Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2004
Rokovací a pracovný poriadok Synody
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Všeobecné pravidlá
§1
(1) Cieľom rokovacieho a pracovného poriadku Synody
je zabezpečenie zákonodarnej a výkonnej činnosti Synody.
(2) Členovia Synody vykonávajú svoju činnosť na slávu
Božiu a v súlade s ústavou a zákonmi Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ako aj v súlade so svojím sľubom, vierou a svedomím; svoju činnosť vykonávajú nezávisle a nemožno im dávať nariadenia.
(3) Člen Synody má právo a je povinný aktívne sa zúčastňovať na práci Synody a napomáhať jej úspešné fungovanie. Je povinný zúčastniť sa zasadnutí Synody, ako
aj zasadnutí tej komisie, ktorej je členom.
(4) Ak zákon neustanovuje inak, za funkcionára Synody alebo člena odbornej komisie môže byť zvolený hociktorý člen Synody.
§2
(1) Synoda zasadá podľa potreby, najmenej raz do roka.
V pozvánke treba uviesť predpokladaný počet rokovacích dní.
(2) Novozvolenú Synodu zvolá staré Predsedníctvo synody.
(3) Na základe uznesenia Synodnej rady alebo spoločnej písomnej žiadosti 12 členov Synody je Predsedníctvo synody povinné zvolať zasadnutie Synody do 60 dní
s písomným označením programu. Žiadosť musí obsahovať cieľ a dôvod zvolania zasadnutia.
(4) Pozvánku na zasadnutie Synody s uvedením hlavných bodov rokovania, materiálom, ktorý má byť prerokovaný a s označením lehoty na podanie návrhov treba
zaslať synodným poslancom minimálne 20 dní pred zasadnutím.
(5) V mimoriadnych prípadoch Predsedníctvo synody
môže zvolať zasadnutie Synody aj do 8 dní pred lehotou
na podanie návrhov.
(6) Zasadnutia Synody sa každý deň začínajú pobožnosťou a skončia modlitbou.
(7) Na začiatku rokovacieho dňa zapisovateľ zaregistruje prítomných členov Synody a o výsledku podá hlásenie Predsedníctvu synody.
(8) Poslanci, ktorí na zasadnutie prichádzajú neskôr alebo
zo zasadnutia odchádzajú pred ukončením rokovacieho
dňa, svoj príchod alebo odchod musia hlásiť zapisovateľovi.
(9) Zasadnutia Synody sú verejné. Na návrh Predsedníctva synody alebo 8 členov Synody treba uskutočniť
neverejné zasadnutie.

Pravidlá rokovania
§3
(1) Právo na podanie má každý samostatný úd, cirkevný
zbor, seniorát a ustanovizeň Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku.
(2) Návrh zákona alebo návrh uznesenia môže podať odborná komisia alebo ako samostatný návrh člen Synody.
(3) Podania a návrhy na Synodu Predsedníctvo synody preskúma a postúpi príslušnej odbornej komisii alebo
Synodnej rade.
(4) Na zasadnutiach Synody môžu byť prerokované predovšetkým také záležitosti, ktoré príslušná odborná komisia Synody, Predsedníctvo synody alebo Synodná rada
už predbežne prerokovala a hodnotila ako vhodné na predkladanie.
(5) Ak orgány vymenované v odseku 3 tohoto paragrafu návrh odmietli, člen Synody má právo obrátiť sa na
Synodu a svoj návrh odôvodniť vystúpením v rozsahu
najviac 5 minút. O vzatí návrhu na program rozhoduje Synoda bez rozpravy.
(6) Na body programu zasadnutia s prihliadnutím na
došlé podania od odborných komisií a na samostatné návrhy podá návrh Predsedníctvo synody. Synoda rozhoduje o poradí bodov programu na základe tohoto návrhu.
(7) Podania, ktoré boli doručené v určenej lehote, pred
zasadnutím prerokuje niektorá odborná komisia, Synodná
rada alebo Predsedníctvo synody. S návrhom, ako aj so
s ním súvisiacim stanoviskom oboznámi Synodu predkladateľ.
§4
(1) Pripomienky sa uskutočnia v poradí prihlášok, a to
v rozsahu najviac 5 minút.
(2) Opätovné vystúpenie počas rozpravy – v rozsahu
najviac 2 minút – môže povoliť predsedajúci. Predkladateľ
návrhu pred hlasovaním môže vystúpiť hocikedy.
(3) Členovi synody sa musí udeliť slovo na 2 minúty:
a) v prípade útoku na jeho osobu,
b) na opravu svojho prejavu, ktorému zle rozumeli.
(4) Podania, ktoré neboli postúpené na rokovanie, musia byť členom Synody prístupné. O osude podaní a návrhov musí Predsedníctvo synody predkladateľa vyrozumieť do 30 dní.
(5) Predsedajúci upozorní toho, kto odbočí od témy, prekročí časový limit alebo sa správa nedôstojne.
(6) Predsedajúci môže odňať slovo tomu, kto ani po opätovnom upozornení nehovorí k veci alebo ak sa naďalej
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správa nedôstojne. V súvislosti s rozhodnutím predsedajúceho sa môže člen Synody obrátiť na Synodu, ktorá
rozhoduje bez rozpravy.
(7) Ten, ktorému bolo slovo odňaté, v ten istý rokovací deň v tej istej záležitosti už nemôže vystúpiť.
(8) V prípade opätovného rušenia poriadku predsedajúci vyzýva výtržníka k opusteniu rokovacej siene; kvôli
rušeniu poriadku, ktoré znemožní pokračovať v rokovaní,
zasadnutie môže na určitú dobu prerušiť, respektíve ukončiť rokovací deň.
(9) Predsedajúci ukončí rozpravu, ak sa do nej už nikto nehlási.
Uznášanie sa
§5
(1) Návrh uznesenia Synoda vo všeobecnosti prerokuje v jednom čítaní.
(2) Synoda sa môže uzniesť, že návrh uznesenia prerokuje vo viacerých čítaniach.
(3) Návrhy zákonov treba prerokovať vždy v dvoch
čítaniach; v prvom čítaní vo všeobecnosti, v druhom čítaní podľa odsekov. Pri druhom čítaní sú možné len také
úpravy, ktoré sú nevyhnutné k zosúladeniu textu návrhu
zákona.
(4) Pri hlasovaní sa najprv rozhoduje o pozmeňovacích
návrhoch. Potom treba hlasovať o samotnom návrhu ako
celku.
(5) O návrhu na stiahnutie bodu z programu alebo na
postúpenie veci odbornej komisii sa hlasuje pred meritórnym rozhodnutím.
(6) Člen Synody, ktorý bol v rokovací deň zaregistrovaný, musí pri každom hlasovaní zdržiavať sa v zasadacej
miestnosti a svoje stanovisko vyjadriť: „áno“, „nie“ alebo „zdržal som sa“.
(7) Synoda vo všeobecnosti rozhoduje verejným hlasovaním, a to zdvihnutím ruky alebo postavením sa.
§6
(1) Na požiadavku najmenej 8 členov Synody treba (okrem personálnych otázok) nariadiť hlasovanie podľa mena. V tomto prípade zapisovateľ v abecednom poradí prečíta menný zoznam členov Synody. Členovia Synody sa
postavia a svoj hlas vyjadria slovom: „áno“, „nie“ alebo
„zdržím sa“. Výsledok hlasovania vyhlási predsedajúci.
(2) Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho.
(3) a) V prípade personálnych otázok, alebo ak o to požiada najmenej 8 členov Synody, treba nariadiť tajné hlasovanie.
b) Pri tajnom hlasovaní zapisovatelia konajú ako volebná
komisia.
c) Voľba sa uskutoční na opečiatkovanom lístku, ktorý sa
hodí do hlasovacej urny.
d) Hlasy treba sčítať v zasadacej miestnosti.
e) O hlasovaní sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpíšu
zapisovatelia.
f) Pri rovnosti hlasov treba hlasovanie zopakovať.

Zápisnica
§7
(1) O priebehu zasadnutia Synody treba viesť zápisnicu, ktorá musí byť overená dvoma členmi Synody, ktorých na návrh Predsedníctva synody na začiatku zasadnutia zvolí Synoda.
(2) Prílohy zápisnice tvoria: prejednaný spisový materiál, predkladaný spisový materiál, v prípade hlasovania
podľa mena menný zoznam hlasujúcich a výsledok hlasovania, osobitná zápisnica z tajného hlasovania.
(3) Zápisnicu treba vyhotoviť do 30 dní odo dňa ukončenia zasadnutia, jej overenie sa má uskutočniť do 15 dní
po jej vyhotovení.
(4) O vyhotovenie, overenie a zverejnenie zápisnice sa
má postarať Kancelária synody.
(5) Zápisnice zo zasadnutia Synody treba sprístupniť
v tlačenej forme v Kancelárii synody.
(6) Na začiatku zasadnutia Synody môže člen Synody
požiadať o opravu zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia.
(7) Zákony treba zverejniť v úradnom orgáne Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, v Kalvínskych hlasoch, a to do 3 mesiacov od prvého dňa mesiaca, ktorý
nasleduje po ukončení zasadnutia.
(8) O nadobudnutí účinnosti treba pri každom zákone
zvlášť rozhodnúť.
(9) Všeobecne záväzný právny predpis a uznesenie
schválené Synodou podpíše biskup a generálny kurátor.
(10) Člen Synody musí rokovací a pracovný poriadok
rešpektovať a zabezpečiť jeho dodržiavanie.
(11) Člen Synody musí zachovať ako služobné tajomstvo, čo odznelo na neverejnom zasadnutí.
Záverečné ustanovenia
§8
(1) Pred ukončením zasadnutia predsedajúci oznámi predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia, potom zapisovateľ prečíta uznesenia.
(2) Zákony a uznesenia Synody, respektíve uznesenia
Synodnej rady a Predsedníctva synody sa majú označovať poradovým číslom podľa roka ich schválenia podľa
nasledovného:
Uznesenia Synody: ZS-1/2003
Uznesenie Synodnej rady: ZST-1/2003
Uznesenie Predsedníctva synody: ZSE-1/2003
(3) Cestovné náklady členov Synody hradí vysielajúci
seniorát. Ostatné výdavky spojené so zasadnutím Synody hradí Synoda sama.
(4) Na zasadnutia Synodnej rady a odborných komisií
treba tento poriadok analogicky aplikovať.
(5) Predkladateľa návrhu treba na zasadnutie Synody
pozvať – s hlasom poradným.
Tento zákon nadobúda účinnosť uverejnením v úradnom orgáne Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, v Kalvínskych hlasoch.

Zákon bol schválený na 5. zasadnutí VII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 14. mája 2004, v Chanave.

