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1. Modul 
Personálne údaje 

 I.r. Spolu 

a 1 

Počet aktívne pôsobiacich duchovných spolu 1 5 006 

z toho* 

A 2  

B 3 63 

C 4 1 995 

D 5 2 061 

E 6 603 

F 7 154 

G 8 34 

z toho (z r. 1) 
diecéznych (eparchiálnych) 9 2 426 

rehoľných 10 603 

v tom (z r. 1) 
muži 11 4 666 

ženy 12 340 

z toho (z r. 1) 
slobodných 13 3 028 

žijúcich v manželskom zväzku 14 1 929 

z toho (z r. 1) 

občanov SR pôsobiacich v SR 15 4 662 

občanov SR pôsobiacich v zahraničí 16 42 

cudzích štátnych príslušníkov pôsobiacich v SR 17 293 

z toho (z r. 1) 
v produktívnom veku 18 3 427 

v dôchodkovom veku, ale aktívne pôsobiacich 19 486 

z toho (z r. 1) 

s vysokoškolským teologickým vzdelaním 20 3 503 

s iným vysokoškolským vzdelaním 21 266 

bez vysokoškolského vzdelania 22 120 

Počet duchovných na starobnom alebo invalidnom dôchodku 23 533 

Počet študentov teológie spolu 24 714 

v tom 
pripravujúcich sa na službu duchovného 25 497 

pripravujúcich sa na inú službu 26 217 

v tom (z r. 24) 
mužov 27 584 

žien 28 130 

v tom (z r. 24) 
denného štúdia 29 653 

diaľkového štúdia 30 61 

v tom (z r. 24) 

občanov SR študujúcich v SR 31 541 

občanov SR študujúcich v zahraničí 32 48 

cudzích štátnych príslušníkov študujúcich v SR 33 125 

Počet rehoľníkov spolu 34 2 740 

v tom (z r. 34) 

novicov 35 32 

s dočasnou profesiou 36 102 

s doživotnou profesiou 37 2 606 

v tom (z r. 34) 
mužov 38 854 

žien 39 1 886 

v tom (z r. 34) 

občanov SR pôsobiacich v SR 40 2 314 

občanov SR pôsobiacich v zahraničí 41 332 

cudzích štátnych príslušníkov pôsobiacich v SR 42 94 

v tom (z r. 34) 
v produktívnom veku 43 1 864 

v dôchodkovom veku 44 876 

z toho (z r. 34) 

predstavených 45 348 

vyšších predstavených 46 76 

nepoberajúcich žiaden príjem 47 200 

Počet 

katechétov 48 2 763 

učiteľov na cirkevných školách 49 4 853 

organistov, kantorov 50 4 451 

pracovníkov ústredia (biskupstva) 51 535 

iných zamestnancov 52 826 

Počet evidovaných veriacich spolu 53 4 058 274 

             z toho veriaci, ktorí vstúpili do cirkvi 54 7 293 

Počet veriacich, ktorí vystúpili z cirkvi 55 1 022 
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               *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 
 
4. 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 
 
5. 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 
 
6. 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 
 
7. 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 
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 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 
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2. Modul 
Materiálne a finančné zabezpečenie 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

Počet farností (cirkevných zborov, náboženských obcí) 1 2 686 

Počet filiálok (fílií) 2 3 427 

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

3 6 296 

z toho (z r. 3) 
dostavaných v sledovanom roku 4 8 

so zabezpečeným bezbariérovým vstupom 5 2 201 

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

6 42 

Počet farských budov 7 2 153 

Počet iných budov spolu 8 2 319 

z toho využívaných komerčne 9 306 

Počet cirkevných škôl spolu 10 338 

v tom 

materských 11 102 

základných 12 123 

stredných 13 87 

iných 14 26 

Príspevok zo štátneho  
rozpočtu (v EUR)*  

na platy duchovných a odvody do fondov 15 49 276 196 

na prevádzku ústredia 16 1 581 723 
 

*Údaje vypĺňa Cirkevné oddelenie MK SR. 
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3. Modul 
Liturgické obrady 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

Počet bohoslužieb (omše, liturgie, služby Božie ...) spolu 1 1 259 811 

v tom 

v štátnom jazyku 2 961 853 

v cirkevnoslovanskom jazyku 3 193 271 

v maďarskom jazyku 4 90 907 

v nemeckom jazyku 5 187 

v rómskom 6 6 405 

v hebrejskom 7 630 

v chorvátskom 8 272 

v poľskom 9 86 

v latinskom 10 1 248 

v gréckom 11  

v anglickom 12 821 

v kórejskom 13 90 

kombinácia slovenský a maďarský jazyk 14 3 403 

iný jazyk 15 638 

z toho  (z r.1) v posunkovej reči pre nepočujúcich 16 679 

Počet krstov spolu 17 41 355 

v tom 
detí do 7 rokov 18 38 986 

ostatných 19 2 369 

Počet cirkevných sobášov 20 10 635 

Počet cirkevných pohrebov 21 45 786 

 

 

 

4. Modul 
Čas potrebný na vyplnenie výkazu 

 

 
I.r. Spolu 

a 1 

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

hodiny 1 1 

minúty 2 35 

  


