Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2016

o zmene zákona číslo 1/2005 o duchovenskej službe
§1

§ 2 zákona Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku č. 1/2005 o duchovenskej službe sa doplní o nový
odsek (1) a pôvodný odsek (1) sa mení na odsek (2) a pôvodný odsek (2) sa mení na odsek (3):
„(1) Vytvorením pracovnoprávneho vzťahu je možné do
duchovenskej služby prijať osobu, ktorá v čase predpísanom zákonom – alebo vo výnimočných prípadoch v čase
stanovenom Synodnou radou – získala kvalifikáciu kaplána, respektíve duchovného, ako aj exmitant, ktorý je
kandidátom na duchovného, nedisponujúcim kaplánskou
kvalifikáciou, ale počas svojich teologických štúdií už úspešne absolvoval aspoň osem semestrov štúdia a svoje
štúdiá popri vykonávania služby ukončí do dvoch rokov.
(2) Prvotným poverením duchovných je zvestovanie slova
Božieho, vysluhovanie sviatostí, vo všeobecnosti vedenie cirkevných obradov a bohoslužobných príležitostí a
sobášenie.
(3) Ďalej úlohou duchovných je vyučovanie reformovaných
vieroučných zásad, pastorácia a pomoc im zvereným, starostlivosť o reformovanú výchovu detí a mládeže, vykonávanie misie, napomáhanie diakonickej služby, ako aj
vykonávanie cirkevnosprávnych a iných úloh podľa poverenia v zmysle cirkevných zákonov.“
§2

§ 15 zákona Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku č. 1/2005 o duchovenskej službe sa doplní o odsek
(3) s novým textom a pôvodný odsek (3) sa mení na odsek
(4) a pôvodný odsek (4) sa mení na odsek (5):
„(3) Konštatovať a preskúmať spôsobilosť duchovného
v Cirkvi je oprávnená jedine a výlučne Komisia pre kvalifikáciu duchovných.
(4) Organizačný a funkčný poriadok Komisie na kvalifikáciu duchovných a poriadok duchovenských skúšok stanoví
Synoda. Ohľadne organizačného a funkčného poriadku, ako
aj skúšobného poriadku môže Komisia na kvalifikáciu duchovných podať návrh.

(5) Synodná rada môže v otázkach, ktoré odsek (4) odkazuje do právomoci Synody, realizovať dočasné opatrenia,
ktoré má pri najbližšej príležitosti predložiť na schválenie
Synode. V prípade neschválenia nadobudnutím účinnosti
odmietajúceho rozhodnutia sa obnoví skorší právny stav.“
§3

Za § 26 volebného zákona Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku č. 1/2005 o duchovenskej službe sa
vkladá nový § 26a s nasledujúcim textom:
„§ 26a

(1) Synodná rada môže nariadiť preskúmať spôsobilosť duchovného u osoby s duchovenskou kvalifikáciou, ktorá:
a) evidentne nie je schopná samostatne vykonávať povinnosti uvedené v odseku (2) a (3) § 2,
b) na služobné situácie v mieste svojej duchovenskej pôsobnosti nie je schopná reagovať spôsobom, ktorý sa od
duchovného očakáva.
(2) Preskúmanie spôsobilosti duchovného môže iniciovať príslušná seniorátna rada u Synodnej rady. V prípade
duchovenských osôb Generálnej cirkvi Synodná rada koná vo vlastnej kompetencii. Seniorátna, respektíve Synodná rada uznesenie o preskúmaní spôsobilosti duchovného
schvaľuje dvojtretinovou väčšinou hlasov. Synodná rada
uznesenie o iniciovaní preskúmania predostrie Komisii
na kvalifikáciu duchovných na vykonanie.
(3) Komisia na kvalifikáciu duchovných v najkratšom
možnom čase je povinná vykonať šetrenie, na základe ktorého buď schváli, alebo osobitnými nariadeniami usmerní,
prípadne odoberie duchovenskú kvalifikáciu. Výsledok
šetrenia nadobudne právoplatnosť uznesením Synodnej
rady, ktorá ho aj uvedie do pôsobnosti. V prípade, že Komisia na kvalifikáciu duchovných pozbaví duchovenskú
osobu duchovenskej kvalifikácie, nie je možné naďalej s
touto osobou udržiavať pracovnoprávny pomer.“
§4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.

Zákon bol schválený na 3. zasadnutí IX. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 27. mája 2016, v Rimavskej Sobote.
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