
 

Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 15 – 01 na rok 2011 
 
Spravodajskými jednotkami sú ústredia cirkví a náboženských spoločností registrovaných v Slovenskej republike 
podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení 
neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či poberajú alebo nepoberajú na svoju činnosť finančný príspevok od 
štátu. 
 
– Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach, ak sa pre príslušný oddiel alebo ukazovateľ 

nestanovuje inak (napr. priemery). 
 
– Výraz „v tom“ označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
– Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku „spolu“. 

 
 

1. 
MODUL 

PERSONÁLNE ÚDAJE 
 

 
Počet aktívne pôsobiacich duchovných ( r. 2 až 8): Vypĺňa sa podľa Prílohy č. 2 k Nariadeniu vlády SR č. 
299/2007 Z.z.  z 13. júna 2007 o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských 
spoločností – Skupiny funkcií duchovných vykonávajúcich duchovenskú činnosť. Riadok 1 vypĺňajú všetky 
subjekty, bez ohľadu na to, či poberajú alebo nepoberajú dotácie zo štátneho rozpočtu. 
Počet aktívne pôsobiacich duchovných (r. 9 a r. 10): Vypĺňa iba Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev 
a Pravoslávna cirkev. 
Počet duchovných na starobnom alebo invalidnom dôchodku (r. 23): Ide o duchovných na starobnom alebo 
invalidnom dôchodku, ktorí nie sú v pracovnom pomere.  
Počet pracovníkov ústredia (r. 36): Údaje v r. 1 a 36 nemôžu byť menšie ako údaje z Výkazu o vyplatených 
mzdách, predkladaného Cirkevnému odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Počet evidovaných veriacich spolu (r. 38): Uvádza sa údaj podľa vlastnej evidencie (matriky) k 31. 12. 
sledovaného roka alebo ak jej niet, údaj z posledného sčítania ľudu. 
Počet veriacich, ktorí vstúpili do cirkvi (r. 39): Uvádza sa počet veriacich, ktorí sa stali členmi cirkvi 
v sledovanom roku vrátane tých, ktorí prestúpili z inej cirkvi. 
Počet veriacich, ktorí vystúpili z cirkvi (r. 40): Uvádza sa počet veriacich, ktorí vystúpili z cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti v sledovanom roku. 
 
 

2. 
MODUL 

MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 
 

 
Príspevok zo št. rozpočtu (r. 13 a r. 14): Vypĺňa Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
Finančné objemy sa uvíádzajú v Eur (€) na 2 desatinné miesta, v riadku 13 vrátane príspevkov na odvody do 
príslušných fondov. 
 
 

3. 
MODUL 

LITURGICKÉ OBRADY 
 

 
Počet bohoslužieb (r. 1): Uvádza sa počet všetkých bohoslužieb konaných vo všedné dni aj vo sviatok za 
sledované obdobie. Gréckokatolícka cirkev a Pravoslávna cirkev si zaratúvajú aj večierne a utierne.  
 
 
Spracoval: Mgr. Karol Porubčin, Cirkevný odbor MK SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z. 

SKUPINY FUNKCIÍ DUCHOVNÝCH VYKONÁVAJÚCICH DUCHOVENSKÚ ČINNOSŤ 

 
1. Apoštolská cirkev na Slovensku: 
C. diakon, pomocný pastor 
D. pastor zboru 
E. člen Rady cirkvi, oblastný správca, duchovný správca diakonie 
F. zástupca biskupa 
G. biskup  
 
2. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike:  
C. pomocný kazateľ, kazateľský asistent 
D. kazateľ 
E. člen rady, tajomník rady 
F. podpredseda rady 
G. predseda rady 
 
3. Cirkev bratská v Slovenskej republike:  
C. diakon, pastoračný asistent, vikár 

 D. ordinovaný kazateľ, správca zboru, administrátor zboru 
E. člen rady, tajomník rady, správca rady 
F. podpredseda rady 
G. predseda rady 
 
5. Cirkev československá husitská na Slovensku:  
C. diakon (jáhen), kaplán, kazateľ, pomocný duchovný 
D. samostatný duchovný správca farár 
E. predseda okrsku dekan, diecézny tajomník 
F. generálny vikár zástupca patriarchu 
G. biskup patriarcha 
 
6. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku:  
C. diakon, kaplán 
D. zborový farár, námestný farár, konsenior, duchovný správca 
E. senior, tajomník dištriktuálneho biskupského úradu, vedúci dištriktuálneho biskupského úradu,  

   tajomník generálneho biskupského úradu, duchovný správca diakonie 
F. riaditeľ generálneho biskupského úradu 
G. dištriktuálny biskup, generálny biskup 
 
7. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť:  
C. pomocný kazateľ  
D. kazateľ, povereník rady oblasti 
E. člen rady oblasti 
F. podpredseda rady oblasti 
G. predseda rady oblasti, superintendent 
 
8. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike:  
C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný 
D. aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor chrámu,  

  duchovný rehoľného rádu, kongregácie alebo monastiera sui iuris 
E. protopresbyter, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa,  

  duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady,  
  notár cirkevného súdu, člen cirkevného súdu  

F. protosynkel, pomocný biskup, synkel, súdny vikár, protoihumen rehoľného rádu, kongregácie alebo  
  monastiera sui iuris, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár 

G. arcibiskup, eparchiálny biskup, exarcha, administrátor eparchie 
 

 
 
 
 
 

 



8. Pravoslávna cirkev na Slovensku:  
C. diakon, pomocný duchovný 
D. duchovný správca, duchovný, archivár, duchovný mníšskeho rádu 
E. protopresbyter, dekan, arcidekan, člen komisie na skúmanie kanonických priestupkov,  

  člen ústredia cirkvi, duchovenský člen eparchiálnej a metropolitnej rady, tajomník oddelenia úradu  
  eparchiálnej rady, osobný tajomník biskupa 
 F. protosynkel, synkel, biskup vikár, tajomník metropolitnej rady, kancelár metropolitnej rady,  
  igumen, archimandrita, tajomník eparchiálnej rady, riaditeľ eparchiálnej rady 
 G. eparchiálny biskup, arcibiskup, metropolita 

 
9. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku:  
C. levita, kaplán, kaplán samostatne riadiaci zbor 
D. administrátor, duchovný samostatne riadiaci zbor, konsenior, synodný radca 
E. senior, duchovenský člen synody, hlavný synodný radca 
F. zástupca biskupa 
G. biskup 
 
10. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike:  
C. diakon, kaplán, výpomocný duchovný 
D. aktuár, ceremoniár, archivár, duchovný správca, farár, farský administrátor, rektor kostola,  

  duchovný rehoľnej spoločnosti 
E. dekan, tajomník arcibiskupského úradu, tajomník biskupského úradu, tajomník biskupa,  

  duchovenský člen ústredia cirkvi, kanonik, člen zboru konzultorov, člen kňazskej (presbyterskej) rady,  
  notár cirkevného súdu, člen diecézneho súdu  

F. pomocný biskup, generálny vikár, biskupský vikár, súdny vikár, vyšší predstavený rehoľných  
  spoločenstiev, riaditeľ arcibiskupského úradu, riaditeľ biskupského úradu, kancelár 

G. arcibiskup, diecézny biskup, diecézny administrátor 
 
11. Starokatolícka cirkev na Slovensku:  
C. pomocný duchovný 
D. samostatný duchovný správca, farár 
E. oblastný vikár, dekan, kanonik, tajomník biskupského úradu 
F. generálny vikár, pomocný biskup 
G. biskup, administrátor biskupstva 
 
12. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike:  
A. mašgiach, šochet 
B. šames 
C. kantor 
D. hlavný kantor 
E.  
F. rabín 
G. hlavný rabín 

 
 


