
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Registrované ŠÚ SR 

č. Vk 380/2011 zo 4. 11. 2010

Spravodajská jednotka doručí
výkaz   do  15. februára

nasledujúceho roka 0 1 1 1 1 2
1 x Ministerstvu kultúry SR
      cirkevný odbor S
      Námestie SNP 33 0 3
      813 31  Bratislava  1

0 4 S K

( vrátane mestskej časti )

Pečiatka a podpis štatutára:

E-mail:

Vážený respondent,

Spôsob vyp ĺňania záhlavia výkazu:

V riadku 01
IČO – vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie. Ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch 
miestach nuly;

V riadku 03
Kód Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE  – vypĺňa sa podľa prevažujúcej činnosti danej organizácie
(vyp ĺňajte  zľava);SK NACE  je vystavený na adrese www.culture.gov.sk  pod odkazom Štatistika kultúry .

V riadku 04
Kód štatistickej územnej jednotky - vypĺňajte zľava; zoznam kódov štatistických územných jednotiek je vystavený
na adrese www.culture.gov.sk  pod odkazom Štatistika kultúry .

 @

Klapka:

SK NACE

I.  r. Kód štatistickej územnej jednotky

Cirkev

I.  r.

za rok 

Cirkev  - 1 = Apoštolská cirkev na Slovensku, 2 = Bratská jednota baptistov v SR, 3 = Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské 
združenie, 4 = Cirkev bratská v SR, 5 = Cirkev československá husitská na Slovensku, 6 = Evanjelická cirkev augsburského vyznania 
na Slovensku, 7 = Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, 8 = Gréckokatolícka cirkev v SR, 9 = Kresťanské zbory na 
Slovensku, 10 = Náboženská spol. Jehovovi svedkovia v SR, 11 = Novoapoštolská cirkev v SR, 12 = Pravoslávna cirkev na Slovensku, 
13 = Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, 14 = Rímskokatolícka cirkev v SR,  15 = Starokatolícka cirkev na Slovensku, 
16 = Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR, 17 = Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR, 18 = Bahájske 
spoločenstvo v SR, 90 = Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. 

Adresa sídla organizácie 

Názov organizácie 

Ministerstvo kultúry SR vykonáva ročné štatistické zisťovanie za účelom získania informácií o činnosti cirkví a náboženských 
spoločností v Slovenskej republike. Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2009 - 
2011. V záujme zabezpečenia objektívnych výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára 
podľa metodických vysvetliviek a o jeho doručenie v stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská 
povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak 
Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť alebo nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto 
štatistického zisťovania, predložte nevyplnený výkaz s písomným uvedením dôvodu. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú 
sa a slúžia výlučne pre potreby Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na 
ďalšiu spoluprácu.

Odoslané (dátum):
E-mailom:

Výkaz zostavil :
(Meno a priezvisko)

post:

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky a Ústav pre vzťahy štátu a cirkví .

Telefón (smerové  č.):

IČO

I. r.

SK NACE (vypísať názov prevažujúcej činnosti  organizácie)  

MINISTERSTVO KULTÚRY

O CIRKVI 

KULT (MK SR)   15 - 01

A NÁBOŽENSKEJ SPOLO ČNOSTI 

ROČNÝ VÝKAZ

2011

Rok Mesiac

Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.     
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 



KULT (MK SR)   15 - 01

PERSONÁLNE ÚDAJE

1

0

0

žien
v tom (z r. 24)

denného štúdia

30

29

diaľkového štúdia

Kontrolný sú čet (r. 1 až 40) 99

32

31

občanov SR študujúcich v zahraničí

cudzích štátnych príslušníkov 33

Počet

katechétov

v tom (z r. 24)

34

v tom
pripravujúcich sa na službu duchovného

26

27

pripravujúcich sa na inú službu

mužov

občanov SR študujúcich v SR

28

v tom (z r. 24)

Spolu

z toho 5D

E

7

2

B

l.r

a

8

A

G

F

1. 
MODUL

3

C

6

4

Počet aktívne pôsobiacich  duchovných spolu 1

10
z toho  (z r. 1)

diecéznych (eparchiálnych)

rehoľných

9

slobodných 13
z toho  (z r. 1)

z toho  (z r. 1)
mužov

žien 12

11

žijúcich v manželskom zväzku 14

36

35

z toho  (z r. 1)
v produktívnom veku 18

v dôchodkovom veku, ale aktívne pôsobiacich 19

Počet duchovných na starobnom alebo invalidnom dôchodku 23

25

učiteľov na cirkevných školách

z toho  (z r. 1)

občanov SR pôsobiacich v SR 15

cudzích štátnych príslušníkov 17

občanov SR pôsobiacich v zahraničí 16

Počet študentov teológie spolu 24

z toho  (z r. 1)

s vysokoškolským teologickým vzdelaním 20

s iným vysokoškolským vzdelaním 21

bez vysokoškolského vzdelania 22

Počet evidovaných veriacich spolu 38

pracovníkov ústredia (biskupstva)

z toho
veriacich, ktorí vstúpili do cirkvi 39

veriacich, ktorí vystúpili z cirkvi 40

iných zamestnancov 37



KULT (MK SR)   15 - 01

MATERIÁLNE A FINAN ČNÉ ZABEZPEČENIE 

1

0

0

1 Údaje vypĺňa Cirkevný odbor MK SR.

2. 
MODUL Spolu

v tom

l.r

a

Počet farností (cirkevných zborov, náboženských obcí) 1

9

10

Kontrolný sú čet (r. 1 až 14) 99

13

14

Príspevok zo 
štátneho 

rozpočtu (v Eur)

na platy duchovných a odvody do fondov1

na prevádzku ústredia1 

Počet rozostavaných bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa) 5

11

materských

Počet iných budov 7

Počet farských budov 6

iných

základných

12

Počet cirkevných škôl spolu 8

stredných

           z toho dostavaných v sledovanom roku 4

Počet filiálok (fílií) 2

Počet bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa) spolu 3



KULT (MK SR)   15 - 01

LITURGICKÉ OBRADY

1
0

0

0

3. 
MODUL l.r Spolu

a

Počet bohoslužieb (omše, liturgie, služby Božie ...) spolu 1

v tom

v štátnom jazyku 2

5v nemeckom jazyku

Kontrolný sú čet (r. 1 až 11) 99

v inom jazyku (akom) : 6

Počet krstov spolu 7

8

10

detí do 7 rokov

Počet cirkevných sobášov

v cirkevnoslovanskom jazyku

Počet cirkevných pohrebov 11

ostatných 9
v tom

v maďarskom jazyku 4

3



1

2

Vyplnený čas musí byť väčší ako nula a počet minút nesmie byť väčší ako 59!

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na 
vyplnenie tohto štatistického formulára z 
podkladov štatistickej evidencie.

hodiny

minúty

4. 
MODUL



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

SKUPINY FUNKCIÍ DUCHOVNÝCH VYKONÁVAJÚCICH DUCHOVENS KÚ 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 Slov ensku:  
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 oblas ť:  
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 kres ťanská 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 Sl ovenskej republike:  
A. mašgiach, šochet 
B. šames 
C. kantor 
D. hlavný kantor 
E.  
F. rabín 
G. hlavný rabín 

 
 


