnej  a vojenskej  správy. 

 

§ 13 

Kaţdý duchovný je povinný stále bývať vo svojom sluţobnom pôsobisku. Svoje 

vzdialenie sa je povinný včas hlásiť svojmu príslušnému seniorovi na vedomia a učinenie 

opatrení, 

Svoju zákonnú dovolenku naraz alebo po čiastkach so súhlasom seniora len v takom čase 

môţe čerpať, kedy to okolnosti dovolia so zreteľom na jeho zastupovania. 

Sluţobné poţitky duchovných upravuje štátny zákon. Mimo štátnych poţitkov má kaţdý 

duchovný nárok na byt, zodpovedajúci sociálnym a zdravotným poţiadavkám, o ktorý, sa 

postará vydrţujúci stanice. Ročná oprava, údrţba naturálneho bytu je úlohou toho, kto 

vydrţiava stanicu, a tieţ je povinný od bytu platiť verejné dane a poplatky. 

Keď stanicu vydrţujúci nedisponuje vyhovujúcim naturálnym bytom, je povinný sa o 

takýto postarať na vlastné trovy. 

Cirkevný zbor vyhotoví o tomto záväzku vokátor. 

 

§ 15 

Vdove po duchovnom a neplnoletým sirotám patri polročná platná doba v pouţívaní 

farského bytu. Pietna doba začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po smrti farára. 

Stanicu vydrţujúci ja povinný postarať sa o dôstojný pohreb duchovného, ktorý zomrel v 

dobe sluţby. 

 

§ 16 

Farárom môţe byť volený ten občan, ktorý má úplnú duchovensku kvalifikáciu, dosiahol 

24. roku svojho veku, je československým štátnym občanom, alebo ohľadne 

československého štátneho občianstva od príslušného štátneho orgánu dostal výnimku, je v 

duchovenskej sluţbe, alebo zastáva profesorské miesto, oprávňujúce k vysviacke 

duchovného, alebo pri zachovaní duchovenskej spôsobilosti je včlenený do niektorého 

seniorátu cirkvi a dostal od príslušnej cirkevnej a  štátnej vrchnosti súhlas. 

 

§ 17 

K zmeno farára môţe dojsť aj cestou výmeny, keď o to ţiadajú farári a presbytéria 

zainteresovaných cirkevných zborov na základe vzájomnej dohody. K platnosti výmeny je 

potrebný predchádzajúci cirkevný a štátny súhlas. (§ 3. št. III.) 

 

§ 18 

Farárska  stanica  sa uprázdňuje: 

a. zrieknutím, 

b. penzionovaním, 

c. smrťou, 

d. odstránením na základe právoplatného rozsudku disciplinárneho sudu, 

e. ak zamestnanie farára na inom farskom úrade stalo sa právoplatným, 

f. odňatím cirkevného alebo štátneho súhlasu. 

 

§ 19 

Farára treba voliť pozvaním. 

Behom osem dní, počítaných odo dňa uprázdnenia stanice, senior alebo ním poverená 

osoba dostaviac sa do presbytéria učiní opatrenia v otázke dočasného vykonávania 
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duchovenskej agendy, urobí inventúru cirkevného majetku, dá vyhotoviť vokátor, a ak 

úspešnosť voľby zdá sa byť zabezpečenou (3.ods. §-u 19. lit. b. a c. §-u 20, bod l. §-u 21), 

vyzve presbytérium, aby behom 15 dní oznámilo, koho hodlá pozvať za farára cirkevného 

zboru. Vo veci preloţenia vo volebnom pokračovaní zainteresovaného administrátora alebo 

kaplána obráti sa prípisom na Predsedníctvo synody. 

Po prevzatí uznesenia presbyteria, senior poţiada Predsedníctvo synody, aby učinilo 

potrebné kroky za účelom zadováţenia cirkevného a štátneho súhlasu. 

Po obdrţaní výzvy Predsedníctva synody senior bez meškania vyzve pozvať sa majúceho 

duchovného, aby svoje doklady: 1. obidve duchoovenské vysvedčenia, 2.príslušným 

seniorom vystavené sluţobné svedectvo - v ktorom treba potvrdiť, ţe sa proti nemu nevedie 

disciplinárne pokračovanie, ani nestojí pod účinnosťou disciplinárneho rozsudku- , 3. 

prehlásenie o prijatí pozvania, behom osem dní zaslal seniorskému úradu. 

Do osem dní, počítaných od prevzatia dokladov, senior s jedným duchovným a jedným 

svetským sudcom preskuma, či má pozvaný zákonnú kvalifikáciu a toto hlási Predsedníctvu 

synody. 

Ak komisia, zistí, ţe doklady kandidovaného duchovného sú v poriadku, po obdrţaní 

cirkevného a štátneho súhlasu senior určí termín voliaceho zhromaţdenia (§ 23 štatútu 11) a 

presbytériu dá to ihneď na vedomie. 

 

§ 20 

Volebné konanie zostane neúspešné vtedy, keď: 

a. presbyterium sa vôbec nevyjadrí, 

b. duchovný, označený prasbytériom, neprijme pozvanie, 

c. kandidovaný duchovný nedostal súhlas cirkevnej alebo štátnej vrchnosti, 

d. voličia odmietnu návrh presbytéria. 

 

§ 21 

V prípade neúspešného volebného konania, po uplynutí 15 dní seniorálne predsedníctvo 

navrhne presbytériu jedného alebo dvoch duchovných, a senior zopakuje tým istým 

spôsobom pozývacia konanie. 

Ak i druhý pokus volebného konania zostal neúspešný, právo cirkevného zboru na voľbu 

farára prechádza na seniorálne zhromaţdenie. 

 

§ 22 

Volebné konanie je ukončené vtedy, keď senior po preskúšaní volebnej zápisnice zistí, ţe 

jeho priebeh bol v súlade s ustanoveniami štatútu a proti voľbe do 15 dni nebola podaná 

námietka. 

V tomto prípade senior zvolenému farárovi vydá povolenie (koncesu) na obsadenie 

miesta. Deň vydania koncesy ako aj deň obsadenia miesta hlási Predsedníctvu synody. Za 

nezákonné vydanie alebo odopretie vydania povolenia, ako i za dodrţanie lehôt stanovených 

v štátúte je senior zodpovedný svojmu príslušnému súdu. 

 

§ 23 

Voľba je vadná, keď zo zápisnice, spísanej po voľbe, dá sa zistiť, ţe pri voľbe vznikli 

formálne chyby, najmä: 

a. keď voľba vo voliacom cirkevnom zbore nebola vyhlásená z kazateľne podľa 

predpisov,  

b. keď hlasovanie napriek ustanoveniu štatútu nebolo nariadené alebo prevedené,  
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c. keď sa nehlasovalo na základe platného voličského zoznamu, 

d. keď sa hlasovanie nekonalo tajne, ale verejne, 

e. keď záverečná hodina hlasovania nebola určená, alebo dodrţaná. 

K zisteniu formálnej chyby je povolané seniorálne predsedníctvo. Počnúc tým úkonom, 

kde formálna chyba vznikla, je povinné voľbu zopakovať. Proti rozhodnutiu seniorálneho 

predsedníctva moţno do 15 dní podať odvolanie k seniorálnemu súdu, ktoré odvolanie má 

odkladný účinok. 

 

§ 24 

Proti obsadeniu stanice môţe do 15 dní od vyhlásenia výsledku voľby podať sťaţnosť:  

a. 10% všetkých voličov cirkevného zboru majúcich hlasovacie právo, najmenej však 10 

voličov, 

b. presbyterium voliacaho cirkevného zboru.  

c. seniorálny právny zástupca na výzvu predsedníctva seniorátu, 

Sťaţnosť treba podať seniorálnamu súdu v troch exemplároch cestou seniora. 

Stránka, ktorá podáva námietky proti voľbe, je povinná na úhradu trov vyšetrovania a 

súdneho pokračovania do 8 dní u seniora zaplatiť sumu, stanovenú seniorálnym 

predsedníctvom. Ak suma nie je zloţená, má sa za to, ţe sa stránka sťaţnosti vzdala. 

 

§ 25 

Voľbu treba zrušiť ako neplatnú:  

a. keď vznikli váţne formálne chyby (§ 23) a seniorálne predsedníctvo sa nepostaralo o 

zopakovanie voľby, 

b. keď zvolený namá zákonitú kvalifikáciu,  

c. ak zvolený farár po uprázdnení farárskej stanice (§ 18) objavil sa v cirkevnom zbore 

bez sprievodu seniora alebo ním poverenej osoby alebo v záujme zvolenia počas 

volebného pokračovania mimo svojho sluţobného miesta inde konal duchovenskú 

sluţbu,  

d. keď sa zvolený sám odporúčal slovom alebo písmom,  

e. keď zvolený kortešoval vo svoj prospech, pohostil alebo dal pohostiť voličov,  

f. keď zvolený ponúkol cirkevnému zboru hmotnú výhodu. 

Keď súd zistí, ţe sťaţnosť je neopodstatnená, zamiatne ju a ţalobníkov zaviaţe na pla-

tenie súdnych trov. 

 

§ 26 

Misijného duchovného, duchovného katechétu a ústavného duchovného volí stanicu 

vydrţujúci, alebo menuje podľa svojho organizačného štatútu s doţivotnou platnosťou. K 

voľbe a menovaniu je potrebný cirkevný a štátny súhlas. 

 

§ 27 

Kaplána a lévitu na duchovenskú sluţbu s predchádzajúcim súhlasom štátu a na  základe 

návrhu príslušného seniora zaraďuje Synodná rada. 

Kvalifikáciu a sluţobný pomer kaplánov a levitov upravuje osobitný štatút. 

 

§ 28 

Tento štatút vyniesla Synodná rada (§ 14, bod  5. ústavy) na svojom zasadnutí, konanom 

dňa 20.augusta  1952. 

Predsedníctvom synody štatút vyhlásený v Leviciach dňa 20.augusta 1952. 



Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 

Vydanie z roku 1952 

 

 

 

Strana 38 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. 
ŠTATÚT 

 

Reformovanej kresťanskej  cirkvi na Slovensku o cirkevnom súdnictve. 
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§ 1 

Sudcovská moc v  cirkvi. 

Sudcovská mocv cirkvi sa zakladá na nariadeniach Jeţiša Krista ako Pána a Hlavy cirkvi, 

napísaných v evanjeliu podľa Matúša, kap. 16. verš 17-19  a v kap. 18. verš 15-20 o moci 

kľúčov (otázky 82-85 Heidelberského katechizmu). 

Sudcovská moc cirkvi sa vzťahuje na všetky veci, ktoré v zmysle cirkevnej správy a 

administratívy vyţadujú sudcovskú pomoc a rozhodnutie cirkevného súdu. 

Údovia, duchovní a svetskí funkcionári cirkvi v cirkevno-disciplinárnych veciach sú 

podriadení sudcovskej moci cirkvi. Cirkevné súdy rozhodujú vo veciach disciplinárnych a 

cirkevno-správnych. 

Cirkevné súdy sú:  

a. cirkevno-zborový,  

b. seniorálny, 

c. generálny cirkevný súd (l-3.ods.§-u 17. úst.) 

 

Organizácia a pôsobnosť cirkevných súdov. 

 

§ 2 

Cirkevno-zborový súd. 

Cirkevno-zborové súdnictvo vykonáva presbytérium. Do pôsobnosti cirkevno-zborového 

súdu patria len veci disciplinárne, najmä disciplinárne veci údov a funkcionárov zboru. Z 

pôsobnosti cirkevno-zborového sudu sú vyňaté veci duchovných, zborových kurátorov, 

presbyterov a kantorov. 

 

§ 3 

Cirkevno-zborovému sudu predsedá farár a kurátor. Pri prejednávaní prípadov vedie 

rokovanie a vyhlasuje rozhodnutia sluţobne starší, ak nedošlo medzi nimi k inej dohode. V 

prípade, ţe sluţobne starší predseda je ináč zaneprázdnený, súdu predsedá, vedie rokovanie a 

vyhlasuje rozhodnutia predseda sluţobne mladší. 

 

§ 4 

Uznesenie cirkevno-zborového súdu je platné len vtedy, ak je vynášané za účasti 

najmenej štyroch členov súdu mimo predsedu. Predseda, ktorý vedie rokovanie, hlasuje len v 

prípade rovnosti hlasov. 

Spolupredsadajúci predseda má hlasovacie právo, ako iní členovia súdu. Súd o súdnom 

konaní vedie zápisnicu. Zapisovateľom je zapisovateľ presbytéria. 

 

§ 5 

Seniorálny súd. 

Seniorálny súd tvoria:  

a. senior a  seniorálny kurátor,  

b. seniorálni sudcovia. 

Seniorálnemu súdu predsedá senior a seniorálny kurátor, ktorých funkciu v prípade ich 

hatenia vykonávajú ich zástupcovia. Prejednávanie vecí pred seniorálnyin súdom vedie vţdy 

sluţobne starší predseda, ak nedošlo k inej dohode. V prípade, ţe je sluţobne starší predseda 

inak zaneprázdnený, predsedá seniorálnemu súdu predseda sluţobne mladší. 
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§ 6 

Seniorálny súd vykonáva svoju agendu na zasadnutiach riadneho senátu, ktorý zasadá z 

príleţitosti seniorálneho zhromaţdenia. Na vybavovanie neodkladných vecí seniorálny súd zo 

svojho lona utvorí na jeden rok volený periodický senát, ktorý okrem predsedníctva 

pozostáva z troch riadnych a troch náhradných členov. 

 

§ 7 

Seniorálny súd rozhoduje v riadnom i v periodickom senáte päťčlenným zborom, kde sa 

zúčastňujú okrem dvoch predsedov traja seniorálni sudcovia ako členovia senátu. Rokovanie 

vedúci predseda v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas. Spolupredseda má hlasovacie 

právo ako ostatní členovia sudu. 

 

§ 8 

Do pôsobnosti seniorálneho súdu patria tak veci cirkevno-správne, ako aj disciplinárne, 

najmä: 

a. v okruhu cirkevnej správy vybavovanie všetkých sporných vecí, uvedených v §-e 19, 

ako i 

b. vybavovanie disciplinárnych vecí všetkých seniorálnych funkcionárov, vyjmúc 

seniora a seniorálneho kurátora, veci duchovných, zborových kurátorov, presbyterov 

a kantorov, ako aj údov cirkvi. 

Seniorálny súd ako druhostupňový rozhoduje vo veciach odvolania sa proti rozhodnutiu 

cirkevno-zborových súdov, a to keď cirkevno-zborový súd vymeral tresty uvedené v odstav-

coch b,c,d, 7.bodu §-u 17.ústavy. 

Seniorálny súd vedie o súdnom konaní zápisnicu. Zapisovateľom je jeden zo 

seniorálnych zapisovateľov. 

 

§ 9 

Generálny cirkevný súd. 

Generálny cirkevný súd je:  

a. riadny,  

b. mimoriadny, 

Členmi riadneho generálneho cirkevného súdu sú biskup a generálny kurátor, prví a druhí 

duchovní a svetskí predsedovia Synody, ako aj štyria sudcovia volení Synodnou radou z jej 

lona a štyria náhradní sudcovia, ktorí sú povolaní namiesto zaneprázdnených sudcov. 

Riadnemu generálnemu cirkevnému súdu predsedá biskup a generálny kurátor. Na spôsob 

predsedania  je platné ustanovenie  §-u 5. 

 

§ 10 

Riadny generálny cirkevný súd zasadá spravidla súčasne so zasadnutiami Synodnej rady, 

ale v neodkladných prípadoch môţe byť zvolaný kedykoľvek. Generálny cirkevný súd sa 

uznáša v senáte, ktorý tvoria piati členovia, a to dvaja predsedovia a traja sudcovia. 

Členov do senátu zadeľuje súd a v prípade mimoriadneho zasadnutia ich zvoláva 

predsedníctvo. 

 

§ 11 

Generálny cirkevný súd vo svojej kompetencii: 

a. ako prvostupňový súd s konečnou platnosťou rozhoduje v disciplinárnych veciach 

seniorov a seniorálnych kurátorov ako aj  členov Synodnej  rady - i ako údov cirkvi - 
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ďalej vo veciach funkcionárov a zamestnancov ústrednej  kancelárie Generálnej  

cirkvi. 

b. na druhom stupni ako odvolací sud rozhoduje vo veciach odvolaných k nemu 

seniorálnym sudom; 

c. ako prvostupňový súd rozhoduje s konečnou platnosťou v sporných veciach vzniklých 

medzi seniorátmi. Ako druhostupňový súd rozhoduje o odvolaniach, podaných proti 

voľbe farára. 

 

§ 12 

Mimoriadny generálny cirkevný súd tvoria členovia Synodnej rady. Senát sa tvorí zo 

všetkých nezaujatých sudcov, avšak okrem predsedníctva aspoň z troch členov. Na 

predsedanie a uplatnenie hlasovacieho práva sú smerodatné ustanovenia  §§ 5-7. 

Mimoriadny generálny cirkevný súd na prvom stupni s konečnou platnosťou rozhoduje v 

disciplinárnych veciach biskupa, generálneho kurátora, prvých a druhých podpredsedov 

Synody i ako údov cirkvi. 

 

§ 13 

Sudcovská pomoc. 

Sudcovské výkony na území iného súdu majú byť uskutočnené doţiadaním. Cirkevné 

súdy sú povinné vyhovieť doţiadaniam druhého sudu alebo úradu. 

 

§ 14 

Zaistenie sudcovskej príslušnosti v prípade súvislosti. 

Keď je v tej samej disciplinárnej veci viac takých ţalovaných, u ktorých prvostupňové 

pokračovanie patrí do pôsobnosti rôznych súdov, v tom prípade vo veciach všetkých 

obţalovaných je príslušný súd vyššieho stupňa. 

 

§ 15 

Sudcovská príslušnosť a pôsobnosť. 

V disciplinárnych záleţitostiach údov cirkvi je príslušné to presbytérium, ktorého 

pôsobnosť sa rozprestiera na obec, v ktorej obţalovaný býva. 

Cirkevných funkcionárov súdi na prvom stupni ten súd, v okruhu pôsobnosti ktorého 

obţalovaný v doba spáchania priestupku zastával úrad. 

Nikto nemôţe byť odňatý svojmu príslušnému sudu. 

 

§ 16 

Zastúpenie. 

Pred cirkevnými súdmi vo veciach disciplinárnych i cirkevnosprávnych môţu stránky 

rokovať osobne alebo cestou svojho zástupcu. 

 

§ 17 

Sudcovská zaujatosť. 

Funkciu predsedu súdu, sudcu, referenta alebo zapisovateľa nemôţe nikto zastávať vo 

veci, kde 

a. sám osobne je zainteresovaný, 

b. je zainteresovaná jeho manţelka, bývalá manţelka, príbuzný v priamej línii alebo 

švagor, manţel súrodenca, súrodenec manţela, bočný príbuzný, včítane 

prvostupňových bratrancov a sesterníc,  
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c. bol zúčastnený ako vyšetrujúci sudca alebo zástupca niektorej strany, prípadne ako 

odborný znalec, 

d. kde by mal revidovať také uznesenie, na vynesení ktorého bol učastný. 

Na prípady uvedené pod bodmi a-d súd je povinný brať zreteľ z moci úradnej. 

Ktorákoľvek stránka i mimo uvedených prípadov môţe podať námietky proti 

jednotlivým členom súdu a to z toho titulu, ţe sudca je vo veci zaujatý, alebo zainteresovaný. 

O námietke, podanej stránkou z takého titulu, rozhodujú s konečnou platnosťou po vypočutí 

odmietaného sudcu - bez jeho účasti - ostatní členovia súdu. 

Súdy a predsedníctva pri zostavovaní senátu alebo pozývaní sudcov v záujme vyhnutia sa 

zaujatosti sú povinné starostlivo postupovať. 

 

§ 18. 

Keď sudcovská zaujatosť je zistená proti toľkým členom súdu, ţe senát sa nemôţe utvo-

riť v počte schopnom uznášania alebo keď to vyţaduje verejný záujem, je prípustné delego-

vanie súdu. Právo delegovať cirkevno-zborový súd prislúcha predsedníctvu seniorátu, dele-

govať seniorálny súd Predsedníctvu synody. 

 

§ 19 

Súdne prípady. 

Cirkevnosprávne súdne prípady sú: 

a. sťaţnosti podané proti voľbe farára, zborového kurátora, presbyterov, kantora a 

svetského zástupcu cirkavného zboru; 

b. sťaţnosti podané proti udeleniu alebo odopretiu seniorského povolenia zvolenému 

farárovi; 

c. rozhodnutie o sporných právach a povinnostiach, vzniklých medzi matkocirkevnými a 

dcérocirkevnými zbormi v rámci cirkevnej správy; 

d. sporné veci, týkajuce sa spôsobu uţívania bytu, pouţívaného cirkevným 

funkcionárom ako byt naturálny; 

e. všetky sporné veci, ktoré vzniknú medzi duchovným a inými zamestnancami, alebo 

medzi jednotlivými cirkevnými osobami, alebo sporné  prípady vzniklé medzi 

seniorátmi, keď nie sú prikázané do pôsobnosti iného správneho orgánu. 

 

§ 20 

Disciplinárne priestupky. 

1. Disciplinárne priestupky cirkevných funkcionárov sú: 

a. spáchanie takého, štátnym zákonom odporujúceho trestného činu, ktorého vykonanie 

bolo pre  spoločnosť nebezpečnej; 

b. porušenia cirkevnej ústavy alebo štatútov; 

c. spáchanie činu, ktorým úmyselne poškodil cirkev; 

d. spáchanie činu, alebo také opomenutie, ktoré sa protiví náboţenskému cíteniu, alebo 

dobrým mravom; 

e. vzopretie sa alebo odpor ako i štvanie proti nariadeniam alebo opatreniam cirkevných 

vrchností, ak boli vydané v súlade so štátnymi zákonmi; 

f. výsmech náboţenstva, alebo cirkevnej vrchnosti; 

g. falošné obvinenie pred cirkevnou vrchnosťou; 

h. kaţdý taký čin, prejav, učenie alebo písanie duchovných a iných cirkevných 

funkcionárov pred verejnosťou, ktoré sú v rozpore s ich úradnou prísahou, alebo so 

štátnymi zákonmi; 
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i. činy kaplánov alebo levitov, ktorými je narušovaný pokoj vo zbore ( 4. ods. §-u 17. 

úst.) 

2. Disciplinárne priestupky údov cirkvi sú také činy alebo opomenutia, ktoré sa priečia 

náboţenskému cíteniu, dobrým mravom a členstvu v cirkvi, ako aj neúcta a vzpieranie sa voči 

cirkevnej vrchnosti, pokiaľ postup tejto je v súlade so štátnymi zákonmi (ods.4-5 §-u 17. 

ústavy). 

 

§ 21 

Disciplinárne tresty. 

Disciplinárna tresty za disciplinárne priestupky, uvedené v ods. 4. §-u 17. ústavy u 

cirkevných funkcionárov  sú:  

a. pokarhanie,  

b. pozbavenla volebného práva na dobu 1-5 rokov, 

c. odstránenie zo zastávaného úradu, 

d. strata úradu, 

e. vylúčenie z obecenstva svätej večere Pánovej, 

f. vylúčenie z cirkvi (ods. 6. §-u 17. ústavy). 

Disciplinárne tresty za disciplinárne priestupky uvedené v ods. 5. §-u 17. ústavy, pre 

údov cirkví sú:  

a. pokarhanie,  

b. pozbavanie volebného práva na dobu 1-5 rokov, 

c. vylúčenie z obecenstva svätej večere Pánovej 

d. vylúčenie z cirkvi (7. bod §-u 17. ústavy). 

 

§ 22 

Cirkevnému funkcionárovi môţe byť uloţený vedľajší trest pozbavenia volebného práva, 

a tým i voliteľnosti v kaţdom prípade, kedy to súd vzhľadom na jestvujúce okolnosti 

povaţuje za potrebné. 

Najvyššia časová hranica trestov uvedených v lit. b) ods. 6., lit. b) ods. 7. §-u 17. ústavy 

je päť rokov. Behom tohoto času stratia ihneď platnosť tresty lit.b) ods.7., keď potrestaný v 

zmysle rozhodnutia presbytéria, pred presbyteriom alebo pred celým zborom v kostole, ako i 

v prípadoch lit. e), f) ods.6. a lit.c), d) ods.7. §-u 17 ústavy pred celým zborom slávnostná 

prehlási, ţe čin, ktorého sa dopustil, kajúcne oľutoval a napravil. 

Slávnostné odprosenie potvrdí farár, a oznámi to predsedníctvu toho súdu, ktorý v tejto 

veci vyniesol právoplatný rozsudok. 

 

§ 23 

Súd môţe vysloviť podmienečné suspendovanie disciplinárneho trestu vymeraného 

podľa lit.b) ods.6. a lit.b) ods.7, §-u 17. ústavy na  skúšobnú dobu 1-3 rokov v tom prípade, 

keď disciplinárne odsúdený bol dosial bezúhonnej minulosti a súd predpokladá, ţe 

obţalovaný si bude svoje povinnosti v budúcnosti plniť verne i bez vykonania vymeraného 

trestu. 

Keď takto disciplinárna podmienečne odsúdený v ustálenej skúšobnej doba nespácha 

novší disciplinárny priestupok, po uplynutí skúšobnej doby predsedníctvo súdu uznesením 

vyhlási, ţe odsúdený podmienka vyhovel a odhliadne od vykonania trestu. V opačnom prípa-

de súd uznášaním vysloví, ţe odsúdený počas skúšobnej doby nevyhovel a nariadi vykonanie 

trestu. 
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§ 24 

Predsedníctvo seniorálneho súdu proti funkcionárom patriacim pod prvo- alebo druho-

stupňovú právomoc seniorálneho súdu a predsedníctvo generálneho cirkevného súdu proti 

tým, ktorí patria pod právomoc generálneho cirkevného súdu na prvom alebo vyššom stupni, 

v prípade zavinenia menšieho rázu môţe pouţiť písomné napomenutie ako poriadkový trest. 

Proti písomnému napomenutiu do 15 dní odo dňa doručenia napomenutia môjţe sa 

napomenutý odvolať k disciplinárnemu súdu, ktorý rozhoduje s konečnou platnosťou. 

 

§ 25 

Právoplatný disciplinárny rozsudok proti údom cirkvi vynesený vo veci vylúčenia z obe-

censtva večere Pánovaj alebo vylúčenia z cirkvi treba zaslať príslušnému seniorskému úradu 

z dôvodu evidencie. 

 

§ 26 

Súdne konanie. 

Pravidlá súdneho konania treba pouţiť v záleţitostiach disciplinárnych i cirkevno-

správnych. 

 

§ 27 

Prípravné konanie. 

Vo veciach cirkevnosprávneho súdnictva konanie sa zavedie na základe sťaţnosti 

zainteresovaných stránok alebo z úradnej moci. 

Na podanie sťaţnosti sú oprávnení: zainteresovaná cirkevná vrchnosť, cirkevný funkcio-

nár a jeho právny zástupca ako aj zainteresovaný úd cirkvi. 

Oprávnenosť na podanie sťaţnosti vo veciach voľby farára stanoví § 24. štatútu III, kým 

v iných volebných veciach § 22. štatútu II. 

 

§ 28 

Disciplinárne konanie z moci úradnej môţu nariadiť:  

a. presbyterium alebo jeho predsedníctvo v prípadoch patriacich do disciplinárnej  

pôsobnosti cirkevno-zborového súdu; 

b. seniorálne zhromaţdanie alebo jeho predsedníctvo v prípadoch patriacich do prvo- 

a druhostupňovej pôsobnosti seniorálneho súdu; 

c. Synodná rada alebo jej  predsedníctvo v prípadoch patriacich do prvo-, druho- alebo 

treťostupňovej disciplinárnej  pôsobnosti generálneho cirkevného súdu; 

d. cirkevné súdy v prípadoch patriacich do ich príslušnosti ako i v prípadoch patriacich 

do príslušnosti im podriadených súdov niţšieho stupňa. 

Súkromnú sťaţnosť môţe podať kaţdý úd cirkvi, ktorý je oprávnený postupovať vo 

vlastnom mene a ktorého oprávnený záujem ja napadnutý činom alebo opomenutím 

porušený. 

Na základe vyhovujúcich dôvodov môţe aj sám funkcionár ţiadať proti sebe zavedenie 

disciplinárneho pokračovania. 

 

§ 29 

Súdne konanie môţe byť nariadené, alebo v ňom pokračované, len na základe sťaţnosti, 

poťaţne obţaloby podanej v zmysle tohoto štatútu (§§ 27-28). 

V prípadoch konania zavedeného z úradnej moci ţalobcom je príslušný k cirkevnému sú-

du pridelený právny zástupca. ktorý môţe upustiť od obţaloby len na príkaz príslušnej 
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cirkevnej vrchnosti. 

V prípade konania zavedeného na základe súkromnej sťaţnosti, zastupuje obţalobu ţalu-

júci.  Zastupovanie obţaloby môţe kedykoľvek z verejného záujmu prevziať príslušný právny 

zástupca, ktorý však môţe od prevzatia ţaloby i upustiť. Keď právny zástupca upustil od 

zastupovania obţaloby, duchovný predseda dá to na vedomie ţalujúcemu, ktorý do 8 dní od 

prevzatia uznesenia je povinný oznámiť sudu, či preberá zastupovanie obţaloby. 

 

§ 30 

Sťaţnosť sa podáva k duchovnému predsedovi prvostupňového súdu, ktorý z povinnosti 

úradnej skúma: 

a. či bola sťaţnosť podaná spôsobom, ktorý zodpovedá ustanoveniam tohoto štatútu (§§ 

27-28); 

b. či sud vzhľadom na prípad je inštančne a miestne príslušný. 

Keď predsedníctvo zistí, ţe nie je pôsobný alebo príslušný, o otázke pôsobnosti a 

príslušnosti rozhoduje uznesením. 

Proti uznášaniu je prípustné odvolanie k súdu, ktorý vydá konečné rozhodnutie. 

 

§ 31 

Keď duchovný predseda sťaţnosť prijal, oznámi ju ţalovanému s výzvou, aby sa k nej do 

15 dní písomne, alebo u duchovného predsedu súdu ústne vyjadril. Vo veci príslušnosti a 

pôsobnosti súdu obţalovaný môţe vzniesť námietky iba v tomto vyjadrení. 

Ústne podané vyjadrenie treba pojať do zápisnice. 

Po uplynutí lehoty danej na vyjadrenie duchovný predseda postúpi súdu sťaţnosť spolu s 

vyjadrením obţalovaného právnemu zástupcovi s výzvou, aby do 15 dní oznámil, či z 

hľadiska verejného záujmu preberá obţalobu. Keď právny zástupca ţalobu prevzal, súčasne 

podá návrh na vyšetrovanie. Takýto návrh môţe podať i ţalobca. 

 

§ 32 

V prípade, ţe právny zástupca po uplynutí lehoty danej na vyjadrenie ţalobu neprevzal, a 

keď v záujme veci je to potrebné, duchovný predseda predvolá zainteresované stránky do 15 

dní, aby sa dostavili na vyjednávanie. Ak došlo k dohode, treba ju pojať do zápisnice a v 

prípade schválenia prodsedníctvom vec je vybavená. 

 

§ 33 

Predsedníctvo súdu po prevzatí návrhu právneho zástupcu rozhodne uznesením o tom, či 

má byť konanie zastavené alebo má byť v ňom pokračované. Uznesenie o zastavení konania 

má byť odôvodnené, zaslané na vedomie stránkam a právnemu zástupcovi. Zainteresované 

stránky i právny zástupca môţu podať do 15 dní od doručenia uznesenia proti nemu svoje 

odvolanie k súdu. 

 

§ 34 

Keď predsedníctvo súdu má za to, ţe sťaţnosť vyţaduje dalšie konanie, nariadi ho, a ak 

je to potrebné, nariadi súčasne aj vyšetrovanie. 

V prípade konania zavedeného z úradnej moci predsedníctvo súdu rozhoduje len v 

otázkach, či je vyšetrovanie potrebné alebo vyhnuteľné. 

 

§ 35 

Predsedníctvo súdu v uznesení, ktorým sa nariaduje zavedenia vyšetrovania, jednotlive 
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označí tie body sťaţnosti, na ktoré má byť vyšetrovanie rozšírené. 

Taktieţ v uznesení nariaďujúcom vyšetrovanie, predsedníctvo súdu prevedie opatrenie vo 

veci zálohovania vyšetrovacích trov. Výšku zálohy stanoví podľa okolností, a ţalobník je 

povinný zálohu do stanovenej lehoty zloţiť u duchovného predsedu sudu. 

 

§ 36 

Na prevedenie vyšetrovania predsedníctvo vyšle vyšetrujúceho komisára. 

O termíne a mieste vyšetrovania vyšetrujúci komisár vyrozumie právneho zástupcu, 

ţalobcu a obţalovaného, ktorí sa tam môţu dostaviť, podať návrhy a na otázky vyšetrujúceho 

komisára sú povinní podať potrebné vysvetlenie. 

 

§ 37 

Povinnosťou vyšetrujúceho komisára ja zadováţiť si doklady a dôkazy potrebné k 

objasneniu veci. Vypočuje svedkov pozvaných stránkami, a ak to povaţuje za potrebné, môţe 

menovať a vypočuť aj znalca. 

 

§ 38 

Svedkov a znalcov predvoláva vyšetrujúci komisár. 

Svedkov treba vypočuť o okolnostiach, ktoré slúţia k objasneniu skutkového stavu a o 

skutočnostiach súvisiacich s vecou. 

Svedkovia majú byť pred vypočutím upozornení na to, ţe svoju výpoveď musia potvrdiť 

prísahou. Treba ich upozorniť na náboţenský význam prísahy a na trestné následky krivej 

prísahy. 

Svedok môţe odoprieť výpoveď v prípade príbuzenského pomeru uvedeného v §-e 17, 

ako aj vtedy, ak by on sám alebo členovia jeho rodiny pre výpoveď mohli utrpieť ujmu na cti, 

alebo majetku. 

Od svedka treba pravidelne vybrať prísahu. Ak však niektorá zo stránok podá námietky 

proti pripusteniu svedka k prísahe, o nariadení alebo upustení rozhodne súd na ústnej porade. 

Po výpovedi svedok zloţí prísahu, ţe hovoril pravdu podľa najlepšieho vedomia a 

svedomia a nič nezamlčal. Výpovaď treba dať svedkovi podpísať. 

O priebehu vyšetrovania má sa spísať podrobná zápisnica. Predsedníctvom určený 

vyšetrujúci komisár po skončení vyšetrovani duchovnému predsedovi súdu predloţí 

vyhotovenú zápisnicu spolu so všetkými zadováţenými dokladmi a s hlásením, v ktorom 

vyúčtuje trovy spojené s vyšetrovaním. 

 

§ 39 

Duchovný predseda po prevzatí hlásenia spisy postúpi právnemu zástupcovi a po prevzatí 

návrhu právneho zástupcu učiní opatrenie na zastavenie alebo doplnenie konania alebo vo 

veci vytýčenia pojednávania. 

 

§ 40 

Pojednávanie. 

Predsedníctvo súdu po ukončení prípravného konania vytýči deň pojednávania a vyšle 

naň referenta. Termín nemôţe byť kratší ako 8 dní pre stránky s bydliskom v meste, a 15 dní 

pre stránky s bydliskom na vidieku. 

 

§ 41 

Prvostupňové pojednávanie ja vţdy ústne a verejné. Z hľadiska verejnej mravnosti 
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predsedníctvo môţe nariadiť tajné pojednávanie. 

Pojednávanie otvára predseda s označením stránok a predmetu veci, zisťuje, či členovia 

súdu sú prítomní v potrebnom počte, a či boli stránky riadne predvolané. Pojednávanie môţe 

byť zadrţané aj vtedy, keď riadne predvolané stránky alebo niektorá z nich sa nedostavili. 

 

§ 42 

Po otvorení pojednávania, ak je potrebné ústne rokovanie, stránky, pripadne ich 

zástupcovia majú byť vyzvaní, aby sa vyjadrili, či majú proti niektorému členovi súdu 

námietky zaujatosti, a na základe akého titulu. O námietke zaujatosti súd rozhodne na  tajnom 

pojednávaní. Hlasovania sa nezúčastňuje ten sudca, proti ktorému bola podaná námietka 

zaujatosti. Rozhodnutie má byť vyhlásené na verejnom zasadnutí. 

 

§ 43 

Po utvorení súdu meritorné pojednávanie sa začína tým, ţe predseda vyzve referenta, aby 

vec zreferoval; potom predseda vyzve prítomné stránky, aby predloţili svoje návrhy, 

vzťahujúce sa na dôkazy. Potom súd, ak to uzná za potrebné v záujme objasnenia veci, 

nariadi dokazovanie. 

 

§ 44 

Predvolaných svedkov vypočúva vţdy predseda, ktorý vedie pojednávanie. Svedkovia 

majú najprv odpovedať na všeobecné otázky, potvrdzujúce totoţnosť (meno, vek, 

náboţenstvo, rodinný stav), a potom majú byť vypočutí oľadne objasnenia skutkového stavu 

a okolností, ktoré majú byť dokázané. Svedkom môţu klásť otázky i členovia sudu, i stránky, 

avšak stránky len cestou predsedu. 

Na vypočutie svedkov a ich pripustenie k prísahe treba aplikovať ustanovenia  §-u 38. 

Za účelom objasnenia prípadu predseda a členovia súdu môţu klásť otázky aj stránkam. 

Prv, neţ by predseda prehlásil dokazovacie pokračovanie za skončené, znovu vyzve 

členov súdu, stránky alebo ich zástupcov, aby sa vyjadrili, či nemajú čalšie návrhy na 

doplnenie dôkazov. 

Súd o podaných návrhoch rozhodne podľa uznania. Keď návrhy, vzťahujúce sa na 

doplnenie dôkazov boli zamietnuté, alebo keď boli prijaté a splnené, predseda prehlási 

dokazovacie pokračovanie za skončené a vyzva prítomné stránky, prípadne ich zástupcov, 

aby sa k tomu vyjadrili. 

Kaţdá stránka má právo raz sa vyjadriť. Vyjadrenia, ktoré má byť prednesené ústne, 

musí sa obmedziť na hodnotenia dôkazov na ne sa vzťahujúcich a na pouţitia práva. 

 

§ 48 

Po vyjadrení stránok pradseda ukončí pojednávanie a súd na tajnom zasadnutí vynesie 

rozhodnutie. 

 

§49 

O priebehu pojednávania treba vyhotoviťzápisnicu, ktorá má obsahovať: 

a. pomenovanie súdu, či išlo o súd riadny alesbo mimoriadny, či konal ako periodický 

senát, ďalej mená sudcov, ktorí sa zúčastnili na pojednávaní a hlasovaní a meno 

zapisovateľa; 

b. mená stránok a ich zástupcov, ako aj to, ktorí z nich boli prítomní na pojednávaní; 

c. miesto a čas pojednávania; 

d. priebeh pojednávania, návrhy stránok, skutkové prejavy (doznanía) a opatrenie, ktoré 
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urobil predseda alebo sud; 

e. podstatný obsah výpovedi svedkov a znalcov; 

f. uznesenia súdu a pokiaľ súd vyniesol rozsudok, celý text rozhodujúcej časti rozsudku; 

g. ak medzi stránkami došlo k dohode, celý text dohody ako aj uznesenie súdu 

schvaľujúce túto dohodu; 

h. záznam o tom, ţe porada a hlasovanie sa stalo na tajnom zasadnutí. V prípade, ţe 

rozhodnutiae nebolo jednohlasné, treba spísať osobitnú zápisnicu o porade senátu, do 

ktorej má sa pojať hlasovanie sudcov aj s odôvodnením. Osobitná zápisnica o porade 

je tajná; 

i. skutočnosť, ţe vyhlásenie rozhodnutia  stalo sa na verejnom zasadnutí a údaje, kto zo 

stránok a ich zástupcov bol prítomný; 

j. ţe predseda dal stránkam právne poučenie podľa §-u 52. tohoto štatútu, a ţe sa tieto 

zriekli práva opravného prostriedku; 

k. podpisy členov predsedníctva a zápisoveteľa. 

 

§ 50 

Rozhodnutia súdu (súdov). 

Súd rozhodne rozsudkom alebo uznesením. 

O merite veci rozhodne súd rozsudkom, v kaţdom inom prípade uznesením. 

Rozsudok má tri časti:  

a. úvod, 

b. nariaďujúcu časť,  

c. odôvodnenie. 

Úvod rozsudku obsahuje označenie súdu, krátke označenia sporných stránok a spornej 

veci a deň vynesenia rozsudku. 

Nariaďujúca časť rozsudku v cirkevno-právnych veciach môţe byť vyhovujúca alebo 

zamietajúca. Keď súd ţiadosti ţalobníka čiastočne vyhovie a čiastočne ju zamietne, 

vyhovujúce a zamietajúce časti majú byť presne opísané. V prípade pokutovania má byť 

uvedená výška pokuty a lehota, v ktorej má byť zaplatená. 

Vo volebných veciach súd po zamietnutí sťaţnosti vysloví aj zákonitosť voľby. 

Súd urobí opatrenia i vo veci trov, ktoré vznikli súdnym konaním a označí sumárne, kto-

rá zo stránok v akej miere má uhradiť trovy. 

V disciplinárnych veciach súd obţalovaného oslobodí alebo uzná ho vinným. V prípade, 

ţe je obţalovaný uznaný vinným, súd presne popíše činy alebo opomenutia, ktoré tvorili 

predmet ţaloby a označí body §-u 20., ktoré boli disciplinárnym činom dotknuté. 

V prípade, ţe súd zamietne ţalobu, zaviaţe ţalobníka k uhradeniu trov vzniklých súdnym 

konaním; v prípade odsúdenia ţalovaného súdne trovy sú prisúdené na uhradenie  odsúdené-

mu. 

V prípadoch uloţenia trestu podľa  lit. e) a f) ods. 6. §-u 17 ústavy, cirkevný funkcionár 

má byť suspendovaný. 

Dôvody rozsudku majú obsahovať krátky popis skutkového stavu, ktorý súd  zistil, 

hodnotenie dôkazov a označenie dôvodu, prečo súd pouţil citovaného právneho predpisu. 

 

§ 51 

Súd vyhlási na verejnom zasadnutí kaţdé svoje rozhodnutie, vynesené skončením 

predchádzajúceho pojednávania a porady. Takto vyhlásený rozsudok spolu s odôvodnením 

treba doručiť zainteresovaným stránkam v hodnovernom vydaní, ktoré je podpísané 

predsedníctvom a zapisovateľom. Podobne písomne treba doručiť také uznesenie, ktoré súd 
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vyniesol na verejnom zasadnutí a vyhlásil za neprítomnosti stránok. 

 

§ 52 

Proti súdnemu rozsudku a mimo pojednávania vynášanému uzneseniu moţno podať 

odvolanie do 15 dní, počítaných odo dňa doručenia rozsudku alebo uznesenia; proti 

uzneseniu, ktoré súd vyhlásil v prítomnosti stránok15 dní odo dňa vyhlásenia. O odvolacom 

práve a o lehote, v ktorej má byť odvolanie podané je súd povinný pri vyhlásení rozhodnutia 

stránky ústne poučiť a ich prípadné prehlásenie, podľa ktorého sa zriekajú práva opravného 

prostriedku, uviesť do zápisnice. 

 

§ 53 

Predvolania, pozvánky, rozhodnutia vydané sudom a predsedníctvom, majú byť 

doručované cestou príslušného farára alebo poštou. 

 

§ 54 

Odvolanie. 

Odvolania je prípustné: 

a. proti rozsudku všeobecne, 

b. proti uznášaniam súdu v prípadoch, kde cirkevnoprávne predpisy výslovne pripúšťajú 

odvolania. Proti iným uzneseniam moţno ţiadať nápravu v odvolaní, podanom proti 

rozsudku. 

 

§ 55 

Odvolanie proti rozhodnutiu súdu treba podať do 15 dní odo dňa nasledujúceho po 

doručení napádaného rozhodnutia. Podáva sa vţdy u duchovného predsedu súdu, ktorý jednal 

na prvom stupni. 

 

§ 56 

Po prevzatí odvolania predseda súdu doručí odpis odvolania odporcovi odvolávajúcej sa 

stránky s poučením, ţe do 15 dní môţe sa k odvolaniu písomne vyjadriť. 

Vypršaním lehoty danej na podanie písomnej  odpovede, spisový materiál napadnutej ve-

ci treba hneď predloţiť duchovnému predsedovi odvolacieho súdu. 

 

§ 57 

Predsedníctvo odvolacieho súdu prevzatí spisov vyšle referenta a určí termín na 

referovanie veci. Postará sa o zvolanie sudu, a na určený termín predvolá zainteresované 

stránky a právneho zástupcu. 

 

§ 58 

V deň určený na referovanie veci napadnutej odvolaním, po predpísanom utvorení súdu, 

vyslaný referent oboznamuje vec, skutkový stav, rozsudok prvostupňového súdu, dôvody 

rozsudku a odvolanie stránok i odpoveď odporcu odvolávajúcej sa stránky. 

Referovanie o veci je verejné. Stránky môţu byť na ňom prítomné, avšak nemajú právo 

podať návrhy, ani hlásiť sa k slovu. 

 

§ 59 

Odvolací súd vynáša rozsudok na základe skutkového stavu, zisteného prvostupňovým 

súdom. V odvolacom pokračovaní stránky nemôţu uplatňovať ani nové fakty, ani nové 
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dôkazy. 

 

§ 60 

Odvolací súd rozhodne rozsudkom alebo uznesením. 

 

§ 61 

O merite veci rozhodne súd rozsudkom, pričom vcelku alebo čiastočná ponechá alebo 

zmení rozsudok niţšieho stupňa. 

 

§ 62 

Ak odvolací súd je toho názoru, ţe na základe jestvujúcich údajov o merite veci nemoţno 

rozhodovať, rozhodne uznesením a rozsudok, prípadne spolu s predchádzajúcim pokra-

čovaním zruší, a súdu niţšieho stupňa prikáţe zavedenie nového pokračovania, prípadne 

vynesenie nového rozsudku. 

Odvolací súd uznesením zruší rozhodnutie sudu niţšieho stupňa, keď: 

a. zistí, ţe v prvom stupni konajúci súd nemal pôsobnosť. V tom, prípade nariadi 

odvolací súd prejednať vec súdu, do pôsobnosti ktorého patrí; 

b. zistí, ţe skutkový stav nie je náleţite objasnený, v tom prípade určí, v ktorom smere sa 

má skutkový stav doplniť; 

c. súd niţšieho stupňa nebol utvorený podľa predpisov. 

d. rozhodnutie súdu niţšieho stupňa je nezrozumiteľné, alebo naprevediteľné;  

e. súd niţšieho stupňa porušil niektoré tak zásadné  jednacie pravidlo, následkom čoho 

tam nemohlo byť riadne rozhodnutie vynesené. 

K týmto zrušovacím pravidlám treba z úradnej moci brať zreteľ i vtedy, ak ich stránky vo 

svojich odvolaniach nenapadli. 

 

§ 63 

Rozhodnutia odvolacieho súdu sú oznamované doručením, cestou duchovného predsedu 

prvostupňového súdu. 

 

§ 64 

Predpisy vzťahujúca sn na konanie prvostupňového súdu majú sa vhodne pouţiť aj u 

súdu odvolaciaho. 

 

§ 65 

Obnova sporného konania. 

Obnova  sporného konania  ja prípustná jeden raz, a to proti právoplatnému rozsudku 

súdu. Ţiadosť o obnovu sporného konania nemá odkladného účinku. 

 

§ 66 

Ţiadosť o obnovu sporného konania ja prípustná: 

a. keď stránka, ktorá ţiadosť o obnovu podáva, predloţí v základnom spore nepouţitý 

taký nový dôkaz, ktorý sa týka podstaty veci a je pravdepodobné, ţe tento dôkaz 

nemohla v  základnom spore pouţiť; 

b. keď právoplatným rozsudkom občianskeho alebo trestného súdu bola vyvrátená 

pravdivosť toho skutku, na ktorý bol stavaný rozsudok základného sporu. 

Právo na obnovu sporu zanikne, ak stránka do 6 mesiacov od objavenia nových dôkazov, 

prípadne od doručenia právoplatného rozsudku občianskeho alebo trestného súdu nepodá u 
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príslušného cirkevného súdu ţiadosť o obnovu sporu. 

V cirkevnosprávnej veci konečným termínom obnovy sporu sú dva roky odo dňa 

vyhlásania právoplatného rozsudku súdu, a ak bol doručený, odo dňa doručenia. 

 

§ 67 

Ţiadosť o obnovu sporu sa podáva u súdu, ktorý prípad prejednával na prvom stupni. 

Ak súd ţiadosť prijal, nariadi predbeţné rokovanie v otázke povolenia  obnovy sporu. 

V prerokovanej  otázke obnovy sporu súd vynesie madzitýmny rozsudok a keď obnove 

sporu vyhovie, po nadobudnutí právoplatnosti madzitýmneho rozsudku vec meritórne prejed-

náva. 

Keď súd zistí, ţe údaje prednesené v ţiadosti o obnovu sporu a novšie skutkové údaje 

a dôkazy objavené za pokračovania, spolu s údajmi a dôkazmi základného sporu dávajú skut-

kový stav, podľa ktorého právoplatný rozsudok základného sporu nemôţe byť ponechaný v 

platnosti, rozsudok základného sporu zruší a vynasia rozsudok zodpovedajúci znovu ziste-

nému skutkovému stavu. 

 

§ 68 

Vo veciach obnovy sporu proti uzneseniu, zamietajúcemu prípustnosť obnovy sporu a 

proti meritórnému rozsudku je prípustné postupné odvolania, povolené v rámci cirkevných 

právnych predpisov. 

 

§ 69 

V cirkevnosprávnej súdnej veci, týkajúcej sa platnosti alebo neplatnosti voľby, obnova 

sporu nie ja prípustná. 

 

§ 70 

Vykonanie rozsudku. 

Právoplatné  rozhodnutie súdu sa vykoná. Rozhodnutia sudu je právoplatné: 

a. keď ho stránky výslovne s uspokojením prijali, 

b. keď proti nemu v zákonnej lehote sa nijaká strana neodvolala, 

c. keď proti rozhodnutiu v zmysle cirkevných právnych predpisov nie ja prípustné dalšie 

odvolanie. 

 

§ 71 

O prevedení rozhodnutia sa postará duchovný predseda súdu, ktorý pojednával na prvom 

stupni a podľa potreby tejto veci vypočuje i mienku právneho zástupcu. 

 

§ 72 

Ked bol obvinený odsúdený na pokarhanie, predsedníctvo súdu to vykoná s prehlásením, 

ţe pokarhanie sa pouţilo ako disciplinárny trest. 

Pokarhanie, pouţité u duchovných a u členov seniorálneho a genarálneho cirkevného 

súdu, má byť vydané písomne. 

 

§ 73 

Suspendovanie. 

Cirkevného funkcionára  súd suspenduje z funkcia, keď: 

a. bolo proti nemu trestným súdom určené pojednávania pre trestný čin spáchaný zo 

ziskuchtivosti, 
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b. disciplinárny čin je tak závaţný a pohoršujúci, ţe suspendovanie sa ukazuje 

potrebným v záujme dôstojnosti zastavaného úradu alebo pokoja v cirkvi, 

c. suspandovanie sa nariadi v kaţdom prípade, keď sa funkcionár dopustil akéhokoľvek 

činu nebezpečného pro spoločnosť. 

 

§ 74 

Suspendovania vysloví súd, ktorý je príslušný k pokračovaniu proti cirkevnému 

funkcionárovi na prvom stupni. 

Súd o suspendovaní rozhodne vţdy osobitným odôvodneným uznesením. V prípadoch, 

ktoré  nestrpia odkladu, môţe funkcionára suspendovať i predsedníctvo prvostupňového súdu. 

Proti uzneseniu o suspendovaní a v predmete jeho udrţania je prípustné jednostupňové 

odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. 

 

§ 75 

O zastupovaní suspendovaného funkcionára rozhodne po stránke administratívnej  

príslušná cirkavno-správna vrchnosť a po stránke trov, vzniklých zastupovaním, príslušný 

súd. 

V prípade suspendovania duchovného v otázke úpravy poţitkov a úhrady trov 

zastupovania treba postupovať podľa štátnych predpisov. 

 

§ 76 

Suspenzia zaniká:  

a. keď súd suspendovaného funkcionára právoplátne oslobodí, 

b. keď rozsudok súdu obsahuje len pokarhanie,  

c. keď súd pozmení suspandujúce uznesenie. 

Proti tomuto uzneseniu je prípustné jednostupňové odvolanie. 

 

§ 77 

Konania pred cirkevnozborovým súdom. 

Pred cirkevnozborovým súdom sa nevyţaduje ani prípravné konanie, ani právny 

zástupca. 

Ţalobca a ţalovaný sú bezprostredne predvolaní na pojadnávanie, na ktorom sám súd 

učiní kroky, potrebné k objasneniu skutkového stavu (zadováţenia dôkazov, vypočutie 

svedkov a pod.) 

V cirkevnozborovom súdnictve inak treba pouţiť predpisy vzťahujúce sa na súdne pokra-

čovanie. 

 

§ 78 

Premlčanie. 

Moţnosť potrestania disciplinárneho priestupku zaniká premlčaním. 

Premlčanie nastáva, keď od činu alabo opomenutia, tvoriaceho podklad disciplinárnaho 

prieštupku, do doby podania ţaloby uplynulo päť rokov. 

Prípady cirkovnosprávno - ak cirkevnoprávne pradpisy ináč nenariaďujú - premlčia  sa 

do troch rokov, počítaných od vzniku nároku, alabo moţnosti jeho uplatnenia. 

 

§ 79 

Prechodné opatrenia. 

Synodná rada vydá jednotný súdny pokonávací poriadok a vzory prípisov. 
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§ 80 

Tento štatút vyniesla Synodná rada  (§ 14. bod  5. ústavy) na svojom zasadnutí, konanom 

dňa 20.augusta 1952. 

Predsedníctvom synody štatút vyhlásený v Leviciach dňa 20. augusta 1952.  
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V. 
ŠTATÚT 

 

Reformovanej kresťanskej  cirkvi na Slovensku o Podpornom fonde. 
 

Tento štatút stratil platnosť kvôli prijatiu novších zákonov, dočasne je uvedený len pre 

úplnosť. 
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§ 1 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku udrţuje v zmysle §-u 18. cirkevnej ústavy 

Generálny cirkevný podporný fond. 

 

§ 2 

Účelom Podporného fondu je v rámci svojho rozpočtu, ktorý schválila  štátna  správa:  

a. podporovať chudobné cirkevné zbory a rôzne cirkevné ustanovizne.  

b. poskytnuť podporu pri zakladaní nových cirkevných zborov,  

c. podporovať na pomoc odkázaných cirkevných zamestnancov, penzistov, ako i ich 

vdovy a siroty,  

d. podporovať kaţdú takú ustanovizeň alebo prácu, ktorej cieľom je, aby evanjelium 

Jeţiša Krista vzrástlo medzi údmi cirkvi slovom, písmom a skrz láskyplné zboţné  

činy. 

 

§ 3 

Príjmy Podporného fondu sú:  

a. ročné  príspevky cirkevných zborov podľa počtu duší, 

b. dobrovoľné dary cirkevných zborov, cirkevných zamestnancov a cirkevných orgánov, 

c. úroky z istín,  

d. milodary dvoch vianočných sviatkov  z kostolných pokladničiek vo všetkých zboroch 

Generálnej cirkvi, ako i kostolné a iné povolené ofery, 

e. zbierky, povolené medzi údmi cirkvi,  

f. všetky mimoriadne príjmy, ktoré so štátnym súhlasom Synodná rada urči v prospech 

Podporného fondu. 

 

§ 4 

Povinné príspevky cirkevných zborov v prospech Podporného fondu určí Predsedníctvo 

synody na základe povolenia príslušného štátneho orgánu. Proti vyrúbanej sume moţno sa 

odvolať k Synodnej rade. 

 

§ 5 

Podporný fond je spravovaný Predsedníctvom synody za kontroly Synodnej rady. 

Výdavky spojené so správou Podporného fondu zaťaţujú administratívnu pokladnicu 

Generálnej cirkvi. 

Výročnú správu Podporného fondu treba uverejniť do konca nasledujúceho roku. 

 

§ 6 

Tento štatút vyniesla Synodná rada (§ 14. bod  5.ústavy) na svojom zasadnutí, konanom 

dňa 20.augusta 1952. 

Pradsedníatvom synody Štatút vyhlásený v Leviciach dňa  20.augusta  1952. 
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VI. 
ŠTATÚT 

 

Reformovanej kresťanskej  cirkvi na Slovensku o výchove kaplánov a o ich 
uvedení do služby. 

  

  

Tento štatút stratil platnosť kvôli prijatiu novších zákonov, dočasne je uvedený len pre 

úplnosť.
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§ l 

Povinnosťou cirkvi je postarať sa o výchovu a odborné vzdelanie duchovných v duchu 

reformovaného kresťanského vyznania  (ods. 4 . §-u 16. ústavy). 

 

§ 2 

Bohoslovci po skončení štúdia na vysokej škole a obdrţaní absolutória prihlásia sa u 

Predsedníctva synody na I. skúšku duchovenskej spôsobilosti. Predsedníctvo synody  

oznámi menovaným predmety skúšky a stanoví miesto a čas skúšky. Témy písomných prác 

oznámi Predsedníctvo záujemcom uţ behom štúdia. Po úspešnom zloţení skúšky dostanú 

svedectvo o tom, ţe sú spôsobilí ku kaplánskej sluţba, a sú slávnostne exmitovaní (vyslaní). 

Spôsob exmitovania ja stanovený v bohosluţobnom poriadku a vykoná ju biskup, alebo jeho 

zástupca. Pri príleţitosti exmisie kandidáti zloţia prísahu. Vykonanie týchto aktov je 

potvrdené vo vydanom svedectve. 

 

§ 3 

Exmitovaných kaplánov Synodná rada prideľuje do sluţby v cirkvi po vypočutí 

príslušného seniora. Kapláni svoju sluţbu vykonávajú pod dozorom príslušného farára, 

poťaţne seniora. 

Pri sluţobnom prideľovaní kaplánov máme mať pred očami ten ciaľ, aby budúci farári 

počas kaplánskej sluţby poznali rôzne kraje našej cirkvi, ako aj rôzne spôsoby a príleţitosti 

duchovenskej sluţby na viacerých miestach a za usmerňovania viacerých duchovných. 

 

§ 4 

Kaplánske roky patria k študijnému obdobiu budúcich farárov. Ich doškoľovanie je 

usmerňované Synodnou radou. 

 

§ 5 

Kapláni po dvoch rokoch strávených v činnej sluţbe sú povinní podrobiť sa II. skúške 

duchovenskej spôsobilosti. Z cirkevnej  sluţby sa prepustí kaplán, ktorý bez ospravedlnenia 

sa nedostaví na vytýčenú skúšku, ktorý nepreukáţe potrebný prospech ani na skúške raz 

opakovanej, ďalej kaplán, ktorý behom troch sluţobných rokov, počítaných od I. skúšky 

duchovenskej spôsobilosti, neprihlási na skúšku. 

V otázke započítania študijnej doby, strávenej v zahraničí, rozhoduje Synodná rada. 

 

§ 6 

Sluţobné svedectvo kaplánov vystavuje farár, ku ktorému je pridelený, a viduje senior. 

Ak kaplán obsah svedectva povaţuje za uráţlivý, môţe podať odvolanie k seniorovi, ktorý v 

odôvodnených prípadoch vydá nové, skutočnosti zodpovedajúce svedectvo. V opačnom 

prípade viduje vydané svedectvo. O vydanie nového svedectva  s novým obsahom môţe 

ţiadať kaplán len po uplynutí 6 mesiacov. 

 

§ 7 

Sluţba kaplánov, pri ktorej treba prihliadať aj na hľadiská výchovné, člení sa takto:  

a. pri takých duchovných, ktorí vykonávajú funkciu pre generálnu cirkev: biskup, 

vysokoškolský profesor, generálny tajomník, ktorí následkom týchto funkcií sú 

hatení vo vykonávaní svojej zborovej sluţby; 

b. pri senioroch, a to v poradí, stanovenom podľa počtu neobsadených duchovenských 

staníc seniorátu a podľa potreby;  
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c. v takých cirkevných zboroch, ktoré oddávna majú systemizovanú kaplánsku stanicu;  

d. na uprázdnených farárskych staniciach podľa potreby. 

 

§ 8 

Pôţitky kaplána  tvoria: plat zaistený zákonom 218/49 Zb, a jednoizbový naturálny byt, 

poskytnutý zamestnávateľom. 

 

§ 9 

Dobrovoľné dary, poskytnuté veriacimi pri príleţitosti sluţieb (krstenie, sobáš, pohreb) 

vykonávaných kaplánom, patria kaplánovi. 

 

§ 10 

Na  území  seniorátu za účelom zastupovania majú byť pouţití v prvom rade kapláni, 

pôsobiaci na území seniorátu, ale tak, aby im ostal potrebný čas ku pokračovaniu v  

štúdiách. Toto pridelenie koná senior so súhlasom Predsedníctva  synody. 

 

§ 11 

Tento štatút vyniesla Synodná rada (§ 14. bod  5. ústavy) na svojom zasadnutí, 

konanom dňa 21. novembra 1957. 

Predsedníctvom synody štatút vyhlásený v Košiciach dňa  21. novembra 1957. 
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DODATOK 
Vzory prísah. 
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Prísaha presbyterov. 
Ja............  prísahám na ţivého Boha, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná svätá 

Trojica, jeden večný a pravý Boh, ţe svoju presbytersku funkciu budem vykonávať verne a 

svedomite; zákony našej  cirkvi dodrţím a presne budem vykonávať úlohy mne zverené; v  

cirkevnom zbore horlivo budom pracovať na zachovaní pravej kresťanskej viery a čistých 

mravov, na výchove detí v reformovanej  kresťanskej viere, na  starostlivosti o chudobných 

a opustených; cirkevnú disciplínu budem vykonávať na základe slova Boţieho a zákona bez 

ohľadu na osoby; budem sa  snaţiť o duchovné a materiálne zveľaďovanie cirkevného 

zboru; záujem cirkvi budem klásť vţdy pred  záujem vlastný a všemoţne sa budem snaţiť o 

to, aby som sa celým svojím ţivotom osvedčil ako pokorný sluţobník Jeţiša Krista a verný 

úd našej reformovanej  kresťanskej cirkvi. Tak mi Pán Boh pomáhaj. 

 

 

Prísaha zborového kurátora. 
Ja.............  prisahám na ţivého Boha, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná svätá 

Trojica, jeden večný a pravý Boh, ţe svoju kurátorskú funkciu budem vykonávať verne a 

svedomite; zákony našej  cirkvi dodrţím a presne budem vykonávať úlohy mne zverené; v 

cirkevnom zbore horlivo budom pracovať na zachovaní pravej kresťanskej viery a čistých 

mravov, na výchove detí v reformovanej kresťanskej viere, na starostlivosti o chudobných 

a opustenýoh, cirkevnú disciplínu budem vykonávať na základe slova Boţieho a zákona bez 

ohľadu na osoby; budem sa snaţiť o duchovné a materiálne zveľaďovanie cirkevného zboru; 

verne budem spravovať majetok cirkevného zboru; verne budem vykonávať nariadenia 

prosbyteria a pečlive budem dozerať, aby v cirkevnom zbore všetko sa konalo vzorne a v 

dobrom poriadku; záujem cirkvi budem klásť vţdy pred záujem vlastný a všemoţne sa 

budem snaţiť o to, aby som sa celým svojím ţivotom osvedčil ako pokorný sluţobník Jeţiša 

Krista a verný úd našej reformovanej kresťanskej cirkvi. Tak mi Pán Boh pomáhaj. 

 

Prísaha  kaplánov. 
Ja..............  prísahám na ţivého Boha, ktorý ja Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná svätá 

Trojica, jeden večný a pravý Boh, ţe vo svojej duchovenskej funkcii, na ktorú som teraz 

vysielaný, budem verným sluţobníkom nášho Pána Jeţiša Krista. Celé Písmo sväté budem 

usilovne študovať, naše symbolické knihy: Druhé helvétske vierovyznanie a Heidelberský 

katechizmus budem v úcte zachovávať, Slovo Boţie budem v príhodný i nepríhodný čas v 

duchu naších vierovyznaní čiste a verne zvastovať. Sviatosti budem vysluhovať podľa 

obradov našej cirkvi, v kaţdej svojej činnosti ochotne sa podrobím platným cirkevným 

záonom a zákonným nariadeniam. Zachovávanie, hájenie a rozvíjanie zákonných práv, 

slobody a nezávislosti našej cirkvi uznávam za svoju povinnosť. V cirkevných záleţitostiach 

budem prijímať a plniť jedine príkazy a nariadenia svojej zákonnej cirkevnej vrchnosti. 

Svojou rečou a výučbou, všetkou svojou duchovenskou prácou, dobrým príkladom a celým 

svojim ţivotom budem sa snaţiť budovať našu cirkev, a šíriť kráľovstvo Boţie. Svoj sľub 

vernosti Československej republike a jej socialistickému zriadeniu zachovám. Keby som sa 

z ľudskaj slabosti v niečom previnil proti cirkevným zákonom alebo proti svojej zákonitej 

vrchnosti, pokorne sa podrobím cirkevnej disciplíne. Mnou za pravú uznávanú reformovanú 

kresťanskú vieru ani zo strachu, ani za svetské bohatstvo, ani pre iné ohľady nikdy 
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nezapriem.Tak mi Pán Boh pomáhaj. 

 

Prísaha duchovných. 
Ja  ...................  prísahám na ţivého Boha, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná 

Svätá Trojica, jeden večný a pravý Boh, ţe vo svojej duchovenskej funkcii, na ktorú som 

teraz definitívne vysielaný, budem verným sluţobníkom nášho Pána Jeţiša Krista. Celé 

Písmo sväté budem usilovne študovať, naše symbolické knihy:  Druhé helvétske 

vierovyznanie a Heidelberský katechizmus budem v úcte zachovávať. Slovo Boţie budem v 

príhodný i nepríhodný čas v duchu našich vierovyznaní čiste a verne zvestovať. Sviatosti 

budem vysluhovať podľa obradov našej cirkvi. Veľkú pozornosť budem venovať učeniu 

príslušníkov mne zvereného cirkevného zboru a vychovávaniu našich detí v reformovanom 

kresťanskom náboţenstve. Usilovne sa budem snaţiť o zachovávanie čistých mravov, a za 

týmto účelom cirkevnú disciplínu podľa slova Boţieho a ústavy našej  cirkvi budem 

vykonávať spolu s bratmi presbytermi bez ohľadu na osoby; naproti tomu, keby som sa 

z ľudskej slabosti sám previnil, pokorne sa podrobím cirkevnej disciplíne. Verne budem 

vykonávať sluţbu lásky (diakoniu) a napomáhať ju. Uznávam za svoju povinosť zachovať 

slobodu a nezávislostí na- ' sej  cirkvi a túto obhájiťj v cirkevných záleţitostiach tiuäam 

plniť iba nariadenia mojej  zákonnej vrchnosti. Svojou rečou a výuôboujvšatkou svojou 

prácou, svojím príkladom ja celým svojím ţivotom budem sa snaţiť.ŕbuäovať našu 

reformovanú kresťanskí! cirkav. Dodrţím sľub,daný Československej
1
 republike a jej 

soc^alistic-kómu zriadeniu, Svoj duohovonský úrad, bez váţnej  príčiny nazanechám.a za 

pravú uznávanú reformovanú kresťanskú vieru ani zo strachu, ani z,a svetské bohatstvo, ani 

pre iné ohľady nikdy nazapranu Tak iní Pán Boh pomáhaj   I 

 

Prísaha seniorátnych sudcov. 
Ja..................  prísahám na ţivého Boha, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná 

svätá Trojica, jeden večný a pravý Boh, ţe budem svedomite a verne vykonávať všatky 

úlohy spojené s mojou funkciou seniorálnaho sudcu. Vieroučné zásady a zákony našej 

cirkvi budem zachovávať; zákonným nariadeniam zákonnej cirkevnej vrchnosti budem 

poslušný; vo všetkých mne zverených záleţitostiach, ako aj pri vynášaní sudcovských 

rozhodnutí budem pokračovať nestranne, spravodlivo a svadomito v zmysle cirkevných 

zákonov. Budem verný Československej republike a jej socialistickému zriadeniu. Vo 

vnútornom a vonkajšom budovaní našej cirkvi budem sa usilovať pradchádzať dobrým 

príkladom a všemoţne sa budem snaţit, aby som sa celým svojím ţivotom osvedčil ako 

pokorný sluţobník Jeţiša Krista a verný úd našej reformovanaj  kresťanskej cirkvi. Tak mi 

Pán Boh pomáhaj! 

 

Prísaha iných cirkevných funkcionárov. 
Ja..............  prisahám na  ţivého Boha, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch Svätý, plná svätá 

Trojica, jeden pravý a večný Boh, ţe ústavu a štatúty našej cirkvi zachovám a budem verne 

plniť povinnosti súvisiace s mojou funkciou. Budem verný Československej republike a jej   

socialistickému zriadeniu. Vo vnútornom a vonkajšom budovaní našej cirkvi budem sa 
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usilovať príkladne sluţiť a všemoţne sa budem snaţiť, aby som sa celým svojím ţivotom 

osvedčil ako pokorný sluţobník Jeţiša Krista a verný úd našej reformovanej kresťanskej 

cirkvi. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 

 

Prísaha seniorov a seniorálnych kurátorov. 
Ja.......... prisahám na ţivého Boha, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná svätá 

Trojica, jeden večný a pravý Boh, ţe ako zákonne zvolený senior (kurátor) ...............   

seniorátu verne a svedomito budem plniť povinnosti súvisiace s mojou hodnosťou; na čisté 

hlásanie slova Boţieho, na zachovávanie vieroučných zásad našej cirkvi, na správne 

vysluhovanie sviatostí, na vyučovania príslušníkov našej cirkvi v duchu evanjalia, na 

náboţenskú výchovu detí v duchu reformovanom kresťanskom, na udrţovanie čistých 

mravov, na vykonávanie disciplíny podľa cirkevných zákonov a na prevádzanie sluţby 

lásky budem verne dohliadať; zákonnú slobodu, ústavu našej cirkvi budem zachovávať 

a hájiť. Ústavu a štatúty, ako i rozhodnutia vynášané v zákonnom okruhu pôsobnosti, 

vykonám a dám vykonať, zákonným nariadeniam zákonnej cirkevnej vrchnosti budem 

poslušný. Pri spravovaní a vo funkcii sudcu budem pokračovať nestranne, spravodlivo a  

svadomito; budem verný Československej  republike a jej socialistickému zriadeniu; vo 

vnútornom a vonkajšom budovaní našej cirkvi budem sa usilovať predchádzať dobrým 

príkladom a všemoţne sa budem snaţiť, aby som sa  celým svojim ţivotom osvedčil ako 

pokorný sluţobník Jeţiša Krista a verný úd našej  reformovanej kresťanskej cirkvi. Tak mi 

Pán Boh pomáhaj! 

 

Prísaha biskupa a generálneho kurátora. 
Ja........................   prisahám na ţivého Boha, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná 

svätá Trojica, jeden večný a pravý Boh, ţe ako zákonne zvolený biskup (generálny kurátor) 

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovansku verne a svedomito budem plniť povinnosti 

súvisiaca s mojou funkciou. Na čisté hlásanie slova Boţieho, na správne vysluhovanie 

sviatostí, na vyučovanie príslušníkov našej cirkvi v duchu evanjelia, zvlášť na výchovu detí 

v reformovanej  kresťanskej viere, na udrţovanie čistých mravov, na vykonávanie disciplíny 

podľa zákonov našej cirkvi, na starostlivosť o chudobných, opustených a nemocných, ako aj 

na blaho a riadnu činnosť seniorátov a cirkevných zborov, budem verne dohliadať. Zákonnú 

slobodu, ústavu našej cirkvi budem zachovávať a hájiť, jej ústavu a štatúty, ako aj  

rozhodnutia vynesené v zákonnom okruhu pôsobnosti vykonám a dám vykonať, zákonným 

nariadeniam zákonnej  cirkevnej vrchnosti budem poslušný. Nariadenia verejných orgánov 

dotýkajúce sa právneho postavenia cirkvi predloţím Predsedníctvu synody, poťaţne 

Synodnej rade. Pri správe i v súdnictve budem pokračovať nestranne, spravodlivo a  

svedomite. Budem verný Československej republike a jej socialistickému zriadeniu. Vo 

vnútornom a vonkajšom budovaní našej cirkvi budem sa usilovať predchádzať dobrým 

príkladom, kaţdou svojou prácou sa príčiním o jej blaho a povznesenie, a všemoţne sa 

budem snaţiť, aby  som sa  celým svojím ţivotom osvedčil ako pokorný sluţobník Jeţiša 

Krista a verný úd našej reformovanej kresťanskej cirkvi. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 
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Prísaha  podpredsedov Synody 
Ja.................   prísahám na Boha ţivého, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná 

svätá Trojica,  jeden, večný a pravý Boh, ţe ako podpredseda Synody a zástupca biskupa 

(generálneho kurátora), člen Predsedníctva synody budem verne a svedomite plniť 

povinnosti súvisiace s mojou funkciou; vieroučné zásady našej cirkvy, jej ústavu a štatúty 

zachovám,  zákonným nariadeniam zákonnej cirkevnej vrchnosti budem poslušný, v kaţdej  

záleţitosti, ktorá mi bude zverená, ako aj pri vynášaní súdnych uznesení budem pokračovať 

nastranne, spravodlivo a svedomite; budem verný Československej republike a jej  

socialistickému zriadeniu; vo vonkajšom a vnútornom budovaní našej cirkvi budem sa 

snaţiť predchádzať dobrým príkladom a všemocne sa budem snaţiť o to, aby som sa celým 

svojím ţivotom osvedčil ako pokorný sluţobník Jeţiša Krista a verný úd našej  

reformovanej  kresťanskej  cirkvi. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 

 

Prísaha  členov Synodnej rady. 
Ja..............  prísahám na ţivého Boha, ktorý je Boh Otec, Syn a Duch svätý, plná svätá 

Trojica, jeden večný a pravý Boh, ţe ako člen Synodnej rady splním verne a svedomite 

všetky úlohy súvisiace s mojou funkciou; vieroučné zásady,ústavu a štatúty našej cirkvi 

zachovám, zákonným nariadeniam zákonnej cirkevnej vrchnosti budem poslušný, v kaţdej 

veci, ktorá mi bude zverená, ako i pri vynášaní súdnych uznesení budem pokračovať 

nastranne, spravodlivo a svedomite; budem verný Československej republike a jej 

socialistickému zriadeniu; vo vnútornom a vonkajšom budovaní našej cirkvi budm sa 

usilovať predchádzať dobrým príkladom, a všemoţne sa budem snaţiť, aby som sa celým 

svojim ţivotom osvedčil ako pokorný sluţobník Jeţiša Krista a verný úd našej  

reformovanej kresťanskej cirkvi. Tak mi Pán Boh pomáhaj! 
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Dátum Autor Popis zmien 

11. 9. 2010 Pavol Gurbaľ Prvá verzia štatútu z roku 1952. Vznikla 
oscanovaním tlačeného štatútu, prevedením do 
elektronickej formy a manuálnou úpravou chýb. 
Kvôli veľkému množstvu chýb pri prevode do 
elektronickej podoby ešte stále sú potrebné ďalšie 
korekcie. 
Neprešlo jazykovou korekciou.  

Zatiaľ obsahuje aj V. a VI. statút,ktoré uţ nie sú v 

platnosti 

6. 10. 2010 Pavol Gurbaľ Vyznačená neplatnosť paragrafov §1-16 a 26-27 v III. 
štatúte na základe platnosti zákona 1/2005. 

 


