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Smernica č. 13/2021
o evidencii právnických osôb podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery
a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Ministerka kultúry Slovenskej republiky podľa článku 6 ods. 2 písm. g) Organizačného
poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2099/2021-110/8314 z 31. marca
2021, ktorý je súčasťou príkazu ministra č. 4/2021, s cieľom upraviť podmienky evidencie
právnických osôb podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení
cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cirkvách“), vydáva túto smernicu:

Článok 1
Základné ustanovenia
(1)
Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „cirkevný
odbor“) vedie evidenciu právnických osôb podľa § 19 ods. 1 zákona o cirkvách (ďalej len
„evidencia“).
(2)
Právnické osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o cirkvách (ďalej len „cirkevná právnická
osoba“), ktoré sa zapisujú do evidencie, sú
a) registrované cirkvi a náboženské spoločnosti (ďalej len „cirkev a náboženská
spoločnosť“),1)
b) združenia cirkví a náboženských spoločností,
c) právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví
a náboženských spoločností, a ktorými sú:
1. organizačné zložky cirkví a náboženských spoločností s právnou subjektivitou,
napríklad biskupstvá, eparchie, dištrikty, senioráty, farnosti, cirkevné zbory,
náboženské obce a pod.,
2. komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá,
3. účelové zariadenia a ostatné subjekty.
(3)
Evidencia má deklaratórny charakter. Údaje zapísané v evidencii sa považujú za
úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak.
(4)
Evidencia je zdrojovým registrom,2) z ktorého cirkevný odbor poskytuje údaje do
Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register
právnických osôb“).3)

1 § 4 ods. 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
2 § 49 ods. 1 písm. f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona
č. 273/2015 Z. z.
3 Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok 2
Rozsah údajov vedených v evidencii
(1)

V evidencii sa vedú tieto údaje o cirkvách a náboženských spoločnostiach:
a) názov,
b) adresa sídla ústredia na území Slovenskej republiky,
c) identifikačné číslo organizácie (IČO) pridelené Štatistickým úradom Slovenskej
republiky,
d) dátum a číslo rozhodnutia o registrácii alebo iné registračné číslo,
e) základný dokument (najmä štatút, poriadok, stanovy),
f) označenie štatutárneho orgánu, vrátane identifikačných údajov štatutárneho
orgánu alebo členov štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia alebo rodné číslo, názov funkcie, dátum vzniku funkcie a rozsah
oprávnenia konať za cirkev a náboženskú spoločnosť,
g) nezahladené tresty uložené im súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty
postihujúce ich právnych nástupcov.

(2)

V evidencii sa vedú tieto údaje o združeniach cirkví a náboženských spoločností:
a) názov,
b) adresa sídla na území Slovenskej republiky,
c) identifikačné číslo organizácie (IČO) pridelené Štatistickým úradom Slovenskej
republiky,
d) dátum a registračné číslo zaevidovania ,
e) názov a identifikačné číslo organizácie (IČO) cirkvi a náboženskej spoločnosti alebo
ich zložiek, ktoré sú zriaďovateľom alebo členom združenia,
f) základný dokument združenia (najmä štatút, poriadok, stanovy),
g) označenie štatutárneho orgánu, vrátane identifikačných údajov štatutárneho
orgánu alebo členov štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia alebo rodné číslo, názov funkcie, dátum vzniku funkcie a rozsah
oprávnenia konať za združenie,
h) nezahladené tresty uložené im súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty
postihujúce jeho právnych nástupcov.

(3)
V evidencii sa vedú tieto údaje o organizačnej zložke cirkvi a náboženskej
spoločnosti:
a) názov,
b) adresa sídla,
c) identifikačné číslo organizácie (IČO) pridelené Štatistickým úradom Slovenskej
republiky,
d) dátum a registračné číslo zaevidovania,
e) názov a identifikačné číslo organizácie (IČO) cirkvi a náboženskej spoločnosti,
ktorej je organizačnou zložkou,
f) názov a identifikačné číslo organizácie (IČO) zriaďovateľa alebo nadriadeného
orgánu,
g) základný dokument organizačnej zložky cirkvi a náboženskej spoločnosti (najmä
štatút, poriadok, stanovy), ak bol vydaný alebo zriaďovacia listina, dekrét, alebo iný
doklad o zriadení subjektu s právnou subjektivitou príslušným orgánom cirkvi
a náboženskej spoločnosti,
h) označenie štatutárneho orgánu, vrátane identifikačných údajov štatutárneho
orgánu alebo členov štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia alebo rodné číslo, názov funkcie, dátum vzniku funkcie a rozsah
oprávnenia konať za organizačnú zložku,
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i)

nezahladené tresty uložené jej súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty
postihujúce jej právnych nástupcov.

(4)
V evidencii sa vedú tieto údaje o reholi, komunite, spoločnosti a obdobnom
spoločenstve:
a) názov,
b) adresa sídla,
c) identifikačné číslo organizácie (IČO) pridelené Štatistickým úradom Slovenskej
republiky,
d) dátum a registračné číslo zaevidovania,
e) názov a identifikačné číslo organizácie (IČO) cirkvi a náboženskej spoločnosti,
ktorej je súčasťou a od ktorej odvodzuje svoju právnu subjektivitu,
f) doklad o zriadení subjektu s právnou subjektivitou príslušným orgánom cirkvi
a náboženskej spoločnosti alebo súhlas s pôsobením na území Slovenskej
republiky vydaný kompetentným orgánom cirkvi a náboženskej spoločnosti,
g) základný dokument (najmä štatút, poriadok, stanovy),
h) označenie štatutárneho orgánu, vrátane identifikačných údajov štatutárneho
orgánu alebo členov štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia alebo rodné číslo, názov funkcie, dátum vzniku funkcie a rozsah
oprávnenia konať za spoločenstvo,
i) nezahladené tresty uložené mu súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané
tresty postihujúce jeho právnych nástupcov.
(5)
V evidencii sa vedú tieto údaje o účelovom zariadení a ostatných subjektoch cirkví
a náboženských spoločností s právnou subjektivitou:
a) názov,
b) adresa sídla,
c) identifikačné číslo organizácie (IČO) pridelené Štatistickým úradom Slovenskej
republiky,
d) dátum a registračné číslo zaevidovania,
e) názov a identifikačné číslo organizácie (IČO) cirkvi a náboženskej spoločnosti,
ktorej je súčasťou, a od ktorej odvodzuje svoju právnu subjektivitu,
f) názov a identifikačné číslo organizácie (IČO) zriaďovateľa,
g) doklad o zriadení subjektu s právnou subjektivitou príslušným orgánom cirkvi
a náboženskej spoločnosti,
h) základný dokument (najmä štatút, poriadok, stanovy),
i) označenie štatutárneho orgánu subjektu, vrátane identifikačných údajov
štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko,
dátum narodenia alebo rodné číslo, názov funkcie, dátum vzniku funkcie a rozsah
oprávnenia konať za subjekt,
j) nezahladené tresty uložené mu súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané
tresty postihujúce jeho právnych nástupcov.

Článok 3
Konanie o evidencii
(1)
Cirkevný odbor zaeviduje cirkevnú právnickú osobu podľa článku 1 ods. 2 písm. b)
alebo c), ak bola žiadosť o zaevidovanie podaná
a) príslušným orgánom cirkvi a náboženskej spoločnosti, od ktorej právnická osoba
odvodzuje svoju právnu subjektivitu,
b) zriaďovateľom cirkevnej právnickej osoby alebo
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c) štatutárnym orgánom cirkevnej právnickej osoby, o ktorej evidenciu ide.
(2)
Cirkevnú právnickú osobu podľa článku 1 ods. 2 písm. a) zaeviduje cirkevný odbor
do evidencie po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o registrácii cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti, pričom vychádza z údajov, ktoré boli uvedené v návrhu na ich
registráciu podľa § 12 a 13 zákona o cirkvách.
(3)

Cirkevný odbor zaeviduje cirkevnú právnickú osobu, ak žiadosť o zaevidovanie
a) združenia cirkví a náboženských spoločností obsahuje údaje podľa článku 2 ods. 2
písm. a), b) a e) až g),
b) organizačnej zložky cirkevnej právnickej osoby obsahuje údaje podľa článku 2 ods.
3 písm. a), b) a e) až h),
c) rehole, komunity, spoločnosti a obdobného spoločenstva obsahuje údaje podľa
článku 2 ods. 4 písm. a), b) a e) až h),
d) účelového zariadenia a ostatného subjektu cirkví a náboženských spoločností
s právnou subjektivitou obsahuje údaje podľa článku 2 ods. 5 písm. a), b) a e) až i).

(4)
Cirkevný odbor zaeviduje cirkevnú právnickú osobu, ak sú splnené tieto ďalšie
podmienky:
a) názov cirkevnej právnickej osoby je odlišný od názvu právnickej osoby, ktorá už
vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky; cirkevný odbor môže
zaevidovať aj skrátený alebo alternatívny názov, ak taký cirkevná právnická osoba
používa podľa svojho základného dokumentu alebo vnútorných predpisov,
b) uvedená adresa sídla cirkevnej právnickej osoby obsahuje názov ulice alebo
námestia alebo iného verejného priestranstva obce resp. jej časti, súpisné číslo,
orientačné číslo, názov obce, PSČ,
c) žiadosť o zaevidovanie cirkevnej právnickej osoby, ako aj kompletný základný
dokument tejto právnickej osoby, sú podané v štátnom jazyku alebo v inom ako
štátnom jazyku s úradne overeným prekladom týchto dokumentov do štátneho
jazyka,
d) ustanovenia základného dokumentu nie sú v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky,
e) žiadosť o zaevidovanie cirkevnej právnickej osoby je podaná v listinnej podobe
alebo elektronickej podobe.4)
(5)
Ak je žiadosť o zaevidovanie cirkevnej právnickej osoby doručená cirkevnému
odboru do 30 dní od vzniku právnickej osoby, cirkevný odbor zaeviduje cirkevnú právnickú
osobu k dátumu jej vzniku, inak ku dňu doručenia úplnej žiadosti o jej zaevidovanie
cirkevnému odboru.
(6)
Ak žiadosť o zaevidovanie cirkevnej právnickej osoby nespĺňa všetky náležitosti
podľa odseku 3 a 4 alebo bola podaná neoprávnenou osobou, cirkevný odbor do desiatich
pracovných dní od doručenia žiadosti vyzve osobu, ktorá žiadosť podala, na jej opravu
alebo doplnenie s určením termínu na opravu alebo doplnenie žiadosti alebo osobe
oznámi, že nie je oprávnenou osobou na podanie žiadosti. Ak osoba žiadosť v určenej
lehote neopraví alebo nedoplní, cirkevný odbor subjekt nezaeviduje.
(7)
Cirkevný odbor vykoná zmeny údajov v evidencii na základe žiadosti o zaevidovanie
zmien, ktorú podá príslušná cirkev a náboženská spoločnosť alebo oprávnená osoba
4 § 28 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
predpisov.
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podľa odseku 1. Na zaevidovanie zmeny údajov v evidencii sa použijú primerane
ustanovenia tohto článku a článku 2.
(8)
Cirkevný odbor po zaevidovaní cirkevnej právnickej osoby poskytne údaje
o cirkevnej právnickej osobe do registra právnických osôb a do desiatich pracovných dní
od zaevidovania cirkevnej právnickej osoby vystaví doklad o zaevidovaní, ktorý zašle tejto
cirkevnej právnickej osobe.

Článok 4
Výmaz z evidencie
(1)
Cirkevný odbor vymaže z evidencie cirkevnú právnickú osobu na základe
oznámenia o jej zániku, ktoré predložila cirkev a náboženská spoločnosť alebo osoba
podľa článku 3 ods. 1. Cirkevný odbor vymaže cirkevnú právnickú osobu ku dňu doručenia
oznámenia o jej zániku.
(2)
Ak cirkevný odbor vymaže z evidencie cirkev alebo náboženskú spoločnosť, vymaže
z evidencie súčasne všetky cirkevné právnické osoby, ktoré od cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti odvodzujú svoju právnu subjektivitu.

Článok 5
Zoznam evidovaných subjektov a výpis z evidencie
(1)
Cirkevný odbor vedie zoznam zaevidovaných cirkevných právnických osôb (ďalej
len „zoznam“), ktorý je verejne prístupný, s výnimkou zverejnenia osobných údajov.
(2)
Cirkevný odbor zverejní zoznam na webovom sídle Ministerstva kultúry SR
v štruktúre: identifikačné číslo organizácie (IČO), názov, adresa sídla a dátum zaevidovania
cirkevnej právnickej osoby. Cirkevný odbor zoznam pravidelne aktualizuje.
(3)
Cirkevný odbor na základe žiadosti vystaví potvrdenie o evidencii cirkevnej
právnickej osoby, ktoré je úradným výpisom z evidencie alebo doklad o tom, že v nej
určitý zápis nie je.
(4)
Potvrdenie o evidencii cirkevnej právnickej osoby obsahujúce osobné údaje ich
štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu sa vystaví len dotknutej osobe
alebo orgánu verejnej moci.

Článok 6
Prechodné ustanovenia
(1)
Subjekty zaevidované pred dátumom účinnosti tejto smernice sú zaevidované
cirkevné právnické osoby podľa tejto smernice.
(2)
Cirkevný odbor v lehote šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tejto smernice vyzve
cirkvi a náboženské spoločnosti na doplnenie chýbajúcich údajov alebo oznámenie
aktuálnych údajov podľa článku 2 tejto smernice.
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Článok 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-33/2001-1
z 10. januára 2001 k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu
od cirkví a/alebo náboženských spoločností.

Článok 8
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Natália Milanová v. r.
ministerka kultúry Slovenskej republiky
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