Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

Zákon č. 1/2005
o duchovenskej službe

§1
Tento zákon stanovuje pravidlá duchovenskej služby
v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (ďalej len:
Cirkev).

treba kópiu evidenčného listu doručiť seniorskému úradu príslušného seniorátu.
(3) Osoba duchovenského charakteru je povinná hlásiť
centrálnemu úradu Cirkvi každú zmenu v údajoch evidovaných v evidenčnom liste do 30 dní.

§2
(1) Prvotným poverením duchovných je zvestovanie slova Božieho, vysluhovanie sviatostí, vo všeobecnosti vedenie cirkevných obradov a bohoslužobných príležitostí
a sobášenie.
(2) 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.
§3
(1) Duchovenským charakterom disponuje kandidát za
duchovného, ďalej osoba, ktorá má kvalifikáciu kaplána,
duchovného alebo levitu.
(2) Osoba duchovenského charakteru je povinná:
a) študovať Písmo sväté a vierovyznania Cirkvi, ďalej sa
vzdelávať v teologických a k duchovenskej službe potrebných iných disciplínach, absolvovať Cirkvou predpísané povinné školenia,
b) byť príkladom v praktizovaní kresťanskej viery a etiky,
c) vo svojich prejavoch dodržiavať reformované vieroučné zásady,
d) zdržať sa každej takej činnosti, ktorá je nezlučiteľná s
dôstojnosťou povolania duchovného,
e) svoje deti vychovávať v reformovanej kresťanskej viere.
§4
Osoba duchovenského charakteru ohľadom bohoslužieb a vierouky môže byť inštruovaná len Synodou.

§7
(1) Na vzdelávanie duchovných dozerá Synoda. V zmysle toho:
a) stanoví, že v ktorých vysokoškolských teologicko-vzdelávacích inštitútoch (ďalej len: teologická akadémia) prebieha vzdelávanie duchovných,
b) o vzdelávaní duchovných môže uzatvárať dohody s teologickými akadémiami,
c) stanoví predpísané školenia a prax pre osoby duchovenského charakteru, obzvlášť pre kandidátov za duchovného, kaplánov a pre levitov.
(2) Ak dohoda uzavretá s teologickou akadémiou predpíše cirkevné schválenie stanovených osobných, organizačných, študijných alebo iných rozhodnutí zariadenia,
o prisúdení schválenia rozhodne Synodná rada, ak dohoda neustanovuje inak.
§8
(1) Osoby, ktoré za účelom prípravy na duchovenskú
službu pokračujú alebo pokračovali v štúdiu teológie, a
ešte nezískali kvalifikáciu kaplána, sú kvalifikované za kandidátov za duchovného.
(2) O prisúdení právneho stavu kandidáta za duchovného rozhoduje Synodná rada.
(3) Synodná rada môže prisúdiť právny stav kandidáta
za duchovného aj osobe, ktorá hodlá pokračovať alebo
pokračuje v štúdiu teológie na takej teologickej akadémii,
ktorá nebola stanovená Synodou, ak ináč daná teologická akadémia je vhodná pre vzdelávanie duchovných. O vhodnosti rozhoduje Synodná rada.
§9

§5
Osoba duchovenského charakteru z právneho hľadiska patrí k seniorátu podľa svojho stáleho služobného poverenia; ak to nemá, tak k seniorátu podľa svojho bydliska, ak cirkevný zákon neustanovuje inak.
§6
(1) O osobách duchovenského charakteru centrálny
úrad Cirkvi vedie evidenčný list. Vzor evidenčného listu
schvaľuje Synodná rada.
(2) Pri vyhotovení evidenčného listu, respektíve v prípade akejkoľvek zmeny zapísanej v evidenčnom liste, je

(1) O prisúdenie právneho stavu kandidáta za duchovného môže žiadať len konfirmovaná reformovaná osoba.
(2) O právny stav kandidáta za duchovného je treba
žiadať súčasne s prihláškou na štúdium teológie. V individuálnych prípadoch je možné o právny stav kandidáta
za duchovného žiadať aj počas štúdia teológie, alebo po
jeho skončení.
§ 10
(1) Žiadateľ o právny stav kandidáta za duchovného
si má vyžiadať posudok presbytéria toho cirkevného zboru (tých cirkevných zborov), ktorého je členom alebo služ-
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bukonajúcim. Výnimku tvorí ten žiadateľ, ktorý kvôli svojmu bydlisku nie je členom, respektíve službukonajúcim
žiadneho cirkevného zboru.
(2) Ak duchovný cirkevného zboru to považuje za odôvodnené, môže k posudku presbytéria pripojiť osobitný
posudok.
(3) Posudok presbytéria, resp. duchovného cirkevného
zboru sa má doručiť v listovej obálke, uzatvorenej pečiatkou cirkevného zboru, Synodnej rade.
(4) Predložené posudky majú pre Synodnú radu charakter odporúčania.
(5) Synodná rada so všeobecnou platnosťou stanoví,
že ktoré iné dokumenty sa majú k žiadosti priložiť.
(6) Synodná rada v záujme podloženého rozhodnutia
si môže ako korporácia, alebo prostredníctvom Predsedníctva synody, resp. jeho poverených žiadateľov vypočuť.

§ 14
Kandidát za duchovného môže zvestovať slovo Božie
na základe požiadania duchovného s parochiálnou právomocou, respektíve na základe poverenia niektorého nadriadeného cirkevného orgánu, alebo na základe poverenia teologickej akadémie, ktorá disponuje takouto právomocou. Za obsah kázne zodpovedá požiadajúci duchovný, respektíve poverovateľ.
§ 15
(1) Kvalifikáciu kaplána alebo duchovného získa osoba, ktorá zložila predpísané duchovenské skúšky, alebo
ktorá si dala nostrifikovať svoju podobnú kvalifikáciu získanú v inej cirkvi.
(2) Synoda na realizáciu duchovenských skúšok a nostrifikácie vytvorí komisiu. Predsedom Komisie na kvalifikáciu duchovných je biskup.
(3) 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.
(4) Synodná rada môže v otázkach, ktoré odsek (3) 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.

§ 11
(1) Kto získal právny stav kandidáta za duchovného,
pred biskupom Cirkvi zloží prísahu.
(2) Právny stav kandidáta za duchovného je v platnosti
od jeho prisúdenia, najskôr však od začiatku štúdia teológie do konca kalendárneho roku nasledujúceho po ukončení štúdia teológie, ak kandidát za duchovného za
ten čas nezískal kvalifikáciu kaplána, alebo ak cirkevný zákon neustanovuje inak.
(3) Ak kandidát za duchovného preruší svoje štúdium
teológie, po uplynutí tretieho kalendárneho roku nasledujúceho po prerušení stratí právny stav kandidáta za duchovného, ak nepokračuje ďalej v štúdiu.
(4) Ak kandidát za duchovného za účelom získania teologického diplomu pokračuje vo svojich štúdiách na teologickej akadémii, ktorá nie je spôsobilá na vzdelávanie
duchovných Cirkvi, stratí právny stav kandidáta za duchovného.
(5) Ak kandidát za duchovného nezíska kvalifikáciu kaplána ani do konca kalendárneho roku nasledujúceho po
ukončení štúdia teológie, s vhodným odôvodnením môže
žiadať o ponechanie právneho stavu kandidáta za duchovného v platnosti. Právny stav kandidáta za duchovného
môže byť ponechaný v platnosti nanajvýš do konca piateho kalendárneho roku nasledujúceho po získaní teologického diplomu. O ponechaní právneho stavu v platnosti rozhodne Synodná rada.

§ 16
(1) Žiadosť o nostrifikáciu kaplánskej alebo duchovenskej kvalifikácie získanej v inej cirkvi môže podať najmenej tri roky po konfirmácii tá reformovaná osoba, ktorá chce
byť duchovným Cirkvi.
(2) Kaplán alebo duchovný reformovanej cirkvi v Karpatskej kotline musí k nostrifikačnej žiadosti priložiť súhlas príslušného biskupa s nostrifikáciou a so službou žiadateľa v Cirkvi.
(3) Ak sa jedná o pridelenie súhlasu k nostrifikácii kvalifikácie osoby, ktorá konvertovala z nereformovanej cirkvi, treba primerane aplikovať ustanovenia § 10 a 12.
(4) Žiadosť o nostrifikáciu sa predkladá Synodnej rade, ktorá rozhodne o prisúdení súhlasu k nostrifikácii. V
prípade prisúdenia súhlasu Synodná rada postúpi žiadosť
Komisii na kvalifikáciu duchovných.
(5) Komisia na kvalifikáciu duchovných preskúma, že
v ktorých častiach zodpovedá kvalifikácia žiadateľa príslušnej duchovenskej skúške. Komisia na kvalifikáciu duchovných predpíše žiadateľovi diferenciálnu skúšku z tých
predmetov, z ktorých kvalifikácia žiadateľa nezodpovedá
príslušnej duchovenskej skúške.
(6) Po preskúmaní kvalifikácie, respektíve po zložení
diferenciálnych skúšok nostrifikáciu vyhlási Komisia na
kvalifikáciu duchovných.
(7) Kto si dal nostrifikovať kvalifikáciu duchovného
získanú v nereformovanej cirkvi, do dvoch rokov po nostrifikácii nemôže byť zvolený do samostatnej duchovenskej stanice.

§ 12
(1) Proti rozhodnutiu Synodnej rady ohľadne prisúdenia právneho stavu kandidáta za duchovného, resp. jeho
ponechania v platnosti nie je možné odvolať sa.
(2) Ak Synodná rada zamietne prisúdenie právneho stavu kandidáta za duchovného, žiadateľ môže o prisúdenie právneho stavu kandidáta za duchovného žiadať najskôr po
jeden a pol roku po vyslovení odmietajúceho rozhodnutia.
§ 13
Kandidát za duchovného je povinný podľa svojich možností zúčastniť sa služby v Cirkvi takým spôsobom, aby
mu to neprekážalo v pokračovaní štúdia.
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(8) Kvalifikácia získaná v neprotestantskej cirkvi nie je
nostrifikovateľná.

§ 22
(1) Prijímajúca cirkevná obec, cirkevné teleso alebo zariadenie je povinné zabezpečiť vhodné ubytovanie pre
vyslaného kaplána; ak to nie je možné, alebo rodinné okolnosti kaplána si vyžadujú iné riešenie, je povinné k osobným ubytovacím nákladom kaplána v potrebnej miere
prispievať.
(2) Prijímajúca cirkevná obec, cirkevné teleso alebo zariadenie je ďalej povinné uhradiť výdavky spojené s vykonávaním kaplánskej služby.
(3) Prijímajúca cirkevná obec, cirkevné teleso alebo zariadenie a kaplán môžu uzavrieť dohodu o záväzkoch, ktorú overí senior, s výnimkou, ak prijímajúcim cirkevným telesom je Cirkev alebo Cirkvou udržiavané zariadenie.

§ 17
O kaplánskej, respektíve duchovenskej kvalifikácii vystaví Komisia na kvalifikáciu duchovných do troch mesiacov diplom, ktorú podpíše biskup ako predseda Komisie
na kvalifikáciu duchovných a taktiež zapisovateľ Komisie na kvalifikáciu duchovných.
§ 18
(1) Kaplánsku kvalifikáciu získa osoba, ktorá pred Komisiou na kvalifikáciu duchovných zložila I. duchovenskú skúšku, alebo si dala nostrifikovať kaplánsku kvalifikáciu získanú v inej cirkvi.
(2) K I. duchovenskej skúške môže byť pripustený ten
kandidát za duchovného, ktorý získal teologický diplom,
alebo súčasne s I. duchovenskou skúškou zloží záverečnú skúšku z teológie a absolvoval Cirkvou predpísané školenia a prax.
(3) So súhlasom Synodnej rady môže byť k I. duchovenskej skúške pripustený aj ten nekandidát za duchovného, ktorý získal teologický diplom, alebo súčasne s I. duchovenskou skúškou zloží záverečnú skúšku z teológie, a
najmenej dva roky je reformovaným konfirmovaným členom Cirkvi. K prideleniu súhlasu Synodnej rady treba primerane aplikovať ustanovenia § 10 a 12.

§ 23
V odôvodnenom prípade môže Synodná rada do kaplánskej služby vyslať aj takého kandidáta za duchovného, ktorý v priebehu svojho teologického štúdia úspešne ukončil najmenej 8 semestrov.
§ 24
Kvalifikáciu duchovného získa osoba, ktorá pred Komisiou na kvalifikáciu duchovných zložila II. duchovenskú
skúšku, alebo si dala nostrifikovať kvalifikáciu duchovného získanú v inej cirkvi.
§ 25

§ 19

(1) K II. duchovenskej skúške môže byť pripustený kaplán, ktorý po zložení I. duchovenskej skúšky strávil najmenej 21 mesiacov v kaplánskej službe.
(2) Kaplánskou službou sa rozumie služba, do ktorej v
zmysle tohto zákona bol kaplán vyslaný. Ďalšie štúdiá pripravujúce na pokračovanie v duchovenskej službe môžu
byť započítané so súhlasom Synodnej rady nanajvýš za
jeden rok kaplánskej služby.
(3) Potom, čo môže byť kaplán k II. duchovenskej skúške pripustený, je povinný zložiť skúšku do troch kalendárnych rokov.
(4) Kaplán, ktorý do predpísaného termínu nezložil II.
duchovenskú skúšku, stratí kaplánsku kvalifikáciu. Synodná rada môže po vyžiadaní posudku seniorálnej rady
na určitý čas naďalej ponechať v platnosti kvalifikáciu kaplána, ak kaplán patrične odôvodní, prečo nemohol skúšku
zložiť.

Osoby, ktoré získali kaplánsku kvalifikáciu, biskup Cirkvi v rámci bohoslužieb po zložení prísahy splnomocní k
zvestovaniu slova Božieho a k vysluhovaniu sviatostí.
§ 20
(1) Kaplána vysiela do služby Synodná rada. Medzi zasadnutiami Synodnej rady v neodkladných a odôvodnených prípadoch môže kaplána vyslať aj biskup. Biskup o
vyslaní referuje Synodnej rade na jej najbližšom zasadnutí.
(2) Kaplánska služba je súčasťou školenia budúceho
duchovného, ktorej cieľom je, aby kaplán získal skúsenosti
a praktické znalosti potrebné k duchovenskej službe.
(3) Pri vyslaní do služby sa má pomenovať kaplánov
dozerajúci duchovný, ktorý je duchovenským predsedom,
resp. vedúcim duchovným prijímajúceho cirkevného telesa alebo zariadenia, alebo ten duchovný, ku ktorému bol
vyslaný ako výpomoc pri vykonávaní jeho úloh.
(4) Kaplán vykonáva svoju službu pod vedením dozerajúceho duchovného. Dozerajúci duchovný je vo svojej právomoci povinný starať sa o to, aby kaplán získal skúsenosti a praktické znalosti potrebné k duchovenskej službe.

§ 26
(1) K II. duchovenskej skúške má kaplán predložiť Synodnej rade služobný denník, ktorý overí dozerajúci duchovný, a taktiež posudok dozerajúceho duchovného. Ak
kaplán vykonával svoju kaplánsku službu pri viacerých dozerajúcich duchovných, má predložiť posudok každého
dozerajúceho duchovného, taktiež každý dozerajúci duchovný overí príslušnú časť jeho služobného denníka.
(2) Synodná rada preskúma výsledok II. duchovenskej
skúšky spolu s posudkom dozerajúceho duchovného, a
na základe toho rozhodne o uplatnení duchovenskej kva-

§ 21
Kaplán je povinný zúčastniť sa Cirkvou predpísaných
školení pre kaplánov. Povinnosťou dozerajúceho duchovného je umožniť mu účasť na týchto školeniach.
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lifikácie. Duchovenský diplom môže byť vystavený len
po rozhodnutí Synodnej rady o uplatnení duchovenskej
kvalifikácie.
(3) Synodná rada po preskúmaní spôsobilosti kaplána
na samostatnú duchovenskú službu, berúc na vedomie výsledok úspešnej skúšky, môže s dôkladným odôvodnením
zamietnuť uplatnenie duchovenskej kvalifikácie. V tomto
prípade môže kaplán žiadať o uplatnenie duchovenskej
kvalifikácie vtedy, keď dôvod odmietajúceho rozhodnutia zanikol.

(3) Udržiavateľ stanice vystaví o svojich predpísaných,
resp. dobrovoľných záväzkoch voči zvolenému duchovnému vokátor, ktorý odsúhlasí senior, v prípade duchovenskej stanice udržiavanej cirkevným zariadením, ktoré
zriadila Cirkev, biskup.
§ 31

Duchovný je voliteľný do samostatnej duchovenskej
stanice, respektíve môže byť vymenovaný za zastupujúceho a za prideleného farára, vo všeobecnosti môže byť
poverený samostatnou duchovenskou službou.

(1) Oprávnenie voliť do samostatnej duchovenskej stanice má udržiavateľ stanice. Spôsob voľby stanoví cirkevný zákon; v prípade právnickej osoby, ktorá nie je súčasťou Cirkvi, dohoda uzavretá s Cirkvou. V prípade nedostatku príslušného zákona, resp. dohody, duchovného
na návrh udržiavateľa stanice vymenuje Synodná rada.
Takéto vymenovanie sa kvalifikuje za voľbu uskutočnenú udržiavateľom stanice.
(2) Duchovného, ktorý bol zvolený do duchovenskej
stanice, po zložení prísahy inštaluje do jeho úradu senior.
Do stanice, ktorú udržiava Cirkev, duchovného na zasadnutí Synody po zložení prísahy inštaluje biskup.
(3) Do duchovenskej stanice môže byť inštalovaný len
ten duchovný, ktorý bol vysvätený.

§ 29

§ 32

(1) Samostatná duchovenská stanica je taká duchovenská stanica, ktorá bola zriadená natrvalo na vykonávanie vymedzených úloh, o plnenie ktorých sa stará duchovný zvolený do tejto stanice samostatne, alebo v podelenej kompetencii s iným duchovným.
(2) Samostatnú duchovenskú stanicu môže zriadiť alebo udržiavať cirkevná obec, cirkevné teleso alebo zariadenie, ďalej iná právnická osoba, ktorá nie je súčasťou Cirkvi.
(3) Zriadiť samostatnú duchovenskú stanicu:
a) v prípade cirkevného zboru je oprávnené valné zhromaždenie cirkevného zboru so súhlasom seniorálneho
valného zhromaždenia,
b) v prípade seniorátu je oprávnené seniorálne valné zhromaždenie,
c) v prípade Cirkvi je oprávnená Synodná rada.
(4) V prípade cirkevného zariadenia orgán oprávnený
zriadiť samostatnú duchovenskú stanicu určí cirkevný
zákon, respektíve organizačný a spravovací poriadok. Cirkevné zariadenie si má vyžiadať súhlas seniorálneho valného zhromaždenia, zariadenie zriadené Cirkvou súhlas
Synodnej rady.
(5) Právnická osoba, ktorá nie je súčasťou Cirkvi, môže zriadiť samostatnú duchovenskú stanicu na základe
dohody uzavretej s Cirkvou; v prípade nedostatku takejto
dohody so súhlasom Synodnej rady.

(1) Úlohy, ktoré patria k duchovenskej stanici, môže iný
duchovný vykonávať len na požiadanie zvoleného duchovného, alebo jeho zastupujúceho duchovného, resp.
s ich súhlasom.
(2) Na plnenie úloh jestvujúcej duchovenskej stanice
môže zriadiť novú duchovenskú stanicu len udržiavateľ
jestvujúcej duchovenskej stanice.
(3) Vyššie cirkevné teleso, cirkevné zariadenie alebo právnická osoba, ktorá nie je súčasťou Cirkvi, so súhlasom Synodnej rady môže bez porušenia parochiálnej právomoci
zriadiť takú duchovenskú stanicu, ktorej miesto je na území cirkevného zboru, ale tí, ktorých sa služba týka, sú
stálym a určujúcim spôsobom členmi iných cirkevných
zborov.

§ 27
Kaplánov, ktorí získali duchovenskú kvalifikáciu, biskup a seniori po zložení prísahy vysvätia za duchovných
na zasadnutí Synody.
§ 28

§ 33
(1) Zastupujúcim duchovným je ten duchovný, ktorý
s čiastočnou alebo plnou právomocou plní úlohy duchovenskej stanice v prípade, že zvolený duchovný je hatený, alebo v prípade uprázdnenia stanice.
(2) Do cirkevného zboru, ktorý udržiava viac duchovenských staníc, môže byť určený zastupujúci duchovný len
vtedy, keď sa uprázdnili všetky duchovenské stanice alebo každý zvolený duchovný je hatený, ak štatút cirkevného zboru neustanovuje inak.
(3) V prípade nanajvýš tridsaťdenného hatenia duchovného zastupuje s čiastočnou alebo plnou právomocou ním
požiadaná osoba duchovenského charakteru. Ak takýmto spôsobom nie je zastupovanie vyriešené, ako aj v prípade viac než tridsaťdenného hatenia, zastupujúceho duchovného určí senior z radov duchovných seniorátu. V
prípade duchovenských staníc udržiavaných Cirkvou alebo zariadeniami udržiavaných Cirkvou, zastupujúceho
duchovného určí biskup.
(4) Do uprázdnenej duchovenskej stanice alebo v prípade, že zvolený duchovný je dlhodobo hatený – s po-

§ 30
(1) Udržiavateľ stanice je povinný pre duchovného zamestnaného v stanici a jeho rodinu zabezpečiť vhodné
ubytovanie a uhradiť režijné náklady a náklady na údržbu bytu.
(2) Synodná rada udržiavateľom staníc alebo ich vymedzenej skupine môže so všeobecnou platnosťou stanoviť ďalšie záväzky voči zvolenému duchovnému.
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nechaním vokátora v platnosti – môže zastupujúceho duchovného určiť aj Synodná rada. Rozhodnutie Synodnej
rady má prednosť pred opatrením seniora.

§ 38
(1) Na levitskú službu môže byť určený:
a) ten kandidát za duchovného, ktorý v priebehu svojho
teologického štúdia úspešne ukončil najmenej 6 semestrov,
b) tá konfirmovaná reformovaná osoba, ktorá získala kvalifikáciu levitu.
(2) Kvalifikáciu levitu získa tá osoba, ktorá pred Komisiou na kvalifikáciu duchovných zložila levitskú skúšku. Synodná rada môže vo veci kvalifikácie levitu stanoviť ďalšie podmienky.
(3) O vyslaní do levitskej služby rozhodne Synodná rada.

§ 34
(1) Prideleným duchovným je ten duchovný, ktorý bol
vymenovaný k niektorému samostatnému duchovnému
v záujme výpomoci pri plnení jeho úloh. Prideleného duchovného na návrh príslušného duchovného vysiela biskup.
(2) Ten kaplán, ktorý získal kvalifikáciu duchovného,
získa právny stav prideleného duchovného, ak sa jeho
služobné miesto nemení, ani nebol určený za zastupujúceho duchovného.

§ 39
§ 35

Osobu, ktorá získala kvalifikáciu levitu, exmituje biskup
Cirkvi do levitskej služby v rámci bohoslužby po zložení
prísahy.

(1) Osoba s kvalifikáciou duchovného môže byť poverená vykonávaním samostatnej duchovenskej služby,
ktorá nie je viazaná na duchovenskú stanicu, resp. vykonávaním cirkevnosprávnych úloh.
(2) Vykonávaním samostatnej duchovenskej služby, ktorá sa neviaže na samostatnú duchovenskú stanicu, môže
byť poverený aj duchovný inej reformovanej cirkvi.
(3) O poverení podľa odseku (1) a (2) rozhodne Synodná rada, ak cirkevný zákon alebo dohoda uzavretá s Cirkvou neustanovuje inak.
(4) Na základe dohody profesori a vyučujúci duchovenského charakteru, ktorí pôsobia na teologickej akadémii, disponujú služobným poverením kaplána, prideleného alebo samostatného duchovného.

§ 40
O zamestnaneckom právnom pomere osôb duchovenského charakteru v rámci príslušných štátnych a cirkevných právnych predpisov štatútom alebo na základe zvykového práva rozhodne Synodná rada.
§ 41
(1) Osoba poverená službou duchovného alebo kaplána môže vykonávať inú zárobkovú činnosť, vrátane podnikateľskej činnosti, len s povolením seniorálnej rady.
(2) Seniorálna rada rozhoduje na základe súhlasu cirkevného telesa, ktoré stanicu udržiava, v prípade prideleného duchovného na základe súhlasu nadriadeného duchovného, v prípade kaplána na základe súhlasu dozerajúceho duchovného.
(3) Povolenie nie je možné vydať v tom prípade, ak zárobková činnosť je nezlučiteľná s dôstojnosťou duchovenského úradu, alebo ak jej vykonávanie vo veľkej miere zabraňuje vo výkone duchovenskej služby.
(4) Seniorálna rada s vydaním povolenia oboznámi Synodnú radu.
(5) V prípade duchovného, ktorý zastáva seniorálnu alebo generálnocirkevnú funkciu alebo duchovenskú stanicu udržiavanú Cirkvou, taktiež jeho zastupujúceho duchovného o vydaní súhlasu rozhoduje Synodná rada. V
prípade kaplánov a pridelených duchovných vyslaných
vedľa nich, na základe súhlasu duchovných menovaných
v predchádzajúcej vete rozhodne taktiež Synodná rada.

§ 36
(1) Kaplán, respektíve duchovný reformovanej cirkvi
v Karpatskej kotline môže byť so súhlasom príslušného
biskupa aj bez nostrifikácie svojej kvalifikácie vyslaný do
služby kaplána alebo prideleného, resp. samostatného duchovného, taktiež môže byť určený za zastupujúceho duchovného, ale nemôže byť zvolený do samostatnej duchovenskej stanice.
(2) Na základe požiadania duchovného, ktorý disponuje parochiálnou právomocou, môže pri bohoslužobnej
príležitosti slovo Božie zvestovať a sviatosti vysluhovať aj
duchovný, respektíve kaplán inej reformovanej cirkvi.
(3) Na základe požiadania duchovného, ktorý disponuje parochiálnou právomocou, duchovný, respektíve
kaplán nereformovanej cirkvi môže pri bohoslužobnej príležitosti zvestovať slovo Božie, ak nebudú porušené vieroučné zásady Cirkvi.
(4) Sviatosti v Cirkvi môže vysluhovať len duchovný
alebo kaplán tej cirkvi, s ktorou ohľadne toho Cirkev uzavrela dohodu.

§ 42
(1) Tá osoba s duchovenskou kvalifikáciou, ktorá nedisponuje služobným poverením, môže žiadať o ponechanie svojej duchovenskej kvalifikácie v platnosti do jedného roku po získaní duchovenskej kvalifikácie, respektíve po zániku služobného poverenia, alebo pred skončením platnosti duchovenskej kvalifikácie.
(2) O ponechaní duchovenskej kvalifikácie v platnosti
na päť rokov na návrh príslušného seniorálneho valného

§ 37
(1) Cirkev môže zvestovaním slova Božieho a výpomocou pri plnení duchovenských úloh poveriť aj levitov.
(2) Levita nemôže vysluhovať sviatosti a nemôžu mu
byť zverené cirkevnosprávne právomoci.
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zhromaždenia rozhodne Synodná rada. V prípade osoby
žijúcej v zahraničí rozhodne Synodná rada.
(3) Kvalifikácia duchovného zostáva v platnosti tomu,
komu služobné poverenie zaniklo v dôsledku odchodu
do dôchodku, pokračovania v štúdiách schválených Synodnou radou, materskej dovolenky alebo vykonávania
dočasnej služby v zahraničnej reformovanej cirkvi.

majú administrátorské poverenie, sú kvalifikovaní za zastupujúcich duchovných, ak tento zákon neustanovuje
inak.
(4) Tí, ktorí v čase, keď tento zákon nadobúda účinnosť,
majú administrátorské poverenie, ale ešte nemôžu byť pripustení k II. duchovenskej skúške, v zmysle tohto zákona sú kvalifikovaní za kaplánov. Synodná rada je povinná
v čo najkratšom čase pomenovať ich dozerajúceho duchovného.
(5) Pre tých, ktorí v čase, keď tento zákon nadobúda účinnosť a v jeho zmysle môžu byť pripustení k II. duchovenskej skúške a majú administrátorské poverenie, senior
vystaví k II. duchovenskej skúške potrebné vyjadrenie
dozerajúceho farára a overí ich služobný denník.

§ 43
(1) Tí študenti teológie, ktorých v čase, keď tento zákon nadobúda účinnosť, Cirkev registruje medzi tými, čo
sa pripravujú na duchovenskú službu, v zmysle tohto zákona sú kvalifikovaní za kandidátov za duchovného.
(2) Tie osoby bez kaplánskej kvalifikácie, ktoré v čase,
keď tento zákon nadobúda účinnosť, disponujú poverením kaplána alebo administrátora, sú povinné získať kaplánsku kvalifikáciu do konca druhého kalendárneho roku
nasledujúceho po roku, v ktorom tento zákon nadobúda
účinnosť.
(3) Tí, ktorí v čase, keď tento zákon nadobúda účinnosť,

§ 44
§1–16 a 26–27 III. štatútu, ako aj VI. štatút strácajú svoju platnosť.
§ 45
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2005.

Zákon bol schválený na 8. zasadnutí VII. Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,
dňa 14. októbra 2005, v Chanave.

Ladislav Koncsol v. r.
generálny kurátor

Géza Erdélyi v. r.
biskup
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