
1
5 039

0
47

2 323
2 008

495
101
27

2 289
556

4 753
284

2 557
1 125
4 867

30
140

4 720
319

3 457
69

156
382

1 948
614

1 334
1 034

914
1 092

856
1 816

59
73

2 404
3 614

436
190

4 714 461
11 511

606

1 SKUPINY FUNKCIÍ DUCHOVNÝCH VYKONÁVAJÚCICH DUCHOVEN SKÚ 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

Počet evidovaných veriacich spolu 38

z toho
veriacich, ktorí vstúpili do cirkvi 39
veriacich, ktorí vystúpili z cirkvi 40

Počet

katechétov 34
učiteľov na cirkevných školách 35
pracovníkov ústredia (biskupstva) 36
iných zamestnancov 37

v tom (z r. 
24)

občanov SR študujúcich v SR 31
občanov SR študujúcich v zahraničí 32
cudzích štátnych príslušníkov 33

v tom (z r. 
24)

denného štúdia 29
diaľkového štúdia 30

v tom (z r. 
24)

mužov 27
žien 28

v tom
pripravujúcich sa na službu duchovného 25
pripravujúcich sa na inú službu 26

Počet duchovných na starobnom alebo invalidnom dôchodku 23
Počet študentov teológie spolu 24

z toho  (z 
r. 1)

s vysokoškolským teologickým vzdelaním 20
s iným vysokoškolským vzdelaním 21
bez vysokoškolského vzdelania 22

z toho  (z 
r. 1)

v produktívnom veku 18
v dôchodkovom veku, ale aktívne pôsobiacich 19

z toho  (z 
r. 1)

občanov SR pôsobiacich v SR 15
občanov SR pôsobiacich v zahraničí 16
cudzích štátnych príslušníkov 17

z toho  (z 
r. 1)

slobodných 13
žijúcich v manželskom zväzku 14

z toho  (z 
r. 1)

mužov 11
žien 12

z toho  (z 
r. 1)

diecéznych (eparchiálnych) 9
rehoľných 10

6
F 7
G 8

z toho1

A 2
B 3
C 4
D 5
E

a

PERSONÁLNE ÚDAJE

Počet aktívne pôsobiacich  duchovných spolu 1

Cirkvi a náboženské spolo čnosti v roku 2007

1. 
MODUL l.r Spolu



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



     9. 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

   10. 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

     11. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republ ike: 
      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

  12. 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

 13. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v S lovenskej republike: 
  A. mašgiach, šochet
  B. šames
  C. kantor
  D. hlavný kantor
  E.
  F. rabín
 G. hlavný rabín



MATERIÁLNE A FINAN ČNÉ ZABEZPEČENIE 

1
2 665
3 833
5 787

18
61

2 114
1 618

245
42

110
74
19

v tis. Sk v Eur
1 1b

660 147 21 912 866

132 776 4 407 356

Spolu
l.r

12

Počet filiálok (fílií) 2
Počet bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa) spolu 3

iných

           z toho dostavaných v sledovanom roku 4

Počet cirkevných škôl spolu

základných

8

6
Počet rozostavaných bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa) 5

11

materských

Počet iných budov 7
Počet farských budov

stredných

14

Príspevok zo 
štátneho rozpo čtu 

na platy duchovných a odvody do fondov

na prevádzku ústredia

13

Cirkvi a náboženské spolo čnosti v roku 2007

2. 
MODUL Spolu

v tom

l.r

a
Počet farností (cirkevných zborov, náboženských obcí) 1

9
10



LITURGICKÉ OBRADY

1
1 173 625

866 890
200 031
104 003

271
2 430

45 295
41 842
3 453

15 391
46 458

Cirkvi a náboženské spolo čnosti v roku 2007

v štátnom jazyku

4
v nemeckom jazyku

3. 
MODUL

v maďarskom jazyku

8v tom
9ostatných

Spolu

v tom

l.r

a

2
v cirkevnoslovanskom jazyku 3

6
5

Počet bohoslužieb (omše, liturgie, služby Božie ...) s polu

v inom jazyku (akom) :

1

Počet cirkevných pohrebov 11
Počet cirkevných sobášov 10

Počet krstov spolu 7
detí do 7 rokov


