
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2022
o zmene zákona č. 1/2009

o Všeobecnom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 

§ 1

Bod f) odseku (2) § 2 zákona č.1/2009 o Všeobecnom 
fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa 
nahrádza nasledujúcim textom: 
„f) duchovenská motivačná zložka personálneho fondu.“ 

§ 2

Odseky (3) a (4) § 4 zákona č.1/2009 o Všeobecnom 
fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa 
nahrádzajú odsekmi s nasledujúcim textom: 

„(3) Výška príspevku za členov cirkevného zboru s 
volebným právom (voličský príspevok) je 4 eur za kaž-
dého člena s volebným právom.

(4) Výška príspevku z príjmu za prenájom nehnu-
teľností vo vlastníctve cirkevného zboru (príspevok z 
nájmu) je 8%. Za základ výpočtu príspevku slúži brut-
to príjem z nájmu za rok predchádzajúci roku platby (v 
prípade schváleného odkladu roku pôvodnej platobnej 
povinnosti).“ 

§ 3

Odsek (1) § 6 zákona č.1/2009 o Všeobecnom fonde 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa nahrá-
dza odsekom s nasledujúcim textom: 

„(1) Cirkevný zbor je povinný svoj príspevok uhradiť na 
účet seniorátu do 31. októbra roka, v ktorom sa má príspe-
vok uhradiť. Seniorát do 5 pracovných dňoch po uplynutí 
termínu na úhradu v jednej sume prevedie úhrady cirkev-
ných zborov do Všeobecného fondu na účet Všeobecného 
fondu. Všeobecný fond je vedený na osobitnom účte, ktorý 
Cirkev užíva iba na ciele Všeobecného fondu.“ 

§ 4

§ 8 zákona č.1/2009 o Všeobecnom fonde Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa nahrádza §-om 
s nasledujúcim textom: 

„(1) Voličské príspevky a príspevky z nájmu, ktoré 
majú uhradiť cirkevné zbory, ako aj príspevky z nájmu, 
ktoré majú uhradiť senioráty a Generálna cirkev, sa  roz-
deľujú nasledovne:
a)  15 000 eur sa pripisuje k základnému kapitálu Všeobec-

ného fondu;
b)  30 000 eur sa pripisuje k stavebnému fondu Všeobec-

ného fondu;
c)  30 000 eur sa pripisuje k fondu budovania cirkvi 

Všeobecného fondu;
d)  50 000 eur sa pripisuje k operatívnemu fondu Všeobec-

ného fondu;

e)  70 000 eur sa pripisuje k duchovenskej motivačnej 
zložke fondu;

f)  zostávajúca suma sa pripisuje k personálnemu fondu 
Všeobecného fondu.
(2) Ak by príjem z príspevkov v niektorom roku ne-

dosiahol takú výšku, aby sa k fondom v písmenách a)–e) 
odseku (1) dala pripísať predpísaná suma, 5 percent z 
príjmov sa pripisuje k personálnemu fondu a sumy, kto-
ré sa majú pripísať k ostatným fondom, treba pomerne 
znížiť. Ak nedostatok vznikol zo schváleného odkladu 
úhrady alebo dlhu niektorého cirkevného zboru alebo 
zborov, po splnení úhrady sa zaplatená suma pripisuje 
k jednotlivým fondom podľa pravidiel platných v roku 
pôvodnej povinnosti.“

§ 5

Odsek (2) § 10 zákona č.1/2009 o Všeobecnom fonde 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa nahrá-
dza odsekom s nasledujúcim textom: 

„(2) Duchovný cirkevného zboru, ktorý neplatí prí-
spevky, nemôže dostať pôžičku alebo odmenu z perso-
nálneho fondu dovtedy, kým dotknutý cirkevný zbor má 
nedoplatky voči Všeobecnému fondu.“ 

§ 6

Odseky (3), (4) a (5) § 12 zákona č.1/2009 o Všeobec-
nom fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 
sa nahrádzajú odsekmi s nasledujúcim textom: 

„(3) Cirkevný zbor alebo seniorát, ktorý žiada o pod-
poru, musí zabezpečiť náklady na podporovaný cieľ z 
vlastných zdrojov vo výške najmenej 10%. Od tejto pod-
mienky je možné odhliadnuť iba v prípade cirkevných 
zborov alebo seniorátov, ak nedisponujú príjmami z náj-
mu, a ak uskutočnenie podporovaného cieľa jednoznačne 
presahuje strednodobú finančnú zaťažiteľnosť cirkevné-
ho zboru alebo seniorátu. 

(4) Žiadosť o podporu treba predložiť seniorátnemu 
valnému zhromaždeniu – podľa poriadku do termínu jeho 
jesenného zasadnutia – , ktoré rozhodne o jej postúpení. 

(5) Žiadosti posudzuje kuratórium pozostávajúce z 
jedného delegáta za každý seniorát do 31. mája roka na-
sledujúceho po podaní žiadosti. O žiadostiach na základe 
návrhu kuratória rozhodne Synodná rada.“ 

§ 7

Odseky (2) a (3) § 13 zákona č.1/2009 o Všeobecnom 
fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa 
nahrádzajú odsekmi s nasledujúcim textom: 
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„(2) O podporu z fondu budovania cirkvi do 31. marca 
daného roku môže požiadať ktorýkoľvek cirkevný zbor, 
seniorát, cirkevná inštitúcia alebo iná právnická osoba vy-
konávajúca službu cirkevného charakteru, disponujúca za-
radením „cirkevná organizácia“ K žiadosti treba predložiť 
realizačný plán, rozpočet programu a cieľ, ktorý má byť 
dosiahnutý.

(3) Žiadosti do 31. mája príslušného roku posudzuje 
komisia pozostávajúca z delegáta Missio Reformata, z 
delegáta Ústredia diakonie, z delegáta Oddelenia cirkev-
nej hudby, z delegáta Rady všeobecného vzdelávania, 
ďalej zo zástupcu Zväzu mladých reformovaných a zá-
stupcu neziskovej organizácie Re-mi-dia. O žiadostiach 
na základe návrhu komisie rozhodne Synodná rada.“

§ 8 

§ 14a zákona č.1/2009 o Všeobecnom fonde Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa vypúšťa.

§ 9

§ 15 zákona č.1/2009 o Všeobecnom fonde Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa nahrádza §-om 
s nasledujúcim textom: 

„§ 15
(1) Personálny fond Všeobecného fondu sa môže po-

užiť na podporu osôb duchovenského charakteru spája-
nú s ich službou, čiže môže byť použitý na uspokojenie 
všetkých potrieb ovplyvňujúcich duchovenskú službu.

(2) Suma každoročne vyplácaná z personálneho fon-
du tvorí duchovenskú motivačnú zložku fondu, z kto-
rého osobám duchovenského charakteru zamestnaným 
Generálnou cirkvou sa každý rok do 30. novembra – k 
oceneniu výsledkov duchovenskej služby, respektíve prí-
pravných prác a ako motivácia k efektivite  – vypláca 
jednorazový príspevok.

(3) Vyplácanie duchovenskej motivačnej zložky fon-
du prebieha so zapojením seniorátov. Pri určení výšky 
sumy pre jednotlivé senioráty sa v podiele 60% zohľad-
ňuje výška platieb do Všeobecného fondu z daného se-
niorátu, v podiele 20% počet duchovných a levitov, slú-
žiacich na území seniorátu a v podiele 20% počet cir-
kevných zborov, nachádzajúcich sa na území seniorátu.

(4) Sumu vyplácanú seniorátu z duchovenskej moti-
vačnej zložky fondu rozdeľujú seniorátne rady na zák-
lade nimi definovaných kritérií osobám duchovenského 
charakteru, slúžiacim v ich senioráte. Pri rozdeľovaní 
je nutné zohľadniť služobný výkon danej osoby ducho-
venského charakteru, jeho záväzky naviac, jeho rodinné 
a sociálne zázemie, respektíve zohľadniť aj ustanovenia 
odseku (2) § 10.

(5) Požiadať o odmenu z duchovenskej motivačnej 
zložky fondu nie je možné.“ 

§ 10

Odsek (3) § 17 zákona č.1/2009 o Všeobecnom fonde 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa nahrá-
dza odsekom s nasledujúcim textom: 

„(3) Použitie príspevku z duchovenskej motivačnej 
zložky fondu nepodlieha zúčtovaniu.“

§ 11

Odsek (2) § 18 zákona č.1/2009 o Všeobecnom fonde 
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa nahrá-
dza odsekom s nasledujúcim textom: 

„(2) Člen  predsedníctva synody zodpovedný za hos-
podárenie Cirkvi, na základe hlásenia kontrolného or-
gánu každoročne v úradnom orgáne Cirkvi uverejní – a 
seniorským úradom v elektronickej forme zašle – sú-
hrnnú správu o hospodárení Všeobecného fondu podľa 
seniorátov, v členení: hospodárenie základného kapitálu, 
hospodárenie stavebného fondu, hospodárenie fondu bu-
dovania cirkvi, hospodárenie operatívneho fondu, hos-
podárenie personálneho fondu. Správa musí obsahovať:
a) zostatok finančných prostriedkov Všeobecného fondu 

ku koncu predchádzajúceho roku;
b)  všetky položky ročných príjmov a výdajov Všeobec-

ného fondu;
c)  menný zoznam dlžníkov voči Všeobecnému fondu 

spolu so sumou dlhu;
d)  podrobný zoznam podpôr poskytnutých zo Všeobec-

ného fondu; 
e)  zostatok finančných prostriedkov Všeobecného fon-

du ku koncu obdobia za ktoré sa uverejňuje správa o 
hospodárení.“

§ 12

§ 19 zákona č.1/2009 o Všeobecnom fonde Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa vypúšťa.

§ 13

Poradové číslo § 20 zákona č.1/2009 o Všeobecnom 
fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa 
mení na § 19.

§ 14

Poradové číslo § 21 zákona č.1/2009 o Všeobecnom 
fonde Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku sa 
mení na § 20.

§ 15 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2022.

Zákon bol schválený na 3. zasadnutí X. cyklu Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
dňa 22. októbra 2022, v Rimavskej Sobote.

Ferenc Porubán v. r.                                                      
generálny kurátor

Róbert Géresi v. r.
biskup
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