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ROČNÝ VÝKAZ
O CIRKVI A NÁBOŽENSKEJ SPOLOČNOSTI

č. Vk. 1087/21 z 1. 10. 2020

za rok 2021

Spravodajská jednotka vyplní
výkaz v elektronickom
štatistickom systéme MK SR
v termíne do 1. marca 2022

Ochrana dôverných údajov je zaručená v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
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1. Modul
Personálne údaje
Počet aktívne pôsobiacich duchovných spolu
A
B
C
z toho*
D
E
F
G
diecéznych (eparchiálnych)
z toho (z r. 1)
rehoľných
muži
v tom (z r. 1)
ženy
slobodných
z toho (z r. 1)
žijúcich v manželskom zväzku
občanov SR pôsobiacich v SR
z toho (z r. 1)
občanov SR pôsobiacich v zahraničí
cudzích štátnych príslušníkov pôsobiacich v SR
v produktívnom veku
z toho (z r. 1)
v dôchodkovom veku, ale aktívne pôsobiacich
s vysokoškolským teologickým vzdelaním
z toho (z r. 1)
s iným vysokoškolským vzdelaním
bez vysokoškolského vzdelania
Počet duchovných na starobnom alebo invalidnom dôchodku
Počet študentov teológie spolu
pripravujúcich sa na službu duchovného
v tom
pripravujúcich sa na inú službu
mužov
v tom (z r. 24)
žien
denného štúdia
v tom (z r. 24)
diaľkového štúdia
občanov SR študujúcich v SR
v tom (z r. 24)
občanov SR študujúcich v zahraničí
cudzích štátnych príslušníkov študujúcich v SR
Počet rehoľníkov spolu
novicov
v tom (z r. 34)
s dočasnou profesiou
s doživotnou profesiou
mužov
v tom (z r. 34)
žien
občanov SR pôsobiacich v SR
v tom (z r. 34)
občanov SR pôsobiacich v zahraničí
cudzích štátnych príslušníkov pôsobiacich v SR
v produktívnom veku
v tom (z r. 34)
v dôchodkovom veku
predstavených
z toho (z r. 34)
vyšších predstavených
nepoberajúcich žiaden príjem
katechétov
učiteľov na cirkevných školách
Počet
organistov, kantorov
pracovníkov ústredia (biskupstva)
iných zamestnancov
Počet evidovaných veriacich spolu
z toho veriaci, ktorí vstúpili do cirkvi
Počet veriacich, ktorí vystúpili z cirkvi

I.r.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Spolu
1
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2. Modul
Materiálne a finančné zabezpečenie
I.r.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Počet farností (cirkevných zborov, náboženských obcí)
Počet filiálok (fílií)
Počet bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa) spolu
dostavaných v sledovanom roku
z toho (z r. 3)
so zabezpečeným bezbariérovým vstupom
Počet rozostavaných bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa)
Počet farských budov
Počet iných budov spolu
z toho využívaných komerčne
Počet cirkevných škôl spolu
materských
základných
v tom
stredných
iných
na platy duchovných a odvody do fondov
Príspevok zo štátneho
rozpočtu (v EUR)*
na prevádzku ústredia
*Údaje vypĺňa cirkevný odbor MK SR.

3. Modul
Liturgické obrady
I.r.
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Počet bohoslužieb (omše, liturgie, služby Božie ...) spolu
v štátnom jazyku
v cirkevnoslovanskom jazyku
v maďarskom jazyku
v nemeckom jazyku
v rómskom
v hebrejskom
v chorvátskom
v tom
v poľskom
v latinskom
v gréckom
v anglickom
v kórejskom
kombinácia slovenský a maďarský jazyk
iný jazyk
z toho (z r. 1)
v posunkovej reči pre nepočujúcich
Počet krstov spolu
detí do 7 rokov
v tom
ostatných
Počet cirkevných sobášov
Počet cirkevných pohrebov

Spolu
1

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

hodiny
minúty

I.r.
a
1
2

Spolu
1

Spolu
1
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METODICKÉ VYSVETLIVKY K OBSAHU VÝKAZU KULT 15 – 01
O CIRKVI A NÁBOŽENSKEJ SPOLOČNOSTI
Spravodajskými jednotkami sú ústredia cirkví a náboženských spoločností registrované 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.
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“.

IDENTIFIKAČNÁ STRANA
Na identifikačnej strane sa uvádzajú základné údaje o cirkvi a náboženskej spoločnosti ako spravodajskej jednotke (názov,
sídlo, IČO).
SK NACE - generuje sa SK NACE podľa hlavnej činnosti spravodajskej jednotky.

1.
MODUL
riadky
1 až 8
riadky
9 a 10
riady
11 a 12
riadky
13 a 14
riadky
15 až 17
riadky
18 až 19
riadky
20 až 22
riadok 23
riadky
24 až 26
riadky
27 a 28
riadky
29 a 30
riadky
31 až 33
riadok 34
riadky
35 až 37
riadky
38 a 39
riadok

PERSONÁLNE ÚDAJE
Počet aktívne pôsobiacich duchovných.
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.
Počet aktívne pôsobiacich duchovných – diecéznych a rehoľných: vypĺňa iba Rímskokatolícka cirkev,
Gréckokatolícka cirkev a Pravoslávna cirkev.
Uvádza sa počet aktívne pôsobiacich duchovných žien a mužov.
Uvádza sa počet aktívne pôsobiacich duchovných slobodných a žijúcich v manželskom zväzku.
Uvádza sa počet aktívne pôsobiacich duchovných občanov SR pôsobiacich v SR, počet aktívne pôsobiacich
duchovných občanov SR pôsobiacich v zahraničí, počet aktívne pôsobiacich duchovných cudzích štátnych
príslušníkov pôsobiacich v SR.
Uvádza sa počet aktívne pôsobiacich duchovných v produktívnom veku, počet duchovných v dôchodkovom
veku, ale aktívne pôsobiacich.
Uvádza sa počet aktívne pôsobiacich duchovných s vysokoškolským teologickým vzdelaním, počet aktívne
pôsobiacich duchovných s iným vysokoškolským vzdelaním, počet aktívne pôsobiacich duchovných bez
vysokoškolského vzdelania.
Počet duchovných na starobnom alebo invalidnom dôchodku, ktorí nie sú v pracovnom pomere.
Riadok 24 - Počet študentov teológie spolu – je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch
25 a 26, spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
Uvádza sa počet študentov teológie pripravujúcich sa na službu duchovného, počet študentov teológie
pripravujúcich sa na inú službu.
Uvádza sa počet študentov teológie v členení na mužov a ženy. Súčet údajov v riadkoch 27 a 28 musí byť
zhodný s údajom v riadku 24.
Uvádza sa počet študentov teológie denného štúdia, počet študentov teológie diaľkového štúdia. Súčet
údajov v riadkoch 29 a 30 musí byť zhodný s údajom v riadku 24.
Uvádza sa počet študentov teológie občanov SR študujúcich v SR, počet študentov teológie občanov SR
študujúcich v zahraničí, počet študentov teológie cudzích štátnych príslušníkov študujúcich v SR. Súčet údajov
v riadkoch 31 až 33 musí byť zhodný s údajom v riadku 24.
Riadok 34 - Počet rehoľníkov spolu – je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch 35
až 37, spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
Uvádza sa počet rehoľníkov novicov, počet rehoľníkov s dočasnou profesiou, počet rehoľníkov s doživotnou
profesiou. Súčet údajov v riadkoch 35 až 37 musí byť zhodný s údajom v riadku 34.
Uvádza sa počet rehoľníkov mužov a žien. Súčet údajov v riadkoch 38 a 39 musí byť zhodný s údajom v riadku
34.
Uvádza sa počet rehoľníkov občanov SR pôsobiacich v SR, počet rehoľníkov občanov SR pôsobiacich
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40 až 42
riadky
43 a 44
riadky
45 až 47

riadky
48 až 52

riadky
53 a 54
riadok 55

2.
MODUL
riadok 1
riadok 2
riadky
3 až 5
riadok 6
riadok 7
riadky
8a9
riadky
10 až 14
riadky
15 a 16

3.
MODUL

riadky
1 až 16

riadky
17 až 19
riadok 20
riadok 21

4.
MODUL
riadky
1a2

v zahraničí, počet rehoľníkov cudzích štátnych príslušníkov pôsobiacich v SR. Súčet údajov v riadkoch 40 až 42
musí byť zhodný s údajom v riadku 34.
Uvádza sa počet rehoľníkov v produktívnom veku, počet rehoľníkov v dôchodkovom veku. Súčet údajov
v riadkoch 43 a 44 musí byť zhodný s údajom v riadku 34.
Uvádza počet rehoľníkov predstavených, počet rehoľníkov vyšších predstavených, počet rehoľníkov
nepoberajúcich žiaden príjem. Súčet údajov v riadkoch 45 až 47 musí byť zhodný s údajom v riadku 34.
Uvádza sa počet katechétov.
Uvádza sa počet učiteľov na cirkevných školách.
Uvádza sa počet organistov, kantorov.
Uvádza sa počet pracovníkov ústredia: údaje v r. 1 a 51 nemôžu byť menšie ako údaje z Výkazu o vyplatených
mzdách, predkladaného cirkevnému odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Uvádza sa počet iných zamestnancov.
Počet evidovaných veriacich spolu - uvádza sa údaj podľa vlastnej evidencie (matriky) k 31. 12. príslušného
roka, ak údaje nie sú k dispozícii, uvádza sa údaj z posledného sčítania ľudu,
z nich sa uvádza počet veriacich, ktorí vstúpili do cirkvi - uvádza sa počet veriacich, ktorí sa stali členmi cirkvi
v príslušnom roku vrátane tých, ktorí prestúpili z inej cirkvi.
Počet veriacich, ktorí vystúpili z cirkvi - uvádza sa počet veriacich, ktorí vystúpili z cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti v príslušnom roku.

MATERIÁLNE A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE
Uvádza sa počet farností (cirkevných zborov, náboženských obcí).
Uvádza sa počet filiálok (fílií).
Uvádza sa počet bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa) spolu.
Z nich sa osobitne uvádza počet bohoslužobných objektov dostavaných v sledovanom roku a počet
bohoslužobných objektov so zabezpečeným bezbariérovým vstupom.
Uvádza sa počet rozostavaných bohoslužobných objektov (chrám, kostol, kaplnka, modlitebňa).
Uvádza sa počet farských budov.
Uvádza sa počet iných budov spolu.
Z nich sa osobitne uvádzajú budovy využívané komerčne.
Riadok 10 - Počet cirkevných škôl spolu – je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch 11
až 14, spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
Uvádza sa počet cirkevných škôl materských, základných, stredných a iných.
Údaje vypĺňa cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky - uvádza sa príspevok zo štátneho
rozpočtu, finančné objemy sa uvádzajú v EUR.

LITURGICKÉ OBRADY
Riadok 1 - Počet bohoslužieb spolu – je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch 2 až 15,
spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
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.
V riadkoch 2 až 15 sa uvádza počet bohoslužieb v členení podľa jazykov, v ktorých sú konané.
V riadku 16 sa z celkového počtu uvádza počet bohoslužieb, ktoré boli konané v posunkovej reči pre
nepočujúcich.
Riadok 17 - Počet krstov spolu - je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch 18 a 19,
spravodajská jednotka ho nevypĺňa.
V riadkoch 18 a 19 sa osobitne uvádza počet krstov detí do 7 rokov a počet krstov ostatných.
Uvádza sa počet cirkevných sobášov.
Uvádza sa počet cirkevných pohrebov.

ČAS POTREBNÝ NA VYPLNENIE VÝKAZU
Uvádza sa čas potrebný na vyplnenie výkazu vrátane času potrebného na vyhľadanie a sumarizáciu údajov
v hodinách a minútach. Ak je čas uvedený len v minútach, je potrebné v riadku „hodiny“ uviesť nulu
alebo naopak.
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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
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

