
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 3/2007
o voľbách na cirkevné funkcie

Kapitola I
Všeobecné ustanovenia

§ 1

(1) Tento zákon stanovuje poriadok volieb na cirkevné
funkcie.

(2) Voľby do duchovenských staníc, služobné povere-
nie duchovných ustanovuje osobitný cirkevný zákon.

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na voľby na také cir-
kevné funkcie, ktoré nie sú osobitne uvedené v tomto zá-
kone a ktorých poriadok volieb stanovuje osobitný
cirkevný zákon.

(4) Tento zákon sa netýka nariadení iných cirkevných
zákonov vzťahujúcich sa na podmienky volieb na jed-
notlivé cirkevné funkcie.

§ 2

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

(2) Všeobecné voľby sa uskutočnia každý šiesty rok.
(3) Pod rokom všeobecných volieb sa v tomto zákone

rozumie ten kalendárny rok, v ktorom sa uskutočnia
voľby vzťahujúce sa na obsadzovanie seniorálnych fun-
kcií a funkcií Generálnej cirkvi.

(4) Rok najbližších všeobecných volieb nasledujúcich
po nadobudnutí účinnosti tohto zákona je rok 2008.

§ 3

(1) V rámci všeobecných volieb:
a) volebné valné zhromaždenie cirkevného zboru treba

uskutočniť v novembri roku predchádzajúceho roku
všeobecných volieb;

b) zvolení funkcionári cirkevného zboru nastupujú do
úradu v prvý deň roku všeobecných volieb, súčasne
končí mandát odstupujúcich funkcionárov;

c) nominačné seniorálne valné zhromaždenie treba usku-
točniť v máji roku všeobecných volieb;

d) termín zaslania hlasov na seniorálne funkcie a funkcie
Generálnej cirkvi je pre prvé volebné kolo 16. septem-
ber a pre druhé volebné kolo 31. október.

e) zvolení funkcionári seniorátu a Generálnej cirkvi na-
stupujú do úradu v prvý deň roku nasledujúceho po
roku všeobecných volieb, súčasne končí mandát od-
stupujúcich funkcionárov.
(2) Ak voľba na cirkevnú funkciu v predpísanom čase

nenadobudne právoplatnosť, zvolený funkcionár nastu-
puje do úradu nadobudnutím právoplatnosti volieb. Do

tej doby odstupujúci funkcionár ostáva vo svojom úrade,
výnimkou biskupa, generálneho kurátora, seniora a seni-
orálneho kurátora, ak jeho zákonný zástupca bol právo-
platne zvolený, ako aj poslanca Synody.

§ 4

(1) Na cirkevnú funkciu uprázdnenú v čase medzi
dvoma za sebou nasledujúcimi všeobecnými voľbami
(ďalej len: „volebné obdobie”) sa má voliť v rámci mi-
moriadnych volieb, s výnimkou ak tento zákon ustano-
vuje inak.

(2) Poriadok volieb na cirkevné funkcie v rámci mi-
moriadnych volieb je totožný so spôsobom volieb
v rámci všeobecných volieb, s výnimkou tých prípadov,
respektíve častí konania vzťahujúcich sa na obsadzova-
nie funkcie, o ktorých tento zákon ustanovuje inak.

(3) Funkcionár zvolený do funkcie v rámci mimoriad-
nych volieb nastupuje do úradu nadobudnutím právoplat-
nosti volieb.

§ 5

(1) Na cirkevnú funkciu môže byť navrhovaná a zvo-
lená taká osoba, ktorá podľa kritérií Písma svätého je
v cirkevnom spoločenstve a mimo neho dobrým príkla-
dom v praktizovaní reformovanej kresťanskej viery
a mravov.

(2) Posúdenie splnenia podmienky uvedenej v odseku
(1) je zodpovednosťou navrhovateľov a voličov; volebná
komisia, respektíve cirkevný súd posudzujúci sťažnosti
týkajúce sa volieb na to nie je oprávnený.

§ 6

Ovplyvňovanie voličov spôsobom nezlučiteľným s
normami reformovaných kresťanských mravov podľa
kritérií Písma svätého, najmä oznámenie neopodstatne-
ných tvrdení verejnosti, respektíve ich rozširovanie medzi
voličmi je nedovolené.

§ 7

Voľba na cirkevnú funkciu nadobúda právoplatnosť:
a) 15 dní po vyhlásení výsledku volieb, ak proti voľbám

v stanovenom termíne na to oprávnená osoba nepodala
sťažnosť;

b) právoplatným rozsudkom cirkevného súdu, ak súd vý-
sledok volieb potvrdil.

§ 8

(1) Osoba zvolená na cirkevnú funkciu po zvolení,
alebo podľa možnosti do dvoch mesiacov od nástupu do
úradu je povinná zložiť sľub vzťahujúci sa na jej funkciu.
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(2) Zvolený funkcionár skladá sľub na zasadnutí cir-
kevného orgánu, ktorý ho volil.

(3) Seniorálny funkcionár volený presbytériami skla-
dá sľub na seniorálnom valnom zhromaždení.

(4) Funkcionár Generálnej cirkvi volený presbytéri-
ami skladá sľub na zasadnutí Synody.

§ 9

(1) Cirkevná funkcia sa uprázdni:
a) smrťou;
b) zrieknutím sa, a to jeho prijatím cirkevným orgánom,

ktorý volil alebo cirkevným orgánom oprávneným
v jeho zastúpení rozhodovať o zrieknutí sa;

c) právoplatnou voľbou do inej cirkevnej funkcie, ak za-
stávanie tých dvoch cirkevných funkcií súčasne vylu-
čuje cirkevný zákon;

d) právoplatným rozsudkom cirkevného súdu, v deň, keď
sa rozsudok stal právoplatným, alebo dňom určeným
v rozsudku;

e) v inom prípade určenom cirkevným zákonom.
(2) Zrieknutie sa cirkevnej funkcie treba v každom

prípade odôvodniť pred cirkevným orgánom oprávne-
ným prijímať zrieknutie sa.

(3) Prijať zrieknutie sa funkcie náhradného presby-
tera, presbytera alebo kurátora je v zastúpení valného
zhromaždenia cirkevného zboru oprávnené aj presbyté-
rium.

(4) Prijať zrieknutie sa seniorálnych funkcionárov
zvolených presbytériami je v zastúpení presbytérií
oprávnené seniorálne valné zhromaždenie.

(5) Prijať zrieknutie sa funkcionárov Generálnej cir-
kvi zvolených presbytériami je v zastúpení presbytérií
oprávnená Synoda.

Kapitola II
Voľby v cirkevnom zbore

§ 10

Do funkcie presbytera, respektíve kurátora môže byť
volený člen cirkevného zboru s volebným právom, ktorý
v čase očakávaného nástupu do úradu dovŕši 21. rok
a ktorý právoplatným uznesením cirkevného súdu nebol
pozbavený práva byť volený na danú funkciu.

§ 11

(1) Voľby v cirkevnom zbore pripraví presbytérium. V
rámci toho:
a) stanoví termín uskutočnenia volebného valného zhro-

maždenia cirkevného zboru;
b) stanoví spôsob odovzdávania hlasov, a zabezpečí prí-

pravu hlasovacích lístkov;
c) volebnému valnému zhromaždeniu cirkevného zboru

podá návrh týkajúci sa osôb, ktoré by mali byť zvolené
za presbyterov a kurátorov.
(2) Na zvolenie do presbytéria môže navrhnúť viac

osôb, ako ich môže byť volených na danú funkciu.
(3) Návrh týkajúci sa osôb, ktoré by mali byť zvolené

za presbyterov a kurátorov môže na volebnom valnom

zhromaždení podať každý člen cirkevného zboru, ktorý
má právo voliť.

(4) Presbytérium za účelom zabezpečenia úloh usta-
novených v príprave volieb v cirkevnom zbore môže zria-
diť komisiu.

§ 12

(1) Volebné valné zhromaždenie cirkevného zboru je
uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 30 percent
členov cirkevného zboru s volebným právom a počet prí-
tomných členov s volebným právom je aspoň dvojnáso-
bok počtu členov presbytéria.

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

(3) V ostatných prípadoch na zvolanie, vyhlásenie a
vedenie zasadnutia volebného valného zhromaždenia
treba aplikovať ustanovenia vzťahujúce sa na valné zhro-
maždenie cirkevného zboru.

§ 13

Na volebnom valnom zhromaždení cirkevného zboru
po zahájení, zistení prítomných členov s volebným prá-
vom a konštatovaní schopnosti uznášať sa predsedníctvo
cirkevného zboru:
a) informuje o dôležitosti volieb na cirkevné funkcie, re-

spektíve o priebehu a spôsobe volieb;
b) nariadi hlasovanie na zvolenie aspoň trojčlennej komi-

sie na sčítanie hlasov;
c) oznámi návrh presbytéria na obsadenie funkcií presby-

terov a kurátorov;
d) dá možnosť, aby aj prítomní členovia s volebným prá-

vom podali návrh, respektíve aby svoj návrh odôvod-
nili;

e) nariadi hlasovanie.

§ 14

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

(2) Hlasujúci môže odovzdať svoj hlas iba toľkým
osobám, koľko ich má byť volených na danú funkciu.
Ak hlasujúci hlasoval na viac osôb, jeho hlas je neplatný.

§ 15

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

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

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

ného zboru nariadiť verejné hlasovanie:
a) ak počet prítomných voličov je 20 alebo menej;
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b) ak počet členov cirkevného zboru s volebným právom
je 50 alebo menej;

c) ak počet kandidátov nie je vyšší, ako 1,2 násobok
počtu presbyterov, ktorí majú byť zvolení.
(3) V prípade verejného hlasovania predsedníctvo cir-

kevného zboru kandidátov na danú funkciu dáva na hla-
sovanie v abecednom poradí podľa ich priezviska alebo
veku.

§ 16

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

(2) Komisia na sčítanie hlasov vyhlási aj hlasy odo-
vzdané na takú osobu, ktorá nemôže byť volená na fun-
kciu presbytera, respektíve kurátora. Ak nesplnenie kritérií
môcť byť volený je jednoznačné, hlasy odovzdané na
tieto osoby volebné valné zhromaždenie cirkevného zbo-
ru vyhlási za neplatné.

§ 17

(1) Na funkciu kurátora bola zvolená tá osoba, na
ktorú hlasovala viac ako polovica platne hlasujúcich.
Osoba zvolená na funkciu kurátora bola súčasne zvolená
aj na funkciu presbytera.

(2) Na funkciu presbytera bola zvolená tá osoba, na
ktorú hlasovala viac ako štvrtina platne hlasujúcich
a v poradí zoznamu kandidátov zostaveného podľa počtu
získaných hlasov obsadila miesto v rámci počtu presby-
terov, koľko ich malo byť zvolených.

(3) Osoba, na ktorú hlasovala aspoň jedna štvrtina
platne hlasujúcich, ale na funkciu presbytera nebola zvo-
lená, bola zvolená na funkciu náhradného presbytera.

§ 18

(1) Ak v prvom volebnom kole bolo zvolených menej
kurátorov, respektíve presbyterov, koľko ich malo byť
zvolených, alebo počet zvolených náhradných presbyte-
rov je menší, ako je polovica počtu presbyterov, na neob-
sadené funkcie predsedníctvo cirkevného zboru na mieste
vyhlási druhé volebné kolo.

(2) Ak volebné valné zhromaždenie cirkevného zboru
ani po druhom volebnom kole nezvolil toľko kurátorov,
respektíve presbyterov, koľko ich malo byť zvolených,
alebo počet zvolených náhradných presbyterov je menší,
ako je polovica počtu presbyterov, na neobsadené fun-
kcie treba uskutočniť doplňujúce voľby do troch mesia-
cov.

§ 19

V prípade rovnosti hlasov, ak je to z hľadiska obsade-
nia funkcie významné, o tom, že ktorý kandidát s rovna-
kým počtom hlasov obsadí funkciu, rozhodne verejné
losovanie vykonané na mieste komisiou na sčítanie hla-
sov.

§ 20

(1) Ak sa v priebehu volebného obdobia uprázdni
funkcia kurátora, do troch mesiacov treba uskutočniť mi-
moriadne volebné valné zhromaždenie cirkevného zbo-

ru. Po dobu nadobudnutia právoplatnosti výsledku volieb
úlohy vyplývajúce z funkcie kurátora uprázdnenej v prie-
behu volebného obdobia zabezpečuje osoba volená pres-
bytériom z radov kurátorov alebo presbyterov.

(2) Ak sa v priebehu volebného obdobia uprázdni fun-
kcia presbytera, presbytérium na nasledujúcom zasadnutí
obsadí uprázdnenú funkciu z radov náhradných presby-
terov.

(3) V takom cirkevnom zbore, v ktorom počet presby-
terov je 10 alebo viac a v priebehu volebného obdobia
viac ako polovici presbyterov zvolených v rámci všeo-
becných volieb zanikol mandát, na každú funkciu kurá-
tora, presbytera a náhradného presbytera sa musia
uskutočniť mimoriadne voľby.

(4) Ak cirkevno-správny orgán alebo cirkevný súd
právoplatne rozpustí presbytérium cirkevného zboru,
uznesenie o rozpustení ustanovuje vypísanie mimoriad-
nych volieb v cirkevnom zbore, respektíve zabezpečenie
úloh presbytéria cirkevného zboru.

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

§ 21

(1) Novozvolené presbytérium na svojom prvom za-
sadnutí zvolí zapisovateľa presbytéria. Mandát zapiso-
vateľa presbytéria zaniká voľbou nového zapisovateľa.

(2) Novozvolené presbytérium na svojom prvom za-
sadnutí zvolí svojho riadneho a náhradného delegáta do
seniorálneho valného zhromaždenia. Mandát delegáta do
seniorálneho valného zhromaždenia zaniká voľbou no-
vého delegáta.

Kapitola III
Voľby v senioráte a v Generálnej cirkvi

§ 22

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

(2) Poverenie volebnej komisie sa vzťahuje na všeo-
becné voľby, respektíve na mimoriadne voľby konané
vo volebnom období nasledujúcom po všeobecných voľ-
bách.

(3) Do volebnej komisie pred rokom všeobecných vo-
lieb valné zhromaždenie každého seniorátu volí po jed-
nom členovi.

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

(5) Členom volebnej komisie môže byť iba taký člen
cirkvi, ktorý môže byť volený na funkciu presbytera
alebo má duchovenskú kvalifikáciu, a členstvo vo voleb-
nej komisii predbežne prijal.

(6) Člen volebnej komisie pred seniorálnym valným
zhromaždením skladá sľub ohľadne nezaujatého dodr-

3



Zákon č. 3/2007

žania tohto zákona a iných sem patriacich cirkevných zá-
konov.

§ 23

(1) Volebná komisia za účelom konania v seniorál-
nych mimoriadnych voľbách z vlastných radov, vrátane
náhradných členov, vytvorí trojčlennú konaciu radu po
seniorátoch.

(2) Konacia rada v seniorálnych mimoriadnych voľ-
bách koná v mene a v zastúpení volebnej komisie.

(3) V prípade hatenia člena konacej rady, predseda vo-
lebnej komisie jeho zastupovaním poverí iného člena vo-
lebnej komisie.

§ 24

(1) Ak člena volebnej komisie nominujú na takú seni-
orálnu funkciu alebo funkciu Generálnej cirkvi, na ktorú
volia presbytériá cirkevných zborov, dovtedy sa nemôže
podieľať na práci volebnej komisie, kým sa nevyjadrí o
tom, že nomináciu neprijíma. Ak nomináciu prijal, jeho
členstvo vo volebnej komisii zaniká.

(2) Vo veci zaniknutia členstva vo volebnej komisii
okrem záležitostí obsiahnutých v odstavci (1) sú smero-
dajné ustanovenia § 9.

(3) Ak riadnemu alebo náhradnému členovi členstvo
vo volebnej komisii zaniká, seniorálne valné zhromaž-
denie na nasledujúcom zasadnutí volí nového člena.

§ 25

(1) Na funkciu seniora, duchovného hlavného zapiso-
vateľa alebo riadneho a náhradného duchovného poslanca
Synody môže byť zvolená taká osoba s duchovenskou
kvalifikáciou, ktorá na území seniorátu zastáva samostat-
nú duchovenskú stanicu.

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

úradu dovŕšila 35. rok;
c) má minimálne päťročnú duchovenskú prax počítajúc

od absolvovania II. duchovenskej skúšky.
(3) Na funkciu seniorálneho kurátora, svetského hlav-

ného zapisovateľa alebo riadneho a náhradného svet-
ského poslanca Synody môže byť zvolený taký člen
cirkvi, ktorý:
a) v niektorom cirkevnom zbore Generálnej cirkvi za-

stáva funkciu presbytera;
b) nedisponuje stálym služobným poverením duchov-

ného alebo kaplána.
(4) Na funkciu generálneho kurátora a zástupcu gene-

rálneho kurátora môže byť zvolený taký člen cirkvi, ktorý:
a) v niektorom cirkevnom zbore Generálnej cirkvi za-

stáva alebo zastával funkciu presbytera;
b) v prípade zvolenia v čase očakávaného nástupu do

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

ného alebo kaplána.
(5) Na funkcie uvedené v tomto paragrafe môže byť

zvolená iba taká osoba, ktorá:

a) vo volebnom období, v ktorom by v prípade jej zvo-
lenia funkciu zastávala, nedovŕši 73. rok;

b) právoplatným uznesením cirkevného súdu nebola po-
zbavená práva byť volená na funkciu.

§ 26

(1) Na seniorálne funkcie a funkcie Generálnej cirkvi
volené presbytériami nominujú členovia nominačného
seniorálneho valného zhromaždenia.

(2) Členom nominačného seniorálneho valného zhro-
maždenia:
a) je každá osoba s duchovenskou kvalifikáciou, ktorá

na území seniorátu disponuje stálym služobným po-
verením;

b) sú delegáti seniorálneho valného zhromaždenia z cir-
kevných zborov patriacich k seniorátu.
(3) Nominačné seniorálne valné zhromaždenie zvolá

predsedníctvo seniorátu.
(4) Nominačné seniorálne valné zhromaždenie po

svojom utvorení sa za účelom vedenia zasadnutia volí z
vlastných radov duchovného a svetského predsedu.

§ 27

(1) Na nominácie na seniorálne funkcie a funkcie Ge-
nerálnej cirkvi volené presbytériami môže podať návrh
každý člen nominačného seniorálneho valného zhromažde-
nia písomne v priebehu 15 dní pred nominačným senio-
rálnym valným zhromaždení, alebo ústne na nominačnom
seniorálnom valnom zhromaždení.

(2) Člen nominačného seniorálneho valného zhromaž-
denia na každú funkciu môže navrhnúť iba jednu osobu.

(3) Nominačné seniorálne valné zhromaždenie spo-
medzi navrhovaných osôb na každú funkciu osobitne taj-
ným hlasovaním nominuje kandidáta na danú funkciu.
Hlasovanie prebieha na nominačných lístkoch overených
pečiatkou seniorátu.

(4) Člen nominačného seniorálneho valného zhromaž-
denia na funkciu poslanca Synody nominuje v počte po-
slancov, v akom majú byť volení seniorátom, na všetky
ostatné funkcie môže nominovať jednu osobu. Ak na
odovzdanom nominačnom lístku je označených viac
mien, nominačný lístok sa musí vyhlásiť za neplatný.

(5) Nominácie spočíta komisia na sčítanie hlasov vy-
tvorená na mieste nominačným seniorálnym zhromaž-
dením.

(6) Predsedníctvo seniorátu s kontrasignovaním pred-
sedníctva nominačného valného zhromaždenia neod-
kladne po nominačnom valnom zhromaždení predostrie
volebnej komisii:
a) počet platných nominácií na jednotlivé funkcie;
b) mená osôb nominovaných na funkcie Generálnej

cirkvi spolu so získaným počtom nominácií;
c) zápisnicu nominačného seniorálneho valného zhro-

maždenia.

§ 28

(1) Volebná komisia v roku všeobecných volieb do
15. júna na základe podaní seniorátov:
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a) prešetrí, či osoba, ktorá na nominačnom seniorálnom
valnom zhromaždení získala aspoň pätinu platných
nominácií na seniorálnu funkciu, spĺňa podmienky tý-
kajúce sa voliteľnosti;

b) spočíta počet nominačných bodov nominovaných kan-
didátov na funkcie Generálnej cirkvi;

c) prešetrí, či kandidát, ktorý získal počet nominačných
bodov potrebných k pripusteniu k voľbám na funkcie
Generálnej cirkvi, spĺňa podmienky týkajúce sa voliteľ-
nosti;

d) vyzve kandidátov menovaných v bode a) a c), aby do
8 dní sa vyjadrili, či nomináciu prijímajú.
(2) Počet nominačných bodov získaný na nominač-

nom seniorálnom valnom zhromaždení na funkciu Gene-
rálnej cirkvi tvorí súčin percentuálneho pomeru počtu
jemu odovzdaných platných nominácií, vzhľadom na
počet všetkých platných nominácií odovzdaných na danú
funkciu zaokrúhleného na celé číslo a počtu poslancov
Synody seniorátu.

(3) Počet nominačných bodov potrebných k pripuste-
niu k voľbám na funkcie Generálnej cirkvi je:
a) 720 v prípade funkcie biskupa a generálneho kurátora

po sčítaní výsledku všetkých nominačných seniorál-
nych valných zhromaždení;

b) 640 v prípade maďarsky hovoriaceho zástupcu bis-
kupa a zástupcu generálneho kurátora po sčítaní vý-
sledku nominačných valných zhromaždení maďarsky
hovoriacich seniorátov;

c) 80 v prípade slovensky hovoriaceho zástupcu biskupa
a zástupcu generálneho kurátora po sčítaní výsledku
nominačných valných zhromaždení slovensky hovo-
riacich seniorátov.
(4) Osoba nemôže prijať súčasne viac nominácií na

také funkcie, ktorých súčasné zastávanie cirkevný zákon
vylučuje. Toto opatrenie sa nevzťahuje na súčasné prija-
tie nominácie na funkciu, ku ktorej patrí členstvo v pred-
sedníctve Synody a na funkciu poslanca Synody.

§ 29

(1) Volebná komisia najneskôr 21 dní pred termínom
odovzdania hlasovacích lístkov pripustí k voľbám tie
osoby nominované na seniorálne funkcie, ktoré:
a) na nominačnom seniorálnom valnom zhromaždení zís-

kali aspoň pätinu platných odovzdaných nominácií;
b) spĺňajú podmienky voliteľnosti;
c) prijali nomináciu na funkciu.

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

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

(4) Volebná komisia na hlasovacom lístku kandidátov
na danú funkciu uvedie s poradovým číslom v abeced-
nom poradí podľa ich priezviska.

(5) Volebná komisia na hlasovacom lístku dobre vi-
diteľne uvedie jemu prislúchajúcu číselnú hodnotu hlasu.

Hlasovací lístok volebná komisia overí vlastnou pečiat-
kou.

§ 30

(1) Seniora, seniorálneho kurátora, hlavných zapiso-
vateľov seniorátu a synodných poslancov seniorátu volia
presbytériá matkocirkevných zborov patriace k seniorátu.

(2) Biskupa a generálneho kurátora volia presbytériá
matkocirkevných zborov Generálnej cirkvi.

(3) Maďarsky hovoriaceho zástupcu biskupa a zástup-
cu generálneho kurátora volia presbytériá matkocirkev-
ných zborov patriace k maďarsky hovoriacim seniorátom,
slovensky hovoriaceho zástupcu biskupa a zástupcu ge-
nerálneho kurátora volia presbytériá matkocirkevných
zborov patriace k slovensky hovoriacim seniorátom.

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

(5) Presbytérium matkocirkevného zboru môže podľa
dohody vykonávať svoje volebné právo spoločne s pres-
bytériami dcérocirkevných a združených zborov patria-
cich k matkocirkevnému zboru.

§ 31

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

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

(3) Predsedníctvo cirkevného zboru označený voleb-
ný lístok v prítomnosti zapisovateľa presbytéria vloží do
neoznačenej obálky, ktorú následne uzatvorí (vnútorná
obálka). Vnútornú obálku vloží do ďalšej obálky (von-
kajšia obálka). Na vonkajšej obálke sa musí uviesť hla-
sujúci cirkevný zbor ako odosielateľ a volebná komisia
ako adresát. Vonkajšia obálka sa musí overiť pečiatkou
cirkevného zboru a podpismi predsedníctva cirkevného
zboru a zapisovateľa presbytéria.

(4) Hlasovací lístok sa odovzdáva volebnej komisii v
lehote odovzdávania hlasov osobne, pričom sa obdrží
potvrdenie o prijatí, alebo poštou doporučenou zásiel-
kou.

§ 32

(1) Číselná hodnota hlasu cirkevného zboru je:
a) jedna, ak počet členov cirkevného zboru s volebným

právom je 100 alebo menej;
b) dva, ak počet členov cirkevného zboru s volebným prá-

vom je viac ako 100, ale nie je viac ako 600;
c) tri, ak počet členov cirkevného zboru s volebným prá-

vom je viac ako 600.
(2) Pri zistení číselnej hodnoty hlasu do počtu členov

cirkevného zboru s volebným právom treba zarátať aj čle-
nov dcérocirkevných a združených zborov s volebným
právom patriacich k zboru.

(3) Pri zistení počtu členov cirkevného zboru s voleb-
ným právom je smerodajná miera príspevku zaplateného
do Podporného fondu podľa počtu členov cirkvi s voleb-
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ným právom za rok, ktorý predchádzal roku všeobec-
ných volieb.

(4) Číselná hodnota všetkých hlasov seniorátu je súčet
číselných hodnôt hlasov cirkevných zborov patriacich k
seniorátu.

(5) Číselná hodnota všetkých hlasov Generálnej cirkvi
je súčet číselných hodnôt hlasov cirkevných zborov pat-
riacich k Generálnej cirkvi.

(6) Počet hlasov, ktoré kandidát získal, je súčet čísel-
ných hodnôt hlasov cirkevných zborov, ktoré právo-
platne hlasovali za kandidáta.

§ 33

(1) Došlé hlasovacie lístky volebná komisia spočíta
medzi 8. a 15. dňom nasledujúcim po termíne odovzda-
nia hlasov.

(2) Pri spočítaní hlasov volebná komisia:
a) podľa vonkajších obálok zistí počet hlasujúcich cir-

kevných zborov;
b) po otvorení vonkajších obálok zhromaždí všetky vnú-

torné obálky;
c) po otvorení vnútorných obálok spočíta hlasy odovzda-

né na jednotlivé funkcie.
(3) Ak volebná komisia zistí, že hlasovací lístok bol

podaný po uplynutí termínu odovzdania, alebo vonkajšia
obálka bola overená nie v súlade s nariadeniami tohto
zákona, hlas cirkevného zboru vyhlási za neplatný, čo
zachytí v zápisnici.

(4) Volebná komisia vyhlási za neplatný aj ten hlaso-
vací lístok, na ktorom na jednu funkciu bolo označených
viac kandidátov, ako je počet, v akom majú byť volení.

§ 34

(1) Na funkciu seniora, seniorálneho kurátora alebo
seniorálneho hlavného zapisovateľa je zvolený ten kan-
didát, ktorý získal viac platných hlasov ako polovica čí-
selnej hodnoty celkového počtu hlasov seniorátu.

(2) Na funkciu duchovenského alebo svetského sy-
nodného poslanca, respektíve náhradného poslanca Sy-
nody za seniorát je zvolený ten kandidát, ktorý v poradí
zoznamu kandidátov zostaveného podľa počtu získaných
hlasov obsadil miesto v rámci počtu duchovenských a
svetských poslancov, respektíve náhradných poslancov,
koľko ich malo byť zvolených.

(3) Na funkciu biskupa alebo generálneho kurátora je
zvolený ten kandidát, ktorý získal viac platných hlasov
ako polovica číselnej hodnoty celkového počtu hlasov
Generálnej cirkvi.

(4) Na funkciu maďarsky hovoriaceho zástupcu bis-
kupa alebo generálneho kurátora je zvolený ten kandidát,
ktorý získal viac platných hlasov ako polovica číselnej
hodnoty celkového počtu hlasov maďarsky hovoriacich
seniorátov.

(5) Na funkciu slovensky hovoriaceho zástupcu bis-
kupa alebo generálneho kurátora je zvolený ten kandidát,
ktorý získal viac platných hlasov ako polovica číselnej
hodnoty celkového počtu hlasov slovensky hovoriacich
seniorátov.

(6) Ak na danú funkciu ani jeden kandidát nezískal
predpísanú väčšinu hlasov, volebná komisia dvoch kan-
didátov, ktorí získali najviac hlasov, pripúšťa do druhého
volebného kola. V druhom volebnom kole je zvolený ten
kandidát, ktorý dostal viac platných hlasov.

§ 35

(1) Volebná komisia výsledok volieb vyhlási vyrozu-
mením seniorských úradov dotknutých vo voľbách, vy-
rozumením kandidátov pripustených k voľbe, respektíve
sprístupnením výsledku na vopred stanovenej interneto-
vej stránke.

(2) Zvolenie na funkciu volebná komisia uverejní v
Kalvínskych hlasoch, v čísle nasledujúcom po zvolení.

§ 36

(1) Ostatných funkcionárov seniorátu volí seniorálne
valné zhromaždenie na svojom prvom riadnom zasadnutí
nasledujúcom po všeobecných voľbách.

(2) Seniorálne valné zhromaždenie na ním volené du-
chovenské funkcie volí spomedzi osôb s duchovenskou
kvalifikáciou patriacich do seniorátu.

(3) Seniorálne valné zhromaždenie na ním volené
svetské funkcie volí z tých členov cirkvi, ktorí v niekto-
rom cirkevnom zbore Generálnej cirkvi majú právo byť
volený na funkciu presbytera.

§ 37

(1) V prípade uprázdnenia seniorálnej funkcie alebo
funkcie Generálnej cirkvi, volebná komisia, respektíve
jej konacia rada pridelená k seniorátu najneskôr do 2 me-
siacov po uprázdnení funkcie ohľadne funkcie nariadi
mimoriadne voľby.

(2) V prípade mimoriadnych volieb termíny vzťahu-
júce sa na konanie volieb stanovuje volebná komisia, res-
pektíve jej konacia rada.

(3) V roku všeobecných volieb, respektíve v druhom
polroku roku predchádzajúceho roku všeobecných volieb
sa nemôžu konať mimoriadne voľby.

Kapitola IV
Možnosti opravných prostriedkov proti voľbám

§ 38

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

lený hatený;
e) v záujme nominácie, respektíve voľby niektorej osoby

sa vykonali skutky nezlučiteľné s čistotou cirkevného
života.

§ 39

(1) Sťažnosť proti voľbám cirkevného zboru môže
podať:
a) duchovný, presbyter alebo kurátor cirkevného zboru;

6



b) spoločne aspoň 10 členov cirkevného zboru s voleb-
ným právom.
(2) Sťažnosť proti voľbám cirkevného zboru treba

podať predsedníctvu cirkevného zboru, ktoré ju bezod-
kladne postúpi predsedovi seniorálneho súdu.

(3) O sťažnosti podanej proti voľbám cirkevného zbo-
ru rozhoduje seniorálny súd do 30 dní od obdržania sťaž-
nosti.

§ 40

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

rátu alebo kurátor;
c) spoločne aspoň 10 presbyterov z cirkevných zborov

patriacich k seniorátu;
d) osoba nominovaná v priebehu volieb.

(2) Sťažnosť proti voľbám Generálnej cirkvi môžu
podať:
a) aspoň traja členovia volebnej komisie;
b) spoločne aspoň 5 osôb z Generálnej cirkvi, ktorí majú

duchovenskú kvalifikáciu alebo sú kurátormi;
c) spoločne aspoň 30 presbyterov cirkevných zborov pat-

riacich k Generálnej cirkvi.
(3) Sťažnosť proti seniorálnym voľbám a voľbám Ge-

nerálnej cirkvi treba podať predsedovi volebnej komisie,
ktorý ju bezodkladne postúpi duchovenskému predse-
dovi Generálneho cirkevného súdu.

(4) O sťažnosti podanej proti seniorálnym voľbám a
voľbám Generálnej cirkvi rozhoduje konací senát Gene-
rálneho cirkevného súdu do 30 dní od obdržania sťaž-
nosti.

§ 41

(1) Ak súd svojím uznesením sťažnosť zamieta, záro-
veň potvrdzuje výsledok volieb.

(2) Súd výsledok volieb potvrdzuje aj v tom prípade,
ak sťažnosť pokladá za opodstatnenú, ale namietaný sku-
tok nemohol ovplyvniť výsledok volieb.

(3) Ak namietaný skutok ovplyvnil výsledok volieb
na funkciu, súd výsledok volieb ruší a nariadi nové
voľby.

Kapitola V
Záverečné ustanovenia

§ 42

(1) Svoju účinnosť stráca zákon číslo 1/2002 o voľbe
biskupa, generálneho kurátora, zástupcov biskupa a zá-
stupcov generálneho kurátora, respektíve jeho novelizá-
cia, zákon č. 3/2002; taktiež zmeny schválené týmito
zákonmi v II. štatúte z roku 1952.

(2) Svoju účinnosť v II. štatútu z roku 1952 strácajú:
a) § 19–22, 29–30, 45–48 a 50;
b) v § 28 veta, ktorá sa začína slovami „Do úradu...”;
c) body c), d), e) a f) § 40;
d) prvé dva odstavce § 49;
e) body c) a h) § 52;
f) prvé dva odstavce § 56.

(3) Odsek (3) § 2 zákona č. 1/2006 sa doplní o nový
bod, ktorý znie:
„i) členstvo vo volebnej komisie Generálnej cirkvi.”

§ 43

Mimoriadne voľby, ktoré sú v deň nadobudnutia účin-
nosti tohto zákona v priebehu, treba ukončiť podľa naria-
dení platných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

§ 44

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.
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Schválené na 11. zasadnutí VII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
8. mája 2007, v Chanave.

Vince Fekete v. r.
generálny kurátor

Géza Erdélyi v. r.
biskup


