
Štatút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

o poriadku doškoľovania duchovných

Preambula
§ 1

Synoda Reformovanej kresťanskej cirkvi na Sloven-
sku (ďalej len Cirkev) – napomáhajúc rozvoju služobnej
pripravenosti osôb duchovenského charakteru a nepre-
tržitému dvíhaniu úrovne duchovenskej služby, respek-
tíve konštatujúc k tomu prislúchajúcu zodpovednosť –
schvaľuje nasledujúci poriadok doškoľovania duchov-
ných.

§ 2
(1) Synoda organizovanie povinných doškoľovaní

duchovných poukazuje do pôsobnosti Synodnej rady.
(2) Synoda za účelom akreditácie nepovinných doško-

ľovaní duchovných zriaďuje Kvalifikačnú komisiu do-
škoľovania duchovných (ďalej len KKDD).

Platnosť a zásadné hľadiská
§ 3

Tento štatút sa vzťahuje na každú osobu duchoven-
ského charakteru, ktorá má služobný pomer v Cirkvi.

§ 4
(1) Cieľom doškoľovania duchovných je zlepšovať

kvalitu duchovenskej služby v Cirkvi, zveľaďovať od-
borné a teologické vedomosti duchovných, získavať
nové teologické poznatky, motivovať k vykonávaniu ve-
deckých a spoločenských úloh, pomôcť pri riešení
výziev vyskytnutých v oblasti služby a budovanie obe-
censtva duchovných.

(2) Účasť osoby duchovenského charakteru v procese
doškoľovania duchovných je do ukončenia služobného
pracovnoprávneho vzťahu povinná.

(3) Účasť na doškoľovaní duchovných, respektíve
náhradu zameškaných povinných doškoľovaní duchov-
ných nepovinnými doškoľovaniami duchovných akre-
ditovanými KKDD – u každej osoby duchovenského
charakteru – preskúma Synodná rada.

Priebeh doškoľovania duchovných
§ 5

Priebeh doškoľovania duchovných pozostáva z povin-
ných a nepovinných doškoľovaní.

§ 6
(1) Povinné doškoľovania na úrovni Generálnej cirkvi

organizuje Cirkev, kým na úrovni seniorátu organizuje
seniorát. Termíny povinných doškoľovaní treba
každoročne zverejniť do konca februára.

(2) Nepovinné doškoľovanie môže organizovať ktorá-
koľvek cirkevná, respektíve necirkevná inštitúcia.

§ 7
(1) Osoba duchovenského charakteru je povinná roč-

ne zúčastniť sa dvoch povinných doškoľovaní.
(2) Osoba duchovenského charakteru, ktorá sa nezú-

častnila povinného doškoľovania, svoju neúčasť môže
nahradiť účasťou na nepovinnom doškoľovaní. Účasť na
nepovinnom doškoľovaní – na žiadosť účastníka – môže
KKDD kvalifikovať ako doškoľovanie vhodné na ná-
hradu povinného doškoľovania. KKDD na základe uvá-
ženia – za účelom zachovania úmernosti povinných a
nepovinných doškoľovaní – môže predpísať absolvo-
vanie ďalšieho nepovinného doškoľovania.

(3) Spod povinnosti náhrady uvedenej v odseku (2)
môže Synodná rada oslobodiť osobu duchovenského
charakteru, ktorá:
a) v zahraničí vykonáva cirkevnú službu, alebo v zahra-

ničí absolvuje štipendijné teologické štúdium, alebo
je matkou dieťaťa do troch rokov;

b) z dôvodu choroby je dlhodobo pod lekárskou starostli-
vosťou;

c) v čase povinného doškoľovania vykonáva mimoriadne
cirkevné poverenie, alebo práve kvôli povinnému do-
škoľovaniu vykonáva nutné služby na území seniorátu;

d) sa nezúčastnila z dôvodu vis major schváleného Synod-
nou radou.

Kvalifikačná komisia 
doškoľovania duchovných (KKDD)

§ 8 
(1) Synoda pozvaním členov KKDD poveruje bisku-

pa Cirkvi. Počet členov KKDD nemôže byť viac ako de-
väť. Biskup je z úradu členom KKDD. Členovia KKDD
svoje poverenie zastávajú do konca volebného obdobia.

(2) Členom KKDD môže byť osoba, ktorá má teologic-
ké vzdelanie, vo svojom odbore disponuje vedeckou
hodnosťou, jej odbornosť je uznávaná, a jej členstvo bolo
schválené Synodnou radou.

§ 9
Pôsobnosť KKDD:

a) na žiadosť kvalifikuje absolvované nepovinné doško-
ľovania ako doškoľovanie duchovných;

b) o programe doškoľovania duchovných vydáva vedecký
odborný posudok.



§ 10
(1) KKDD zasadá podľa potreby, svoju prácu môže

vykonávať aj elektronickou cestou.
(2) Administratívnu činnosť komisie vykonáva Bis-

kupský úrad.

Evidencia doškoľovania duchovných
§ 11

(1) Kancelária synody za účelom stanovovania adre-
sátov doškoľovania duchovných a zaznamenávania účasti
na doškoľovaní vedie evidenciu doškoľovania duchovných.

(2) Evidencia doškoľovania duchovných obsahuje
mená osôb spadajúcich do kompetencie tohto štatútu v
abecednom poradí, duchovenský charakter jednotlivých
osôb, ich služobné miesto alebo zaradenie, ročne absol-
vované doškoľovania, respektíve – v prípade oprávne-
nosti – príčinu oslobodenia.

(3) O účasti na povinných doškoľovaniach organizo-
vaných na úrovni seniorátu je seniorát do 15 dní po do-
škoľovaní povinný podať hlásenie Kancelárii synody.

Kontrola
§ 12

(1) Evidenciu doškoľovania duchovných je nutné
každoročne predostrieť Synodnej rade, ktorá u osôb
ducho-venského charakteru kontroluje účasť na
doškoľovaniach. Osobu duchovenského charakteru, ktorá
v danom roku neabsolvovala predpísané množstvo
doškoľovaní, ani ich nenahradila, spoločne s pokarhaním
každoročne vyzve na nahradenie nedostatku.

(2) Proti osobe duchovenského charakteru, ktorá po-
čas troch rokov neabsolvovala povinných šesť doškoľova-
ní a tento nedostatok nenahradila účasťou na nepovinných
doškoľovaniach, Synodná rada je povinná bez uváženia
iniciovať disciplinárne konanie u príslušného súdu.

Záverečné ustanovenie
§ 13

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.

Štatút o poriadku doškoľovania duchovných

2

Pozmenené na 10. zasadnutí VIII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
dňa 29. novembra 2013, v Rimavskej Sobote.


