Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2003
O diakonickej službe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

§1
Cieľ a účinnosť zákona
(1) Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (ďalej
len: Cirkev) poslúchajúc učenie Ježiša Krista vykonáva
diakonickú službu.
(2) Prvoradou úlohou diakonickej služby Cirkvi je ošetrovanie a opatrovanie chorých a postihnutých; pomoc
osamelým, ľuďom žijúcim osamote, ľuďom v nevýhodnej sociálnej situácii; ľuďom, ktorí utrpeli spoločenskú
ujmu a vôbec všetkým odkázaným.
(3) Cieľom tohto zákona je zabezpečiť vhodný právny
rámec pre diakonickú službu Cirkvi.
(4) Tento zákon sa vzťahuje na všetky samostatné cirkevné telesá, na nimi priamo alebo nepriamo zriadené a vydržiavané diakonické zariadenia a verejnoprospešné organizácie.
§2
Diakonická služba v cirkevnom zbore
(1) Diakonická služba Cirkvi v prvom rade prebieha v
cirkevných zboroch. Každý cirkevný zbor je povinný –
podľa vlastných možností a potrieb – zapojiť sa do diakonickej služby Cirkvi.
(2) Za diakonickú službu v cirkevnom zbore zodpovedá presbytérium.
(3) Presbytérium o diakonickej službe v cirkevnom zbore každý rok podá referát diakonickej komisii seniorátu.
(4) Presbytérium v záujme výkonu diakonickej služby:
a) môže vymenovať poverenca,
b) môže zriadiť komisiu,
c) môže zriadiť duchovenskú stanicu diakonického duchovného,
d) môže zamestnať platenú pracovnú silu,
e) môže zriadiť verejnoprospešnú organizáciu,
f) môže zriadiť nadáciu,
g) môže zriadiť a vydržiavať diakonické zariadenie,
h) môže uzatvárať dohody s cirkevnými alebo necirkevnými fyzickými a právnickými osobami.
(5) Ústava Cirkvi, jej zákony a štatúty Synodnej rady
môžu uplatnenie práv presbytéria vymenovaných v odseku 4 podmieniť schválením cirkevnozborovým valným
zhromaždením alebo nadriadenými cirkevnými orgánmi.
§3
Diakonická služba v senioráte
(1) Diakonickú službu seniorát vykonáva podporovaním diakonickej služby cirkevných zborov, ako aj vo vlastnej kompetencii alebo prostredníctvom ním zriadených,

respektíve vydržiavaných právnických osôb, ktoré vykonávajú diakonickú službu.
(2) Za diakonickú službu v senioráte zodpovedá seniorálne valné zhromaždenie.
(3) Seniorálne valné zhromaždenie:
a) zriadi diakonickú komisiu,
b) prerokuje referát diakonickej komisie o diakonickej službe vykonávanej v senioráte,
c) z dostupných zdrojov podporuje diakonickú službu,
d) vo všeobecnosti urobí opatrenia a rozhoduje v záležitostiach spojených s diakonickou službou seniorátu,
e) môže zriadiť duchovenskú stanicu diakonického duchovného,
f) môže zamestnať platenú pracovnú silu,
g) môže zriadiť verejnoprospešnú organizáciu,
h) môže zriadiť nadáciu,
i) môže zriadiť a vydržiavať diakonické zariadenie,
j) v záujme výkonu diakonickej služby môže uzatvárať
dohody s cirkevnými alebo necirkevnými právnickými
osobami.
(4) Ústava Cirkvi, jej zákony a štatúty Synodnej rady
môžu uplatnenie uznesení seniorálneho valného zhromaždenia v otázkach vymenovaných v odseku 3 podmieniť schválením Synodou, respektíve jej orgánmi.
(5) Úlohou diakonickej komisie seniorátu je:
a) evidovať a napomáhať vykonávanie diakonickej služby
v cirkevných zboroch,
b) referovať seniorálnemu valnému zhromaždeniu a Reformovanej diakonii o diakonickej službe vykonávanej v
senioráte,
c) podávať návrhy seniorálnemu valnému zhromaždeniu
na výkon diakonickej služby v kompetencii seniorátu,
d) vykonávať všetky úlohy, ktoré jej boli zverené seniorálnym valným zhromaždením a seniorálnymi štatútmi.
§4
Diakonická služba v Cirkvi
(1) Synoda za účelom dozoru nad diakonickou službou
vykonávanou samostatnými cirkevnými telesami, ako aj
za účelom vykonávania diakonickej služby zriaďuje na základe zákona Slovenskej republiky č. 213/1997 Zb. neziskovú organizáciu Reformovaná diakonia (ďalej len: Diakonia).
(2) Diakonia za svoju činnosť zodpovedá Synode, ako
aj Synodnej rade. V cirkevno-disciplinárnych záležitostiach členov jej správnej rady, riaditeľa, duchovných a
zamestnancov je kompetentný Generálny cirkevný súd.
(3) Organizačný a spravovací poriadok Diakonie má
schváliť Synoda.

Príloha Kalvínskych hlasov č. 4/2005
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(4) Diakonia:
a) eviduje požiadavky a možnosti týkajúce sa diakonickej
služby Cirkvi,
b) posudzuje zriaďovanie verejnoprospešných organizácií a zariadení spadajúcich pod účinnosť tohto zákona, dozerá na ne a poradenstvom napomáha ich činnosť,
c) z dostupných zdrojov podporuje diakonickú službu
Cirkvi,
d) podľa potreby zriaďuje diakonické zariadenia a verejnoprospešné organizácie,
e) sumarizuje referáty cirkevných zborov a seniorátov o
nimi vykonávanej diakonickej službe a podáva o nich
správu Synode,
f) referuje o svojej činnosti Synode.
(5) Diakonia v záujme vykonávania úloh, ktoré jej boli
zverené:
a) môže zriadiť duchovenskú stanicu diakonického duchovného,
b) môže zamestnať platenú pracovnú silu,
c) môže uzatvárať dohody s cirkevnými alebo necirkevnými fyzickými a právnickými osobami.
(6) Činnosť definovaná v bodoch c), d), e) a f) odseku
(4) a (5) § 4 patrí do výlučnej kompetencie správnej rady
Diakonie.
(7) Diakonia verejnoprospešnú organizáciu a diakonické zariadenie môže zriadiť iba so súhlasom Synodnej rady.

klade rozhodnutia Synody, Synodnej rady, respektíve Predsedníctva synody.
(9) V záležitostiach Diakonie, ak štátne a cirkevné právne predpisy a jej organizačný a spravovací poriadok neustanovujú inak, je oprávnený konať a rozhodovať riaditeľ.
(10) Riaditeľa na základe výberového konania zvolí
správna rada na dobu 5 rokov. Za riaditeľa môže byť zvolený iba člen Cirkvi s volebným právom.
(11) Ak výberové konanie je neúspešné, správna rada
po dobu voľby riaditeľa môže vykonávaním povinností
riaditeľa poveriť ktorúkoľvek vhodnú osobu, ktorá vyhovuje požiadavkám ustanoveným štátnymi právnymi
predpismi.
(12) Dozorná rada je kontrolným orgánom Diakonie. Jej
kompetencie a povinnosti sú určené štátnymi právnymi
predpismi.
(13) Troch členov dozornej rady na základe návrhu
Synody zvolí správna rada spomedzi členov Cirkvi s volebným právom na dobu 3 rokov.
(14) Správna rada za účelom vykonávania určitých úloh
môže vytvoriť platené neduchovenské pracovné miesta.
(15) Pracovné miesta v každom prípade musia byť obsadené na základe výberového konania vypísaného riaditeľom. O obsadení pracovného miesta na základe návrhu
riaditeľa rozhoduje správna rada.
(16) Pracovnoprávne záležitosti zamestnancov Diakonie, ktorí zastávajú neduchovenské funkcie, vykonáva
riaditeľ.

§5
Reformovaná diakonia
(1) Orgánmi Diakonie sú:
a) správna rada,
b) riaditeľ,
c) dozorná rada,
d) iné orgány určené organizačným a spravovacím poriadkom Diakonie.
(2) Najvyšším orgánom Diakonie je správna rada.
(3) Správna rada okrem úloh vymenovaných v § 4:
a) schvaľuje rozpočet Diakonie,
b) schvaľuje účtovnú uzávierku Diakonie a ročnú správu
o jej činnosti a hospodárení,
c) zvolí a odvoláva riaditeľa Diakonie,
d) na základe návrhu Synody zvolí a odvoláva členov dozornej rady Diakonie,
e) vykonáva všetky ostatné právomoci, ktoré jej štátne
právne predpisy udeľujú.
(4) Správna rada má päť členov, spomedzi ktorých aspoň jeden má byť podľa cirkevných právnych predpisov
voliteľný na duchovenskú funkciu. Biskup a generálny
kurátor Cirkvi nemôžu byť členmi správnej rady.
(5) Správnu radu na dobu troch rokov zvolí Synoda
spomedzi tých členov Cirkvi, ktorí majú volebné právo.
(6) Správna rada svojho predsedu a podpredsedu zvolí z vlastných radov. Zasadnutia správnej rady zvoláva,
pripravuje a vedie predseda.
(7) V prípade zaneprázdnenosti predsedu zastupuje ho
podpredseda.
(8) Zasadnutie správnej rady sa okrem prípadov určených štátnymi právnymi predpismi musí zvolať aj na zá-

§6
Diakonické zariadenia
(1) Samostatné cirkevné telesá v záujme výkonu diakonickej služby v súlade so štátnymi právnymi predpismi
môžu zriaďovať diakonické zariadenia a verejnoprospešné organizácie.
(2) Zriadenie diakonického zariadenia a verejnoprospešnej organizácie z odborného a právneho hľadiska
musí byť predbežne posúdené riaditeľom Diakonie.
(3) Organizačný a spravovací poriadok diakonického
zariadenia a verejnoprospešnej organizácie musí byť schválený príslušným orgánom zriaďovateľa, ktorý schvaľuje
aj jeho zmeny.
§7
Diakonický duchovný
(1) Za účelom vykonávania duchovenských úloh súvisiacich s diakonickou službou môžu cirkevné zbory, senioráty a Diakonia zriadiť duchovenskú stanicu, a to presným vymedzením úloh a odmien vo vokátore.
(2) Duchovenskú stanicu diakonického duchovného
v cirkevnom zbore na základe návrhu presbytéria môže
zriadiť cirkevnozborové valné zhromaždenie so súhlasom
seniorálneho valného zhromaždenia a Synodnej rady.
(3) Duchovenskú stanicu diakonického duchovného
v senioráte môže zriadiť seniorálne valné zhromaždenie
so súhlasom Synodnej rady.
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(4) Duchovenskú stanicu diakonického duchovného
môže Diakonia zriadiť na základe uznesenia správnej rady a so súhlasom Synodnej rady.
(5) Duchovenská stanica diakonického duchovného
môže byť obsadená iba duchovným, ktorý je na základe
cirkevných zákonov oprávnený na samostatnú duchovenskú službu.
(6) Obsadenie duchovenskej stanice diakonického duchovného sa má diať na základe výberového konania. Výberové konanie vypíše – v závislosti od telesa, respektíve
orgánu, ktorý duchovenskú stanicu vydržiava – presbytérium, seniorálna rada, respektíve správna rada Diakonie.
(7) Po uprázdnení duchovenskej stanice sa do 15 dní
musí vypísať nové výberové konanie.
(8) V záujme nepretržitého výkonu úloh diakonického
duchovného môže byť výberové konanie vypísané aj tri
mesiace pred uplynutím mandátu diakonického duchovného.
(9) Lehota odovzdania prihlášok na výberové konanie
nemôže byť určená skôr než 10. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci uverejnenia textu výberového konania v
úradnom orgáne Cirkvi.
(10) Diakonického duchovného – v závislosti od telesa, respektíve orgánu, ktorý duchovenskú stanicu vydržiava – na dobu 5 rokov zvolí presbytérium, seniorálne valné zhromaždenie alebo správna rada Diakonie.
(11) Prihlášky došlé na konkurz diakonického duchovného po uplynutí lehoty odovzdania prihlášok orgán oprávnený voliť po jednom preskúma a zistí, či spĺňajú podmienky určené v konkurze, respektíve iné zákonné podmienky. Vhodné prihlášky predsedníctvo orgánu oprávneného voliť predostrie orgánu, ktorý je oprávnený voliť.
(12) Diakonického duchovného spomedzi uchádzačov
zvolia členovia orgánu oprávneného voliť nadpolovičnou väčšinou hlasov.
(13) Ak ani jeden uchádzač nedosiahne predpísanú väčšinu hlasov, hlasovanie sa musí – nanajvýš dvakrát – zo-

pakovať. Ak diakonický duchovný nebol zvolený ani v
priebehu druhého ani tretieho hlasovania, voľby sú neúspešné.
(14) O výsledku volieb diakonického duchovného má
predsedníctvo orgánu oprávneného voliť do 8 dní vyrozumieť uchádzačov-duchovných, ako aj predsedníctvo cirkevného súdu kompetentného na prvom stupni prejednávať odvolania proti voľbám. Vo vyrozumení sa musia
uviesť prihlášky, ktoré boli predostreté orgánu oprávnenému voliť, ako aj výsledok volieb.
(15) Do 15 dní po lehote vyrozumenia je možné podať
odvolanie predsedníctvu kompetentného cirkevného súdu.
(16) Proti volebnému procesu ako celku alebo jeho časti sa môžu odvolať:
a) duchovní, ktorí sa prihlásili na konkurz,
b) pätina počtu členov orgánu oprávneného voliť,
c) predsedníctva nadriadených cirkevných orgánov.
(17) Pri posudzovaní odvolaní sa musí postupovať podľa cirkevných zákonov a štatútov, ktoré sa vzťahujú na
tento akt.
(18) V prípade odvolania proti voľbe diakonického duchovného cirkevného zboru je na prvom stupni kompetentný seniorálny súd, v prípade odvolania proti voľbe
diakonického duchovného seniorátu alebo Diakonie je kompetentný Generálny cirkevný súd.
(19) V prípade uprázdnenia duchovenskej stanice alebo zaneprázdnenosti diakonického duchovného vykonávanie jeho úloh sa môže zabezpečiť zastupovaním. Zastupujúci duchovný sa vymenuje podľa právnych predpisov a zvykového práva Cirkvi.
§8
Záverečné ustanovenia
Tento zákon vstúpi do platnosti uverejnením v úradnom orgáne Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, v Kalvínskych hlasoch.

Zákon bol schválený na 4. zasadnutí VII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 6. decembra 2003, v Chanave.
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