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Voľ by generálneho 
dozorcu sú ďalší 
rozklad cirkvi

PRÍHOVOR

Sestry a bratia,

keď som pred dvomi rokmi študoval z mne do-
stupných materiálov históriu Slovenskej evan-
jelickej jednoty (SEJ) a pripravoval na október 
2020 program k 100. výročiu jej založenia (bo-
hužiaľ, nemohol sa uskutočniť), dočítal som sa, 
že SEJ ešte za prvej Československej republiky 
mávala pravidelnú prílohu v Evanjelickom posle 
spod Tatier. V časoch jej kulminujúcej aktivity, 
keď bola renomovaným podporným spolkom  
a dokázala si financovať výstavbu novej budovy 
vo Zvolene, kde má dnes sídlo Západný dištrikt 
ECAV (!), to bolo aj pochopiteľné.

Po prevzatí predsedníctva SEJ od brata Jána 
Holčíka v novembri 2019 som si vytýčil niekoľko 
úloh, z ktorých jedna bola s nepravidelnou pra-
videlnosťou vydávať prílohu SEJ. Nutnou pod-
mienkou takejto prílohy je však bohatá činnosť 
a záujem čitateľa o  informácie, no roky 2020  
a 2021 so sebou priniesli dva roky pasivity a nie 
činnosti. Bol som rád aj za občasné články z pro-
stredia SEJ, uverejnené v Lutheruse, na prílohu 
som musel zabudnúť.

Jeseň 2021 priniesla mimoriadnu príležitosť  
pre SEJ. Brat Juraj Čech, autor Otvorenej výzvy 

najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku, 
oslovil SEJ pre spoluprácu na zviditeľnení vý-
zvy. V predsedníctve SEJ sme neváhali a súhlasili 
sme. Brat Juraj Čech mal takto možnosť oprieť 
sa o subjekt s vyše storočnou tradíciou a SEJ do-
stala príležitosť osvojiť si ambiciózny program 
reformy ECAV na Slovensku. 

Osobne som sa veľmi potešil, lebo dlhodobá 
spolupráca medzi subjektmi je iba vtedy, ak sa 
uskutočňuje obojsmerne. A tu som rozpoznal 
úprimnosť brata Čecha a zanietenosť svojich 
kolegov z predsedníctva SEJ a vlastne aj moju.

Mimoriadne číslo Lutherusu síce nie je jeho 
prílohou, na ktorú už tretí rok myslím, verím 
však, že je ačiatkom novej etapy, keď sa SEJ zač- 
ne opäť prihovárať evanjelickému čitateľovi. 
Tomu čitateľovi, ktorý sa neuspokojí s jednofa-
rebnými informáciami, ale chce si urobiť vlastný 
názor. A Otvorená výzva najvyšším predstavite-
ľom ECAV na Slovensku či nedemokratické po-
stupy voči kandidátom na voľbu generálneho 
dozorcu ECAV sú udalosti, ktoré si zaslúžia čita-
teľovu pozornosť.

Sestry a bratia, želám vám pútavé čítanie a po-
kojné chvíle nastupujúcej jari.

Naživo si predstavujem, ako sa na biskup-
ských úradoch oslavuje. Biskupi a tí, ktorí si 
neradi nalievajú čisté víno, sa nepochybne 
tetelia blahom, že nositeľom svetla a soli 
vypálili rybník a na všetkých zástancov sle-
pej spravodlivosti urobili dlhý nos. Vysmiali 
sa im do očí. Kandidačná porada, ktorej 
členmi sú aj spomenutí, vyradila troch no-
minantov na post generálneho dozorcu. 
Urobila tak zo strachu, že by ich ľudia zvolili 
a oni by začali čistiť kalné vody. 

Volebný systém v ECAV je jedným z na-
šich najkrikľavejších lží. Začali ho vo svoj 
prospech prerábať ešte za Júliusa Fila  
a dokonali za Ivana Eľka. A tak sú už asi 
piatykrát po sebe voľby len fraška, v ktorej 
súčasní hodnostári pokladajú ľudí za bez-
právne ovce s povinnosťou voliť, koho im 
cez kandidačnú poradu nastrčia.  A tak sme 
tu mali nelegitímne zvoleného Brozmana, 
ktorý po nejakom utajenom škandále po-
tichu odpochodoval z verejného života 
cirkvi, a máme nelegitímne zvolených funk-
cionárov Eľka, Mihoča, Pankúcha. K nim by 

mali pribudnúť ďalší nelegitímni – Gärtner 
a Vinczeová. Poplatní a neseriózni ľudia, 
ktorí z volieb sami vylúčili svojich súperov. 

Machináciu s volebným systémom pova-
žujem za základné porušenie základných 
ľudských práv. O to strašnejšie je, že sa to 
deje v Evanjelickej cirkvi a. v.  Je to svedec-
tvo o tom, že  Augsburské vyznanie a Luthe-
rove Symbolické knihy sú pre biskupov a fa-
rárov len prežitok, a možno sa nazdávať, že 
ich ani jakživ nečítali. Eľko totiž netuší, kde 
sa píše, že všetka moc pochádza zo zborov.

Onedlho vo voľbách generálneho dozorcu 
by sme mali svojím hlasom dať určitým ľu-
ďom právomoc rozhodovať. Ak nechceme 
prispieť k niečomu, čo je bezduché, márne 
alebo dokonca škodlivé a zhubné, treba 
vedieť, s kým máme tú česť, treba kriticky 
zhodnotiť a jasne pomenovať, čo kto robí.  
K tomu nás vedie samo Písmo. Apoštol nabáda: 
Nezúčastňujte sa na neplodných skutkoch 
tmy, naopak, nazývajte ich pravým menom. 
Keď sa tie veci správne pomenujú, je jasné,  
o čo ide. A kde sa rozjasní, tam je svetlo. 

Ing. Peter Bzduch

Príhovor predsedu 
Slovenskej evanjelickej 
jednoty
k vydaniu mimoriadneho 
čísla Lutherusu

Zaslúžia si 
pozornosť

V tej apoštolovej výzve sa navyše obja-
vuje ešte jedna súvislosť, ktorá je dôležitá 
na to, aby sme Ježišov apel nepochopili po 
svojom. Jasné, kritické slovo vnáša do ži-
vota svetlo. A práve v kázni na hore Ježiš 
pripomína jeho význam pre ľudí okolo nás:  
svieti všetkým v dome, nemá zostať skryté. 
Jeho ukrývaním by sme ľuďom znemožnili 
orientáciu. Jasné pomenovanie zlého je sú-
časťou našej zodpovednosti voči druhým, 
je pre nich pomocou. Práve preto sme sa 
rozhodli spolu s autorom a so signatármi 
Otvorenej výzvy vydať toto mimoriadne 
predvolebné číslo Lutherusu. Aby ste, milí 
čitatelia, poznali, kto na post generálneho 
dozorcu kandiduje. Komu bolo upreté 
právo byť volený a, naopak, prečo sa pred-
kladatelia nespýtali kandidáta Gärtnera,  
ako kšeftoval s  majetkom v mikulášskom 
cirkevnom zbore, ani kandidátky Vincze- 
ovej, prečo chce odobrať právnu subjek-
tivitu cirkevným zborom. Cirkev má byť 
svätá, dnes však je z nej len politická strana. 
Preto nedávajte svojím hlasom za pravdu 
samospravodlivým. Neposväcujme im ich 
súdy slovom Božím. Nenotujme si s pový-
šenými mravokárcami, ktorí o morálke iba 
kážu. Pre nich sú aj perly Božieho zákona 
dobré len na to, aby boli „pevnejší v kram-
flekoch“ svojej zloby. Buďme si istí, že sa 
čoskoro obrátia aj proti nám. Nedovoľme 
to! Škrtnime ich.

Martina Kováčiková
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Kôš zhnitého ovocia
„Vtedy bételský kňaz Amacja poslal izraelskému kráľovi Járobeámovi odkaz: Ámos osno-
val sprisahanie proti tebe uprostred domu izraelského; krajina nevládze uniesť všetky jeho 
reči. Lebo takto hovorí Ámos: Járobeám zahynie mečom a Izrael určite pôjde zo svojej kra-
jiny do zajatia. I povedal Amacja Ámosovi: Videc, choď, uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam 
prorokuj! No v Bételi už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. 
Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hos-
podin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Teraz však čuj slovo Hospodinovo: Ty 
vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izákovmu! Preto takto vraví Hospodin: Tvoja žena bude neviestkou  
v meste, tvoji synovia i tvoje dcéry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou; ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael 
pôjde zo svojej zeme do zajatia.“

Nie je možné veriť a zároveň páchať 
hriech
Milí priatelia, rád by som vám povedal 
príbeh muža, o ktorom ste, myslím, veľa 
nepočuli. Volal sa Ámos, to znamená no-
sič. Možno ste niekedy videli na stanici 
muža, ktorý vezme cestujúcim ťažký 
kufor na plecia a donesie ho až k taxíku. 
Ale Ámos nenosil kufre. Jeho úloha bola 
náročnejšia. Ámos niesol Božie slovo, 
ktoré bolo často ťažšie ako všetky bre-
mená, ktoré si vieme predstaviť. Mal 
svojmu ľudu oznámiť, že na nich Pán Boh 
nechá doľahnúť dôsledky ich zlých činov. 
Ámos mal zlé správy. A to ľudia nemajú 
radi. Veď ho aj vyhnali z kostola, keď sa 
im pokúšal dohovoriť.

Musíme však začať od začiatku. Ámos 
sa narodil neďaleko Betlehema, asi 800 
rokov pred Kristovým príchodom. To 
už je veľmi dávno, ale ako uvidíte, nie-
ktoré veci sa ani za takmer tritisíc rokov 
príliš nezmenili. Ľuďom sa vtedy – po-
dobne ako dnes – darilo pomerne dobre.  
V Izraeli sa mnoho ľudí venovalo ob-
chodu a podnikaniu a mnohí vďaka tomu 
zbohatli. Iní, naopak, veľmi schudobneli. 
Podľa Mojžišovho zákona mal mať každý 
zaručené akési sociálne minimum. Nikto 
nesmel chudobných ľudí pripraviť o ich 
pole, domov a šaty. A predsa sa to stá-
valo. Mocní a bohatí totiž podplatili sud-
cov, a tí im pomohli chudobných ľudí od-
rať do posledného haliera.

Prorok Ámos bol prvý, kto verejne pove-
dal: „Toto sa Pánu Bohu nepáči.“ Možno bol 
dokonca prvý na svete, kto sa verejne za-
stal chudobných a pohrozil bohatým. Upo-
zornil na potrebu sociálnej spravodlivosti. 
Nie je možné, aby bohatí boli stále bohatší 
a chudobní ešte chudobnejší. To bolo od-
vážne slovo, pretože vtedy sa bohatstvo 
považovalo za prejav Božieho požehnania  
a priazne. Chudoba sa chápala ako trest Boží.

Ámos pritom nebol politik. Nechcel 
vyhrať voľby. Nemal žiadne osobné am-

bície. Nikto ho za jeho činnosť neplatil. 
Ámos plnil Božiu úlohu. Prinášal ľuďom 
Božie slovo. Varoval ich pred katastro-
fou. Povzbudzoval ich k náprave. A keď si 
nedali povedať, nechal ich tak a vrátil sa  
k svojim ovciam.

Ale aj keď si vtedy ľudia nedali pove-
dať, Ámosove slová nezanikli. Boli zapí-
sané a už tritisíc rokov sú pre mnohých 
ľudí inšpiráciou a výzvou. Vďaka Ámosovi 
vieme, že nemožno oddeliť vieru v Boha 
a každodenný život. Mnohým by sa pá-
čilo, keby to spolu nijako nesúviselo. Tak 
to totiž bolo v pohanstve. Tam sa mohol 
človek usilovať o Božiu priazeň a požeh-
nanie a nikto sa ho nepýtal, ako zaobchá-
dza so svojimi služobníkmi, ako sa správa 
k manželke a či sa postaral o svojich ro-
dičov. Mnohí by to boli radi zaviedli aj  
v Izraeli. Ale Ámos jasne povedal: „Nie je 
možné veriť v Boha a súčasne niekoho 
podvádzať. Keď ublížiš človeku, ubližuješ 
samotnému Bohu. Keď okradneš suseda, 
okrádaš súčasne aj Pána Boha.“

Boh si na zmenu nepoužíva 
profesionálov
Vďaka Ámosovi vieme, že vo viere sa 
nedá nič predstierať. Hĺbka našej viery sa 
nespozná podľa počtu a dĺžky modlitieb, 
ale podľa toho, ako sa správame k svojim 
blížnym. V tom je biblická viera náročná 
a mnoho ľudí z nej radšej vycúva, než 
aby sa priznali k Bohu. Na druhej strane 
tam, kde ľudia veria v Hospodina, nikto 
sa nemusí báť, že bude mať núdzu a zo-
stane bez pomoci. Keď na to kresťania 
zabudnú, pošle Boh nového Ámosa, ktorý 
im to znovu pripomenie.

Musíme si pritom uvedomiť, že vtedy sa 
ľudia nedelili na veriacich a neveriacich 
ako dnes. Do kostola chodili všetci. Prísť 
do chrámu na bohoslužby bolo rovnako 
samozrejmé, ako sa dnes chodí do práce 
alebo do školy. Všetci sa modlili, odrie-
kavali vyznanie viery, spievali žalmy, pri-

nášali obete a dávali finančné dary. Byť 
kňazom bolo vtedy veľmi príjemné povo-
lanie a všetci si takýchto ľudí vážili. Ámos 
však nebol kňaz. Bol to obyčajný pastier 
oviec. Nemal žiadne školy. Nikto ho ne-
učil skladať si prejavy. Bol to obyčajný ro-
botník, ktorý v lete zveril ovce susedovi  
a šiel oberať figy, aby si trochu privyrobil. 
A práve takého celkom obyčajného člo-
veka si Boh vybral, aby skrze neho ľuďom 
prehovoril do svedomia.

Nie je to zvláštne? Keď chce Pán Boh 
zmeniť svet, nepoužíva na to väčšinou 
profesionálov, ale celkom obyčajných 
ľudí. Možno sa Ámos vyhováral, možno sa 
bránil, že nevie hovoriť a má na starosti 
svoje ovce, ale Pán Boh ho presvedčil, aby 
sa nebál a šiel. A bolo to dobre. Pretože 
práve tým, že bol Ámos amatér a laik, ne-
mohol mu nikto povedať: „Ty hovoríš iba 
to, za čo ťa platia.“

Spomínam si, že ma kedysi hrozne 
naštvalo, keď o mojej pohrebnej kázni 
niekto povedal: „Bodaj by nehovoril  
o Pánu Bohu, keď ho za to platia.“ Ale ne-
mohol som nič namietať. Ja skutočne žijem  
z toho, že vám vykladám Bibliu. Cirkev 
poznala, že je potrebné, aby sa takejto 
práci niekto naplno venoval. Ale práve 
preto je dôležité, aby Božie slovo niesli 
do sveta aj obyčajní ľudia, ktorí z toho, že 
svedčia o Bohu, nič nemajú – iba starosti 
a prácu navyše. Ich svedectvo je tak o to 
presvedčivejšie a naliehavejšie. Nemô-
žeme sa vo všetkom spoliehať len na fa-
rára či sestru zo zboru. Každý z nás by mal 
občas tak ako Ámos opustiť svoje ovce, 
svoje každodenné úlohy v zamestnaní,  
v škole alebo v rodine a dať sa Pánu Bohu 
k dispozícii.

Kňazi sa za kritiku postavili proti nemu
A tak sa Ámos vydal na cestu. Aj keď bol 
doma v Judsku, Hospodin ho poslal do sever-
ného Izraela. V cudzine má človek výhodu, 
že ho nepoznajú a môže prekvapiť. Ale tiež 

Do srdca a mysle

HOMÍLIA

2. nedeľa po Veľkej noci
Ámos 7, 10 – 17
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Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že nám hovoríš pravdu a nie to, čo chceme počuť. Ďakujeme Ti, že nás varuješ pred ná-
sledkami našich chýb skôr, než na nás doľahnú. Prosíme Ťa, aby sme mali silu zmeniť vo svojom živote, čo nie je dobré 
a niekomu škodí. Daj nám odvahu riešiť aj nepríjemné problémy, ktoré stále odkladáme. Daj, aby sme všetci poznali, 
čo od nás očakávaš a čím môžeme Tebe aj druhým urobiť radosť. Amen.

MODLITBA

mu tam môžu povedať: „O takých, ako si ty, 
tu nestojíme. Vráť sa, odkiaľ si prišiel.“

Ámos vstúpil do chrámu v Bételi, kde 
bolo zhromaždených mnoho ľudí a pove-
dal: „Hospodin mi ukázal kobylky, ktoré 
zožerú všetku úrodu.“ Všetci sa vydesili, 
ale Ámos ich upokojil: „Modlil som sa 
k Hospodinovi a On tej pohrome zabránil.“

Na druhý deň prišiel a povedal: „Videl 
som, ako našu krajinu zachvátil požiar. 
Polovica úrody ľahla popolom a v krajine 
nastal hlad.“ Ľudia už chceli utekať do-
mov, aby aspoň niečo zachránili, ale Ámos 
ich znova upokojil: „Modlil som sa k Hos-
podinovi a On mi sľúbil, že Izrael bude 
zachránený.“ Ľudia si znova vydýchli, ale 
nepochopili, aká je situácia vážna.

Tretí deň Ámos znova prehovoril: „Vi-
del som Hospodina, ako stojí s olovnicou 
nad našimi mestami, a všetko, čo je krivé, 
borí a ničí.“ Ľudia však zostávali v pokoji, 
pretože si boli istí, že to zase dobre do-
padne. Ale Ámos povedal: „Keď som pro-
sil Boha o pomoc, povedal mi: Tentoraz 
už svojmu ľudu neprepáčim. Dvakrát sme 
ich varovali, teraz je neskoro. Vaše domy, 
vaše chrámy, vaše bohatstvo – to všetko 
bude zničené a ľud aj s kráľom bude od-
vedený zo svojej krajiny do ďalekej cu-
dziny.“

To bolo vážne slovo. Keď kňazi zistili, že 
im Ámos kazí ich krásne bohoslužby, po-
stavili sa proti nemu. Najvyšší kňaz, me-
nom Amacja, sa na Ámosa tvrdo oboril: 
„Kto myslíš, že ťa má počúvať? Veď hovo-

ríš proti nášmu kráľovi. Varujem ťa! Bu-
deš potrestaný. Vráť sa do svojej krajiny 
a slúž tým, čo ti platia. Tu nemáš čo robiť.“

No Ámos sa nedal. Pred všetkými ľuďmi 
povedal najvyššiemu kňazovi: „Tebe kráľ 
platí za to, čo hovoríš. Ale ja nie som kňaz 
ani prorok z povolania. Neposlal ma sem 
žiadny človek. Mne za moje slová neplatí 
nikto! Posiela ma sám Hospodin. V Jeho 
mene hovorím a žiadneho tvojho ohová-
rania sa nebojím. Ak ma nenecháš na po-
koji, zle skončíš.“

Ľud chce počúvať len pekné reči 
Potom vzal Ámos na trhovisku kôš zhni-
tého, prezretého ovocia, priniesol ho 
do chrámu a povedal: „Takto dopadne 
Izrael, ak si nedáte povedať a budete ďalej 
okrádať svojich blížnych. Možno si dnes 
pripadáte ako zrelé ovocie, ktoré má na 
trhu najvyššiu cenu. Myslíte si, že sa vám 
všetko darí a nikto na vás nemá. Toto ovo-
cie tiež bolo ešte včera krásne a chutné 
a stálo veľa peňazí. Ale dnes je zhnité 
a nikto by ho od vás nekúpil. Rovnako to 
dopadne s vami.“

Ľudia v severnom Izraeli si však pove-
dali: Takého zlého a pomstivého človeka 
počúvať nebudeme. Naši kňazi sú lepší, 
pretože nám nič zlé nehovoria. Vari ne-
prinášame Bohu veľké obete? Vari sa 
nevieme modliť a spievať žalmy? Až do-
teraz sme všetkých nepriateľov zo svojej 
krajiny s Božou pomocou vyhnali. Prečo 
by to malo byť inak?

Foto: gettyimages

Ľudia radšej počúvali láskavú a nádejnú 
kázeň Amacju a Ámosa poslali, odkiaľ 
prišiel. Lenže urobili chybu. Neubehlo ani 
tridsať rokov a na celú ich krajinu prišla 
skaza. Presne tak, ako to Ámos povedal. 
Boli vysídlení do cudzej krajiny a nič po 
nich nezostalo. Všetky luxusné lôžka zo 
slonoviny, všetky pyšné kamenné hrady, 
všetky obchody, trhy a bohato rodiace 
vinice – to všetko spálil vojnový požiar. 
Chrám v Bételi bol zbúraný a ich kráľ 
aj s kňazom Amacjom boli odvedení do 
zajatia, z ktorého sa už nikdy nevrátili. 
Dokonca ani ich deti. Severný Izrael zani-
kol. Pritom boli včas a viackrát varovaní. 
Nielen Ámosom, ale aj Ozeášom a ďalšími 
prorokmi. No nikto z nich nebral Božie 
slovo vážne.

Z toho vidíme, aké je nebezpečné, keď si 
ľudia vyberú kazateľa, učiteľa alebo poli-
tika, ktorý im hovorí, čo sami chcú počuť. 
Nie je dobré, keď nám v kostole hovoria, 
čo sa nám páči, a nič viac od nás nechcú. 
Nie je dobré, keď čítame iba noviny, kde 
píšu to, s čím súhlasíme.

Ľudia sa väčšinou bránia pravde, ktorá 
je im nepríjemná. Mali radi kňaza Amacju, 
pretože im rozprával, akí sú dobrí a ako 
ich Pán Boh miluje. Ámosa vyhnali, pre-
tože pomenoval ich chyby. Múdry človek 
však počúva aj hlasy, ktoré sú mu proti 
srsti. Pravda nás väčšinou bolí a  provo-
kuje, ale keď ju budeme ignorovať, všetko 
bude nakoniec ešte horšie. Pred pravdou 
nemožno strkať hlavu do piesku.

Prorok Ámos raz povedal: „Hľadať 
Pána znamená hľadať dobro.“ Všimnite 
si, že Pána Boha treba stále hľadať. Nedá 
sa uspokojiť s tým, že Ho už dobre po-
známe a vieme, čo od nás očakáva. Každý 
z nás má tendenciu Božiu vôľu si zjedno-
dušiť a zredukovať na to, na čo stačíme 
a čo nás veľa nestojí. Naša viera má sklon 
byť pohodlná a povrchná. Pána Boha však 
treba stále hľadať. V každej dobe od nás 
Boh očakáva niečo iné. Pán Boh je vždy 
o niekoľko krokov pred nami. 

Ani v cirkvi nestačí iba opakovať, na čo 
sme si zvykli. Treba ísť a myslieť stále 
dopredu. Každá doba má svojich Ámosov, 
ktorí nám hovoria nové, často neprí-
jemné, ale dôležité veci. Kiež by sme ich 
ako vtedajší Izrael nevyhnali!

J. Gruber, 
evanjelický a. v. farár v Brne
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KOMENTÁR

Kde nesúťažia myšlienky, 
tam zomiera demokracia
Vlani 13. októbra Lutherus uverejnil prílohu, ktorej súčasťou bola výzva bývalých generálnych dozorcov vedeniu 
ECAV na Slovensku na rokovanie o obrode cirkvi. Vyjadrili v nej obavu z úpadku ECAV a „postupnej straty“ jej dô-
veryhodnosti v slovenskej spoločnosti, opierajúc sa o dovtedajšie výsledky sčítania obyvateľstva. Konštatujú, že ak 
sa chceme vyhnúť tomuto trendu, obnova ECAV je nevyhnutná, a preto pozvali jej vedenie k spoločnému „hľadaniu 
riešenia (jej) problémov“.

Odvtedy uplynul polrok. Bol nabitý uda-
losťami, ktoré nám dokazujú, že pojmy 
ako sloboda, mier, názorová pluralita  
a vláda zákona nie sú samozrejmosťou 
ani na Západe, ktorého sme – vďaka Bohu 
– súčasťou. Sú to práve tieto hodnoty, 
ktoré viedli k nebývalej materiálnej, 
ale i duchovnej prosperite Slovenska. 
Pozrime sa na ten polrok optikou pozo-
rovateľa, ktorému nie je ľahostajné, ako  
s darom slobody nakladá naša cirkev.

Po prvé: obavy bratov dozorcov  
z úpadku ECAV potvrdili neúprosným 
spôsobom aj výsledky sčítania obyva-
teľstva z roku 2021, ktoré ešte v čase 
uverejnenia Otvorenej výzvy neboli 
známe. Trend poklesu počtu hlásiacich 
sa k nej je dlhodobo negatívny a neza-
stavil sa ani dnes. Faktom je, že evan-
jelické osobnosti sú v tom, čo možno 
v dobrom slova zmysle nazvať elitou, 
stále zastúpené hojnejšie než tých 5,27 
% obyvateľov, ktorí sa k nej prihlásili. 
Znepokojuje však, že na rozdiel od (aj 
tej nie tak dávnej) minulosti nemožno 
do tejto elity zaradiť spomedzi evan-
jelických duchovných dnes určujúcich 
tvár a orientáciu cirkvi nikoho (tu po-
dotýkam, že ak niekto aspoň na jednom 
konkrétnom príklade vyvráti toto tvr-
denie, rád sa mu ospravedlním). Preto 

je volanie po „zásadnej zmene“ viac než 
oprávnené.

Po druhé: najrukolapnejším dôka-
zom faktu, že nikoho z dnešných kormi-
delníkov ECAV nemožno ani pri najväčšej 
dávke fantázie považovať za súčasť elity, 
je skutočnosť, že až na jednu výnimku 
(biskup ZD) nik z nich nebol zvolený do 
svojej funkcie legitímne. Ich starosťou 
nie je budúcnosť cirkvi, ale peniaze. Nie 
vyšetrenie ekonomických káuz, ale zdie-
ranie chudobných zborov. Nie vysporia-
danie sa s kolaborantskou minulosťou, 
ale ochrana podozrivých a „zatĺkanie“ ich 
skutkov. Nie súťaž myšlienok vedúcich  
k náprave, ale tupá cenzúra médií, ktoré 
majú pod kontrolou, a bezobsažné reči  
o „jednote“. Ak to nevidia ľudia, vidí to 
Najvyšší (pozri Pr 15, 3), ktorý nám 
ústami evanjelistu hovorí, že nekonajú v 
súlade s Božou vôľou, ale proti nej (pozri 
Mt 7, 15 – 21).

Po tretie: čas svetskej slobody ECAV 
trestuhodne premárnila. Hoci jej naj-
vyššie úrady už dnes nezastávajú certifi-
kovaní kolaboranti s totalitou, ktorí ne- 
oľutovali svoju minulosť, majú však stále 
nežiaduci vplyv na jej vývoj. Tento fakt 
platí dodnes, a nikto zo zodpovedných 
naň nereflektuje. Naopak: iba za spome-
nutý polrok sa vynoril ďalší neuveriteľný 
škandál, zakladajúci podozrenie z falšo-
vania podpisov pod nájomnou zmluvou 
s Reformatou (pozri Lutherus  č. 9/22). 
Zdá sa, že nominanti súčasného vedenia  
v Reformate podliezli aj tie najzáklad-
nejšie štandardy dobrých mravov. Ich 
metódy, robiace z obete vinníka bez 
akýchkoľvek dôkazov, sú ako vystrihnuté  
z produkcie petrohradských trollov pra-
cujúcich v prospech vojnového zločinca 
Putina. Ešte dobre, že súčasné nelegi-
tímne vedenie nedisponuje jadrovým ar-
zenálom…

Po štvrté: zdá sa, že nelegitímny ge-

nerálny biskup sa bojí podeliť o svoje 
plány s budúcnosťou cirkvi s jej členmi. 
Prečo inak by to urobil práve na katolíkmi 
založenom webe? Má strach z oprávne-
nej kritiky? Alebo je to súčasť jeho dlho-
dobejšieho príklonu k  rímskokatolíckej 
cirkvi, čo dokazuje aj nenáležité oslove-
nie pápeža či výber prednášajúcich na 
cirkevných konferenciách z radov RKC? 
Odpoveď ponechám na úsudok čitateľa.

Po piate: zatiaľ posledným škandá-
lom, nie však významom, ale iba ča-
sovo, je nelegitímne vyradenie kandi-
dátov na funkciu generálneho dozorcu 
z volieb, ktoré sa začnú tento mesiac. Na 
rozdiel od „inovátorov“ z Reformaty tu 
ide iba o „vylepšenie“ kádrovania v duchu 
najhorších tradícií súčasného vedenia 
a jeho epigónov: všetci máme v pamäti 
vyraďovanie pri minulých voľbách na 
funkcie generálneho biskupa, biskupa VD 
či príslušných dozorcov. Ani teraz sa na 
kandidátku nedostal nikto, kto je kritický 
voči tomuto vedeniu. To je zásadné po-
pretie princípu súťaže myšlienok, ktorá je 
neodmysliteľnou súčasťou každej skutoč-
nej demokracie. Tento princíp nepopreli 
dokonca ani tí najhorší, ktorí sa vyskytli 
v slovenskej politike po rozbití Českoslo-
venska – ani Mečiar, ani jeho dnešní po-
pulistickí a nacionalistickí učni. 

Vo svetle všetkých týchto udalostí je 
zrejmé, prečo na výzvu emeritných do-
zorcov súčasné nelegitímne vedenie 
ECAV vôbec nereagovalo. Nemohlo. Ho-
vorí sa však, že kto mlčí, ten svedčí. Teda 
ak bola reakcia nulová, možno to považo-
vať za potvrdenie viny. Preto v nastáva-
júcich voľbách generálneho dozorcu pre-
čiarknem mená „ich“ kandidátov, a tak ho 
predložím na sčítanie výsledkov voľby. Ak 
si v cirkvi nechceme opäť privodiť dobu 
temna ani si zvyknúť na jej metódy, nie je 
možné konať inak.

Svetozár Gavora



6 LutherusNominanti

Predstavujeme uchádzačov   na post generálneho dozorcu
Uchádzači, ktorým bolo upreté 
právo kandidovať

Členovia kandidačnej porady – biskupi, seniori  
a ich dozorcovia – vsadili na ľudovú povedačku: 
„Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Božej vôli 
teda nikto z nich neverí. Nenechali nič na náhodu, 
na Pána Boha, na ľud. Lebo čo ak motyka vystre-
lí? Ani sa nepýtali: Pane Bože, čo Ty chceš? A tak 
nepripustili na kandidačnú poradu uchádzačov  
o post generálneho dozorcu – Imricha Lukáča ani 
Viktora Čopa. Vyradili aj ďalšieho uchádzača – 
Mariána Chovanca, aby neodobral hlasy Petrovi 
Gärtnerovi alebo Renáte Viczeovej. Paradoxom 
je, že to urobili aj samotní uchádzači (P. Gärtner, 
R. Vinczeová), ktorí sú zároveň kandidáti na tento 
post. Na rozdiel od vylúčených sa tak sami mohli 
nominovať a sami sebe udeliť aj hlas. Každý si na 
základe tohto skutku môže urobiť obraz, kto sa  
o funkciu generálneho dozorcu uchádza a ako 
bude postupovať, ak bude zvolený: nespravod-
livo, neslobodne, arogantne, sebasústredene  
a primitívne.

Konanie cirkevných podúradníkov, ktorí pred-
volili evanjelickým veriacim, zaváňa protekciou  
a zvoľou. Z právneho hľadiska však nič neporu-
šili – prispôsobili si zákon.  A tak od nástupu sú-
časného vedenia cirkvi každú kandidačnú poradu 
sprevádzajú iba škandály – vyraďovania nepo-
hodlných kandidátov, a to bez milosti a dôvodu. 
Je preto čas na zmenu volebného zákona, ale tú 
však, ktorí majú byť volení, nebudú presadzovať. 
Veď nakoniec sami sa na týchto škandáloch po-
dieľali. Milí čitatelia, evanjelici, predstavujeme 
vám všetkých, ktorí sa o post generálneho dozor-
cu uchádzali, aj tých, ktorí majú privilégium byť 
volení. Zároveň vám odporúčame ísť k voľbám  
a odovzdať prázdny hlasovací lístok alebo kandi-
dátov prečiarknuť. V obidvoch prípadoch vás sčí-
tacia komisia musí započítať do výsledkov volieb. 
Ak tak neurobí, poruší cirkevnoprávne predpisy.  
A potom sa už len modlime. Všetko je totiž v Bo-
žích rukách. Sme presvedčení, že stojí za to byť 
dobrými a slušnými ľuďmi. Kristov kríž je nám 
znamením, že aj v neúspechu a ťažkostiach môže-
me ísť po správnej ceste a Boh nás neopúšťa. Bo-
žia prítomnosť a láska neznamená automaticky 
úspech a šťastie. Aj v krížoch, áno, niekedy práve 
a až v krížoch je nám Boh bližšie než vo chvíľach, 
keď sa nám všetko darí. Naša nádej nie je v ľu-
ďoch, ale iba v Bohu. A kto o Boha nestojí, ten sa 
o tú nádej pripraví sám. 

Kristus kráčal vždy so mnou, tak som 
prešiel aj tými najťažšími skúškami v živote

„Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na kríd-
lach ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú.“   Iz 40, 31

Vážené sestry a važení bratia,
bol som pokrstený 19. apríla 1965 v Evanjelickom chráme Sv. Trojice v Pre-
šove a  neskôr, 27. mája 1979, aj konfirmovaný. Vyrastal som v úprimne veria-
cej rodine a spolu s  mojimi tromi súrodencami sme sa vždy aktívne zapájali 
do života cirkvi, o čom svedčí aj ich priame angažovanie v Evanjelickej cirkvi 
a. v. na Slovensku, ale aj v Českej republike.

Bol som jedným zo zakladateľov hudobnej skupiny RATOLESŤ, ktorá ešte 
v dobách socialistického Československa nebojácne spievala o Kristovi. Rov-
nako som spieval s láskou a radosťou v srdci po celé desaťročia v zborovom 
spevokole, ale aj v menších zborových formátoch. Služba v cirkvi sa pre mňa 
spájala predovšetkým s konkrétnym cirkevným zborom. Vnímal som ju ako 
najdôležitejšiu. Všetko nad to, bolo pre mňa nepodstatné. Výnimkou snáď bola 
iba moja služba v Tranosciu, pretože mi spájala moje profesijné skúsenosti  
a schopnosti práce s knihou v najširšom slova zmysle, priamo na pôde cirkvi. 

Ak sa dnes uchádzam o priazeň evanjelickej verejnosti, nemôžem túto etapu 
svojho života nemať pred očami. Rovnako, vzhľadom na svoj vek, sú pre mňa 
slová z proroka Izaiáša, vyslovené pri mojej konfirmácii z úst nebohého br. 
biskupa Jána Midriaka, novou inšpiráciou a súčasne mi ukazujú na pre mňa 
zásadnú skutočnosť, že nie je v moci a sile človeka, ale jedine v Jeho moci, moci 
Hospodinovej skrze milosť Ježiša Krista. To, čím môžem prispieť ja, sú teda 
moje nohy, moje ruky, moje ústa i ostatné moje schopnosti, ktoré ponúkam  
v prospech spoločenstva evanjelikov a. v. na Slovensku.    

Hlavným mojím motívom ku kandidatúre na funkciu generálneho dozorcu 
je znepokojenie zo súčasného stavu cirkvi. Nezdieľam naratív, že všetko  
v cirkvi je tak, ako má byť. Práve naopak, som presvedčený, že je potrebné 
veľa zmeniť či napraviť. Ako hlavné a ústredné výzvy vnímam vnútorné roz-
delenie cirkvi v štýle „naši“ a tí druhí, ktoré pramení na najvyšších poscho-
diach cirkevných štruktúr a nesie sa naprieč nižšími úrovňami až do zborov; 
zložitú, nadužitočnú a prebujnenú cirkevnohierarchickú štruktúru; staré, ne-
vyriešené majetkové kauzy; nezdravé a netransparentné financovanie cirkvi  
a mnohé iné negatívne javy. 

Ing. Viktor 
ČOP

osobné stanovisko kandidáta

oslovení členovia kandidačnej porady  
jeho prihlášku odmietli prevziať
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Predstavujeme uchádzačov   na post generálneho dozorcu

„Veriť, milovať, pracovať“
Keď som začal premýšľať, ako čo najstručnejšie a najjasnejšie naformulovať 
svoje osobné stanovisko k službe, padlo mi do očí známe celoživotné heslo M. R. 
Štefánika: „Veriť, milovať, pracovať.“ A hoci od smrti Štefánika už uplynulo viac 
ako 93 rokov, myslím si, že tieto jeho slová viac ako čokoľvek iné dnes vystihujú 
potreby našej ECAV i celého Slovenska.

Najdôležitejšia totiž pre nás je viera v Trojjediného Pána Boha. Písmo sväté 
a Augsburské vyznanie sú základom našej viery, nech sú teda pilierom našej 
jednoty. V tomto smere chcem byť generálnemu biskupovi spoľahlivou oporou 
a dobrým partnerom pri hlásaní Kristovho evanjelia v celej našej cirkvi. Len 
takto budovaná jednota cirkvi má šancu zabezpečiť jej duchovný rast. S jedno-
tou súvisí svornosť medzi nami, pretože rozbroj je živnou pôdou pre satana. 
V spleti protichodných názorov musí dominovať úprimná snaha a odhodlanie 
potlačiť vlastné sebectvo, egoizmus, vlastnú slávu a uprednostnenie Toho, ktorý 
je našej cirkvi Hlavou – Ježiša Krista. O našej cirkvi a jej historicky overenej sy-
nodálno-presbyteriálnej forme správy radi hovoríme ako o príklade demokra-
cie budovanej zdola. Inšpirovaní Štefánikom majme na pamäti, že demokracia 
znamená myslieť, skôr než začneme konať. Vždy si najprv premyslime, či svojím 
konaním nepoškodzujeme blížneho, rodinu, cirkev, spoločnosť. Len takáto de-
mokracia zamedzí chaosu. 

Musíme byť verní príkazu Pána Ježiša Krista a milovať. Milovať Pána, svojho 

Moja predstava o výkone funkcie, či snáď s istou nadsádzkou 
„volebný program“, sa opiera o dlhodobú činnosť Slovenskej evan-
jelickej jednoty, ktorá sa plným počtom hlasov svojho predsedníc-
tva podpísala pod Otvorenú výzvu JUDr. Juraja Čecha, adresovanú 
najvyšším predstaviteľom ECAV, pod ktorú sa podpísali aj všetci 
emeritní generálni dozorcovia, a celý program reformy ECAV dnes 
podporuje viacej než 2 500 evanjelikov z viacej než 300 miest  
a obcí. Som si vedomý, že reformy, s ktorými prichádzam, nebudú 
realizované jednoduchým rozhodnutím Synody ECAV bez vytvo-
renia primeraného tlaku širokej evanjelickej verejnosti. Práve 
preto budem o potrebe reforiem rozprávať a písať a budem spolu 
s podporovateľmi vyzývať k stále širšej podpore. Reforma je pre 
ECAV na Slovensku nevyhnutná! Je potrebná preto, aby duchovní  
v cirkvi mohli slúžiť na duchovnom poli a intelektuáli, neordinovaní 
– odborníci v mnohých otázkach práva, ekonómie, manažmentu  
a riadenia, hospodárskej správy, sociálnych služieb, školstva, kul-
túry a iných oblastí – mohli byť prínosom pre obrodu nielen našej 

Evanjelickej cirkvi a. v. každý na svojom mieste, ale aj pre kultúrne  
a spoločenské pozdvihnutie národa i celého Slovenska. Obsah ce-
lej reformy nie je možné prezentovať na tomto mieste detailne, 
skôr iba heslovite, je to materiál, ktorý si kladie za cieľ zjedno-
dušiť cirkevnú štruktúru, posilniť postavenie cirkevných zborov, 
kodifikovať rozdelenie moci v cirkvi na zákonodarnú, výkonnú  
a súdnu, sprehľadniť volebný systém, uviesť nové, transparentné 
princípy financovania cirkvi a otvoriť verejnú diskusiu v cirkvi 
bez strachu, zábran a predsudkov. 

Nikdy som nebol mužom hľadajúcim pokoj a pohodlie, práve 
naopak. Moje ciele a plány sa vždy opierali o nové myšlienky, 
nové nápady, nebál som sa výziev, i keď som neraz pod ťarchou 
bremena upadal. No nie ja sám, ale Kristus kráčal vždy so mnou, 
a tak som prešiel všetkými, aj tými najťažšími skúškami v živote. 
Nech je tak milosť Božia pri mne aj v prípade zvolenia do funkcie 
generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Doc. MUDr. 
Imrich LUKÁČ

osobné stanovisko kandidáta

oslovení členovia kandidačnej porady  
jeho prihlášku odmietli prevziať

Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou  
a svojho blížneho ako seba samého. Viera sa musí 
dokazovať skutkom. Preto cirkev bez diakonie nemá 
právo nazývať sa cirkvou. Pamätajme, že čokoľvek 
by sme neurobili jednému z najmenších, Jemu sme 
neurobili. Myslime teda na hladných a smädných, na 
chorých, na nahých a tých, čo sú vo väzení... Myslime 
na všetkých núdznych, ktorí sú odkázaní na našu po-
moc.

A napokon pracujme pre to, v čo veríme, pracujme 
pre tých, ktorých milujeme. Pracujme, však žatvy je 
mnoho. Myslím teraz na našu diakoniu, jej prepoje-
nie s cirkevnými zbormi, na naše cirkevné školstvo 
– od materských škôl cez základné a stredné školy. 
Aktivizujme náš vzťah s Univerzitou Komenského  
a jej Evanjelickou bohosloveckou fakultou pri vý-
chove najmä kňazského dorastu, ale aj iných pra-
covníkov pre cirkev. Pracujme na nových formách 
misie. Pokročme v našom zákonodarstve, kde možno 
je načase rozhodnúť o precíznejšom prerozdelení 
zákonodarných, súdnych a výkonných kompeten-
cií ústredných orgánov. Doriešme pracovnoprávne 
postavenie duchovných v službe ECAV, či už priamo  
v jej štruktúrach, alebo mimo jej štruktúr. Sfunkčnime 
a zefektívnime disciplinárny poriadok, ktorý umožní 
disciplínu, a ak treba, aj rýchlo a účinne ju vynucovať. 
V záujme zefektívnenia celej našej práce rozhodnime 
o kompetenciách ústredia, dištriktov, seniorátov  
a samotných cirkevných zborov. Pracujme s mláde-
žou, aby sa v ECAV cítila ako doma. Ak treba, pra-
cujme na nových spevníkoch a novej agende, pokra-
čujme vo vydávaní učebníc náboženstva. Pracujme 
na zveľaďovaní nášho cirkevného majetku, aby sa 
tento stal zdrojom príjmu cirkvi v najefektívnejšej 
podobe. Otázkou najbližších rokov sa zrejme stáva aj 
zmena financovania cirkvi štátom a na to treba pri-
spôsobiť svoju štruktúru i systém odmeňovania du-
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chovných, aby sa predišlo kolapsu pri jej realizácii. 
V našej cirkvi sa angažujem od detstva a i dnes zastávam v nej 

rôzne funkcie od cirkevného zboru cez seniorát, dištrikt až po Sy-
nodu ECAV. Poznám dôverne silné aj slabé stránky nášho terajšieho 
fungovania. Vo funkcii generálneho dozorcu chcem využiť všetky 
príležitosti, ktoré cirkvi táto doba dáva. Chcem ju viesť tak, aby sa 
vyhla rizikám, ktoré na ňu v súčasnom svete striehnu. 

Pri všetkých prácach a snahách mienim pamätať na zásadu ver-
nosti Božiemu slovu a pamätať na slová zo Žalmu 127: „Ak Hospo-
din nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia...“ Svoje snaženia 
zhrňujem do siedmich bodov. Mienim klásť dôraz na odbornosť, 
demokratické princípy a mienku zborov a k spolupráci privolávať 
najlepších odborníkov v danej oblasti.

1. Priznanie závažných chýb, ku ktorým v ECAV došlo, vyvode-
nie dôsledkov, dištancovanie sa od nich, všeobecné pokánie a 
zmierenie, prijatie nápravných opatrení. Prijatie opatrení na 
znovuzískanie dôvery k ECAV.

2. Prijatie a rešpektovanie zásady, že všetka moc pochádza  
z cirkevných zborov, a jej dôsledné dodržiavanie.

3. Zrušenie Fondu finančného zabezpečenia cirkvi, zrušenie 
sankčného mechanizmu proti neplatiacim zborom.

4. Ekonomická analýza stavu ECAV a jej majetku a prijatie ná-
pravných opatrení.

5. Reštrukturalizácia a nový model financovania cirkvi po ce-
locirkevnej diskusii. Optimalizácia nakladania s cirkevným 
majetkom.

6. Rekonštrukcia právneho systému ECAV.
7. Misia, spolupráca s ED, SEM, SEJ atď.

Chcem, aby Evanjelickú cirkev bolo  
v spoločnosti počuť a vidieť a mala 
opäť úctu a  vážnosť

Keď som začal premýšľať, ako čo najstručnejšie a najjasnejšie naformulovať 
svoje osobné stanovisko k službe, padlo mi do očí známe celoživotné heslo M. R. 
Štefánika: „Veriť, milovať, pracovať.“ A hoci od smrti Štefánika už uplynulo viac 
ako 93 rokov, myslím si, že tieto jeho slová viac ako čokoľvek iné dnes vystihujú 
potreby našej ECAV i celého Slovenska.

Najdôležitejšia totiž pre nás je viera v Trojjediného Pána Boha. Písmo sväté 
a Augsburské vyznanie sú základom našej viery, nech sú teda pilierom našej 
jednoty. V tomto smere chcem byť generálnemu biskupovi spoľahlivou oporou 
a dobrým partnerom pri hlásaní Kristovho evanjelia v celej našej cirkvi. Len 
takto budovaná jednota cirkvi má šancu zabezpečiť jej duchovný rast. S jedno-
tou súvisí svornosť medzi nami, pretože rozbroj je živnou pôdou pre satana. 
V spleti protichodných názorov musí dominovať úprimná snaha a odhodlanie 
potlačiť vlastné sebectvo, egoizmus, vlastnú slávu a uprednostnenie Toho, ktorý 
je našej cirkvi Hlavou – Ježiša Krista. O našej cirkvi a jej historicky overenej sy-
nodálno-presbyteriálnej forme správy radi hovoríme ako o príklade demokra-
cie budovanej zdola. Inšpirovaní Štefánikom majme na pamäti, že demokracia 
znamená myslieť, skôr než začneme konať. Vždy si najprv premyslime, či svojím 
konaním nepoškodzujeme blížneho, rodinu, cirkev, spoločnosť. Len takáto de-
mokracia zamedzí chaosu. 

Musíme byť verní príkazu Pána Ježiša Krista a milovať. Milovať Pána, svojho 
Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou a svojho blížneho ako seba sa-
mého. Viera sa musí dokazovať skutkom. Preto cirkev bez diakonie nemá právo 

Ing. Martin 
CHOVANEC

osobné stanovisko kandidáta

prihláška bola predložená, ale kandidačná 
porada bezdôvodne neschválila kandidatúru

nazývať sa cirkvou. Pamätajme, že čokoľvek by sme 
neurobili jednému z najmenších, Jemu sme neurobili. 
Myslime teda na hladných a smädných, na chorých, 
na nahých a tých, čo sú vo väzení... Myslime na všet-
kých núdznych, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.

A napokon pracujme pre to, v čo veríme, pracujme 
pre tých, ktorých milujeme. Pracujme, však žatvy je 
mnoho. Myslím teraz na našu diakoniu, jej prepoje-
nie s cirkevnými zbormi, na naše cirkevné školstvo 
– od materských škôl cez základné a stredné školy. 
Aktivizujme náš vzťah s Univerzitou Komenského  
a jej Evanjelickou bohosloveckou fakultou pri vý-
chove najmä kňazského dorastu, ale aj iných pra-
covníkov pre cirkev. Pracujme na nových formách 
misie. Pokročme v našom zákonodarstve, kde možno 
je načase rozhodnúť o precíznejšom prerozdelení 
zákonodarných, súdnych a výkonných kompeten-
cií ústredných orgánov. Doriešme pracovnoprávne 
postavenie duchovných v službe ECAV, či už priamo  
v jej štruktúrach, alebo mimo jej štruktúr. Sfunkčnime 
a zefektívnime disciplinárny poriadok, ktorý umožní 
disciplínu, a ak treba, aj rýchlo a účinne ju vynucovať. 
V záujme zefektívnenia celej našej práce rozhodnime 
o kompetenciách ústredia, dištriktov, seniorátov  
a samotných cirkevných zborov. Pracujme s mláde-
žou, aby sa v ECAV cítila ako doma. Ak treba, pra-
cujme na nových spevníkoch a novej agende, pokra-
čujme vo vydávaní učebníc náboženstva. Pracujme 
na zveľaďovaní nášho cirkevného majetku, aby sa 
tento stal zdrojom príjmu cirkvi v najefektívnejšej 
podobe. Otázkou najbližších rokov sa zrejme stáva 
aj zmena financovania cirkvi štátom a na to treba 
prispôsobiť svoju štruktúru i systém odmeňovania 
duchovných, aby sa predišlo kolapsu pri jej realizácii. 

V našej cirkvi sa angažujem od detstva a i dnes 
zastávam v nej rôzne funkcie od cirkevného zboru 
cez seniorát, dištrikt až po Synodu ECAV. Poznám 
dôverne silné aj slabé stránky nášho terajšieho fun-
govania. Vo funkcii generálneho dozorcu chcem vy-
užiť všetky príležitosti, ktoré cirkvi táto doba dáva. 
Chcem ju viesť tak, aby sa vyhla rizikám, ktoré na ňu 
v súčasnom svete striehnu. 
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Ľudia radi prispejú,  
len musia vedieť, na čo
„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono na 
spasenie každému veriacemu.“ (R 1, 16)
Milí bratia a milé sestry!

Cirkev je mojou rodinou. Do nej som sa krstom narodil, v nej rástol a s ňou 
som spojil aj svoj profesijný život. Pozorne vnímam témy, ktoré rezonujú  
v cirkvi a snažím sa k  nim hľadať riešenia. Stále je však veľa problémov, 
ktoré treba jasne pomenovať a nájsť odvahu pripraviť návrhy, ako ich vy-
riešiť.
Dôležitou témou je misia v našom vlastnom prostredí a reflektovanie na 
jej aktuálne potreby. Výzvou pre nás je hľadať možnosti, ako zakladať nové 
zbory na nových miestach, ktoré súvisia s výstavbou nových prímestských 
častí veľkých miest. Spoločne by sme mali na úrovni generálnej cirkvi  
v súlade s cieľmi a predmetom činnosti Evanjelickej diakonie predstaviť ve-
rejnosti nové, moderné projekty misijných stredísk či sociálnych a  výchov-
no-vzdelávacích služieb.

K aktuálnym otázkam stále patrí reštrukturalizácia cirkvi, a to nielen  
v oblasti jej územného členenia. Túto oblasť by bolo vhodné prepojiť s per-
sonálnym auditom a  témou financovania. Musíme hľadať reálne možnosti 
spoluúčasti jednotlivých členov cirkvi na zabezpečení chodu ECAV a nielen 
na vykrytie platov duchovných. Zadefinované úlohy a ciele sa musíme nau-
čiť profesionalizovať a prípadne ich vedieť aj zaplatiť. Skrývanie sa za ročný 
príspevok zo strany cirkevných zborov do spoločnej kasy nebude bez týchto 
atribútov trvale udržateľné. Vo všeobecnosti je známe, že ľudia radi prispejú, 
len musia vedieť, na čo prispievajú.

Čaká nás vysporiadať sa s otázkami v súvislosti so správou majetku. Tu je 
nevyhnutné objasniť skutkový stav a definovať pozíciu spoločnosti Refor-
mata. V oblasti príjmov z majetku je v súčasnosti cirkev v mnohých prípa-
doch limitovaná nevýhodnými nájomnými zmluvami. Úlohou je tiež vyčísliť 
výšku investičného dlhu a naplánovať opravy starých, dlhodobo nerekon-
štruovaných budov.

Potrebujeme zároveň určiť formu podielov a definovať oprávnených podiel-
nikov z radov COJ na reštituovanom majetku po hospodárstve v Beckovskej 
Vieske. V  tejto otázke sme zatiaľ stále v grémiách cirkvi, a to ani po takmer 
30 rokoch, nedosiahli zhodu. V kontexte uvedených potrieb bude dôležité vy-
vinúť odvážnejšie riešenia pri novelizácii cirkevných predpisov, lebo niektoré 
zákony sú podmienené dobou, v ktorej boli prijaté, a  tak sú neaktuálne, res-

Ing. Peter 
GÄRTNER

osobné stanovisko kandidáta

predvybratý kandidát kandidačnou poradou, 
ktorej je sám členom

pektíve nereflektujú na súčasné potreby ani na po-
mery v spoločnosti.

Otvorená komunikácia smerom do vnútra cirkvi 
je pri všetkých týchto, ale aj iných témach, ktorými 
v súčasnosti žijeme, tým najdôležitejším spojova-
cím prvkom jasnej a transparentnej spolupráce, 
ktorú dnes ponúkam v službe pre ECAV.

Myslím si, že naše cirkevné zbory a celá ECAV 
trpia práve preto, že nechceme pracovať spolu, 
že sa nechceme dopĺňať, ale vnímam to tak, že len 
spoločnými silami možno veci robiť lepšie. Mojou 
predstavou je v spolupráci s ostatnými, ktorí budú 
mať záujem, rozvíjať a formovať našu ECAV ako 
modernú cirkev 21. storočia. Je to naša rodina, do 
ktorej patríme. Je to rodina pre všetkých akokoľ-
vek zlomených, frustrovaných, ubolených, chorých, 
odvrhnutých, porazených, slabých aj hriešnych. 
Chcem všetkých motivovať k  odhodlaniu podať si 
ruku a pod ťarchou bremien sa podopierať a meniť 
veci k lepšiemu.

Páči sa mi myšlienka, že cirkev, to je Boh 
uprostred nás a Boh má na tomto svete naše ruky, 
nohy, srdcia i ústa. Cirkev s Bohom uprostred v pr-
vom rade vnímam ako spoločenstvo a prosím o po-
žehnanie pre nás všetkých, aby sme získali múdre 
srdce a naučili sa počúvať vzácne Božie rady, aby 
tak napredoval kresťanský život v našom prostredí,  
v našich rodinách aj v spoločnosti.

Kandidáti, ktorí upreli svojim súperom 
právo byť volení a budú sami kandidovať
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Mám poznatky o tom, kde 
„nás tlačí topánka“
Milí bratia a milé sestry, 
v júni 2021 som bola zvolená za zástupkyňu generálneho dozorcu na obdobie 
do ukončenia volieb generálneho dozorcu, ktoré už boli v tom čase vypísané, čo 
malo byť približne na 8 – 9 týždňov. Teraz je to už 9 mesiacov, čo túto funkciu 
vykonávam, lebo predchádzajúce voľby boli neúspešné a obmedzenia spojené 
s pandémiou posunuli termín vypísania nových volieb až do súčasnosti. Mám 
teda konkrétnu a reálnu skúsenosť, čo znamená zastávať túto funkciu. Ak si nie-
kto myslí, že je to čestná funkcia prinášajúca postavenie, prestíž alebo nejaké 
výhody, musím ho sklamať. Funkcia generálneho dozorcu znamená v skutoč-
nosti nekonečné množstvo práce, riešenie problémov a zodpovednosť za rôzne 
oblasti činnosti cirkvi. Tak, ako aj všetky ostatné funkcie v cirkvi, aj táto pozícia 
je obeta a služba. Často na úkor rodiny, vlastného zamestnania aj svojho voľného 
času. K rozhodnutiu kandidovať ma neviedli žiadne osobné ambície ani túžba 
po postavení či materiálnych alebo iných výhodách. Rozhodla som sa preto, že 
som pripravená slúžiť v tejto cirkvi darmi, ktoré mi Pán Boh nadelil. A nie je 
toho málo, čo som dostala, aj stále dostávam. Neviem, či patrím do tejto funkcie, 

Ing. Renáta 
VINCZEOVÁ

osobné stanovisko kandidáta

predvybratá kandidátka kandidačnou 
poradou, ktorej je sama členkou

ale nechcem byť ako Jonáš, ktorý sa všemožne bránil 
úlohe, ktorú mal pre neho Pán určenú. Takto v pokore 
vnímam aj svoju kandidatúru. Ak je toto Božia vôľa, 
budem pripravená sa postaviť do tejto funkcie a ro-
biť ju najlepšie, ako viem. Za viac ako 20 rokov aktív-
nej služby v cirkvi v rôznych pozíciách a na všetkých 
úrovniach mám dostatok poznatkov o tom, kde „nás 
tlačí topánka“, kde sú naše boľavé miesta. V oblasti 
organizačnej a hospodárskej (čo je prioritne agenda 
dozorcu) sa potrebujeme venovať najmä efektivite, 
profesionalizácii niektorých činností, transparent-
nosti, komunikácii a otvorenosti, spolupráci dozor-
cov a presbyterov na všetkých úrovniach cirkvi či 
mnohým ďalším. V oblasti misijnej a pastorálnej je 
tých úloh ešte oveľa viac. Všetci ich vnímame a nie je 
potrebné o nich písať, skôr spoločnými silami hľadať 
možnosti, ako cirkev oživiť. Naša cirkev sa aktuálne 
nachádza v zložitej situácii. Okrem nie veľmi priazni-
vého nazerania na cirkev v spoločnosti cítime veľkú 
nejednotnosť a rozpoltenosť aj vo vnútri samotnej 
cirkvi. Rozdeľuje nás veľa vecí – téma financovania, 
volieb, majetkové záležitosti, súdne spory. Akoby 
sme pri tom všetkom zabudli, čo nás má spájať –  
a to je láska Kristova. Láska, ktorá nás vykúpila svo-
jím životom, čo obzvlášť prežívame v tomto pôstnom 
a veľkonočnom období. Pod krížom sa stretávame 
všetci spolu, aj keď máme rôzne názory a postoje, 
inak zmýšľame. A pod krížom sme si všetci rovní, ne-
zabúdajme na to. Milí bratia a sestry, ak nám záleží na 
raste našej cirkvi, nestavajme na prvé miesto to, čo 
nás rozdeľuje, ale to, čo nás spája. Hľadajme v pokore 
a láske možnosti, ako túto cirkev budovať a rozvíjať. 
Nech nám k tomu Pán Boh pomáha!

Nominanti

Čo si myslia o svojom vylúčení  
z kandidatúry samotní nominanti?
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or Pošliapaná demokracia – voľby len pre 

vyvolených
Sklamanie a neprávosť! Tieto pocity ma ovládli po tom, ako som sa dozvedel výsledky kandidačnej porady k voľbám 
na funkciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Všetko poukazuje na to, že v našej cirkvi nie je dôležité, či kan-
didát spĺňa zákonom stanovené podmienky, aby mohol slobodne kandidovať vo voľbách, teda ako riadny kandidát sa 
uchádzať o podporu našej evanjelickej verejnosti. V našej cirkvi je momentálne stav, podľa ktorého môžu byť volení len 
,,VYVOLENÍ“, a vôbec nie je dôležité, či spĺňajú nejaké podmienky, alebo nie. Buď sú lojálni k terajším mocipánom a môžu 
byť pripustení kandidovať, alebo majú svoj vlastný názor, a teda nemajú žiadnu šancu. 

Áno, dobre čítate, bratia a sestry, slo-
bodný názor sa v našej cirkvi momen-
tálne nenosí. Ako potenciálny kandidát 
na funkciu generálneho dozorcu som 
chcel osloviť vás, evanjelickú verejnosť, 

a uchádzať sa o vašu dôveru prostred-
níctvom programu, ktorý považujem za 
aktuálne veľmi dôležitý pre evanjelikov 
na Slovensku. Chcel som nadviazať na 
prácu doc. Imricha Lukáča, bývalého ge-

nerálneho dozorcu, ktorého si veľmi vá-
žim a rešpektujem, a usilovať sa o dorie-
šenie nevysporiadaných káuz ohľadom 
Reformaty, Beckovskej Viesky, Diakonie 
a ďalších ekonomických a morálnych 
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Peňazomencom som prevrátil nejakú lavicu  
a vyšvihal som bičom niektoré ich hrubé hriechy. 
To sa mi stalo osudným
ECAV prežíva veľkú krízu. Som presvedčený, že príčinou je hriech, ktorý do cirkvi prenikol. Cirkev sa spreneverila svojmu 
poslaniu, rozdelila sa na dva  hlavné tábory. 

Jeden z nich háji neporiadky v ECAV, 
robí všetko pre to, aby sa na hriechy  
v cirkvi zabudlo, aby sa prikryli a jedno-
ducho neriešili. Otvorene hovorím, že 
existuje cirkevná mafia, ktorá parazito-
vala a parazituje na cirkevnom majetku, 
zneužíva ho. Druhý tábor je zdesený  
z toho, aké špinavé praktiky sa v cirkvi 
diali a dejú a teraz vyšli na svetlo sveta, 
volá po náprave, vyvodení dôsledkov. 
Volá po verejnom priznaní, pokání, ná-
prave a podstatnej reforme cirkvi. 

V rokoch 2012 až 2018 som zastával 
funkciu generálneho dozorcu ECAV a po 
zistení faktov, keď po náprave z mojej 
strany volanie nebolo vypočuté, a do-
konca generálne presbyterstvo ECAV 

mi dalo napomenutie za kritiku nepo-
riadkov a prijalo uznesenie, ktorým mi 
ukladá povinnosť mlčať a neinformo-
vať o neporiadkoch, som o to hlasnej-
šie volal po náprave. Cirkev musí byť 
domom modlitby a nie pelešou lotrov. 
Boha treba viac poslúchať ako ľudí (Sk 
5, 29). Preto som sem-tam  peňazomen-
com prevrátil nejakú lavicu a vyšvihal 
som bičom niektoré ich hrubé hriechy 
(J 2, 13 – 18). To sa mi stalo osudným. 
Na generálneho dozorcu som bol na-
vrhnutý opakovane, no neprešiel som 
kandidačnou poradou. Po odstúpení 
Jána Brozmana z funkcie generálneho 
dozorcu som bol opakovane navrhnutý, 
no kandidačná porada opakovane za-

stavila moju kandidatúru. Teraz, po ne-
zvolení generálneho dozorcu, kde kan-
didovali bratia M. Damankoš a I. Trepáč, 
som bol navrhnutý do funkcie tretíkrát. 
ASloZ podnikal viaceré kroky, aby bola 
moja kandidatúra predložená. Návrh 
odmietli na kandidačnej porade podať 
bratia J. Matys, senior Tatranského se-
niorátu (doteraz ma navrhol dvakrát), 
aj brat dozorca VD Ľ. Pankúch. Oslo-
vený bol aj senior Košického seniorátu  
S. Linkesch, dokumenty prebral, potvr-
dil podpisom, no nepredložil. Brat se-
nior J. Ochodnický údajne prisľúbil ná-
vrh predložiť, ale nestalo sa tak. Návrh 
nebol predložený.

Čo k tomu dodať? Najväčším sklama-

prešľapov, ktoré naša cirkev stále ne-
vyriešila. Tiež som chcel otvoriť tému 
diskriminácie farárov, ktorí sú srdcom 
stále verní evanjelici, no trpia za svoj 
slobodný názor (bratia farári Ján Meňky, 
Ivan Mucha, Peter Soták, bratia emeritní 
biskupi Miloš Klátik, Milan Krivda...). 
Veľmi mi záleží aj na riešení financo-
vania cirkvi a na konštruktívnej zmene 
schémy, ktorá by sa zmenila na mo-
del postavený na báze dobrovoľnosti, 
ktorý by bol transparentný a dlhodobo 
udržateľný a ktorý by hlavne nevydieral 
cirkevné zbory spôsobom, ako sa to koná  
v súčasnosti. Ohľadom spôsobu aktu-
álne nastaveného financovania sa ne-
uskutočnila žiadna tvorivá diskusia 
na širšej báze. Ako keby sme nemali  
v cirkvi žiadnych ekonómov a iných od-
borníkov (máme a aj navrhli lepšie va-
rianty financovania, ale nikto z našich 
výkonných predstaviteľov ich nerešpek-
toval a nepočúval!). Keď sme pri tých 
našich aktuálnych výkonných predsta-
viteľoch, tu by som sa tiež pristavil a na-
vrhol by som zmenu, ktorá by sa mala 
ukotviť v Ústave ECAV, a to konkrétne 
obmedziť počet a tiež štruktúru funkcií 
jednotlivých funkcionárov. Vo svetskom 
práve sa to volá nezlučiteľnosť funkcií. 
Táto morálna brzda sa používa v každej 
vyspelej alebo aj základnej demokracii 
– okrem tej našej, evanjelickej. U nás 
je totiž možné, aby jeden a ten istý člo-

vek zastával funkciu riadiacu a zároveň 
hlavnú funkciu v odboroch – to akoby 
riaditeľ podniku bol zároveň predse-
dom odborov. Zdá sa vám to smiešne  
a postavené na hlavu? Tak pardon, to 
ešte nie je všetko! Keby sa náhodou 
nejaký farár chcel sťažovať, že jeho za-
mestnávateľ (riaditeľ) mu nejakým 
spôsobom ukrivdil, tak tá istá osoba 
ako jeho zákonná podpora (predseda 
odborov) ho miesto podpory pokojne  
a pomstychtivo verejne osočí a obviní. 
Ale ani to ešte nie je všetko: takto ukriv-
dený a kádrovaný farár sa podľa zákona 
môže obrátiť na súd, kde by sa mu malo 
dostať (samozrejme, ak je v práve) 
pravdy a spravodlivosti. Ale ako?? Veď 
sudcom je zas ten istý funkcionár!!! A 
takýchto podobných prípadov (,,trojje-
diných“ nezlučiteľných, a predsa zlú-
čených funkcií) máme v našej cirkvi 
mnoho. 

Takto by som mohol pokračovať ešte 
dlho, ale presnejšie som to uviedol  
v osobnom stanovisku, ktoré bolo prí-
lohou mojej žiadosti o kandidovanie. 
Po mojej najnovšej skúsenosti so sys-
témom volieb v ECAV by som sa ako 
prvé snažil zmeniť schému priebehu 
volieb, ak ich teda ešte môžeme nazvať 
voľbami. Pretože u nás voľby nie sú 
slobodné a demokratické, ale niekedy 
sú možno aj menej dôveryhodné ako  
v krajinách, kde vládne diktátor. Drzosť, 

s akou naši predstavitelia (funkcionári) 
vylúčili z volebného zákona dôvodnú 
námietku a vôbec ich snaha zasaho-
vať do volebného procesu inak ako 
posúdením základných kritérií (kon-
trola bezúhonnosti, príslušnosť k cirkvi, 
minimálny vek, životopis, osobné stano-
visko) – podľa toho, „kto má modré či 
zelené oči“ a či má taký alebo onaký ná-
zor, považujem za úplne zvrátenú a to-
xickú pre našu cirkev. Slovo „voľby“ zna-
mená výber – voľbu podľa vás a vášho 
vlastného presvedčenia. Tak potom aká 
je to voľba, keď to niekto urobí za vás  
a podstrčí vám iba tých kandidátov, ktorí 
sa mu páčia?!? A ešte jedna perlička na 
záver – jav, ktorý nemá v normálnej spo-
ločnosti čo robiť: ako môžu v kandidač-
nej komisii byť ľudia, ktorí zároveň kan-
didujú na funkciu vo voľbách??? Už som 
to spomínal – nezlučiteľnosť funkcií!!!

Vážení bratia a milé sestry, toto všetko 
ma trápi a toto všetko som vám chcel 
ponúknuť ako moju úprimnú snahu 
zlepšovať naše evanjelické spoločen-
stvo. No nemám modré oči, ale hlavne 
nie som ,,vyvolený“, preto, žiaľ (alebo 
pre niekoho našťastie), nemáte mož-
nosť rozhodnúť sa, či by som stál za váš 
hlas.

Martin Chovanec,
vyradený nominant na generál-
neho dozorcu ECAV na Slovensku
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ním v živote je pre mňa ECAV. Nestratil 
som vieru, práve naopak, no desím sa 
morálneho bahna, ktoré v ECAV vládne. 
Desím sa toho, kto naše deti či vnúčatá 
vedie k viere. K akej? V biblických príbe-
hoch však vidím, ako sa plnia aj v našom 
živote, aké sú aktuálne; môžem ich do-
slova prežívať. A to mi dáva silu do kaž-

dodenných zápasov. Rozhodne to nie 
je moja ctibažnosť po funkciách. Práve 
Biblia mi ukazuje, že za pravdu treba bo-
jovať, veriť. Neutiahnuť sa na pohodlnú 
a výhodnejšiu cestu mlčania. Lebo nie 
len samým chlebom je človek živý. Má tu  
aj vyššie poslanie. V Liste Rímskym 14, 
12 čítame: „Tak teda každý z nás Bohu 

vydá počet za seba.“ A prečo treba bojo-
vať za nápravu cirkvi? Dôvody nájdete v 
článku „Cirkev pri pohľade do zrkadla“.

Imrich Lukáč, 
nepripustený nominant na generál-
neho dozorcu ECAV na Slovensku
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 Pohŕdanie kandidátmi – alebo nedôvera  
k evanjelickému voličovi?
Možno sa vám, bratia a sestry, niekedy prihodilo, že vás niekto požiadal, aby ste sa k niečomu vyjadrili alebo máte niečo 
napísať na určitú tému, ale voľajako sa do toho nemáte. Podobný pocit mám v tejto chvíli, keď píšem tento príspevok. 
Uvedomujem si, že píšem do mimoriadneho čísla nášho Lutherusu s tematikou volieb v ECAV, kde som sa zhodou náhod 
stal jedným z hlavných protagonistov. A nie je to ani z dôvodu, že som ako jeden z piatich kandidátov na funkciu generál-
neho dozorcu ECAV prijal výzvu predsedníctva Slovenskej evanjelickej jednoty a JUDr. Juraja Čecha, autora Otvorenej vý-
zvy najvyšším predstaviteľom ECAV, a skrze osvojenie si programu reformy ECAV aj podporu viac ako 2 500 signatárov 
Otvorenej výzvy z vyše 300 miest a obcí, ale z dôvodu, že celý koncept mojej „kandidatúry“ výrazným spôsobom vybočil 
zo zabehnutých koľají, úpenlivo hájených súčasnými cirkevnými predstaviteľmi. 

Už len malá poznámka, kým prejdem  
k faktom
Tento príspevok v žiadnom prípade nie je 
„ronením sĺz“ kvôli neúspešnej kandidatúre, 
práve naopak. Necítim sa byť porazený, lebo 
som nebol odmietnutý voličmi – evanje-
likmi našej cirkvi, ale funkcionármi ECAV, 
ktorí z dôvodov morálneho zakolísania, 
povýšeneckého prístupu, neochoty či časo-
vého stresu, dokonca s výhovorkami typu – 
„neznám ho“, odmietli urobiť tú najelemen-
tárnejšiu vec – prevziať dokumenty k mojej 
kandidatúre (rovnako ako aj kandidáta doc. 
MUDr. Imricha Lukáča, CSc.) a predložiť 
ich na kandidačnej porade, čím vedome  
a úmyselne zabránili uplatneniu základ-
ného ústavného práva, práva byť volený, mi-
nimálne dvom členom ECAV na Slovensku.

V ďalšom texte (v chronologickej postup-
nosti a s cieľom, aby si čitateľ mohol urobiť 
vlastný úsudok) uvádzam v bodoch jed-
notlivé kroky, ktoré som urobil v úprimnej 
snahe predložiť kandidatúru, a to v pred-
písanej forme (i keď som žiaden predpis k 
tomuto kroku nenašiel, a to ani na webovej 
stránke ECAV, ale ani v legislatívnej úprave, 
v CPP), v predpísanom čase (podľa utajo-
vaného rozhodnutia generálneho presby-
terstva sa kandidačná porada mala konať 
4. 4. 2022 o 15.00 hod. na BÚ ZD ECAV vo 
Zvolene, mimochodom, v budove, ktorá  
v minulosti patrila SEJ) a predpísaným spô-
sobom – podľa môjho chápania doručením 
niektorému členovi kandidačnej porady, 
ktorú tvoria v tomto prípade predsedníctva 
seniorátov (seniori a seniorálni dozorcovia) 
a predsedníctva dištriktov (dištriktuálni 
biskupi a dištriktuálni dozorcovia): 

1. Oslovenie kandidovať na funkciu 
generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, 
predložené vyzývateľmi (ako som uviedol  
v úvode), som prijal 29. marca 2022.

2. Rozhodnutie prijať oslovenie 
a podať svoju kandidatúru som urobil  
31. marca 2022 po porade v rodinnom kruhu  
a po dôkladnom zvážení.

3. Svoju žiadosť som skompleti-
zoval 1. 4. 2022 a osobne som sa stretol  
s prešovskými bratmi farármi. 

4. Ešte pred stretnutím s br. fa-
rármi som dopoludnia v piatok 1. 4. 2022 
telefonoval so seniorálnym dozorcom ŠZS 
Mariánom Damankošom a pýtal som sa ho 
na jeho úmysel kandidovať (na danú funk-
ciu neúspešne kandidoval v posledných 
voľbách). Keďže mi oznámil, že neuvažuje 
o opätovnej kandidatúre, opýtal som sa, či 
by bol ochotný predložiť moju kandidatúru 
na kandidačnej porade (ako seniorálny do-
zorca ŠZS bol prvým kompetentným, ktorý 
tak mohol urobiť). Oznámil mi, že s tým má 
problém, pretože nie je si istý, či na danej 
porade bude prítomný, nakoľko pred pora-
dou mal údajne iné, neodkladné povinnosti 
na inom mieste.

5. Následne, ešte predpoludním  
1. 4. 2022, som sa stretol ponajprv s br. fa-
rárom Mgr. Ondrejom Kočom, ktorému som 
oznámil svoj úmysel kandidovať, a následne 
som sa stretol s br. seniorom Mgr. Martinom 
Chalupkom, ktorého som sa súčasne spýtal, 
či by bol ochotný ako senior ŠZS predložiť 
moju kandidatúru na kandidačnej porade. 
Brat senior nemal výhrady voči mojej kan-
didatúre a prisľúbil mi, že tak urobí a mnou 
doručené podklady predloží na kandidačnej 

porade vo Zvolene. Dohodli sme sa, že na 
druhý deň (v sobotu 2. 4. 2022) vo večer-
ných hodinách mu obálku s kandidatúrou 
prinesiem na faru. 

6. V sobotu večer som br. seniora 
telefonicky kontaktoval, no keďže mi ne-
bral telefón, rozhodol som sa zájsť osobne 
na faru, mohlo byť tak 18.45 hod. Na fare 
nebol prítomný. Manželka mi oznámila, že 
zatiaľ nie je doma, že by sa mal vrátiť, ale 
nevedela mi povedať o koľkej. 

7. Približne o 19.30 mi zavolal br. 
seniorálny dozorca Marián Damankoš, že 
br. senior je u neho doma a obidvaja ako 
predsedníctvo ŠZS by boli radi, keby som 
prišiel k nemu domov za účelom rozhovoru 
v predmetnej veci.

8. K br. Damankošovi som prišiel 
autom o cca 20.00 hod., ponúkol mi kávu 
a začali sme diskusiu o mojej kandidatúre. 
Prvá otázka bola veľmi zarážajúca a nevedel 
som, ako jej mám rozumieť. Otázka znela, či 
si viem predstaviť komunikáciu s generál-
nym biskupom Mgr. Ivanom Eľkom. Na túto 

Vyjadrenia

Kandidáta na post generálneho dozorcu si pred-
volalo predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho se-
niorátu. V rámci kádrovania zazneli otázky testu-
júce lojálnosť k biskupovi Eľkovi.
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otázku som odpovedal v štýle, že pokiaľ sa 
rozhovor vedie vecne a obidve strany sú 
ochotné argumentovať a prijímať argu-
menty, v takom prípade nevidím problém, 
prečo by sme s br. biskupom nevedeli spolu 
komunikovať. Následne mi br. Damankoš 
oznámil, že on teda moju kandidatúru ne-
podporuje a nie je ochotný ani prevziať 
dokumenty a predložiť ich na kandidačnej 
porade. Ako dôvod uviedol, že v cirkvi sa  
o mne hovorí, že som „aslozák“.

9. Obrátil som sa na br. seniora, 
lebo ten bol značne zneistený, a na otázku, 
či teda on je ochotný predložiť moju kan-
didatúru, odpovedal váhavo v štýle, že sa 
osobne poznáme pomerne málo (mimo-
chodom, bol som cca dva roky vyslancom 
na seniorálny konvent za prešovský CZ a on 
je v prešovskom CZ farárom už približne tri 
roky (ale áno, Covid a s tým súvisiace obme-
dzenia konania služieb Božích to čiastočne 
vysvetľujú) a teda nemá potrebný vnútorný 
pokoj pre to, aby moju kandidatúru pred-
ložil. Dopil som kávu, poďakoval za otvore-
nosť a úprimnosť a odišiel som.

10. Ešte  cestou domov som telefo-
noval predsedovi SEJ a oboznámil som ho 
s problémami, ktoré nastali vo veci mojej 
kandidatúry. Dohodli sme sa na stretnutí  
v nedeľu poobede 3. 4. 2022 s tým, že oslo-
víme br. seniora Tatranského seniorátu Mgr. 
Jaroslava Matysa a zájdeme k nemu so žia-
dosťou o predloženie mojej kandidatúry. 

11. V nedeľu po službách Božích cca 
o 11.00 a následne o 11.30 som sa pokú-
sil telefonicky s br. seniorom spojiť, žiaľ, 
nedvíhal. Zavolal mi on, cca o 12.45 hod.,  
a ja som mu vysvetlil svoju požiadavku, aby 
predložil moju kandidatúru na kandidačnej 
porade s tým, že hneď, ako príde br. Bzdúch 
(predseda SEJ) z Košíc, sadneme do auta  
a najneskôr o 14.00 hod. budeme v Spišskej 
Novej Vsi. Br. Matys sa ospravedlnil s tým, že 
nás nemôže prijať, lebo má veľa povinností, 
a vyjadril tiež názor, že takto, jeden deň 
pred kandidačnou poradou (?), nevie pre-
vziať moju žiadosť o kandidatúru. Vyjadril 
sa, že nemá žiadnu predpojatosť voči mojej 
osobe, ale že on by skutočne potreboval via-
cej času na rozhovor. Navyše argumentoval, 
že on svojho kandidáta už má, aj keď nie je 
z jeho seniorátu, a už nechce na danej veci 
nič meniť.

12. Br. Bzdúch prišiel do Prešova  
o 14.00 hod. Medzičasom som sa neúspešne 
pokúšal kontaktovať dištriktuálneho do-
zorcu Ing. Ľubomíra Pankúcha a br. Bzdúch 
napísal e-mail br. biskupovi Mgr. Jánovi Hro-
boňovi. Následne sme sa s br. predsedom 
dohodli, že žiadosť – kandidatúru odnesiem 
do Zvolena osobne, a to nasledujúci deň,  
v pondelok 4. 4. 2022 (v deň konania kandi-
dačnej porady). Spolu s br. Bzdúchom sme 
napísali sprievodný list adresovaný BÚ ZD 
ECAV vo Zvolene k rukám br. biskupa Hro-

boňa. V liste sme sa okrem iného odvolali 
na zmluvu medzi SEJ a ECAV z roku 2014  
o vzájomnej spolupráci a podpore. Kópiu listu 
sme neskôr odoslali aj na GBÚ v Bratislave.

13. V pondelok 4. 4. 2022 o 8.30 
som odovzdal list, ktorého prílohou bola 
už spomínaná zmluva a moja kandidatúra, 
na sekretariáte BÚ ZD vo Zvolene. Pracov-
níčku, ktorá preberala moju kandidatúru, 
som požiadal, aby mi telefonicky zavolala 
br. biskupa, s ktorým som mal záujem sa 
osobne stretnúť, ak by to bolo možné (na 
stretnutí sme neboli dohodnutí). Žiaľ, br. 
biskup bol na ceste do Bratislavy a späť do 
Zvolena sa vrátil až o približne 14.00 hod.

14. Ďalšie udalosti viem len 
sprostredkovane z mailovej korešpon-
dencie medzi br. Bzdúchom a br. biskupom 
Hroboňom. Brat Hroboň odmietol predložiť 
moju kandidatúru na kandidačnej porade 
ponajprv z dôvodu, že ju predkladáme príliš 
neskoro, potom dôvodil, že ho zmluva me-
dzi ECAV a SEJ k ničomu nezaväzuje, a nako-
niec sa vyjadril, že kandidáta Viktora Čopa 
osobne ani veľmi nepozná.

Pán Boh však vie, že boli
Ospravedlňujem sa vám, drahí bratia  
a drahé sestry, za to, že som musel byť ta-
kýto expresívny vo svojom opise vzniknu-
tej situácie. Toto, žiaľ, nie je a nebol iba môj 
príbeh, ale som hlboko presvedčený, že rov-
nako je to aj príbeh neúspešného kandidáta 
Imricha Lukáča a v mnohom tiež br. Martina 
Chovanca, ktorý na rozdiel od nás dvoch 
mal to „šťastie“, že jeho zložka sa dostala 
na rokovanie kandidačnej porady. Toto je 
príbeh mnohých neúspešných kandidátov 
z posledných rokov, ktorí svojimi „profilmi“ 
nezapadajú do koncepcie súčasnej zvolenej 
„vyvolenej a mocichtivej“ cirkevnej vrch-
nosti. Najprv sa nepohodlní kandidáti od-

straňovali „dôvodnými námietkami“, potom 
sa zjednodušil spôsob odstraňovania ne-
pohodlných iba „hlasovaním za“ kandidáta, 
a ak sa už ani na to nechcú spoliehať, tak 
jednoducho stačí rôznymi obštrukciami za-
brániť uchádzačovi podať žiadosť ku kan-
didatúre. Ak ste čítali oficiálne stanovisko 
ECAV po zasadnutí kandidačnej porady, tak 
by ste tam márne hľadali zmienku o ďalších 
neúspešných kandidátoch. Jednoducho „ne-
existovali“. Pán Boh však vie, že boli. 

Ak vám vyššie uvedený opis v niečom pri-
pomína obdobie 50 – 80-tych rokov minu-
lého storočia, nemýlite sa. Kádrová politika 
v priamom prenose v 21. storočí, na pôde 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V hla-
vách nie komunistov, ale našich najvyšších 
cirkevných predstaviteľov stále vládne duch 
totality, duch túžby ovládania a vlastníctva 
moci, duch „duchovnej“ pýchy(?) a nadrade-
nosti (?) v štýle „MY“ sme cirkev, milí moji!

Každá totalita raz padne
Nemám obavu o cirkev, tá prežije, našťastie, 
nie je naša (i keď si ju poniektorí snažia pri-
vlastňovať), je Kristova. Každá totalita raz 
padne, tak ako tá v bývalom Československu 
a nepochybne aj akákoľvek podobná snaha 
v cirkvi. Tragédiou však zostáva množstvo 
spôsobeného zla, rozdelenia, stratených ži-
votov (minimálne z pohľadu večnosti), zma-
rených príležitostí a v neposlednom rade je 
to nelichotivé svedectvo o spôsoboch uzur-
pácie si moci v cirkvi namiesto činnej a obe-
tavej služby. 

Už dnes sa píše história cirkvi a rovnako, 
ako je jasné, kto v dobách minulých stál 
na strane pravdy a verne obhajoval cirkev, 
tak bude jasné aj po nás, kto a čo rozsieval. 
Pravda môže byť nakrátko či aj po dlhší čas 
utláčaná, bitá, znásilňovaná, zaznávaná, pri-
spôsobovaná, prekrúcaná, dokonca posmie-
vaná. Pravdu si však nemožno privlastniť, 
nemožno ju natrvalo umlčať, lebo pravda 
víťazí a už aj vstáva z hrobu. Je len na nás, 
na ktorej strane stojíme, či ju cieľavedomé 
pochovávame, alebo s radosťou kriesime, 
vítame.

Nuž, drahí bratia a drahé sestry, zvolení 
cirkevní predstavitelia! Všetci sme „iba  
a len“ Boží služobníci (bez ohľadu na cir-
kevné funkcie), nieto medzi nami rozdielu, 
ak v úprimnosti svojich sŕdc vyznávame 
Krista ako svojho Spasiteľa a Záchrancu  
a súčasne ako Hlavu Jeho najsvätejšej cirkvi. 
Nieto medzi nami osvietenejších ani vyvo-
lenejších, lebo všetci sme hriešne dietky 
Božie, a napriek tomu sme všetci rovnako 
povolaní a povolávaní k službe ku cti a ku 
chvále Jeho mena, a to výhradne z milosti  
a obete, ktorú za nás priniesol a  zaplatil sám 
Pán Ježiš Kristus. My nie sme a nechceme 
byť „prijímačmi osôb“, my sa nechceme 
deliť na znovuzrodených a tých druhých, 

Vyjadrenia
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lebo v Krste svätom sme sa všetci rovnako 
stali údmi Jeho tela a súčasťou cirkvi, i keď 
v pravde vyznávame a uvedomujeme si, že 
všetci sme „na ceste“, ktorá má mnoho ná-
strah, a my na tejto ceste občas aj skĺzneme 
či sa pošmykneme, no Kristus je opäť Ten, 
ktorý nás dvíha a zaceľuje utŕžené rany.

Bratia a sestry, volebný systém v ECAV 
na Slovensku je dlhodobo zlý! 
Mnohí, aj tí kompetentní to vedia. Žiaľ, ne-
vedia, ako ho zmeniť (?), alebo nechcú (?), 
vyhovuje (?) im? 

Zmena volebného zákona v ECAV je pri-
oritnou úlohou pri obnove – reforme ECAV. 
Slovenská evanjelická jednota si osvojila, 
 a spolu s ňou i ja ako jej kandidát na funkciu 
generálneho dozorcu, Otvorenú výzvu JUDr. 

Juraja Čecha a z nej plynúcu potrebu re-
formy ECAV. Toto bola a je programová pla-
tforma pre moju kandidatúru a je progra-
movou platformou aj pre ďalšiu aktivitu 
SEJ. Toto je a má byť programová platforma 
pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku na 
prahu 21. storočia preto, aby sa stala vernej-
šou, úprimnejšou a opravdivejšou šíriteľkou 
evanjeliovej zvesti o živom Bohu, vzkrie-
senom k novému životu v Ježišovi Kristovi 
pre spásu a záchranu človeka, minimálne  
v intenciách Slovenska, ale s presahom aj do 
celého sveta.

Na záver mi dovoľte osobný apel na oboch 
„úspešných“ kandidátov: „Vážená sestra  
v Kristu Renáta Vinczeová a vážený brat 
Peter Gärtner, prosím vás, odstúpte  
z kandidatúry na funkciu generálneho 
dozorcu.“ 

Preukážete tým veľkú úctu a rešpekt 
Evanjelickej cirkvi a jej veriacim. Preuká-
žete tým, že aj vy stojíte o to byť zvolení 
tak, aby táto voľba nemohla byť a nebola 
do budúcnosti nikým spochybnená či spo-
chybňovaná. Ukážte, že si vážite svojich pro-
tikandidátov a že máte záujem sa o funkciu 
generálneho dozorcu uchádzať sa v čestnej 
a férovej konfrontácii názorov na správu 
cirkvi. Boha je potrebné poslúchať viac ako 
ľudí! Úprimne a čestne vyhlasujem, že pre 
mňa by bolo ponižujúce a neprijateľné byť 
víťazom v akýchkoľvek voľbách, o ktorých 
korektnosti by som mal čo i len pochybnosť.

Viktor Čop,
nepripustený nominant na generál-
neho dozorcu ECAV na Slovensku

Ak úprimne chceme ZMENU v našej cirkvi, 
musíme hlasno kričať: ODSTÚPTE!
Niečo také neprofesionálne, ako sú voľby do orgánov cirkvi aj aktuálna voľba generálneho dozorcu v ECAV, som za desiatky 
rokov profesionálnej činnosti nezažil! Voľby v ECAV sa stávajú fraškou! Ako z pohľadu morálno-etického, tak aj duchovného. 
Práve v cirkvi, kde má panovať láska a porozumenie! Ale aj dodržiavanie základného princípu demokracie: „Každý občan má 
právo byť volený.“ 

Výber kandidátov neprebiehal štan-
dardne. Voľby neboli včas oznámené asi 
preto, aby nemohla v cirkevných zbo-
roch prebehnúť zodpovedná diskusia 
o navrhovaných kandidátoch. Systém 
volieb do cirkevných orgánov je nede-
mokratický, zlý a nezodpovedá dnešnej 
dobe – v demokratickej krajine. Vedenie 
cirkvi ho mohlo zmeniť po voľbách do 
orgánov cirkvi v roku 2018, na ktorých 
netransparentnosť upozornilo viac ako 
7 000 signatárov členov cirkvi! Nestalo 
sa tak, lebo nedemokraticky zvolené ve-
denie cirkvi (s výnimkou voľby biskupa 
ZD Hroboňa) pokračuje aj v ďalších voľ-
bách v starom štýle. Voľby zabezpečuje 
kandidačná komisia, v ktorej majú hlavné 
slovo duchovní a ktorá je nástroj „MOCI“ 
súčasných predstaviteľov vedenia ECAV. 
Komisia si vyberá a do volieb pripustí 
len vopred dohodnutých kandidátov, 
ktorí vedeniu cirkvi budú robiť poskokov  
a budú súhlasiť s ich predstavami. Tak 
ako to bolo vo svetskom živote v období 
socializmu, za komunistov. Členom cirkvi 
je upreté kandidovať do orgánov cirkvi, 
hoci Ústava SR  deklaruje, že každý ob-
čan „má právo byť volený“! Z duchov-

ného pohľadu môžeme prístup k výberu 
kandidátov považovať za skutočný škan-
dál. Duchovní vrátane našich súčasných 
biskupov svojimi stanoviskami a mani-
pulovaním volieb do cirkevných orgánov 
porušujú aj základné náboženské prin-
cípy a sú zlým príkladom pre veriacich. 
Z kazateľníc nám kážu o láske k blížnym,  
o tom, ako sa máme navzájom milovať, 
odpúšťať hriechy a previnenia. Ale kritiku 
zo strany oponentov chápu ako osobný 
útok na svoje postavenie a ego. Tých mo-
rálnych, slušných a obetavých kandidátov, 
ktorým naozaj záleží na zlepšení postave-
nia cirkvi, do volieb nepripustia. Hrubo 
porušujú základné princípy učenia Ježiša 
Krista, ktorý nám dal prikázanie: „Nové 
prikázanie vám dávam, aby ste sa navzá-
jom milovali, ako som vás ja miloval, aby 
ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho 
poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa 
budete vzájomne milovať.“

Opak je pravdou: šíria nelásku a nená-
visť k svojim oponentom v našom spo-
ločenstve. O ich arogancii a neslušnosti 
svedčí aj fakt, že na žiadosť o stretnutie 
signatárov Otvorenej výzvy vôbec ne-
odpovedali! Môžu byť príkladom pre 

nás? Majú autoritu v cirkvi a slovenskej 
spoločnosti? Sú skutočnými vodcami  
a „pastiermi svojich ovečiek“? Určite 
nie. Aj preto naše kostoly sú prázdnejšie  
a evanjelické spoločenstvo sa postupne 
umenšuje. A tým sa prehlbuje aj nedôvera 
k cirkvi. Takýchto duchovných musíme 
hodnotiť ako pokrytcov a farizejov, ktorí 
sú zlým príkladom pre dnešnú generáciu 
evanjelikov. 

Ak úprimne chceme ZMENU v našej 
cirkvi, musíme hlasno kričať: ODSTÚPTE! 
Navrhovaných kandidátov na funkciu ge-
nerálneho dozorcu vyzývam: Vzdajte sa 
kandidatúry a umožnite nové, transpa-
rentné a demokratické voľby!

Vyjadrenie emeritných generálnych dozorcov

Ing. Ján  
HOLČÍK, CSc.

generálny dozorca ECAV na Slovensku 
v rokoch 1994 – 2006
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Svojvôľa členov kandidačnej porady
Chcem sa vyjadriť k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku, ktoré sa 
majú uskutočniť v najbližších dňoch a týždňoch.
Za hlavné, ak nie najdôležitejšie, považujem 
to, aby sa voľby na taký dôležitý post, akým 
je generálny dozorca ECAV na Slovensku, 
uskutočnili zákonne a transparentne. Hlavný 
dozor nad kandidátkou má generálne pres-
byterstvo. Nominantov predkladajú predsed-
níctva seniorátov a dištriktov, teda členovia 
kandidačnej porady. Tí potom o všetkých 
nominantoch majú rozhodovať na základe 
splnenia podmienok. Informácie o tom, ako 
sa k uchádzačom o post generálneho dozorcu 
zachovali, sú už evanjelickej verejnosti známe. 
Z nich vieme, že sa tak nestalo. Hoci všetci 
nominanti spĺňali podmienky, dvaja z nich 
neboli pripustení ani na kandidačnú komisiu 
a jeden bol jej členmi bezdôvodne vylúčený. 
Kandidačná komisia síce zákon neporušila, 

ale konala svojvoľne – na základe sympatií  
a cirkevnej politiky. To považujem za najväč-
šie zlo v tomto období, keďže práve Evanje-
lická cirkev a. v. má byť dobrým a správnym 
príkladom demokracie a samostatnosti vo-
lebného mechanizmu. Patrilo by sa uvedený 
príklad podoprieť aj Bibliou a Lutherovým 
učením. Tento príklad však využijú iní, hlavne 
tí, ktorí sa voľbami zaoberajú. Nebudem to 
teda robiť ja. 

Čo však musím v rámci svojho stanoviska 
zdôrazniť, je práve jedinečnosť tých, ktorí sa 
do volieb odvážili ísť. Mali by sme byť radi, 
že sa našlo viacej kandidátov a že ešte sú  
v tejto dobe členovia ECAV, ktorí chcú zápasiť 
o budúcnosť cirkvi a jej dobré meno. Členom 
ECAV záleží na tom, aby bol do funkcie zvo-

lený čestný a slušný človek a nie iba niekto  
z tých, čo sú už vo svojich cirkevných postoch 
veľmi známi, majú veľa funkcií a protežujú ich 
súčasní členovia kandidačnej komisie, lebo sú 
lojálni! Tento aspekt je veľmi dôležitý a po-
važujem ho v dnešnej dobe za rozhodujúci: 
aby členovia cirkvi dali najavo, že kandidačná 
porada nekonala správne, keď vyradila tých, 
ktorí im nehrajú do kariet, hoci podmienky 
kandidatúry spĺňali.

Ing. Pavel  
DELINGA, CSc.

generálny dozorca ECAV na Slovensku 
v rokoch 2016 – 2012

Cirkev pri pohľade do zrkadla
„Skúmajte sa, či stojíte vo viere a dokážte sa,“ čítame v 2. liste Korintským v 13. kapitole. Veta nepotrebuje zvláštny výklad, je 
jasná. Občas sa treba pozrieť aj na seba a dokázať sa, či to, čo robím, ako konám a žijem zodpovedá tomu, čo vyznávam. Platí 
to pre jednotlivca, ale i pre cirkev. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) prechádza veľkou krízou. 
Je najvyšší čas, aby sa pozrela do zrkadla.

V posledných rokoch vyplávali na svetlo sveta 
skutočnosti, ktoré ECAV  nectia, a či chce, 
alebo nechce, bude sa musieť s nimi vyrov-
nať. Nedajú sa zamiesť pod koberec, pravda si 
prerazí cestu na povrch. Pravdu možno dusiť, 
zakrývať, ale ona v plnej nahote vypláva na 
povrch, zvíťazí. Ak chce ECAV plniť svoje 
poslanie, musí nabrať odvahu a pozrieť sa do 
zrkadla. Priznať si pravdu a vyznať hriech. 
Inej cesty niet. Čím neskôr k tomu dôjde, tým 
väčšie škody sa napáchajú a nikomu to nepro-
speje. Inak dôjde k veľkému úpadku. Odpo-
veď na biblickú otázku, na čo je vhodná soľ, ak 
stratí svoju chuť, asi poznáme všetci – nech je 
to pre nás výstrahou (Mt 5, 13). S čím sa bude 
musieť cirkev vyrovnať?

1 Duchovný stav si bude musieť 
priznať, že zlyhal na celej čiare

Duchovenstvo postihla hluchoslepota: ne-
videli, nepočuli, čo sa v cirkvi deje. Uká-
zali, že vlastne ani poriadne nerozumejú 
svojmu poslaniu. A pritom nás chcú viesť 
do neba. Teória písať len pekne, šírená  
z Liptova, je úplne zvrátená. Oni nepo-
chopili, že svojich bratov majú viesť  
k skutočnej viere, statočnosti, formovať ich  
k plodnému kresťanskému životu, nie k fari-
zejstvu. Bez osobného príkladu to nejde. Sú 
medzi nimi, žiaľ, aj zlodeji, alkoholici, pod-
vodníci atď. Ak treba príklady, nie je prob-
lém ich vytiahnuť. Budú si musieť urobiť 
poriadok aj vo svojej stavovskej organizácii –  
v Združení evanjelických duchovných (ZED). 
Čudujeme sa, čo sa v štáte deje? Klamstvo, 
zlodejčina, podvody, skorumpované súdnic-

tvo na Slovensku prekvitajú, národ je zde-
sený. Cirkev, kde si? Mlčíš – lebo v tvojom 
strede sa robí to isté, lebo potrebuješ štátne 
peniaze, preto mlčíš. Žijeme ťažké obdobie, 
ale aj to prináša krásne príklady statočnosti. 
Nech je náš názor na vojnu v Ukrajine akýkoľ-
vek, musíme uznať, že statočnosť nevymrela. 
Ukrajinci vedia brániť svoju vlasť, evanjelickí 
duchovní o svoju cirkev nestoja, zaliezli za 
pec. Spamätajte sa! Ani volanie po náprave 
nevychádza od nich, to zdôrazňujem pre 
históriu! Odsúvate sa na okraj spoločnosti  
a stratíte akúkoľvek vážnosť a dôveryhod-
nosť. Viete, ako vyznejú vaše kázne napríklad 
o Husovi? Čo myslíte?

2 ECAV bude musieť priznať závažné 
majetkové kauzy

Cirkevný majetok po nemeckých evanjeli-
koch, ale aj po našich predkoch v bývalom 
CZ Bratislave sa rozpredával bez výberového 
konania vybraným záujemcom, a to pod cenu 
a za provízie za sprostredkovanie predaja, 
ktoré dosahovali aj viac ako 30 %. Budovy 
spravované Reformatou v Bratislave majú vý-
razne nevýhodné nájmy, zisk z nájmu bol mi-
nimálny a niektoré roky aj nulový. Máme to 
zdokumentované. Budovy sú zdevastované, 
v žalostnom stave. Keď sme ako predsedníc-
tvo cirkvi (M. Klátik, I. Lukáč) začali na túto 
závažnú skutočnosť poukazovať, keď sme 
odvolali br. V. Daniša a vymenovali nového 
konateľa Reformaty br. Štefana Sabola, zrazu 
zisk sa na konci nášho funkčného obdobia 
vyšplhal aj na viac ako 70 000 € ročne. A to 
dokonca aj pri uzavretých výrazne nevýhod-

ných zmluvách, ktoré nešlo narýchlo zmeniť. 
Majetok Beckovská Vieska z celocirkevnej 
zbierky „Cirkev sebe“ počas 2. svetovej vojny 
kúpili naši predkovia za účelom podnikania a 
dofinancovania cirkvi v ťažkých časoch, avšak 
roky ročité, rozumej od navrátenia majetku 
cirkvi v rámci reštitúcie (1994), neprinášal 
žiadny úžitok. Tak ho spravovali bratia Da-
niš, Brozman a kolektív! Len pre doplnenie, 
ECAV tu vlastní asi 124 ha ornej pôdy 35 ha 
TTP, asi 57 ha lesných pozemkov atď. Ako 
je to možné? Veľkou hanbou je aj kauza He-
lianthus Sigord pri Prešove. Rodinkárstvo, 
rafinované podvody, zneužitie zahraničnej 
pomoci z Nemecka sú veľkou hanbou. Nebyť 
EPST a Lutherusu, kauza by nebola vysvet-
lená a dotiahnutá do konca, ale nebolo inej 
cesty, evanjelická verejnosť to sledovala. Mal 
by som ešte čo povedať, ale to hádam stačí.

3 Vierouka našej cirkvi výrazne 
kolíše, nejeden evanjelik sa pýta,  
či sme ešte evanjelici

Treba zachovať vernosť Biblii vysvetľo-
vanej v duchu Symbolických kníh. Som za 
ekuménu, ale verne sa držme svojho viero-
vyznania i odkazu našich otcov. To našich 
duchovných majú školiť katolícki predná-
šajúci? To náš biskup má osloviť pápeža 
„Svätý Otec?“ To má tlačová tajomníčka  
J. Nunvářová zavádzať katolícku termi-
nológiu, ako napr. otec biskup či farnosť? 
Veď my máme predsa cirkevné zbory! Drž- 
me si svoje učenie a dedičstvo po otcoch, pa-
mätajme na reformáciu aj na to, čo nám pri-
niesla. Určite to netreba meniť.
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4 Náš právny systém je 
deformovaný

Uvediem príklad. Pri voľbe generálneho 
dozorcu ECAV Ing. Ján Brozman podvádzal  
a zamlčal závažnú skutočnosť. Niektoré zbory 
podali návrh na disciplinárne konanie, no ne-
úspešne. Osobitný senát Generálneho súdu 
ECAV konanie zastavil svojím stanoviskom 
(č. 05-GS-3/2019), že sťažnosť môže podať 
výlučne navrhovateľ, ktorý je hierarchicky 
z rovnakej alebo vyššej COJ. Keďže najvyšší 
post zastáva generálny biskup a generálny 
dozorca, rovných nemajú, takže nie je možné 
sťažnosť podať. Oni môžu podvádzať a kla-
mať beztrestne. Právny systém cirkvi naprí-
klad ohľadne volieb je, s prepáčením, spotvo-
rený tak, aby sa nikto nepohodlný nemohol 
dostať na kandidátku. Prečo asi? Predsa mu-
sia zabezpečiť vládu tmy a hriechu.

5 Veľkou chybou, ktorej sa cirkev 
dopustila, sú nespravodlivé voľby 

Viacerým kandidátom bolo znemožnené kan-
didovať. Boli to práve tí, ktorí razantne volali 
po prehľadnom hospodárení v cirkvi, odbor-
nej správe majetku, vyšetrení káuz a vyvodení 
dôsledkov. Tí boli nemilosrdne vyradení a vy-
raďovaní. Cirkevník si nemôže vybrať, koho 
chce voliť, kandidáta mu vyberú členovia kan-
didačnej porady. Je to ako za socializmu, komé-
dia na pokračovanie. Cirkevník má právo aku-
rát platiť cirkevný príspevok a voliť len toho, 
koho oni vyberú – rozumej toho, kto bude po-
slušný a prístupný k zákulisným machináciám. 
Sily temna predsa musia mať nadvládu.

6
Cirkev bude musieť zaujať 
stanovisko aj  k práci bývalej 
redakcie (M. Kováčiková,  
Z. Zimániová) a riaditeľa Tranoscia 
(Ľ. Turčan)

Zostane historickým faktom a ich veľ-
kou zásluhou, že vtedajší EPST pod ich ve-
dením začal poukazovať na nedostatky  
v cirkvi a volať po náprave. Za to sa im do-
stalo „odmeny“ vo forme dehonestácie, na-
dávok, vyhrážok aj súdov zo strany ECAV  
a odvolávania na cirkevných grémiách. Vo 
svojej práci pokračovali v týždenníku Lu-
therus, ktorý pokračuje v informovaní, čo 
sa v cirkvi skutočne deje, a verím, že tiež 
vojde do histórie cirkvi. Ukázal totiž, že  
v cirkvi sú ľudia, ktorým na jej čistote záleží 
a napriek rôznym útokom vedia bojovať za 

pravdu, právo a spravodlivosť. ECAV bude mu-
sieť zaujať aj stanovisko k Asociácii slobod-
ných zborov. Asociácia združila viaceré zbory 
volajúce po náprave cirkvi a za to sa jej dostalo 
urážok, dehonestácie. Má za úlohu chrániť pre-
nasledovaných farárov a bojovať za ich práva, 
šíriť aktuálne informácie po cirkvi, ktoré vede-
nie blokuje. Rozhodne nechce cirkev rozbíjať, 
ale chce ju viesť k očisteniu a poriadku. ECAV 
si to bude musieť priznať a oceniť.

7 Veľkou hanbou je fakt, že cirkev  
sa nevysporiadala  
so spolupracovníkmi ŠtB

V Nemecku sa to stalo, ale na Slovensku nie. 
Príklad, ako sa v cirkvi pracuje nedôsledne, 
lajdácky, povrchne. Problém nebol uzatvo-
rený a stále dráždi evanjelickú verejnosť. 
Cirkev a duchovní by mali predstúpiť pred 
verejnosť a jasne vyznať, že sa našli  i takí 
duchovní, ktorí pre ŠtB zrádzali svoju cirkev 
– vrátane bývalého generálneho biskupa Jú-
liusa Fila ml. – a pritom spoluprácu s ŠtB za-
tajili. Cirkev musí nájsť v sebe morálnu silu 
priznať sa aj k temnej stránke svojej histórie. 
Tým ukáže, že to myslí s vyznaním hriechu 
vážne a že má na to hrať dôstojnú úlohu pri 
obrode spoločnosti. Bez pokánia a priznania 
hriechu to nepôjde, dôveru si nezíska.

8
Tragikomickým príbehom sa 
stalo odňatie biskupských krížov 
bratom biskupom M. Klátikovi  
a M. Krivdovi

Cirkev bude musieť zaujať jasné stanovisku 
a nie vec viesť do stratena – tak to robia 
nedôslední lajdáci. Cirkev taká nesmie byť. 
Ozaj, prečo im terajšie vedenie cirkvi odňalo 
biskupské kríže? Čo zlé urobili? Neviem o ni-
čom. A pritom biskupský kríž bol ponechaný 
napríklad biskupovi alkoholikovi, ktorý sa 
musel vzdať úradu, biskupovi eštebákovi 
aj biskupovi, ktorý sa významne pričinil  
o to, aby zlo v cirkvi prekvitalo a Reformata 
mohla prinášať „bohatú“ úrodu. Žijeme asi  
v ríši, kde sa voda sypala a piesok lial. Musím 
s úsmevom poznamenať, že som rád, že ge-
nerálni dozorcovia nenosia žiaden kríž, len 
ten, čo im naloží sám život. Inak o ten zlatý 
či pozlátený by som bol určite prišiel i ja  
a neviem, ako by som to „prežil“. Našťastie, 
ten môj kríž mi odňať nemôžu a ten s poko-
rou a vierou ponesiem.

9 Jasný postoj bude musieť ECAV 
zaujať aj k Evanjelickej diakonii

Aj tu vyšli najavo nepekné veci. Tajné 
prenajímanie bytu na Panenskej ulici  
v Bratislave – ozaj, na aký účet išiel prenájom? 
Komu boli priestory prenajímané a za akým 
cieľom? Šušká sa všeličo... Ako je možné, že 
na konci roka bral riaditeľ Evanjelickej diako-
nie (ED) desaťtisícové odmeny a kto mu ich 
schválil? Vraj si ich podpisoval sám. Ako je to 
s nekonečnou výpovednou lehotou riaditeľa 
ED s kráľovským platom? Ako je to vlastne  
s dvojakým štatútom ED (oficiálnym a sku-
točným)? Toto všetko treba vysvetliť a zod-
povedať. Evanjelická verejnosť čaká na úplnú 

správu o zisteniach v ústredí ED. Dočkáme 
sa? Máme právo poznať pravdu.

10
Ak chce byť ECAV ozaj seriózna 
a s pokáním a nápravou to myslí 
vážne, musí nabrať odvahu, 
postaviť sa zoči-voči tým „zlým“  
z minulosti a zrevidovať k nim 
svoje stanovisko

Synoda napríklad prijala návrh na discip- 
linárne konanie voči tým „zlým“, boli aj 
návrhy vylúčiť ich z cirkvi. Nie jeden ani 
dvaja z vtedajšej opozície dnes vidia, že 
prakticky vo všetkom sme mali pravdu  
a v súkromných rozhovoroch to už priznávajú. 
Mohol by som pokojne aj menovať. Dovoľte mi 
trošku ironicky poznamenať: vo vedení ECAV, 
Reformaty... sú osoby, ktoré neporiadky v mi-
nulosti podporovali a chránili, a teraz ich po-
tvrdzujú, zisťujú dokonca ďalšie a stávajú sa 
hrdinami. Komédia je v tom, že predtým boli 
podpaľači, nič nebola pravda, dnes zmúdreli  
a pochopili problém. Z podpaľačov sa stali hr-
dinami – hasiči. K tomu, aby sa stali slávnymi  
a dostali sa k moci, však „musela horieť cha-
lupa“. Prepáčte, taká komédia a takí kome-
dianti môžu existovať len v cirkvi.

11
ECAV bude musieť zaujať 
stanovisko a revidovať aj niektoré 
uznesenia a materiály zo Synody 
ECAV 2020 a 2021 

Generálny biskup Ivan Eľko na podporu 
svojich tvrdení totiž použil podľa všetkého 
falošnú zmluvu, údajne uzavretú medzi Re-
formatou, s. r. o., a ECAV v januári 2012. Chcel 
totiž dokázať, že pokuta a doplatok dane ude-
lené daňovým úradom vo výške cca 70 000 € 
boli neoprávnené. Osobne som generálneho 
biskupa doporučeným listom dvakrát vyzval, 
aby zmluvu ukázal, no neurobil to. Pritom ori-
ginál zmluvy nemá Reformata, s. r. o., a podľa 
všetkého ani ECAV a nestretol som nikoho, 
kto by ju videl. Nie je zaevidovaná ani v knihe 
zmlúv ECAV. Autori podpisov (M. Klátik, P. De-
linga) osvedčili, že ju nepodpísali. Tvrdím jed-
noznačne, že je to podvrh a generálny biskup 
I. Eľko podvádzal a klamal, zaviedol synodá-
lov a najvyšší orgán ECAV, ktorým je synoda. 
Všetko svedčí o tom, že je to výsmech pravde, 
spravodlivosti aj zdravému rozumu.

Čo k tomu ešte dodať? Je neuveriteľné, že 
niečo také sa v cirkvi mohlo a môže diať. Bo-
žie slovo však hovorí, že chrám – cirkev má 
byť domom modlitby a nie pelešou lotrov.  
O to sme sa zo všetkých síl snažili, snažíme  
a budeme sa s Božou pomocou snažiť. 

Pripojte sa aj vy! Len pozor: keď sa pripo-
jíte, vyškrtnú vás z kandidátky!

Doc. MUDr. Imrich  
LUKÁČ, CSc.

generálny dozorca ECAV na Slovensku 
v rokoch 2016 – 2012

Vyjadrenia
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Hrubokožci
Keď sme s úprimnou snahou pomôcť evanjelickej cirkvi a konečne preťať 
gordický uzol polarizovania a nevraživosti kreovali výbor na podporu otvore-
nej výzvy na zmier v ECAV, dúfali sme, že takýto zámer prinesie ovocie zmieru 
a pokoja. O to viac, že do tejto snahy sa zapojili aj ľudia bez predpojatosti z mi-
nulých konfliktov, ako sú bývalí generálni a dištriktuálni dozorcovia či pred-
stavitelia v tomto konflikte neutrálnej Slovenskej evanjelickej jednoty (SEJ).

Pár  jednotlivcov úplne ovládlo celú 
cirkev a doslova si ju privlastnilo
Aby sme mali legitimitu, požiadali sme 
podporovateľov, ktorí chcú konečne nasto-
liť v našej cirkvi taký potrebný konsenzus, 
o  deklarovanie ich podpory podpisom na 
petíciu. Keď sme sa dopracovali k číslu 
vyše 2 500 signatárov, v prevažnej väčšine 
angažovaných evanjelikov priamo podpo-
rujúcich túto našu snahu, myslel som si, že 
sa ľady konečne pohnú a že napokon náj-
deme celocirkevný zmier a budeme všetci 
ťahať za jeden povraz. 

Keď vidím výsledok, teda to, že vedenie 
cirkvi ani len nezareagovalo na dobromy-
seľnú písomnú výzvu na diskusiu (mi-
mochodom, je úplne neprijateľné nielen 
z morálneho a etického, ale aj z administra-
tívneho pohľadu neodpovedať na písomný 
podnet či žiadosť čo i len jednotlivca, nie to 
na oficiálny podnet podporujúci vyše 2 500 
členov cirkvi!) a potom následne pri opätov-
nej hrubej arogancii a povýšeneckej svojvôli 
pri vyraďovaní či nepripustení im nepoho-
dlných kandidátov do volieb, pýtam sa: To 
som taký naivný? Alebo ľudia na druhej 
strane stratili aj posledné zvyšky súdnosti?  

Mám v živej pamäti „vrelé“ a „úprimné“ 
odporúčanie pána M. Damankoša ako jed-
ného z mocenskej mašinérie súčasného 
vedenia ECAV, že „keď sa nám v opozícii 
dačo nepáči, máme sa dať zvoliť a potom 
veci meniť“. Toto povie človek, ktorý sa 
proaktívne zapája do bezprecedentného 

odnímania základného práva každého 
člena cirkvi kandidovať. Toto už nie je len 
právny a morálny suterén, ale aj bezbrehý 
cynizmus v priamom prenose! 

Dostali sme sa tak do bezprecedentnej 
situácie, keď členovia kandidačnej porady, 
ktorí takto bezškrupulózne vyhadzujú či 
nepripúšťajú protikandidátov do volieb, 
sú tiež volení zástupcovia (seniori, senio-
rálni a dištriktuálni dozorcovia, biskupi...), 
pričom aj do týchto volieb, z ktorých oni 
vyšli a ktorých víťazstvo zaručuje ich člen-
stvo v kandidačnej porade, sú pripúšťaní 
len tí „naši“ a tí nepohodlní sa jednoducho 
do volieb nepripustia. Uvedomujeme si 
výsledok? Dostali sme sa do začarovaného 
kruhu, keď pár  jednotlivcov úplne ovládlo 
celú cirkev a doslova si ju privlastnilo. 
To, že ich bačovanie je spojené s majet-
kovými kauzami, netransparentnosťou, 
aroganciou, ale aj nekompetentnosťou 
a neschopnosťou tak vo  svetskom, ako aj 
v duchovnom pôsobení, je už len symptó-
mom ich mentálnej a morálnej výbavy. 

Je načase prestať sa podieľať na  
fi nancovaní týchto pár jednotlivcov
Vážení členovia kandidačnej porady, ktorí 
ste svojím hlasom zabránili kandido-
vať legitímnemu kandidátovi, prekročili 
ste svoje právomoci dané vám funkciou, 
prekročili ste tým aj tie najbenevolentnej-
šie morálne a etické štandardy a hrubo 
ste zneužili zastaraný a naivný právny 

systém našej cirkvi (v minulosti takéto 
právne nastavenie stačilo, lebo morálka 
predstaviteľov nedovoľovala právne 
normy zneužívať, žiaľ, dnes je to bežná 
prax)! Samozrejme, pri každej príležitosti 
vás s týmto budem konfrontovať a pýtať 
si odpovede na svoje otázky a dôvody, 
ktoré vás viedli k nepripustenie tohto 
mravne aj odborne nespochybniteľného 
kandidáta do volieb. A viem, že pri vašich 
uhýbavých a farizejských odpovediach sa 
len budem uisťovať, že vy ste žiaden dô-
vod na vylúčenie nemali. Teda, pardon, 
mali, len s tým nemôžete vyjsť na svetlo 
Božie. Pravým dôvodom je totiž to, že ne-
môžete riskovať, aby sa generálnym do-
zorcom stal niekto, kto by bol voči vede-
niu, a najmä súčasnému ekonomickému 
a politickému pôsobeniu v našej cirkvi 
kritický a dôsledný, veď ktovie, na čo 
všetko by ešte mohol prísť...

Nuž ale potom nech nik nečaká, že 
predstaviteľ, ktorý vzíde z takto zmani-
pulovaných volieb, bude požívať moju 
úctu a rešpekt. To za seba veľmi jasne 
a otvorene deklarujem.

A my, členovia ECAV, ktorým sa bri-
dia takéto stredoveké maniere, ukážme 
svoju nevôľu tým, že sa na volebných 
konventoch v čo najväčšom počte zúčast-
níme a na znak nesúhlasu prečiarkneme 
obidvoch kandidátov. Na hrubé vrece 
treba hrubú záplatu. Je načase prestať 
sa podieľať na  financovaní týchto pár 
jednotlivcov, ktorí si evanjelickú cirkev 
doslova sprivatizovali a nehorázne sa na 
nej priživujú.

Ing. Miloš MURINA

člen Cirkevného zboru ECAV Leštiny, 
signatár Otvorenej výzvy

Vyjadrenia
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D O S Ť 

hanebným 
rozhodnutiam v ECAV!
V posledných týždňoch a dňoch sa v našej cirkvi odohrali dve udalosti, ktoré opäť v plnej nahote prezentovali 
biedu v našej ECAV, ktorá je v hlbokej morálnej, inštitucionálnej a aj cirkevnoprávnej kríze. Tieto dve udalosti, ktoré 
spolu veľmi úzko súvisia, iba potvrdzujú, prečo z našej cirkvi odchádzajú tisíce jej členov a prečo je v našej ECAV 
potrebné robiť reformnú obrodu.

Keď som koncom minulého roka prezen-
toval návrh reformných krokov, ktoré by 
bolo potrebné v našej cirkvi urobiť, mal 
som predstavu, že sa o ich obsahu bude 
v cirkvi minimálne slušne diskutovať. Ne-
tušil som, akú širokú odozvu si Otvorená 
výzva najvyšším predstaviteľom ECAV 
získa. Bol som úprimne potešený, keď  
s jej obsahom sa stotožnili bývalí dozor-
covia ECAV Ing. Holčík, CSc., Ing. Delinga, 
CSc., a doc. MUDr. Lukáč, CSc. Veľmi som 
privítal podporu aj od predsedníctva Slo-
venskej evanjelickej jednoty, významnej 
evanjelickej inštitúcie so storočnou tradí-
ciou na čele s bratom Petrom Bzdúchom. 
Zároveň som s pocitom veľkej zodpoved-
nosti a rešpektu privítal petíciu s vyše  
2 500 podpismi členov cirkvi z 300 cir-
kevných zborov na Slovensku, ktorí pod-
porili Otvorenú výzvu s jej navrhovaným 
reformným obsahom.

O čo nám šlo a ide
Zásadným cieľom navrhovanej reformy 
neboli z mojej strany žiadne osobné am-
bície a funkcie, tých som mal a mám v ži-
vote naozaj dosť. Pravým cieľom a dôvo-
dom môjho postoja k súčasnému dianiu  
v ECAV bolo moje osobné rozhodnutie pri-
spieť na základe dlhoročných skúseností 
primátora mesta, člena Legislatívnej rady 
vlády Slovenskej republiky, vysokoškol-
ského pedagóga, člena akademického se-
nátu univerzity a dlhoročného predsedu 
jej legislatívnej komisie, ako aj dlhoroč-
ného riadiaceho pracovníka v mnohých 
iných organizáciách, využiť svoje skúse-
nosti a poznatky pre rozvoj našej cirkvi  
a takouto formou pomôcť ECAV, ktorú 
mám naozaj úprimne rád. Základom re-
formy je predovšetkým snaha o zlepšenie 

duchovného rastu a duchovného života 
v našej cirkvi, ktorý evidentne stagnuje. 
Reforma nie je ani o zmene evanjelickej 
vierouky a našej teológie, na to nikto 
z nás nemá žiadne právo. Reforma má 
práve naopak posilniť evanjelickú viero-
uku v jej pravej, krištáľovej podobe, ako 
nám ju zanechalo Písmo sväté a Symbo-
lické knihy. Avšak duchovnú, pastoračnú 
a vnútromisijnú činnosť ako základné 
aktivity našej cirkvi nezlepšíme, ak ne-
zmeníme všetky inštitucionálne, právne  
a finančne obmedzenia, ktoré ju v duchov-
nej aktivite limitujú a obmedzujú. A práve  
o tom je Otvorená výzva. Nejde teda  
o nejaké samoúčelné zmeny, ale, naopak, 
v reforme ide o to, aby sa v cirkvi nekon-
centrovala cirkevná moc, ktorá sa dnes 
evidentne zneužíva, aby voľby cirkev-
ných predstaviteľov prebehli korektne  
a spravodlivo a nie tak, ako je to dnes,  
a aby sa navrátil význam cirkevným zbo-
rom a dôstojnosť postavenia jej členov. 
Dostali sme sa do situácie, keď naša re-
formná Lutherova cirkev potrebuje dnes 
sama reformu, lebo jej inak hrozí nielen 
ďalší členský úpadok, ale aj akákoľvek 
strata našej kresťanskej schopností hu-
manizovať seba aj okolitý svet.

Preto sme 26. februára 2022 spoločne 
s predsedom SEJ P. Bzdúchom zaslali 
list členom Predsedníctva ECAV – gene-

rálnemu biskupovi Mgr. Ivanovi Eľkovi  
a poverenej generálnej dozorkyni Renáte 
Vinczeovej –, v ktorom sme ich žiadali  
o stretnutie s vedením cirkvi na preroko-
vanie súčasnej problematiky ECAV.

Otvorená výzva nebola koncipovaná 
ako návrh jedného člena cirkvi, ale bola 
prezentovaná ako hromadné využitie 
ústavného práva vyše 2 500 členov ECAV 
z 300 cirkevných zborov, ktorí majú podľa 
čl. 7 ods. 1 Ústavy ECAV právo predkla-
dať cirkevným predstaviteľom a cirkev-
ným orgánom svoje návrhy, podnety  
a žiadosti. Chceli sem postupovať s na-
vrhovaným dialógom a diskusiou slušne, 
kultivovane a kresťansky – tak, ako sa to 
na evanjelickú cirkev patrí, v úprimnej 
snahe jej pomôcť.

Každé rozumné vedenie akéhokoľvek 
spoločenstva, ktoré to so svojou budúc-
nosťou a  s budúcnosťou jej členov myslí 
vážne a dobre, by privítalo takýto ko-
rektný návrh na diskusiu. Všetci predsa 
vieme, že každé spoločenstvo, či štátne, 
alebo cirkevné, sa dostáva do hlbokej až 
samolikvidačnej krízy, ak odmietne di- 
skutovať o príčinách, ktoré tú krízu spô-
sobujú.

Odkaz funkcionárov: Na vaše názory na 
problémy v cirkvi nie je nikto zvedavý
Bratia a sestry, aká je však realita a aký 
je postoj Predsedníctva ECAV k Otvore-
nej výzve na diskusiu? Nuž taký, že do 
dnešného dňa ctené Predsedníctvo ECAV 
nám ani len neodpovedalo. Ani len zo 
slušnosti neodpísali signatárom Otvore-
nej výzvy, že o stretnutie s nami nestoja. 
Mlčia. Tvária sa, že pre nich Otvorená 
výzva neexistuje, že bývalí generálni do-
zorcovia ECAV zrejme nie sú pre nich dô-

" Reforma má posilniť 
evanjelickú vierouku v jej 
pravej, krištáľovej podobe, 
ako nám ju zanechalo Písmo 
sväté a Symbolické knihy

Vyjadrenia
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ležití a nezaslúžia si ani patričnú úctu, že 
zrejme neexistuje ani 2 500 členov, ktorí 
výzvu podpisom na petícii podporili. 
Alebo možno podľa nich aj takíto členo-
via v ECAV existujú, ale nášmu Predsed-
níctvu ECAV nestoja ani za povšimnu-
tie a bola by podľa nich zrejme aj škoda 
hlavičkového papiera ECAV na napísanie 
nejakej odpovede. Asi nás, bratia a sestry, 
majú za nejakých teroristov, anarchistov, 
heretikov, pamfletistov a mafiánov do-
kopy a s tými sa predsa nevyjednáva.

Niekto zrejme veľmi múdry z ich okolia 
alebo aj samotní členovia Predsedníctva 
ECAV si myslia, že otvorene diskutovať 
o problémoch cirkvi by bolo prejavom 
nejakej slabosti vedenia cirkvi. Zrejme si 
myslia, že stačí diskutovať medzi sebou 
na generálnom presbyterstve alebo na 
synode – veď to je taká diskusia medzi 
„svojimi“, ktorá nikomu neuškodí, a z ta-
kejto diskusie vyjdú všetci povzbudení, 
ako je cirkev dobre vedená a žiadne prob-
lémy neexistujú.

Naša elita cirkvi si ani neuvedomuje, 
ako sa rýchlosťou svetla mení na cir-
kevnú autokraciu. Kritikov z radov neor-
dinovaných si nevšíma a kritikov z radov 
duchovných exemplárne trestá. Odkazu-
jem členom Predsedníctva ECAV, že sa ta-
kýmto nedôstojným postojom zachovali 
k svojim cirkevným bratom a sestrám do-
slova hanebne a že je ich obrovskou nai-
vitou si myslieť, že svojím terajším mlča-
ním môžu do budúcnosti umlčať názory 
členov cirkvi. Svojím arogantným po-
stojom, ktorý v ECAV skutočne nemá čo 
robiť, nám členovia Predsedníctva ECAV 
predsa len zasielajú svoj odkaz: „Vážení 
signatári a podporovatelia Otvorenej vý-
zvy a všetci tí, ktorí chcete diskutovať 
o problémoch v cirkvi a o voľbách do 
funkcie generálneho dozorcu v cirkvi, od-
kazujeme vám, že môžete v  súčasnosti, 
ale aj v budúcnosti urobiť akurát to, že 
do cirkevných funkcií budete hromadne 
voliť tohto, koho vám my vyberieme, 
a budete platiť príspevky na našu čin-

nosť. A potom už láskavo iba mlčte! Na 
vaše názory na problémy v cirkvi nie je 
nik z nás zvedavý, my aj s členmi Synody 
máme svoj vlastný rozum a nepotrebu-
jeme ten váš.“

Boja sa vlastných členov cirkvi
Bratia a sestry, táto „sebavedomá aro-
gancia“ vedenia cirkvi neznamená však 
nič iné, iba to, že sa nás boja. Boja sa 
vlastných členov cirkvi. Boja sa s nami 
stretnúť, boja sa s nami diskutovať, boja 
sa našej dobre mienenej kritiky, boja sa 
našich reformných návrhov, boja sa, že by 
naplnením navrhovaných reforiem mohli 
prísť aj o svoje funkcie. Tie sú zrejme 
pre nich dôležitejšie ako osud ECAV 
v 21. storočí. Evanjelickú cirkev si však 
nik nemôže sprivatizovať. Majú ešte vô-
bec členovia Predsedníctva ECAV mo-
rálne právo kázať druhým o morálke 
a napomínať členov cirkvi, aby nezabú-
dali na základné Božie prikázanie: „Mi-
luj blížneho svojho ako seba samého“? 
Svojím postojom členovia Predsedníctva 
ECAV neublížili tým, ktorí im ponúkali 
dialóg, ale ublížili predovšetkým sami 

sebe a vystavili si nedôstojnú vizitku, 
pretože svojou aroganciou pošliapali 
základné princípy morálky a slušnosti 
a spreneverili sa cirkevným funkciám, 
ktoré v súčasnosti zastávajú. Spamätajte 
sa, prosím, pretože možno čoskoro príde 
situácia a chvíľa, že budete chcieť disku-
tovať, ale už nebude s kým.

Damankoš, Chalupka, Hroboň neboli 
ochotní predložiť kandidátov ani na 
rokovanie kandidačnej porady
Druhou udalosťou, na ktorú je potrebné 
upozorniť, je rokovanie poslednej kan-
didačnej porady na voľbu generálneho 
dozorcu ECAV a aj na to, čo jej predchá-
dzalo. Veľakrát som písal o tom, že naša 
cirkev má jedinečný inštitút kreovania 
najvyšších cirkevných predstaviteľov, 
a to sú ich voľby členmi cirkvi. Tento mo-
del je pre našu ECAV dlhodobo vlastný 
a nesmieme si ho dať zobrať. Zároveň však 
nesmieme systém volieb sprofanovať 
a vytvoriť z volieb biskupov a dozorcov 
generálnej cirkvi nástroj na zneužívanie 
cirkevnej moci a doslova znevažovanie 
až ostrakizovanie určitých kandidátov, 

" Naša elita cirkvi si ani 
neuvedomuje, ako sa 
rýchlosťou svetla mení na 
cirkevnú autokraciu.
Je ich obrovskou naivitou 
si myslieť, že svojím 
terajším mlčaním môžu do 
budúcnosti umlčať názory 
členov cirkvi.

Vyjadrenia
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ktorí sa „cirkevnej elite“ nehodia. Deje sa 
tak najmä od roku 2018, keď sa terajší 
volebný zákon očividne až flagrantne 
zneužíva. Mohli by o tom hovoriť bratia 
Meňky, Krivda, Mervart, viacnásobnú 
skúsenosť má brat Lukáč či z posledných 
volieb aj Viktor Čop a Marián Chovanec. 
V minulosti kandidačná porada aspoň 
pripustila kandidátov na prejednanie ich 
kandidatúry, aj keď následne nepohodl-
ných kandidátov bez udania dôvodov ob-
ratom vylúčila. Dnes idú niektorí členovia 
kandidačnej porady (tvorená je prevažne 
členmi predsedníctiev seniorátov a pred-
sedníctiev dištriktov) ešte ďalej. To, čo 
urobili jej členovia brat Damankoš, brat 
Chalupka, ale dokonca aj brat biskup Hro-
boň, že neboli ochotní čo i len predložiť 
na rokovanie kandidačnej porady kandi-
datúru podpredsedu Slovenskej evanje-
lickej jednoty Ing. V. Čopa, je dych berúca 
skrivodlivosť.

Ak člen kandidačnej porady brat Da-
mankoš sa okrem iného pýtal kandidáta 
SEJ brata Čopa na jeho vzťah k biskupovi 
Eľkovi a možnú spoluprácu s ním, tak to 
sme už v cirkvi otvorili naozaj Pando-
rinu skrinku. Zrejme každý kandidát pri 
kandidačnej porade povinne prechádza 
„testom lojálnosti k biskupovi Eľkovi“. Ja 
som si doteraz myslel, že každý kandidát 
by mal prechádzať kontrolou, či spĺňa zá-
konné kritériá, ktoré sú stanovené v prís-
lušných právnych predpisoch ECAV, a zá-
roveň by mal prechádzať testom vzťahu 
k našej evanjelickej cirkvi, ako aj testom 
tesnej brány k učeniu Ježiša Krista. Bohu-

žiaľ, zrejme každý z  kandidátov, ktorý by 
sa prihlásil k programu Otvorenej výzvy 
tak, ako to urobil V. Čop, sa pre členov 
kandidačnej porady stáva personou non 
grata.

Chcel by som vedieť, o akú zákonnú 
úpravu sa opierali bratia Damankoš 
a Chalupka, keď odmietli čo i len pred-
ložiť kandidatúru V. Čopa na rokovanie 
kandidačnej porady. Veď sa dopustili 
porušenia ústavného práva člena cirkvi 
podľa článku 7 ods. 1, písm. d) Ústavy 
ECAV voliť a byť volený do cirkevných or-
gánov! Už nestačí, že kandidačná porada 
nepripúšťa kandidátov na voľby cirkev-
ných predstaviteľov bez uvedenia dôvo-
dov, ale dnes už robia subjektívnu selek-
ciu kandidátov dokonca aj jej členovia 
odmietnutím predloženia kandidáta na 
kandidačnú poradu! Predsa predloženiu 
kandidáta im nemôže nič brániť, veď na 

samotnej kandidačne porade mohli voliť, 
koho chceli. Je veľmi smutné, že rovnako 
ako V. Čop, pochodil aj dlhoročný gene-
rálny dozorca ECAV doc. MUDr. Lukáč, 
CSc., ktorého kandidatúru do kandidač-
nej porady odmietli predložiť jej členovia 
brat Matys a Pankúch, a bratia Linkesch 
či Ochodnický síce prebrali jeho doku-
menty, no na kandidačnú poradu ich ne-
predložili.

Kandidačnou poradu by neprešiel ani Dr. 
Martin Luther
Naša cirkevná autokracia si teda vytvo-
rila taký volebný systém, že cez kandi-
dačnú poradu by zrejme neprešiel ani 
Dr. Martin Luther, pokiaľ by nepreukázal 
dostatočnú lojalitu k biskupovi Eľkovi. 
Veľmi nepekne sa pred kandidačnou po-
radou zachoval voči V. Čopovi aj biskup 
J. Hroboň, ktorý tiež odmietol predložiť 
jeho kandidatúru na kandidačnú poradu 
z dôvodu, že je v cirkvi málo známy. Upo-
zorňujem, že V. Čop je podpredsedom 
SEJ, s ktorou má ECAV podpísanú už nie-
koľko rokov zmluvu o  spolupráci, a zá-
roveň je bratom Mariána Čopa, biskupa 
ECAV v Českej republike. K úsmevnému 
argumentu o „malej známosti kandidáta 
vo verejnosti“ chcem uviesť, že nech nám 
naša cirkevná vrchnosť povie, ako sa 
v našej cirkvi môže stať niekto známym, 
lebo keď sa niekto legitímne pokúša čo 
i len kandidovať do verejnej cirkevnej 
funkcie, tak je dopredu vylúčený práve 
tými „známymi osobnosťami“, aby sa ne-

" ... ako sa v našej cirkvi môže 
stať niekto známym, keď aj 
pri pokuse kandidovať do 
verejnej cirkevnej funkcie je 
dopredu vylúčený práve tými 
„známymi osobnosťami“, aby 
sa nebodaj takýto kandidát 
známym naozaj nestal. To je 
taká cirkevná Hlava XXII. 

Vyjadrenia
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bodaj takýto kandidát známym naozaj 
nestal. To je taká cirkevná Hlava XXII. 

Ešte jednu poznámku k bratovi bisku-
povi Hroboňovi, ktorý v mailovej komuni-
kácii s bratom P. Bzdúchom okrem iného 
uviedol a priznal, že terajší volebný sys-
tém je nešťastný. Brat biskup má pravdu, 
tento zákon je nielenže nešťastný, ale 
priam pre cirkev nesmierne škodlivý a de-
vastačný, lebo sa aj patrične zneužíva. Keď 
som ho však viackrát navrhol zmeniť, čo 
je napokon i jeden zo základných bodov 
Otvorenej výzvy na reformu cirkvi, tak na 
takéto podnety predstavitelia cirkvi nerea-
gujú. Preto by som chcel vedieť a určite 
by to chceli vedieť aj členovia našej cirkvi, 
prečo Ľ. Hroboň, ak vie, že volebný zákon 
je nešťastný, ho už počas svojej viacročnej 
funkcie biskupa nenavrhol zmeniť? Alebo 
je to tak, že ho ešte patrične použijeme, 
aby sme si zvolili „svojich vlastných kandi-
dátov“ na najbližšie roky, lebo práve tento 
zákon je „garanciou“, že pomery v cirkvi sa 
meniť nebudú?

Nezmyselná koncentrácia cirkevnej moci
Vie cirkevnej verejnosti kandidačná po-
rada povedať, prečo bol vylúčený z kandi-
datúry brat Marián Chovanec? Už všetci 
počujeme odpoveď, že náš cirkevný zá-
kon to neprikazuje zverejniť. Veď práve o 
to ide. Prečo stále trpíme zákon, prečo náš 
cirkevný zákon o voľbách už dávno nemá 
stanovenú takúto imperatívnu povin-
nosť? Zrejme to niekomu veľmi vyhovuje. 
Už som to nedávno vysvetľoval a popísal, 
ako sa v našej cirkvi vytvára koncentrácia 
moci, ktorá dnes prechádza až do cirkev-
nej autokracie. Členovia predsedníctiev 
seniorátov sú členmi Synody, ktorá je naj-
vyšším zákonodarným orgánom a aj naj-
vyšším výkonným orgánom ECAV. To je 
to isté, ako keby členovia Národnej rady 
SR boli zároveň aj členmi vlády SR. Títo 
členovia predsedníctiev seniorátov však 
môžu byť aj členmi generálneho pres-
byterstva a aj členmi Generálneho súdu. 
Zároveň sú členmi kandidačnej porady 
na voľbu biskupov a voľbu generálneho 
a dištriktuálneho dozorcu ECAV. No a aby 
si vedeli vynucovať aj potrebnú posluš-
nosť členov cirkvi, tak sú i členmi disci-
plinárnych orgánov, ktoré prejednávajú 
disciplinárne previnenia ordinovaných 
aj neordinovaných členov cirkvi. Takáto 
priam nezmyselná koncentrácia cirkev-
nej moci je v našej cirkvi iba od roku 
1993, keď bola prijatá terajšia Ústava 
ECAV, pričom v minulých ústavách takáto 
koncentrácia cirkevnej moci v rukách pár 
desiatok jej členov nebola.

Aby sa takáto situácia už v cirkvi ne-
opakovala, v Otvorenej výzve konkrétne 

navrhujem, ako v budúcnosti inštituci-
onálne zabrániť uvedenej koncentrácii 
moci. Ako to dosiahnuť? Nuž tak, že jedni 
členovia cirkvi budú volení do Synody, iní 
do generálneho konventu, iní do generál-
neho presbyterstva a iní do generálneho 
súdu. Nie stále tí istí do všetkých cir-
kevných orgánov. Naša cirkev má oveľa, 
oveľa viac veľmi schopných ľudí, ako sú 
to iba členovia predsedníctiev seniorátov 
a dištriktov. Nevyužívať ich potenciál je 
pre našu cirkev devastujúce. Zároveň na-
vrhujem také znenie volebného zákona, 
ktoré už nepripustí žiadne manipulácie 
s voľbami. Navrhujem, aby kandidátov na 
najvyššie cirkevné funkcie v budúcnosti 
mohli samostatne navrhovať aj konventy 
seniorátov a viaceré cirkevné zbory, na-
koľko najlepšie poznajú osobnosti, ktoré 
by ich mohli vo vysokých funkciách za-
stupovať. Rovnako navrhujem, aby sa 
kandidačná porada na voľbu najvyšších 
predstaviteľov cirkvi v terajšom formáte 
zrušila. 

Nová celocirkevná volebná komisia 
ECAV, volená po jednom zástupcovi z prí-
slušných seniorátov, avšak nie z členov 
predsedníctiev seniorátov, by skúmala 
iba to, či kandidáti na najvyššie cirkevné 
funkcie spĺňajú zákonné podmienky kan-
didatúry. Nezaregistrovaný kandidát by 
musel byť písomne informovaný o dô-
vodoch svojho neschválenia, pričom by 
mal právo podať voči tomu sťažnosť na 
správny senát Generálneho súdu, ktorý 
by s konečnou platnosťou rozhodol o re-
gistrácii kandidáta na voľby najvyšších 
cirkevných predstaviteľov.

Som hlboko presvedčený, že toto sú po-
sledné voľby, ktoré sa uskutočňujú podľa 
súčasne platného volebného zákona. Ve-
rím, že sú to posledné voľby, ktoré chcú 
byť opätovne zmanipulované, posledné 

voľby, v ktorých si cirkevná autokracia do-
voľuje flagrantne znevažovať dôstojnosť 
a ústavné práva svojich vlastných členov.

Pýtam sa brata Gärtnera a sestry 
Vinczeovej, či nemajú problém 
kandidovať a či im to ich svedomie 
dovolí
Bratia a sestry, je všeobecne známe, že 
prílišná a už nič neriešiaca trpezlivosť 
je posledným znakom rozpadajúcej sa 
akejkoľvek spoločnosti, a to aj tej cirkev-
nej. Ten, kto trpezlivo „znáša“ neprávosti 
a nespravodlivosti, ktoré sú až rúhaním sa 
Bohu, ten v určitom čase už musí nahlas 
povedať: DOSŤ! Bratia a sestry, ten čas te-
raz nastal. Naši cirkevní predstavitelia pri 
poslednej kandidačnej porade prekročili 
Rubikon našej trpezlivosti a tolerancie. 
Každý, kto to myslí s našou cirkvou dobre, 
musí preto takéto zmanipulované voľby 
svojím osobným postojom odmietnuť, čo 
sa prejaví pri samotných voľbách neak-
ceptovaním navrhovaných kandidátov. 

Chcem sa v tejto súvislosti spýtať kan-
didátov schválených kandidačnou po-
radou na voľbu do funkcie generálneho 
dozorcu ECAV – brata Gärtnera a sestry 
Vinczeovej –, či za takýchto okolností ne-
majú problém kandidovať a či im to ich 
evanjelické svedomie dovolí. Veď musia 
veľmi dobre vedieť, koľko animozity me-
dzi členmi cirkvi narobili takto „riadené 
voľby“ už od roku 2018.

Chceme v tom ďalej pokračovať 
a deštruovať si vlastnú cirkev? Keby obi-
dvaja kandidáti odstúpili z týchto volieb 
a kandidovali by znova v nových voľbách 
iba za podmienky, že sa volieb zúčastnia 
všetci kandidáti, ktorí spĺňajú zákonom 
stanovené podmienky, teda aj tí, ktorých 
členovia kandidačnej porady nepripustili 
ani len na rokovanie kandidačnej porady, 
ako aj toho kandidáta, ktorého kandi-
dačná porada bez uvedenia dôvodov 
vylúčila, tak si ich postoj budem nielen 
ja, ale aj členovia ECAV veľmi vážiť. Ak 
by bol niektorý z terajších kandidátov 
úspešný, tak by jeho voľba následne bola 
plne rešpektovaná. Ak im však okolnosti 
týchto volieb neprekážajú alebo sú s nimi 
stotožnení, tak potom nevidím najmenší 
dôvod na ich voľbu.

JUDr. Juraj ČECH, 
PhD.

autor Otvorenej výzvy najvyšším 
predstaviteľom ECAV na Slovensku

Vyjadrenia
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„Prečo ste svojím podpisom podporili Otvorenú výzvu 
najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku?“

Petíciu za Otvorenú výzvu sme podpísali 
preto, aby sme podporili stretnutie predsta-
viteľov SEJ s vedením ECAV.

Peter Synak

.... lebo tak tu stojím a nemôžem inak! 
Lebo je čas, najvyšší čas začať konečne spolu 
komunikovať, pozrieť sa jeden druhému 
rovno do očí a pomenovať otvorene to, čo 
nás trápi! Pravdivo a otvorene, v hlbokej 
pokore pred Všemohúcim! Aby sme viac 
nestáli proti sebe, ale vedľa seba – sestra pri 
sestre, brat pri bratovi. Lebo naša milovaná 
ECAV si to zaslúži, my si to zaslúžime, lebo 
to je poslanie jej čelných predstaviteľov  
a nás všetkých: spájať, nie rozdeľovať! Hoci 
sa vo všetkom nemôžeme zhodnúť a ani sa 
nezhodneme. Výzva brata Juraja je, podľa 
mňa, tou cestou. Už k tomu len pridať pre-
potrebnú vôľu. 

Dr. Milan Vančo

Je najvyšší čas upratať vzťahy medzi 
bratmi a sestrami v ECAV na Slovensku. Do-
teraz z najvyšších miest nevysvetlili hospo-
dárenie s financiami a, naopak, počuť len: 
Plaťte! – bez ohľadu na veľkosť cirkevného 
zboru. Problémy, ktorými prechádza celá 
spoločnosť, sa prenášajú aj na bratov a ses-
try v zboroch. Väčšina je skôr chudobných 
ako bohatých a nik z vedenia sa nepýta na 
názor tých dole, len ich zaujíma, či platíme, 
alebo nie. Pripomína mi to našu vládu, 
ktorá sa zaujíma o všetko možné, len nie  
o ľudí, ktorí ich volili a ktorým by mali skla-
dať účty zo svojej činnosti. Zdá sa mi, že 
všade príliš cítiť vplyv „východu“ a „západ“ 
sa len vezie. Želám si vzťahy medzi bratmi 
a sestrami v cirkvi také, aby bolo hospodá-
renie prehľadné a cirkevné zbory zrozumi-
teľne informované.

Vlasta Vlčková

Naša cirkev potrebuje očistu a sebare-
flexiu. Návrh brata JUDr. Čecha túto prob-
lematiku a otázku rieši komplexne v celom 
rozsahu. Je nutné to realizovať.

Bohuslav Kováčik

Prajem si, aby v našej ECAV bol nastolený po-
riadok a spravodlivosť, aby naši vrcholní pred-
stavitelia uznali svoje chyby a počúvali nielen 
svoje ego, ale hlavne potreby cirkevných zborov.

Marta Poštolková

Podpisy sme poskytli preto, lebo ne-
súhlasíme s konaním súčasného vedenia 
ECAV (kauza Reformata, zdieranie cirkev-
ných zborov, neregulárne voľby vedenia 
ECAV...). 

Galková Nadežda
Ing. Eduard, Ing. Martin, 

 Ing. Ondrej Galko

Túto výzvu som podpisom podporila 
preto, lebo mi záleží na našej ECAV. Mrzí 

ma, akým podvodným spôsobom je vedená 
terajšími predstaviteľmi. Preto sa prikláňam 
k výzve JUDr. J. Čecha za obrodu a potrebu 
nového, spravodlivého poriadku v našej 
drahej evanjelickej cirkvi.

Edita Grigerová

Otvorenú výzvu najvyšším predstaviteľom 
ECAV som podporil v prvom rade preto, lebo 
na svoje funkcie sa dostali podvodným spô-
sobom. Tí, čo kedysi písali cirkevné zákony, 
určite nepočítali s tým, že ku kormidlu sa 
dostanú takí ľudia, čo dokážu vieru ľudí  
v Boha zneužiť na svoje vlastné obohatenie. 
Göbbelsom tejto myšlienky v našej cirkvi je 
pán Bunčák, ktorý je podľa jeho funkcií od-
borník na všetko, ale hlavne je odborník na 
manipuláciu s obyčajnými ľuďmi a tunelova-
nie cirkevného majetku. Takýto človek nemá 
vo vedení cirkvi čo robiť a myslím si, že by ne-
mal ani vykonávať funkciu farára. Každý, kto 
má záujem o prácu vo volených funkciách, 
má mať právo sa o to uchádzať a nie byť sepa-
rovaný nejakou kandidačnou poradou, ako 
sa to stalo pri posledných voľbách biskupov 
aj generálneho dozorcu. Hanba je, keď sa 
niekto oháňa demokraciou, a pritom sa boji 
férového volebného boja a nepohodlných 
protivníkov vyradí na kandidačnej porade. 
Chlapci si to pomýlili s kandidačnými pora-
dami politických strán. Ale v takom prípade  
u nás v cirkvi kandiduje len jedna strana, a to 
je tá strana podvodníkov, čo sú už tam, a to 
keď dopustíme, budú tam navždy.

Dušan Šargavý

Arogancia moci, farizejská viera, mini-
mum sebareflexie, ignorovanie názoru 
iných, neomylnosť, klamstvo... To všetko 
spôsobuje odliv veriacich a antipatiu k sa-
motnej ECAV.

Róbert Broda

Absolútne nesúhlasím so spôsobom 
volieb do najvyšších orgánov cirkvi cez kan-
didačne porady so svojvoľným vyradením 
regulárne prihlásených kandidátov.

Anna Rusnáková

ECAV na Slovensku potrebuje zmenu, 
reštrukturalizáciu. Nesúhlasím s terajším 
vedením ECAV, ako sa dostali k moci, ako 
gazdujú, ako vydierajú chudobu atď. ŠtB-
ácke záujmové skupiny zo zákulisia ju stále 
riadia, preto to aj tak vyzerá, mnohí majú 
obavy. Nevyšetrené, nevyriešené majet-
kové kauzy, vinníci v pohode vegetujú. Čo 
dostalo Stredisko Evanjelickej diakonie vo 
Vranove od Ústredia Evanjelickej diakonie 
z Bratislavy?

Dušan Stredný

Len pri spoločnom stretnutí je možné 
nájsť východisko z rozpoltenosti ECAV. Od-
mietnutie dialógu len predĺži krízový stav. 
Čím skoršie dôjde k stretnutiu sporiacich sa 

strán, tým skoršie zastavíme rozklad ECAV. 
Ján Hladký

Je nám ľúto, čo sa deje v našej cirkvi. Naj-
viac nám vadia tie netransparentné voľby. 

Dušan Triebusník

Otvorenú výzvu som podporila preto, že 
som čestný človek a nemôžem sa pozerať 
na tú neférovosť a povýšenosť terajšieho 
vedenia cirkvi.

Vierka Frackowiaková

Vždy som bol za otvorenú, pravdivú  
a konštruktívnu komunikáciu. Navyše, keď 
ide o ECAV na Slovensku, v ktorej by otvore-
nosť, porozumenie, úprimnosť, pravdovrav-
nosť, čestnosť a vzájomný rešpekt mali byť 
samozrejmosťou. Verím, že moja odpoveď 
neostane ako podmienková veta: „by mali 
byť samozrejmosťou“, ale prajem si a verím, 
že pre ECAV na Slovensku bude platiť: „sú 
samozrejmosťou".

Milan Kunaj

Pre zámerne zmanipulovane voľby a pre 
nízku úroveň riadenie terajšieho vedenia 
v porovnaní s predchádzajúcim. Teraz je 
to len o peniazoch. V prvom rade by sami 
mali ísť príkladom. Kde je pozdvihnutie du-
cha, morálky, schopnosť počúvať aj opačný 
názor, kde je úcta k našim statočným pred-
kom? Skrátka: na to nemajú. 

Ján Vráblik

Prečo som svojím podpisom podporila 
Otvorenú výzvu? Pretože sa mi nepáči, akým 
spôsobom sa do vedenia cirkvi dostali jej 
súčasní predstavitelia, nakoľko bratom Kriv-
dovi, Lukáčovi a Mervartovi nebola umož-
nená kandidatúra do cirkevných funkcií. Sú-
časné vedenie si napriek mnohým kauzám 
(doteraz nevysvetleným) uzurpovalo moc 
bez toho, aby si svoju „pravdu“ dokázalo ob-
hájiť predložením relevantných dôkazov. 

Ďalšia vec, ktorá mi vadí, je, že súčasní 
predstavitelia cirkvi nechcú pristúpiť na dia-
lóg s ASloZ, čo neprispieva k jednote našej 
cirkvi a takýmto spôsobom nie je možné 
vyriešiť súčasnú situáciu. To je iba zlomok 
poznámok, čo mi vadí na súčasnom stave 
v cirkvi, veď kto má záujem dozvedieť sa 
viac, nech sleduje články, či už na stránkach 
LUTHERUSU, alebo nech si prečíta knihu 
MUDr. Imricha Lukáča „O čo mi išlo“. Každý 
súdny človek to musí pochopiť. A keďže 
MUDr. Lukáč je pre mňa autorita, verím 
mu a držím palce (ako aj všetkým ostat-
ným, ktorí s ním spolupracujú pri hľadaní 
pravdy), aby sa mu podarilo dotiahnuť veci 
do úspešného konca, k čomu mu prajem 
veľa síl a pevného zdravia. A zároveň prajem 
jemu i vám všetkým požehnané veľkonočné 
sviatky, plné pokory, lásky a nádeje z víťaz-
stva Božieho Syna.

Zuzana Kusendová

Pretože sa nechcem jedného rána zobu-
diť a zistiť, že Evanjelická cirkev augsbur-
ského vyznania už neexistuje a namiesto 
nej som sa ocitla v katolíckej cirkvi. Neže-
lám si, aby táto skupinka zničila našu cirkev 
a urobila z nej katolícku (všetky kroky, ktoré 
robia, sú zamerané na to, aby sa tak stalo). 
Robím to z úcty k svojim predkom a z úcty 
k  sebe. Zo mňa katolíka nikto neurobí a ani 
ma k tomu nedonúti. 

Viera Žarnovická

Rodičia a starí rodičia ma vychovali  
v evanjelickej viere podľa Augsburského 
vyznania, kde cirkevný zbor bol základ  
a biskup bol na našu reprezentáciu bez 
toho, aby rozhodoval o cirkevných zboroch. 
Prosím, napravte to!

Marta Kozová

Výzvu som podporil preto, lebo ma 
trápi aktuálny stav našej cirkvi spojený  
s pôsobením jej najvyšších predstaviteľov 
(od spôsobu ich voľby, postoja k známym 
kauzám a ľuďom, ktorí ich spôsobili, cez 
kumuláciu funkcií v rukách úzkej skupiny 
ľudí, elitárstvo, „adresnosť“ financií a spô-
sob financovania cirkvi, dehonestovanie  
a znevažovanie iného názoru...).

Vladimír Šípka

Výzvu som podporila preto, lebo si mys-
lím, že evanjelická cirkev v dnešnej podobe 
je len politické zoskupenie. Je v ňom pri-
veľa liberálnych prvkov odkláňajúcich sa 
od evanjelických tradícií. Ak vo svete vládne 
panika, cirkev by mala byť tým útočiskom, 
ktoré nás nasmeruje, spojí, povzbudí. Cir-
kev by mala trvať na pomoci, nie však po-
moci obrannej, pomoci upokojujúcej. Mala 
by byť tichým domovom pre všetkých ľudí, 
ktorí sa k nej utiekajú. Evanjelická cirkev 
dnes nemá nijaký pevný základ. Evanjelická 
cirkev vo mne zhorela v dobe kovidovej. Ži-
jem v presvedčení, že koľko času mi dovolí 
Boh, toľko tu budem, vo viere, že Pán Boh sa 
postará. Evanjelická cirkev v tomto čase uká-
zala, že počúva slovo politikov a terorizuje 
svojich veriacich, a čo je najhoršie, svojím 
konaním rozosieva tento „plevel“ medzi 
veriacich z toho istého kresťanského spo-
ločenstva. Láska k blížnemu pretavila sa do 
niečoho, v čom som nie ochotná existovať.  
Ľudia chodia do kostola, ale nevedia prečo, 
neviem, či vôbec nosia Boha v srdci.

Broňa Šimková

Z priestorových dôvodov nemô-
žeme uverejniť všetky odkazy sig-
natárov Otvorenej výzvy. Ostatné 
odpovede uverejníme v niekto-
rom z nasledujúcich čísel.
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Dokument

E-mailová korešpondencia  
zo 4. apríla 2022 v čase 6.48 hod. až 14.47 hod. medzi predsedom Slovenskej evanjelickej 
jednoty Petrom Bzdúchoma  dištriktuálnym biskupom Jánom Hroboňom 

Predmet: Voľby generálneho dozorcu ECAV na Slovensku – kandidatúra Viktora Čopa

Vážený brat biskup Ján Hroboň,
v prílohe Vám posielam dokumenty, ktoré 

dnes ráno odovzdá v origináloch br. Viktor Čop 
vo Zvolene.

Nakoľko sme nenašli ochotu a vôľu u via-
cerých bratov v našom okolí, rozhodli sme sa  
v Predsedníctve SEJ odvolať sa na platnú Zmluvu 
o spolupráci s ECAV na Slovensku (v prílohe)  
a požiadať Vás o prejav rešpektu jej platnosti. 

Som presvedčený, že Vašou autoritou a  objek-
tivitou (veľmi dobre si spomínam na Váš mate-
riál ku storočnici SEJ v EPST v novembri 2020) 
dáte zabudnúť na nepochopenie viacerých bra-
tov. Zamedzovanie jednému z ústavných práv 
cirkevných (rovnako aj svetských) PRÁVA BYŤ 
VOLENÝ je citlivo vnímané nielen v evanjelic-
kom prostredí. Hoci „viacerí bratia“ si neuvedo-
mili, akú potenciálnu tému otvárajú pre médiá,  
a nielen cirkevné, som presvedčený, že Vy ste zá-
stancom spravodlivého riešenia vo vnútri nášho 
evanjelického prostredia.

S úctou a pokorou, akú som vždy vyjadroval 
počas našich, v poslednom období neplánova-
ných stretnutí

Peter Bzdúch

Vážený brat Bzdúch,
včera som bol celé popoludnie na seminári pre 

neordinovaných v Trenčianskych Stankovciach, 
večer sme ešte zariaďovali veci v súvislosti so 
zborom v Rajke, dnes dopoludnia som cestoval 
do Zvolena, takže som si len teraz pozrel materi-
ály ohľadom kandidatúry brata Čopa, ktoré dnes 
doručil. S bratom Viktorom Čopom sa prakticky 
osobne nepoznám, aj keď sme sa hádam párkrát 
stretli. Prečítal som si jeho motivačný list a s via-
cerými jeho názormi a postojmi sa nedokážem 
stotožniť. Preto jeho kandidatúru nepredložím. 
To, že doručil materiály na BÚ ZD osobne, mne 
nezakladá povinnosť predložiť jeho kandida-
túru, rovnako tak ani zmluva SEJ s ECAV.

Určite by bolo lepšie, keby ste ma v danej veci 
kontaktovali skôr a mohli sme si otázne veci vy-
svetliť, nemám záujem blokovať kandidatúru 
brata Čopa. Osobne považujem volebný systém 
za nešťastný a bolo by ho treba od základu pre-
robiť, nateraz však musíme rešpektovať nasta-
vené pravidlá.

Ďakujem za porozumenie.
Ján Hroboň

 Vážený brat biskup Hroboň,
priznám, že sa mi ťažko čítajú Vaše slová na-

priek tomu, že aktuálny volebný systém v ECAV 
na Slovensku považujete za nešťastný.

Nesúhlasiť s názormi druhého je prirodzené  
a nemôže to byť automaticky bariérou voči 
nemu. Vždy vítam príležitosti, či už pracovné, 
alebo konfesijné, ak mám oponentov, slušných, 
distingvovaných, presvedčených o svojej pravde, 
ktorí ma však zároveň rešpektujú rovnako ako ja 
ich. Iba tak môžeme navzájom napredovať. Po-
kiaľ by sme navzájom žili v sebaklame harmónie, 
dostaneme sa do situácie, ako je napr. dnes na-
stavený volebný zákon a mnohé v ECAV na Slo-
vensku.

K Vašej pripomienke „kontaktovania skôr“ 
iba toľko, že pokiaľ kompetentné úrovne ECAV 
nezverejnia dostatočne včas program volieb,  
v tomto prípade termín kandidačnej porady, 
nemôže nik očakávať skoršie kontaktovanie. Ve-
rím, že na tom sa zhodnúť môžeme, brat biskup. 
Nemáme predsa všetci schopnosti vedieť niečo 
dopredu.

Som skutočne znechutený situáciou, ktorú som 
včera na osobných stretnutiach v prostredí SEJ 
prirovnal ku kádrovaniu v 50. – 80. rokoch mi-
nulého storočia. Ako si môžu funkcionári ECAV 
na Slovensku osobovať právomoc rozhodovať  
o tom, či predložia kandidatúru zodpovedného  
a slušného člena ECAV, alebo nie?! Kto sú oni, že 
obmedzujú ústavné právo členovi ECAV “„BYŤ 
VOLENÝ“? S týmito praktikami som sa stretol 
na začiatku mojej profesionálnej kariéry počas 
siedmich rokov výsluchov na ŠtB (!). Bohužiaľ, aj 
v rodine a veľa som o nich čítal v literatúre faktu  
i beletrii. Vtedy iba „vyvolení“ mali pravdu  
a právo rozhodovať o tých druhých...

Na záver mi dovoľte ešte poznámku k osob-
nému poznaniu kandidáta. Načo potom je po-
žadovaný motivačný list a životopis, keď všetci 
kandidáti musia byť všetkým známi? Veď tí ne-
známi sa predsa do volieb nedostanú... Nie je to 
odkrytie nedemokratickosti procesu volieb? 

Pokiaľ aj človeka osobne nepoznám, obozná-
mim sa cez jeho životopis s dôvodmi jeho kan-
didatúry v motivačnom liste. Myslíte si, že bezú-

honný brat nášho biskupa v Prahe, ktorý si zastal 
v ECAV viaceré posty a úlohy, si nezaslúži kandi-
dovať? Brat nášho biskupa v Prahe, brat biskup!

Po všetkom vyššie popísanom a aj v mojom 
rannom e-maile Vám potvrdzujem, brat bis-
kup, že sa nezmierim so situáciou a budem ešte 
intenzívnejšie pracovať na nutných zmenách  
v ECAV na Slovensku, čoho základným dokumen-
tom je Otvorená výzva najvyšším predstaviteľom 
ECAV na Slovensku. To, že sme do SEJ na veľmi 
slušne napísané pozvanie nedostali ani len ad-
ministratívnu odpoveď, ma utvrdzuje o potrebe 
radikálnych zmien v ECAV na Slovensku. Tie pa-
liatívne, ak aj niekde a niekedy boli aplikované, 
neboli postačujúce. Toto vyjadrenie zakladám aj 
na svojich profesijných skúsenostiach biomedi-
cínskeho inžiniera v klinickej praxi, ktorú teraz 
vykonávam v Univerzitnej nemocnici.

Želám Vám pokojné jarné dni, brat biskup,  
a predovšetkým múdre rozhodnutia. Ide totiž  
o nás a našu ECAV. NAŠU ECAV – A NIE IBA NIE-
KOHO ECAV!

Peter Bzdúch

Brat Bzdúch,
nie som jediný, kto môže predložiť kandida-

túru brata Čopa, tak hádam uspejete u niekoho 
iného. Ak je to problém, tak potom by ma naozaj 
zaujímalo prečo, keď je to taký dobrý kandidát.

Ja som Vám svoje výhrady napísal, na konkrét-
nosti teraz nemám čas.

Prajem všetko dobré.
Hroboň

 
Vážený brat biskup Hroboň,
problém neúspešného predkladania kandi-

datúry br. Viktora Čopa je práve v sebaklame 
v ECAV na Slovensku, o ktorom som Vám písal. 
V tom, že iba vyvolení majú pravdu a právo. Tí, 
ktorí vyberajú dobrých kandidátov iba spomedzi 
seba, teda svojich známych. Iný kandidát neus-
peje. Donedávna pred členmi kandidačnej po-
rady, dnes sa dokonca na kandidačnú poradu ani 
len nedostane...

Želám múdre rozhodnutia. Také múdre roz-
hodnutia, aby ste aj Vy dostali podporu od vyše  
2 500 členov ECAV na Slovensku z vyše 300 miest 
a obcí.

Peter Bzdúch



Tajná voľba
• konventuál má dostať hlasovací lístok  

s pečiatkou zboru a s menami kandidá-
tov v abecednom poradí

Verejná voľba
• len na návrh člena zboru schválením 

3/5 väčšinou prítomných

MANUÁL K VOĽBÁM

KONVENT 
cirkevného zboru

 ; voľby v cirkevnom zbore musia byť vyhlásené aspoň týždeň vopred na hlavných službách Božích 
 ; voľby v cirkevnom zbore sa môžu konať v jednom z troch možných termínov: 24. apríla, 1. mája alebo 8. mája 2022
 ; kandidáti majú byť predstavení prečítaním životopisu a osobného stanoviska kandidáta
 ; voľby sú zásadne tajné, verejné môžu byť len v prípade, že to navrhne člen zboru a konventuáli to odsúhlasia až 3/5 väčšinou
 ; konventuál môže dať hlas len jednému kandidátovi alebo žiadnemu 

• je zvolaný týždeň vopred na 
hlavných službách Božích

• tvoria ho dospelí členovia 
cirkevného zboru

Iniciátori Otvorenej výzvy odporúčajú 

zúčastniť sa volieb,
 ale 

prečiarnuť všetkých 
kandidátov

Volebná komisia musí konštatovať, koľko 
lístkov rozdala. To je počet, z ktorého 
sa budú počítať percentá úspešnosti 
kandidátov!

• Zápisnica má obsahovať: počet vydaných 
lístkov, počet odovzdaných lístkov, počet 
platných volebných lístkov a počet hlasov 
odovzdaných jednotlivým kandidátom.

Volebná komisia musí konštatovať, koľko 
je prítomných konventuálov. To je počet, 
z ktorého sa budú počítať percentá 
úspešnosti kandidátov!

• Zápisnica by mala obsahovať: počet prí-
tomných konventuálov a počet hlasov 
odovzdaných jednotlivým kandidátom.

Iniciátori Otvorenej výzvy odporúčajú 

zúčastniť sa volieb,
 ale 

nezdvihnúť ruku ani 
za jedného kandidáta

 ; Ak máte možnosť, overte, či sú skutočnosti z volieb uvedené aj vo výpise, ktorý sa na konvente vyhotovuje a zasiela na 
biskupský úrad.

 ; V prípade pochybností o regulárnosti volieb nás môžete kontaktovať, aby sme zdokumentovali priebeh volieb.


