
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 3/2008

o zmene zákona číslo 3/2007 

o voľbách na cirkevné funkcie v znení neskorších právnych predpisov 

§ 1

Zákon Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
č. 3/2007 o voľbách na cirkevné funkcie (v ďalšom texte:
volebný zákon) sa po § 9 dopĺňa novým §-om s nasledu-
júcim textom:

„§ 9a

(1) Cirkevná funkcia sa uprázdni aj v tom prípade, ak
funkcionár stráca svoje volebné právo v cirkevnom zbore.
(2) Ak funkcionár seniorátu alebo Generálnej cirkvi pre-
stáva zastávať úrad, ktorý ho oprávňoval byť volený na
danú funkciu, treba to považovať, ako keby sa bol vzdal
zastávanej funkcie.“ 

§ 2

Odsek (2) § 20 volebného zákona sa nahrádza novým
odsekom s nasledujúcim textom:
„(2) Ak sa funkcia presbytera uprázdni v priebehu vo-
lebného obdobia, funkciu obsadí náhradný presbyter
nasledujúci v poradí podľa získaného počtu hlasov
v skoršom volebnom kole.“ 

§ 3

V odseku (2) § 21 volebného zákona sa slovo „zvolí“
nahrádza slovami „zvolí na dané volebné obdobie“.

§ 4

(1) Odsek (2) § 27 volebného zákona sa nahrádza
novým odsekom s nasledujúcim textom:
„(2) Člen nominačného seniorálneho valného zhromaž-
denia na jednu funkciu môže navrhnúť osoby nanajvýš
v počte, v akom majú byť volené na danú funkciu.“

(2) V odseku (4) § 27 volebného zákona sa slovo „no-
minačnom lístku“ nahrádza slovom „nominačnom hlase“,
ďalej odsek sa doplní nasledujúcou vetou: „Ak sa na no-
minačnom hlase nachádza meno osoby, ktorú členovia
nominačného valného zhromaždenia nenavrhovali ani
písomne ani ústne, nominačný hlas sa považuje za ne-
platný“.   

§ 5

V odseku (1) § 28 volebného zákona sa slová „v roku
všeobecných volieb do 15. júna“ nahrádzajú slovami
„najneskôr do 15 dní nasledujúcich po termíne uskutoč-
nenia nominačných seniorálnych valných zhromaždení“.

§ 6

Odsek (5) § 30 volebného zákona sa na konci dopĺňa
nasledujúcim textom: „Presbytérium matkocirkevného
zboru je povinné dohodnúť sa s presbytériom dcérocirkev-
ného alebo združeného zboru, ak sa započítaním členov

dcérocirkevného alebo združeného zboru s volebným
právom zvýši číselná hodnota hlasu matkocirkevného
zboru.”

§ 7

(1) Odsek (3) § 31 volebného zákona sa nahrádza no-
vým odsekom s nasledujúcim textom:
„(3) Označený volebný lístok sa musí overiť pečiatkou
cirkevného zboru, ako aj podpisom predsedníctva cirkev-
ného zboru a zapisovateľa presbytéria. Ak zapisovate-
ľom presbytéria je člen predsedníctva cirkevného zboru,
volebný lístok podpisuje overovateľ poverený presby-
tériom.“

(2) Odsek (4) § 31 volebného zákona sa za slovom „vo-
lebnej komisii“ dopĺňa slovami „v zalepenej obálke“.

§ 8

Odsek (3) § 32 volebného zákona sa nahrádza novým
odsekom s nasledujúcim textom:
(3) Pri zistení počtu členov cirkevného zboru s volebným
právom je smerodajný počet, za koľko členov s volebným
právom cirkevný zbor splnil svoju povinnosť prispieť do
Podporného fondu v priemere za 3 roky predchádzajúce
roku všeobecných volieb.

§ 9

(1) Odsek (2) § 33 volebného zákona sa vypúšťa.

(2) V odseku (3) § 33 volebného zákona sa slová „von-
kajšia obálka bola overená“ nahrádza slovami „volebný
lístok bol overený“.

§ 10

(1) Odsek (2) § 34 volebného zákona sa po slovách
„ten kandidát, ktorý“ dopĺňa nasledujúcim textom: „zís-
kal aspoň toľko platných hlasov, koľko je jedna štvrtina
celkovej číselnej hodnoty hlasov seniorátu a“. V tom istom
odseku sa slová „podľa počtu získaných hlasov“ nahrá-
dzajú slovami „podľa počtu získaných platných hlasov“.
Ten istý odstavec sa na konci dopĺňa novou vetou s nasle-
dujúcim textom: „Ak počet synodných poslancov senio-
rátu je 2, čo sa týka zvolenia, treba uplatniť ustanovenia
odsekov (1), (6) a (7).“ 

(2) § 34 volebného zákona sa po odseku (8) dopĺňa
novým odsekom s nasledujúcim textom:
„(9) Ak v prvom volebnom kole v senioráte neboli obsa-
dené všetky miesta riadneho alebo náhradného poslanca
Synody, volebná komisia každého nezvoleného kandi-
dáta pripúšťa do druhého volebného kola na neobsadené
miesto. Podmienky zvolenia v druhom volebnom kole
sú totožné s podmienkami platnými v prvom kole. Ak
ani v druhom volebnom kole neboli obsadené všetky

Príloha Kalvínskych hlasov č. 12/2008



miesta, na neobsadené miesta volebná komisia nariadi
nové volebné konanie, súčasne stanoví termíny.“

§ 11

§ 35 volebného zákona sa nahrádza novým §-om s na-
sledujúcim textom:

„§ 35

(1) Volebná komisia výsledok volieb vyhlási zverej-
nením výsledkov na vopred stanovenej internetovej
stránke. Pri vyhlásení výsledku treba sprístupniť prí-
slušné celkové číselné hodnoty hlasov, počet obdržaných
platných a neplatných hlasov, respektíve počet hlasov
získaných jednotlivými kandidátmi. Pri vyhlásení vý-
sledku volebná komisia informuje o možnostiach oprav-
ného prostriedku.
(2) Volebná komisia o výsledku volieb informuje Pred-
sedníctvo synody a seniorské úrady dotknuté vo voľ-
bách.
(3) Volebná komisia uverejní nadobudnutie právoplat-
nosti výsledku volieb na internetovej stránke menovanej
v odseku (1), ak proti voľbám v predpísanej lehote zo stra-
ny na to oprávnených osôb nebola podaná sťažnosť. 
(4) Volebná komisia právoplatne zvoleným funkcioná-
rom zašle oznámenie o zvolení.“

§ 12

(1) V odseku (1) § 36 volebného zákona sa slová „na
svojom prvom riadnom zasadnutí nasledujúcom po všeo-
becných voľbách“ nahrádzajú slovami „na svojom prvom
zasadnutí nasledujúcom po roku všeobecných volieb
tajným hlasovaním“. Ten istý odsek sa na konci dopĺňa na-
sledujúcim textom: „Výsledok volieb treba vyhlásiť v mies-
te. Výsledok volieb sa vyhlásením stáva právoplatným.
Proti voľbám môže byť podaná sťažnosť podľa ustano-
vení vzťahujúcich sa na uznesenia seniorálneho valného
zhromaždenia. Sťažnosť nemá odkladný účinok“.  

(2) § 36 volebného zákona sa po odseku (3) dopĺňa
novým odsekom s nasledujúcim textom:
„(4) Seniorálne valné zhromaždenie volí členov senio-
rálnej rady spomedzi vlastných členov s volebným prá-
vom.“

§ 13

(1) V odseku (1) § 37 volebného zákona sa slová „senio-
rálnej funkcie“ nahrádzajú slovami „seniorálne funkcie
volené presbytériami“.

(2) § 37 volebného zákona sa po odseku (3) dopĺňa
novým odsekom s nasledujúcim textom: 
„(4) V prípade uprázdnenia inej funkcie funkciu ob-
sadzuje cirkevný orgán oprávnený voliť na svojom nasle-
dujúcom zasadnutí.“

§ 14

V § 38 volebného zákona sa medzi slovo „zákona“
a slová „takým spôsobom“ vkladá nasledujúci text: „ale-
bo dobré mravy“. 

§ 15

Volebný zákon sa po § 40 dopĺňa novým §-om s na-
sledujúcim textom:

„§ 40a

(1) Ak prvostupňový súd konštatuje, že sťažnosť bola
podaná neoprávnenou osobou alebo podaná oprávnený-
mi osobami nie v stanovenom počte, túto sťažnosť uzne-
sením zamietne. V opačnom prípade neodkladne vytýči
termín pojednávania sťažnosti a o tom upovedomí sťažo-
vateľov i žalovaných.
(2) Prvostupňový súd sťažnosť posúdi na jednorázovom
pojednávaní. Pojednávanie sa môže odročiť iba v prípa-
de, ak si súd z uznávaniahodných príčin nemohol vypo-
čuť svedkov, ktorí z hľadiska posúdenia danej záležitosti
by boli rozhodujúceho významu, alebo niektorá strana
chce uplatniť dôkazy, ktoré z uznávaniahodných dôvo-
dov nemá k dispozícii.“

§ 16

Odsek (3) § 41 volebného zákona sa nahrádza novým
odsekom s nasledujúcim textom:
„(3) Ak súd konštatuje, že skutok namietaný v sťažnosti
ovplyvnil výsledok volieb, súd výsledok volieb zruší a sú-
časne nariadi zopakovanie častí volebného konania,
ktoré boli dotknuté a sú závislé od vadného skutku.“

§ 17

Volebný zákon sa po § 41 dopĺňa novým §-om s na-
sledujúcim textom:

„§ 41a

„Do tej doby, kým o sťažnostiach podaných v rámci vše-
obecných volieb nebolo právoplatne rozhodnuté, mandát
členov odstupujúceho Generálneho cirkevného súdu, vý-
lučne na rozhodnutie vo veci týchto sťažností, ostáva v plat-
nosti.“

§ 18

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009,
okrem § 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

(2) U doplňujúcich volieb započatých pred nadobud-
nutím účinnosti tohto zákona treba postupovať v súlade
s právnymi predpismi platnými pred nadobudnutím účin-
nosti tohto zákona.   

Zákon bol schválený na 13. zasadnutí VII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 

dňa 29. novembra 2008, v Rimavskej Sobote.

Vince Fekete v. r.
generálny kurátor

Géza Erdélyi v. r.
biskup
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