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IVAN EĽKO  
kandidát na generálneho biskupa ECAV,  
farár v CZ ECAV NITRA, konsenior DNS 
 
Aká  bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku, funkcie v cirkvi,  kde ste pôsobili 
doteraz, aké boli vaše štúdiá? 
     Na fakultu sme nastupovali za Brežneva a zažili sme ďalších troch sovietskych prezidentov 
(1982-87). Myslím, že študentská atmosféra a niektoré skúsenosti sú dnešnej mládeži už 
nezrozumiteľné. Boli sme generácia, ktorá väčšinou držala pospolu. Život nás žiaľ všelijako 
rozdelil. Po škole som bol kaplánom v Kostolnom (1987), vojakom (1987 – 89), kaplánom 
a farárom v Krajnom (1989 – 99) a farárom v Nitre (od 1999). V Myjavskom senioráte som bol 
od začiatku koordinátorom mládežníckej práce (s Braňom Rybnikárom), neskôr sen. 
presbyterom a zapisovateľom. V Dunajsko-nitrianskom senioráte od začiatku seniorálnym 
presbyterom, potom seniorom, znova presbyterom a teraz konseniorom. Z iných cirkevných 

funkcií som bol podpredsedom ZED, šéfredaktorom a členom redakčnej rady Cirkevných listov a teraz som gen. 
presbyterom a predsedom synody.  
 

Aké máte rodinné zázemie, čo pre vás znamená rodina a našli ste rodinu aj v cirkvi? 
Manželku Evu som stretol na mládeži na Legionárskej, ona z toho zboru aj pochádza. Je stredoškolská učiteľka. Za 
komunizmu, počas štúdia v Nitre, zakladala malú skupinku evanjelických vysokoškolákov. Krásnym životným momentom 
je, že dnes sa v Nitre venuje znova vysokoškolákom, tiež skupine mladých mamičiek a veľa času venuje pastorálnym 
rozhovorom. Naše deti už pracujú v Bratislave a sú členmi mládeže Offline na Legionárskej. Doma v Nitre sa Magdaléna 
venuje deťom a Adam dorastu a mládeži.  Pravda o mojej službe je taká, že to, čo je prisudzované Ivanovi Eľkovi, na tom sa 
neoddeliteľne podieľa aj jeho manželka a jeho deti. V Krajnom i v Nitre sme našli vynikajúce ľudské zázemie a takých 
spolupracovníkov, ktorí sú základom môjho tvrdenia, že naša cirkev má obrovský potenciál v ľuďoch.   
 

Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku? 
Má to dlhší kontext. Od r. 2000 sme ako generační druhovia, združení okolo Výboru ZED, veľmi intenzívne prežívali 
potrebu zmeny a nového smerovania cirkvi. Boli sme revolučne naladení. Vtedajší časopis ZED Melanchton bol 
neporovnateľne radikálnejší voči vedeniu cirkvi, ako je to dnes vyčítané Reformačným listom.  S nástupom novej garnitúry 
v r. 2006 sa začalo ukazovať, že žiadna z proklamovaných zmien sa neudeje, že tá revolúcia nebola principiálna, ale iba 
účelová. Výzvy, aby som prijal kandidatúru, prichádzali už v roku 2006, ešte intenzívnejšie v roku 2012 a stupňovali sa, ako 
sa blížil rok 2018. Je zaujímavé, že prichádzali od osôb či skupín, ktoré stoja na opačných stranách spektra, čo bolo 
povzbudzujúce. S myšlienkou kandidácie som bol konfrontovaný minimálne 12 rokov a mal som čas na premýšľanie. 
Finálne rozhodnutie aj tak nebolo jednoduché, pretože okrem týchto vonkajších impulzov musí človek získať aj vnútornú 
istotu, že nerobí niečo, čo by bolo v úplnom rozpore s Božou vôľou. Všetci štyria v rodine si denne prízvukujeme 
a modlíme sa za to, aby sme boli vnútorne slobodní a pripravení prijať akúkoľvek z možností, ktorá môže nastať. Uzavriem 
to tak, že niekedy je človek do takejto kandidatúry nie ani tak motivovaný, ako provokovaný okolnosťami. Ak by sa od r. 
2006 začali diať vytúžené zmeny, dnes by som sa vôbec nezaoberal kandidatúrou. 
 

Ako vnímate súčasný stav cirkvi a kam by sme sa mali  ako cirkev v nasledujúcich rokoch posunúť? 
Táto otázka znie vo chvíli, keď Evanjelický posol doteraz nevídaným spôsobom tvrdí čitateľovi, že nelegitímna skupina 
samozvancov nelegitímnym spôsobom vyradila z volieb troch kandidátov, ktorí to mali už vlastne vyhraté a zobrala 
možnosť členom cirkvi v tejto veci rozhodnúť. Tento moment si treba zapamätať, takéto niečo sa v novodobých dejinách 
cirkvi ešte nestalo. Rovná sa to verejnému spochybňovaniu platných cirkevno-právnych  predpisov a legitimity konania 

OTÁZKY PRE KANDIDÁTOV NA  
GENERÁLNEHO BISKUPA ECAV NA SLOVENSKU,  
GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV NA SLOVENSKU  
DOZORCU VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU 
v prílohe k Reformačným listom 18/2018 prinášame rozhovory  
s jednotlivými kandidátmi. 
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štrnástich predsedníctiev seniorátov a dvoch predsedníctiev dištriktov. K tomu Vyhlásenie, ktoré dáva verejne návod, ako 
vyradiť pri voľbách jediného kandidáta. Naša stará cirkev má, žiaľ, krátku pamäť a nepamätá si to, čo nie je vhodné. Keď 
v r. 2006 bol vyradený kandidát na generálneho biskupa s výborným programom nie dvoma tretinami hlasov, ale o jeden 
hlas a prešiel jediný kandidát, ktorý sa stal generálnym biskupom, Posol bol ticho. Keď bol pred dvoma rokmi vyradený 
kandidát na dištriktuálneho dozorcu, ktorý už túto funkciu zastával, pretože „nemá odborné a morálne predpoklady“, 
Posol bol ticho. Kam sa posunúť? Menej politiky, viac Krista.   
 

S akým programom a cieľmi pre ECAV na Slovensku prichádzate? 
V osobnom stanovisku kandidovaného som formuloval šesť oblastí, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť: vzťahy, ozajstnosť, 
misia, reštrukturalizácia, financie a služba. Ku každej oblasti je uvedené krátke rozvedenie. Je to iba malá kocôčka, ale 
poteším sa, ak si to ľudia prečítajú, popremýšľajú a stotožnia sa s tým. 
 

Ktoré témy sú podľa vás najakútnejšie na riešenie v cirkvi?  
Toto je iba teoretická otázka, lebo život kohokoľvek zvoleného postaví pred nutnosť bojovať na všetkých frontoch naraz 
a nedopraje mu luxus vlastného výberu tém. Reálne očakávajme, že synoda sa bude zaoberať rozpočtom, a to nám otvorí 
háklivú tému financií v cirkvi, ich skutočného množstva, efektivity použitia, transparentnosti. Príde na prevádzku ústredí 
a kompetencie. To zasa súvisí s konkrétnymi krokmi za jednoduchšiu a efektívnejšiu štruktúru, vyjasnenia si, akú chceme 
mať stratégiu udržania sa a rastu pri danom počte ordinovaných, a to všetko s citlivou inventúrou v našich cirkevno-
právnych predpisoch. Toto všetko budeme musieť absolvovať na pozadí toho, že chceme nové nastavenie vzťahov, nový 
prístup k misii a mobilizáciu všetkých ochotných do služby. Naše telo je, žiaľ, boľavé na mnohých miestach naraz. 
 

Ako je možné obnoviť dôveru vo vnútri cirkvi a zvýšiť jej kredit v spoločnosti? 
Stretáme sa s veľmi zdôrazňovaným tvrdením, že je tu niekto, kto pravdivo a spravodlivo tlačí k zodpovednosti všetkých, 
ktorí v cirkvi robia zle. Ľudia, ale majú oči a vidia, že v našej cirkvi sa veselo meria dvoma metrami. Sú z toho frustrovaní 
a demotivovaní. Dôvera v cirkvi sa začne obnovovať  tým, keď bude jasné, že nejestvujú privilegované osoby, ktorým sa 
všetko prepečie a iní, o ktorých údajných zlodejstvách budeme počúvať na pokračovanie. Zákon má platiť rovnako pre 
každého, spravodlivosť má zaviazané oči. 
 

Ak budete zvolený do funkcie, aké budú vaše prvé kroky a na čo položíte dôraz? 
Ak sledujete debatu v cirkvi, jednou z najproblematickejších tém je inštitút udeľovania súhlasov k voľbám farárov 
a seniorov. Z tohto inštitútu sa stal nástroj moci v rukách cirkevnej vrchnosti.  Toto je to čisté rímskokatolícke hierarchické 
poňatie cirkvi, ktoré zostalo zakuklené v našej cirkvi. Mali by si to všimnúť všetci, ktorí proklamujú, že sú zástancami 
luteránskej pravovernosti. Martin Luther v máji 1523 v kontexte  uvažovania o evanjelickom cirkevnom zbore, kazateľskej 
službe a autorite Písma vydáva minispis „Kresťanské zhromaždenie alebo zbor má právo a moc posudzovať všetko učenie 
a učiteľov povolávať, ustanovovať i odvolávať. Základ a dôvod v Písme“. Za toto by bol dnes u nás Luther asi disciplinárne 
stíhaný ako rozvracač cirkvi. Nemal by som nič proti tomu, ak by biskup mal povinnosť adresovať k zamýšľanej voľbe 
farára či seniora svoje pastorálne stanovisko, ktoré by mohla cirkev vo svojom rozhodnutí zohľadniť. Ak má byť, ale vôľa 
presbyterstva či konventu zablokovaná názorom biskupa, to už viac nie je evanjelické. 
 

Ako by mala naša cirkev slúžiť aktuálnym potrebám spoločnosti a mala by vstupovať do verejného života?  
Poviem niekoľko vecí, zložme si ich dohromady. Dôležité je uvoľniť sa a netraumatizovať sa otázkou, či našu cirkev 
spoločnosť dostatočne oceňuje, hlavne v súvislosti s národotvorným 19. storočím. Náš význam je nespochybniteľný, ale 
končí sa už druhé desaťročie 21. storočia a my nemôžeme žiť zo včerajškov. Ani sa nemusíme snažiť byť za každú cenu 
postmoderní, pestovať módnu verejnú teológiu, tváriť sa, že cirkev je akási treťosektorová organizácia s istým duchovným 
pozadím a prispôsobovať sa trendom. Z Písma počujeme, že nemusí nás chváliť každý a nemusíme každému vyhovieť. 
Potom skončíme naozaj ako treťosektorová organizácia.  Držme a rozvíjajme to dobré, čo naozaj funguje a prináša ovocie, 
a to je predovšetkým školstvo a diakonia – spoločná i zborová. A keď sme pri tej zborovej, ktorej ovocie vidíme napríklad 
v Nitre, som presvedčený, že cirkev a jej účasť vo verejnom živote, to nie je iba tvár biskupa a nejaká okázalá udalosť 
v médiách, ale to sú práve jednoduché miestne či regionálne aktivity jednotlivcov, cirkevných zborov a spoločenstiev. Na 
toto má každý, len treba mať odvahu viery, pohnúť rozumom a byť ochotný priložiť ruku k dielu. 

 
Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP  

Martin Kováč, predseda OZ HELP  
a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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SIDONIA HORŇANOVÁ 
kandidátka na generálnu biskupku ECAV,  

seniorka Bratislavského seniorátu, CZ ECAV Modra-Kráľová 
 
Aká  bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku, funkcie v cirkvi,  kde ste pôsobili 
doteraz, aké boli vaše štúdiá?  
V r. 1996 som ukončila EBF UK, semester som študovala teológiu v USA. Po ordinácii som 
bola vyslaná do CZ Modra-Kráľová, kde pôsobím 21. rok, pričom po celý čas súbežne 
pôsobím aj ako pedagóg EBF UK na Katedre Starej zmluvy. Po absolvovaní doktorandského 
(PhD.) a rigorózneho štúdia (ThDr.) na EBF UK som sa v r. 2009 habilitovala za docentku 
v odbore evanjelická teológia. V rokoch 1997 – 2007 som sa podieľala na ekumenickom 
preklade hebrejskej Starej zmluvy, v roku 2005 ako vedúca prekladateľskej komisie pre 

revíziu tohto prekladu. Neustále sa vzdelávam v oblasti teológie a tiež štúdia jazykov na Štátnej jazykovej škole 
v Bratislave, kde som absolvovala rôzne úrovne štúdia modernej hebrejčiny, nemčiny a angličtiny. Absolvovala som aj 
krátkodobé študijné pobyty na Univerzitách v Čechách, v Izraeli, Rakúsku a Nemecku. Aktuálne zastávam funkciu seniorky 
Bratislavského seniorátu, som členkou Synody  ECAV, Vieroučného výboru ECAV, Vedeckej rady EBF UK, celoslovenskej 
komisie Biblickej olympiády evanj. a. v. náboženstva, redakčnej rady Služba slova a Teologického časopisu Trnavskej 
univerzity. Počas celého duchovenského pôsobenia pravidelne prednášam na cirkevnej pôde – na kázňových prípravkách 
a na seniorálnych a dištriktuálnych kňazských a teologických konferenciách na pôde ECAV. Evidujem 158 publikačných 
výstupov a desiatky vystúpení na konferenciách. Iniciovala som medzinárodné vedecké sympózium o „Ordinácii žien 
v cirkvi“, ktorého cieľom bolo vyhodnotenie polstoročia služby ordinovaných žien v ECAV (2007), alebo medzinárodnú 
vedeckú konferenciu o citlivej otázke Lutherovho vzťahu k Židom (2017). Som autorkou myšlienky pietneho miesta obetí 
holokaustu Zelený les v Modre-Kráľovej, ktoré vybudovali dobrovoľníci miestneho zboru vedľa evanjelickej fary a na 
ktorom organizujeme výstavy a koncerty za účelom prevencie antisemitizmu. 
 
Aké máte rodinné zázemie, čo pre vás znamená rodina a našli ste rodinu aj v cirkvi? 
Som vydatá za inžiniera elektrotechniky, ktorý pracuje v Brne. Pán Boh nám požehnal 4 deti: Dvoch synov, ktorí 
absolvovali Evanjelické lýceum v Bratislave a teraz študujú Vysoké učení technické v Brne, a dve dcéry, ktoré sú 
študentkami Evanjelického lýcea v Bratislave; z nich staršia sa po roku vrátila zo štúdia  na cirkevnej strednej škole v USA, 
a  v tomto školskom roku bude sestru nasledovať najmladšia dcéra. Rodina je pre mňa nesmierne dôležitá. Investovala 
som do nej veľa času, čo sa mi dnes pri dospelých a dospievajúcich deťoch vracia. V rodine nachádzam potrebné zázemie 
pre službu v cirkvi, v ktorej mi je oporou celá rodina. Aktívna účasť rodiny na cirkevno-zborovom živote a jej služba pre 
zbor dáva svedectvu z mojich úst vierohodnosť a silu. Po príchode do Modry-Kráľovej  mi Pán Boh daroval aj druhú rodinu 
v členoch cirkevného zboru. V cirkevnom zbore som sa však necítila „doma“ hneď, bol to postupný proces, ktorý súvisel 
s vytváraním vzťahov s členmi zboru najmä prostredníctvom pastorálnych návštev a vnútromisijných aktivít. 
 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku? 
Myšlienku kandidovať na biskupa mi vnukli viacerí bratia (podobne ako aj pri kandidatúre na seniorku), tak z radov 
ordinovaných, ako aj neordinovaných. Sprvoti som si túto myšlienku nechcela pripustiť – bola pre mňa ako ženu „tabu“.  
Vnútorný hlas kandidovať však v mojom srdci každým dňom silnel, až ma donútil nad touto vecou vážne premýšľať. Moje 
srdce naplnila istota, že Božie vyvolenie je z čírej nezaslúženej lásky alebo milosti. Tesne pred kandidatúrou som ešte 
oslovila niekoľkých bratov, aby mi nastavili zrkadlo a úprimne mi povedali, čo si o mojej kandidatúre myslia. Zhodli sa, že 
spoločnosť ešte nie je pripravená na ženu-biskupku, no po profesionálnej stránke vraj mám na to všetky predpoklady. 
Úprimne ma to prekvapilo a zároveň povzbudilo k podaniu kandidatúry vo viere v Božiu milosť, ktorú si nikto (či muž, či 
žena) nemôže zaslúžiť, môžeme o ňu len ponížene prosiť. 
 
Ako vnímate súčasný stav cirkvi a kam by sme sa mali  ako cirkev v nasledujúcich rokoch posunúť? 
Dôverne poznám stav cirkevného zboru, v ktorom slúžim ako zborová farárka. Ako seniorka do istej miery poznám stav 
cirkevných zborov Bratislavského seniorátu. Stav cirkevného zboru vo veľkej miere závisí od postoja farára k službe, či je 
zanietený, alebo sa uspokojí s tým, že v zbore o nič nie je záujem. Zjednodušene vo všeobecnosti vnímam ECAV ako 
unavené frustrované spoločenstvo, ktoré sa utápa vo vlastných problémoch a ktorého členov ubúda. Toto však vôbec 
nemusí platiť a ani neplatí paušálne o všetkých cirkevných zboroch. Rečami znásobovať  už aj tak veľkú bolesť z napätej 
atmosféry nevraživosti, rozdelenia a straníckosti mi pripadá ako mlátenie prázdnej slamy. Oveľa zmysluplnejšie mi príde 
na modlitbe prosiť o Božie milosť a pomoc: o uzdravenie vzťahov, o bratsko-sesterskú lásku, o jednotu a pokoj. A začať 
pritom od seba. Seba spoznať ako človeka, ktorý nie je láskavý a má problém s odpúšťaním. Lebo cirkev má byť rodinou, 
v ktorej svieti Božia láska a priťahuje všetkých naokolo.  
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S akým programom a cieľmi pre ECAV na Slovensku prichádzate? 
Svoj volebný program som systematicky a hutne zhrnula v motivačnom liste. V zmysle Ústavy ECAV je to na prvom mieste 
ochrana vieroučnej čistoty a jednoty. Naplnenie úlohy chrániť vieroučnú čistotu a jednotu cirkvi zahŕňa v sebe aj výzvu 
verejnej teologickej diskusie na aktuálne spoločenské témy a hľadanie nových foriem služby v cirkvi v závislosti od 
aktuálnych potrieb spoločnosti. 
Podpora misijných a evanjelizačných snáh so zameraním na deti a mládež. Príprava misijných a vzdelávacích materiálov 
pre pracovníkov s deťmi a mládežou, ktoré chýbajú, resp. nemajú požadovanú kvalitu.  
Personálne posilnenie mestských a prímestských zborov s ohľadom na zvýšenú migráciu. 
Prehĺbenie spolupráce s Evanjelickou diakoniou, založenie zborovej diakonie po zboroch, obnova inštitútu nemocničných 
duchovných. 
Podpora evanjelického cirkevného školstva a spolupráce medzi Evanjelickou bohosloveckou fakultou a cirkvou s cieľom 
zvýšiť záujem o kňazské povolanie medzi mladými v cirkevných zboroch a ako aj ďalšieho vzdelávania duchovných, ale 
i neordinovaných pracovníkov. Venovať sa tiež zlepšeniu spolupráce medzi duchovnými a laickými pracovníkmi v cirkvi. 
Šírenie Božieho slova všetkými dostupnými formami vrátane sociálnych sietí. Rozvíjanie ekumény a medzináboženského 
dialógu. Povzbudzovanie k darcovstvu a k solidarite so slabšími, menšími cirkevnými zbormi. Treba sa venovať aj 
archívnym dokumentom, ich zatriedeniu a sprístupneniu za účelom vzdelávania.  
Keďže od roku 2007 sa venujem grantom, som presvedčená, že cirkev by mala mať zriadené ústredný poradenský servis 
pre tvorbu projektov za účelom získavania financií od verejných inštitúcií a neziskových organizácií na vnútromisijnú, 
vzdelávaciu činnosť a opravy v cirkvi na všetkých úrovniach jej správy.   
 
Ktoré témy sú podľa vás najakútnejšie na riešenie v cirkvi?  
Na prvom mieste je to kvalita vzťahov medzi členmi cirkvi vrátane vzťahov medzi duchovnými a tiež vzťahov duchovných 
a predstavených. Príčinu nelásky vidím v egoizme, sebestrednosti, v prílišnej zaujatosti sebou samými, vlastnými 
problémami a potrebami, ktoré potom prenášame na celé spoločenstvo. Nová kvalita vzťahov založených na láske 
a rovnosti, ktorú prinieslo práve zloženie cirkvi (por. Sk 2, 42 - 47), sa riadi zákonom: Miluj Boha celým srdcom a svojho 
blížneho ako seba samého! Túto zmenu kvality vzťahov, ktorá je darom Ducha svätého, neprinesie automaticky voľba 
nových vedúcich cirkevných predstaviteľov. Skutočne milovať a odpúšťať a aj v nepriateľoch vidieť blížneho, dokáže iba 
ten, koho Duch Svätý uzdraví z vlastného hriechu sebectva, a to sa potom bezprostredne odrazí aj na kvalite vzťahu 
kresťana k Bohu a k blížnemu. Ostatné aktuálne témy uvádzam vo volebnom programe, z nich spomeniem predovšetkým 
tému reformy bohoslužobných poriadkov ECAV.  
 
Ako je možné obnoviť dôveru vo vnútri cirkvi a zvýšiť jej kredit v spoločnosti? 
Voľby vrcholných predstaviteľov cirkvi prinesú zmenu, no dôvera vo vnútri cirkvi sa po voľbách automaticky neobnoví. 
Každý nesie zodpovednosť za naštrbenú dôveru, pričom platí, že čím vyššie postavený, tým je jeho zodpovednosť pred 
Bohom väčšia. Obnovenie dôvery vnímam ako dlhodobý  trvalý proces. Je trvalou úlohou všetkých členov cirkvi – pred 
vyhlásením volieb i po voľbách, aby s Božou pomocou stavali mosty a usilovali sa o pokoj, ktorý nie je výsledkom ľudského 
snaženia, ale je Božím darom. Ak túžime po obnove dôvery v cirkvi , prosme v pokore na modlitbách o tento Boží dar.  
Ak z cirkvi bude svietiť Božia láska pretavená do konkrétnych skutkov a celkovo správania kresťanov, kredit cirkvi sa 
v spoločnosti isto zvýši. Lebo jedine láska dáva nášmu svedectvu o Kristovi hodnovernosť a silu osloviť a strhnúť oheň 
nadšenia aj ďalších vrátane tých, čo stoja mimo cirkvi. 
 
Ak budete zvolená do funkcie, aké budú vaše prvé kroky a na čo položíte dôraz? 
Ako prvé by som poďakovala Pánu Bohu za Jeho priazeň a so Šalamúnom by som prosila o „poslušné srdce“ (1Kr 3, 9).  
Keďže služba v cirkvi je tímovou prácou, iniciovala by som stretnutie s oboma bratmi dištriktuálnymi biskupmi 
a dištriktuálnymi dozorcami, na ktorom by sme diskutovali o ďalšom smerovaní ECAV, stanovili si priority práce 
i konkrétne úlohy a modlili sa za cirkev. Iniciovala by som aj stretnutie s predsedníctvami seniorátov. Dôraz kladiem na 
otvorenú a transparentnú komunikáciu bez predpojatosti. 
 
Ako by mala naša cirkev slúžiť aktuálnym potrebám spoločnosti a mala by vstupovať do verejného života?  
Ako som uviedla v motivačnom liste: Každá doba nás stavia pred nové otázky a aktuálne spoločenské problémy. Cirkev má 
mať odvahu zaoberať sa nimi, diskutovať o nich a zaujať k nim postoj. Preto budem iniciovať verejné teologické diskusie 
na aktuálne spoločenské témy a hľadať aj nové formy služby v cirkvi... Cirkev sa popri plnení dvoch hlavných úloh (kázať 
Božie slovo a prisluhovať sviatosti) nemá zatvárať pred svetom. Nie je správne, ak sa aktivity cirkvi sústreďujú výlučne do 
vnútra cirkvi, resp. zboru, a zabúda sa pritom na potreby sveta, ktorý je hladný po evanjeliu. Je to, ako keby sme svetlo 
postavili pod nádobu (por. L 8, 16). Cirkev, ktorá svieti pod nádobou, je pod Božím súdom – postupne jej svetlo slabne, až 
celkom zhasne, no nie pre moc okolitej tmy – pre prekážky zvonka, ale pre to, že je pod nádobou, že sa spreneverila 
svojmu najvlastnejšiemu poslaniu – vyžarovať svetlo do okolia a presvecovať okolitú tmu. Cirkev má formovať verejnú 
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teologickej fakulte v Münstri v Nemecku, som nastúpila do Cirkevného zboru Liptovský Ondrej, kde pôsobím doteraz. Roky 
v ňom mi ubehli veľmi rýchlo, lebo v cirkevnom zbore sa stále niečo deje. Nikdy to nie je práca skončená. Popri zborovej 
práci som sa venovala aj službe v senioráte, najprv ako predseda vnútromisijného výboru, od roku 2006 ako seniorka. 
V dištrikte som bola členkou presbyterstva a zástupkyňa biskupa, niekoľko rokov som pracovala vo Výbore ZED, som 
členkou Vieroučného výboru, Výboru misie. Teším sa z práce s kaplánmi našej cirkvi aj z biblických olympiád. Zastupujem 
našu cirkev v skupine Spoločenstva evanjelických cirkví Európy. Som členkou redakčnej rady EPST, musím však povedať, že 
sa nestotožňujem so všetkým, čo sa uverejňuje na jeho stránkach, ale  ako je to aj v iných grémiách aj tam mám iba jeden 
hlas. Ako členka výboru podporujem prácu Spolku Martina Rázusa.  
 
Aké máte rodinné zázemie, čo pre vás znamená rodina a našli ste rodinu aj v cirkvi? 
Moja najbližšia rodina to sú moji muži a ja. Mám ich päť, manžela a štyroch už dospelých synov. Môj otec mal päť žien 
a s humorom hovorieval, že veľa hviezd je súhvezdie  a veľa žien je súženie. A ja som si povedala, že veľa mužov súženie 
nie je, takže som na tom lepšie ako bol on. O to viac, že ich mám veľmi rada a oni majú veľmi radi mňa. A všetci spolu 
máme radi Pána Ježiša. Okrem nás k nám patria aj moja milá mama,  môj  drahý svokor, nevesta Mirka a moje sestry 
s rodinou jednej z nich.  
Moja širšia rodina to je môj cirkevný zbor. Po toľkých rokoch viem o nich naozaj veľa. (Oni o mne asi všetko.) Teším sa z ich 
radostí a plačem s nimi, keď prežívajú ťažkosti. Tento priestor nestačí na vymenovanie ani tých najväčších a úžasných 
skutkov, ktoré Pán Boh medzi nami vykonal. Láska Božia nás spája.  
Do širšej rodiny patrí aj celý seniorát. Je to veľmi veľa ľudí vo všetkých cirkevných zboroch. Úprimne môžem povedať, že sa 
máme radi. Teším sa na každý seniorálny konvent alebo iné spoločné podujatie, že sa stretneme, povzbudíme vo viere...  
 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku? 
Situácia v cirkvi ma na jednej strane teší, ale na druhej strane aj veľmi trápi. Najmä dlhoročná rozpoltenosť, polarizácia, 
ktorá neumožňuje, aby cirkev  naplno konala svoje poslanie. Keď ma čoraz viac ľudí nabádalo a povzbudzovalo, aby som 
prijala kandidatúru, uvedomovala som si, že keď to odmietnem, tak tých ľudí sklamem, moje možnosti prispieť k zmene 
budú menšie a nebudem mať morálne  právo ani vysloviť kritiku. Uvedomovala som si, že už len kandidovať, nie je celkom 
jednoduché. (Už som to prežila pri kandidatúre na biskupku VD.) A tak som prijala kandidatúru s nesmiernou bázňou 
a pokorou pred Pánom Bohom a s prosbou, aby sa stalo podľa Jeho vôle. Lebo ísť do tejto služby bez Neho, by bolo 
nesprávne a nebezpečné.   
 
Ako vnímate súčasný stav cirkvi a kam by sme sa mali  ako cirkev v nasledujúcich rokoch posunúť? 
Už som vyššie spomenula, že situáciu v cirkvi pokladám za veľmi vážnu. A to práve kvôli silnej polarizácii. Osobne nevidím 
ani nevnímam situáciu čierno-bielo, ako sa ju niektorí snažia prezentovať. Za problém pokladám politizovanie v cirkvi, 
uplatňovanie praktík zo svetskej sféry, ktoré do cirkvi nepatria. Politika je dobrá vec, ale je to správa vecí verejných. Nie 

KATARÍNA HUDÁKOVÁ  
kandidátka na generálnu biskupku ECAV,  
seniorka Liptovsko-oravského seniorátu, CZ ECAV Liptovský Ondrej 
 
Aká  bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku, funkcie v cirkvi,  kde ste pôsobili 
doteraz, aké boli vaše štúdiá?  
Aká bola moja doterajšia služba v ECAV na Slovensku? Čo do kvality, musia posúdiť iní. 
Človek sám na seba totiž nemá celkom objektívny pohľad. Ale keď sa obzerám späť, 
vyvolila by som si opäť štúdium na bohosloveckej fakulte. Službu zvestovateľa evanjelia 
Pána Ježiša Krista pokladám za najdôležitejšiu a najpotrebnejšiu zo všetkých a napriek aj 
ťažkým chvíľam a ťažkým situáciám, ktoré s ňou niekedy súvisia, robí mi radosť. Po 
skončení štúdia na SEBF v Bratislave, v rámci ktorého som absolvovala dva semestre na  

mienku a jeden z konkrétnych spôsobov, ako to dosiahnuť, môžu byť aj verejnoprospešné projekty určené pre verejnosť 
bez členenia – vzdelávacie a charitatívne projekty i projekty týkajúce sa zachovávania duchovného a hmotného kultúrneho 
dedičstva prostredníctvom využitia grantov a dotácií od neverejných inštitúcií  a neziskových organizácií. Práve budovanie 
a rozvíjanie spolupráce cirkvi, resp. zborov, so samosprávami, verejnými inštitúciami a neziskovými organizáciami 
pokladám za dôležité ovocie projektového manažmentu, ku ktorému by mal byť zriadený v ECAV aj nejaký ústredný 
poradenský servis ...  

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP Martin Kováč, predseda OZ HELP  
a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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cirkevných! Žiaľ, až priveľmi sme si zvykli na počítanie hlasov, kto s kým a kto za koho bude hlasovať, namiesto hľadania 
Pravdy. Pán Ježiš hovorí, že medzi nami to tak nemá byť! My si máme podľa Jeho príkladu navzájom slúžiť, vzájomnou 
láskou dokazovať, že sme Jeho učeníci. A keď to nerobíme, tak to má za následok, že sa neposúvame veľmi dopredu, ale 
neraz práve naopak.   
Na prvom mieste pri úvahách o tom, kam by sme sa mali posunúť, by sme si mali uvedomovať, že posun, rast je výsledok 
Božej milosti. V Sk 2,47 čítame, že to bol Pán, ktorý pridával na každý deň zachránených. V 1K 3,6  apoštol Pavol píše: „Ja 
som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast“. Nie sme to my, nikto z ľudí, ani ten najlepší misionár, kto má v moci posun 
k lepšiemu. To ale neznamená, že nemáme pracovať. Práve naopak! Posunúť by sme sa mali v troch oblastiach: bližšie ku 
Pánovi Ježišovi Kristovi, v pokání a vo vzájomnej spolupráci. To tvorí predpoklad pre hľadanie a zavádzanie najlepších 
riešení vo všetkých oblastiach v cirkvi. A tu sa naozaj posunúť treba.   
 
S akým programom a cieľmi pre ECAV na Slovensku prichádzate? 
Nie som zástancom slova „program“ v súvislosti s kandidatúrou v cirkvi. Aj to je prebraté z politickej oblasti. Jednotlivé 
strany majú svoje volebné programy, ktoré sa snažia pomocou svojich poslancov presadzovať. Ale biskup nemá a ani si 
nemá vytvárať žiadnu stranu. Zo zákona je povinný usilovať a budovať aj udržiavať jednotu cirkvi. Jeho programom 
a zodpovednosťou má byť budovanie takého prostredia, v ktorom by  všetci spoločne hľadali a uskutočňovali tie najlepšie 
riešenia. Biskup nemá byť „diktátorom“, ktorí presadzuje svoj „najlepší“ názor. Ale podporuje, povzbudzuje všetkých, aby 
slúžili v cirkvi darmi, ktoré im Pán Boh dal. Má mať svoj názor, ale má byť tak veľkorysý, že dokáže priznať, že niekto iný 
má názor lepší, a preto sa zasadí, aby bol prijatý ten. Pokiaľ ide o veci správy cirkvi, tak mojim  prvým cieľom je budovať 
takéto prostredie.  
Veľmi sme klesli, čo sa týka morálky, správania, posunuli sme hranice, za ktoré by sme v žiadnom prípade nemali ísť. Viesť 
ľudí slovom a vlastným príkladom k tomu, aby medzi nami vládla vysoká úroveň kultúrneho správania (čo myslím nielen 
navonok, ale aby to bolo pevne zakotvené a vychádzalo z pokorného veriaceho srdca), to patrí k tomu cieľu.    
 
Ktoré témy sú podľa vás najakútnejšie na riešenie v cirkvi?  
Myslím, že to najakútnejšie som spomenula vyššie. A úloha to nie je ľahká vzhľadom na súčasnú veľmi rozbúrenú 
atmosféru. Bez jej utíšenia budeme ťažko riešiť ďalšie úlohy. A tých je dosť.  
Poslaním cirkvi je  misia. V cirkvi máme nielen Výbor misie, ale aj rôzne zložky a organizácie, ktoré sa tejto práci venujú. 
Treba im pomôcť zintenzívniť ich službu, niektorým pochopiť, že prepojenosť na cirkev je dobrá a potrebná, iným pomôcť 
zapájať viac spolupracovníkov.  
V oblasti štruktúry, pokladám za dôležité začať nie zhora, ale zdola. V mnohých cirkevných zboroch vedieme „mŕtve duše“.  
Čím mám na mysli aj ľudí, ktorí už v zbore nežijú. Máme členov, ktorí si neplnia svoje povinnosti a nijakým spôsobom sa 
nepodieľajú na jeho živote. Nie som za to, aby sme ich odpisovali. Tvoria „misijné pole“ zboru. Potrebujeme sfunkčniť 
spoluprácu medzi cirkevnými zbormi, zvýšiť záujem o presťahovaných členov a pod. Všetko nie je možné podrobne 
rozpisovať.  Zvýšil sa nápor na administratívnu prácu farárov, v tomto smere by sme mali niektoré veci zjednodušovať. 
Viem si predstaviť zmeny na uľahčenie práce seniorov, keďže som túto prácu konala 12 rokov. Seniorát pokladám za veľmi 
dôležitý článok v štruktúre cirkvi.  
Veľmi dôležitá je oblasť cirkevného práva. Viaceré zákony potrebujú prepracovanie alebo dopracovanie. Zlé zákony budú 
vždy zdrojom problémov. Nie Osobitný senát má byť tvorcom pravidiel, ale Synoda. Potrebujeme zvyšovať právne 
vedomie, znalosť cirkevných predpisov všeobecne, ale najmä u tých, ktorí sedia v senátoch cirkevných súdov.  
Vážna je aj otázka financovania. Máme v cirkvi ľudí, ktorí sú príkladnými obetavými darcami. Ale nie je to všeobecný zjav. 
Potrebujeme zvyšovať povedomie, že bez obetavosti nemôžeme realizovať väčšie plány. Viac by sme mali využívať aj to 
málo, čo sa nám ponúka cez projekty. Hoci dobre viem z vlastnej skúsenosti, koľko síl, času i múdrosti to stojí tých, ktorí sa 
pustia touto cestou. Veľa problémov nám narobilo aj zlé spravovanie cirkevného majetku.  
Veľkou témou je aj používanie  médií v cirkvi. Tu by sme potrebovali priam vzdelávanie. Média vedia veľmi pomáhať, sú 
potrebným, dôležitým, priam úžasným  nástrojom misie a služby. Ale žiaľ,  dokážu aj veľa pokaziť.  
Sú aj ďalšie oblasti, o ktorých bude potrebné hovoriť. V cirkvi je všetko navzájom prepojené. A k tomu všetkému je 
potrebné nadšenie, horlivosť, odvaha, zápal a radosť z toho, že môžeme slúžiť. K tomu chcem pozývať a povzbudzovať 
všetkých duchovných aj laických pracovníkov.  
 
Ako je možné obnoviť dôveru vo vnútri cirkvi a zvýšiť jej kredit v spoločnosti? 
Pre svoje osobné stanovisko ku kandidácii som si zvolila slová „Láska sa teší s pravdou.“ Práve láska a pravda sú základy, 
na ktorých sa buduje vzájomná dôvera. Kde sa ľudia nemajú radi, nie sú k sebe úprimní a klamú si, tam nikdy nebude 
dôvera. Sme povolaní k obom. Iste, nie je to ľahké milovať ľudí, ktorí majú iní názor, ktorí mi ublížili, alebo ublížili cirkvi. 
Ale my nemilujeme zo svojej moci, ale z moci Ježiša Krista, ktorý z lásky k hriešnikom zomrel na kríži. Nie je ľahké žiť 
v Pravde. Lebo pravda odhaľuje aj vlastné poblúdenia, chyby, nedostatky a hriechy a núti nás, aby sme si ich priznali.  
Kredit v spoločnosti sa zvyšuje prácou. Usilovná práca a služba nielen medzi nami veriacimi navzájom, ale otvorená 
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dôchodcov o jednu pani na invalidnom vozíčku. Počas štúdia som bol na praxi v Nemecku a USA. Po ordinácii v roku 2004 
som bol vymenovaný za kaplána v CZ Bardejov v ŠZS. Po vykonaní farárskych skúšok som sa stal v CZ Bardejov námestným 
farárom. Spolu s manželkou sme v Bardejove pôsobili štyri roky. Počas pôsobenia v Bardejovskom zbore som bol zároveň 
koordinátorom práce s mládežou v ŠZS. V roku 2008 som bol zvolený za zborového farára v CZ Žilina v TUS, kde pôsobím 
dodnes. Od roku 2013 som seniorom TUS. Nedávno som bol zvolený za zástupcu biskupa VD. Som tiež dištriktuálnym 
presbyterom, členom synody a  členom rady Evanjelickej spojenej školy v Martine. Zúčastnil som sa viacerých významných 
svetových misijných konferencií (Cape Town 2010, ELF) a tiež misijných ciest v USA a Indii. V súčasnosti končím 
doktorandské štúdium na EBF UK v Bratislave, kde som odovzdal dizertačnú prácu na tému Zakladanie nových zborov ako 
výzva pre evanjelickú misiológiu. Očakávam stanovenie dátumu obhajoby dizertačnej práce. 
 
Aké máte rodinné zázemie, čo pre vás znamená rodina a našli ste rodinu aj v cirkvi? 
Spolu s manželkou Olinkou sme zborovými farármi v cirkevnom zbore Žilina. Pán Boh nám zatiaľ nedaroval deti. Spoločná 
služba je veľmi krásna, ale zároveň náročná. Moja manželka je moja najlepšia spolupracovníčka a priateľka.  
Zdravé rodiny tvoria  zdravé zbory. Ak by bola farárska rodina dysfunkčná, tak potom to má aj veľký vplyv na cirkevný 
zbor. Pri všetkej náročnej službe si spolu s manželkou vytvárame čas na oddych a spoločný manželský čas. Verím tomu, že 
Boží princíp 6 dní budeš pracovať a jeden deň odpočívať sa týka všetkých ľudí, farárov nevynímajúc. Vždy zbystrím 
pozornosť, keď niekto hovorí, že farár je tu 24/7 nonstop a pre všetkých ľudí. Ak si to isté myslí aj farár, či ľudia v zbore, 

MARIÁN KAŇUCH 
kandidát na generálneho biskupa ECAV,  
senior Turčianskeho seniorátu, CZ ECAV ŽILINA 

 
Aká  bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku, funkcie v cirkvi,  kde ste pôsobili 
doteraz, aké boli vaše štúdiá?  
Pochádzam z dedinky Lada, ktorá patrí do cirkevného zboru Nemcovce v ŠZS. Tu som sa od 
mladosti aktívne zapájal do práce s mládežou. Po skončení strednej elektrotechnickej školy 
v Prešove som bol  rok študentom Vojenskej Akadémie v LM. Potom som dva roky 
pracoval v Prešove ako strážnik a následne ako elektrikár. Túto etapu považujem za veľmi 
dôležitú pre môj život. Na EBF UK som študoval v rokoch 1999 – 2004. Počas štúdia som 
bol jeden zo zakladateľov školského rádia, ktoré som aj päť rokov viedol. Tiež sme so 
spolužiakmi navštevovali mnohé cirkevné zbory na Slovensku, kde sme vystupovali 
s programom na povzbudenie členov jednotlivých zborov. Zároveň som sa aktívne zapájal 
do práce s mládežou na území Bratislavy. Päť rokov som sa staral v Bratislavskom domove 

 

všetkým núdznym a „maličkým“, to je to, čo svet od nás očakáva a čo aj ocení. To je služba prostredníctvom inštitúcií napr. 
vzdelávania a diakonie, ale aj prístupu jednotlivcov. Kredit v spoločnosti sa zvyšuje morálnymi hodnotami. Nielen ich 
slovným deklarovaním, ale predovšetkým životom. Svet nás pozoruje, či to, čo veríme, učíme aj v živote dodržujeme a ako 
sa zachováme, keď pochybíme a klesneme. Kredit v spoločnosti sa zvyšuje  obetavosťou. Keď sme ochotní byť tu pre 
druhých a nežiť pre seba. Angelus Silecius povedal: „Déšť sobě neprší, ne slunce sobě plane a býti sobě živ, je živobytí 
plané.“   
 
Ak budete zvolená do funkcie, aké budú vaše prvé kroky a na čo položíte dôraz? 
To je ťažká otázka, lebo dovtedy sa ešte môžu udiať rôzne veci, ktoré nevieme dnes predpokladať. Ale moje prvé kroky 
povedú k Pánu Bohu – na kolená a budem vrúcne prosiť o pokorné srdce, o múdrosť a lásku.  
 
Ako by mala naša cirkev slúžiť aktuálnym potrebám spoločnosti a mala by vstupovať do verejného života?  
Samozrejme, že by cirkev mala slúžiť potrebám spoločnosti a vstupovať do verejného života. Veď je to zakotvené 
v samotnom učení našej cirkvi. Pán Ježiš povedal: „Vy ste soľ zeme.“  „Vy ste svetlo sveta.“ Máme niesť evanjelium svetu 
slovami aj skutkami. Nebáť sa stáť na kresťanských zásadách, hoci sa svet s nimi nestotožňuje. Tam, kde spoločnosť 
nestačí, zanedbáva, tam je vždy dosť miesta pre službu cirkvi. A to sú sociálne odkázaní ľudia, Rómovia, starí ľudia, siroty, 
väzni a pod.   Tu vidím priestor aj pre ekumenickú spoluprácu.  
Predstavitelia cirkvi by mali zaujímať jasné postoje k spoločenským otázkam, poukázať na nebezpečenstvá v spoločnosti. 
Nemyslím si však, že by cirkev mala vytvárať politické strany a priamo zasahovať do politiky. Avšak povzbudzovať svojich 
členov, aby sa v politike angažovali, pokladám za správne.  

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP Martin Kováč, predseda OZ HELP  
a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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tak v tej chvíli sa podľa mňa vkladá na miesto, ktoré patrí Pánu Bohu. Aj duchovný pastier by mal 6 dni pracovať a jeden 
deň odpočívať. Aj farár si musí chrániť čas pre seba a rodinu. Musí vedieť aj “vypnúť”. Lebo potom veľmi rýchlo vyhorí a 
začne škodiť sebe aj tým, ktorí sú mu zverení. To chce však múdrosť, aby na jednej strane bol tu pre ľudí a zároveň mal čas 
 aj na svoju rodinu.  
Jeden z obrazov, ktorý sa v Písme Svätom používa na vykreslenie cirkvi je rodina. V cirkevnom zbore Žilina máme veľmi 
vzácne spoločenstvo s bratmi a sestrami. Máme tam veľa priateľov a blízkych ľudí. Pre nás je dôležité byť nielen 
duchovnými pastiermi, ale naozaj byť aj bratmi a sestrami s tými, ktorých nás spája Kristova láska (2 K 5,14).  Je veľmi 
dôležité, aby sme mali nakoľko je možné v cirkvi dobré vzťahy. Veľmi to pomáha ku zdravej a požehnanej službe. 
 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu generálneho biskupa ECAV na Slovensku? 
Dôvodov je určite viac. Dlhodobo mi nie je ľahostajný stav a smerovanie našej cirkvi. Zdá sa, že sekundárne témy a pritom 
určite tiež dôležité témy, ako napr. financovanie, hospodárenie  sa stali primárnymi. A primárne témy ako misia, 
evanjelizácia, učeníctvo, budovanie autentického spoločenstva sa stali sekundárnymi témami. To treba otočiť. 
Zároveň prežívam vnútorné povolanie do tejto náročnej služby. Bol som  oslovený a povzbudzovaný ľuďmi, aby som prijal 
kandidatúru a vstúpil do volebného procesu.  
Tiež si prajem, aby v cirkvi mali miesto všetky generácie, zvlášť mládež. Za mládež musíme zápasiť a vytvárať im miesto 
v cirkvi. Je dôležité im rozumieť, diskutovať s nimi a tešiť sa z nich. Nie sú pre nás bremenom a starosťou, ale požehnaním 
a darom.  
Uvedomujem si, že potrebujeme vážne diskutovať o nových odvážnych a  krea vnych formách misijnej práce v súčasnom 
svete. Pôsobenie slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. od jej vzniku po súčasnosť prinieslo množstvo požehnania do našej 
krajiny. Dodnes čerpáme zo živého odkazu predkov. Avšak posolstvo reformácie potrebujeme zrozumiteľne prenášať do 
súčasnej doby. Niekto musí otvoriť túto tému. 
Myslím si, že v našej cirkvi je úžasný potenciál, ktorý je potrebné nanovo aktivovať. Všeobecné kňazstvo pokrstených 
veriacich je veľká téma  našej cirkvi. Je to Lutherov dar, ktorý sme stále poriadne nevyužili. Veľa sa o ňom hovorí, ale 
menej sa už aplikuje. 
 
Ako vnímate súčasný stav cirkvi a kam by sme sa mali  ako cirkev v nasledujúcich rokoch posunúť? 
Ako spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista sa v súčasnos  nachádzame vo vzácnom okamihu našich dejín, ktorý ovplyvní 
smerovanie cirkvi na dlhé obdobie pred nami. Toto obdobie vnímam ako veľmi dôležité. Mení sa doba okolo nás. 
Potrebujeme zrozumiteľne, a pritom verne Písmu a nášmu vyznaniu odpovedať na výzvy doby. 
Sme síce svedkami mnohých zápasov v cirkvi, ktoré sú bolestivé, ale tento proces verím nakoniec prinesie ozdravenie. 
Slabosti, hriech neobchádzajú ani cirkev. To je realita. Avšak popri všetkých trápeniach a ich riešení musíme mať stále pred 
sebou obraz nášho poslania, prečo sme tu! Aká je úloha cirkvi? Potrebujeme smerovať ku reálnej misii. Ku budovaniu 
spoločenstiev v našich cirkevných zboroch. Samozrejme potrebujeme rozvíjať aj oblasti  diakonie, školstva atď.  
 
S akým programom a cieľmi pre ECAV na Slovensku prichádzate? 
Moje osobné heslo, či vyznanie by som zhrnul do slov: Aby cirkev bola cirkvou. Cirkev je tu preto, aby napĺňala poslanie, 
ktoré dostala od Ježiša Krista. Pre mňa sú to slová z Mt 28,19-20 a tiež  články 2-4 Ústavy ECAV. 
V dnešnej dobe, pre budovanie auten ckej viery potrebujeme čerpať z osobného vzťahu s Ježišom Kristom, sviatostného 
života a z prameňov Písma Svätého vysvetľovaných v evanjeliovom duchu Symbolických kníh.  
Evanjelická cirkev a.v. v 21. st. má byť  verná evanjeliovej a reformačnej tradícií. Bohoslužobný život má byť  zrozumiteľný 
súčasnému človeku. Reč života cirkvi by mala byť uchopiteľná ľuďom v cirkvi aj mimo nej. To je jeden z kľúčových 
reformačných darov, ktorý potrebujeme dnes komunikovať. Cirkev má byť otvorená novým a sviežim formám práce. 
Nemali by sme sa báť učiť aj od druhých. 
Budúcnosť cirkvi je  misia, evanjelizácia, služba, pastorizácia, vzdelávanie, spoločensky rozumná ak vita,  ekumenická 
priateľskosť a otvorenosť. Cirkev potrebuje mať jednoduchú a  exibilnú štruktúru, ktorá  primárne napomáha šíreniu 
evanjelia a budovaniu spoločenstva. Vznik nových zborov, či prípadná revitalizácia etablovaných musí byť prirodzenou 
súčasťou života cirkvi. Ordinovaní a neordinovaní členovia cirkvi potrebujú vo vzájomnej úcte a dôvere úzko spolupracovať. 
Spoločenstvo sa tak má tešiť z darov jej členov. Ich obdarovania slúžia na budovanie tela Kristovho a pre všeobecný úžitok.  
Každá generácia musí mať svoje miesto v spoločenstve Božieho ľudu. Na pôde našich cirkevných zborov sa stretávajú de , 
mládež, stredná generácia a starší ako jedna rodina.  
 
Ktoré témy sú podľa vás najakútnejšie na riešenie v cirkvi?  
Momentálne sa to tak javí, že sú to naštrbené medziľudské vzťahy. Ďalej, to  čo vidíme je narastajúca nedôvera, ktorá 
zasahuje a paralyzuje službu cirkvi. Ďalšou témou sú znepokojení a rozrušení členovia cirkvi, ktorí nemajú dostatok 
informácií z viacerých uhlov pohľadu na konkrétne problémy. Preto si vytvárajú skreslené pohľady.  
Myslím si, že toto sú to dôležité témy, ale s pokorou musím povedať, že sú tu ešte dôležitejšie témy. Prestali sme sa 
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JÁN BROZMAN 
kandidát na generálneho dozorcu ECAV 

 
Aká  bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku, funkcie v cirkvi a  aká je vaša 
profesijná cesta?  
Učil som detskú besiedku. Neskôr som bol zvolený za kurátora fílie Drienovská Nová 
Ves, od roku 2003 som dozorcom v cirkevnom zbore Obišovce. Ešte som bol seniorátny 
presbyter a pár mesiacov aj seniorátny dozorca. Keď som bol zvolený za dozorcu 
Východného dištriktu ECAV v roku 2006, tak som sa seniorátneho dozorcu vzdal.  
Moja profesijná cesta je spojená s  letectvom. Vyštudoval som dve letecké školy, 
strednú a vysokú, pracoval som ako technik lietadla, neskôr, už po vysokej škole som 
pracoval ako starší technik, náčelník oddelenia, zástupca veliteľa letky a veliteľ letky. 
Bol som šesť mesiacov ako hlavný inžinier jednotky SFOR v Bosne a Hercegovine. Po 
návrate som bol prevelený na Veliteľstvo vzdušných síl, kde som  pôsobil jeden rok. 
Potom ma prevelili do Košíc, kde som bol veliteľ detašovaného pracoviska odbornej 
výcvikovej školy letectva. V roku 2009 som bol prevelený späť na veliteľstvo na funkciu 

sústreďovať na primárne poslanie cirkvi a umožnili sme sekundárnym témam, aby nás začali úplne zamestnávať. Znovu sa 
potrebujeme vrátiť k otázke, aké má poslanie evanjelická cirkev a čo to prakticky znamená pre náš každodenný život. 
 
Ako je možné obnoviť dôveru vo vnútri cirkvi a zvýšiť jej kredit v spoločnosti? 
Pán Ježiš povedal v Jánovi 13,35: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať”. Jeden 
zo znakov kresťanskej viery a života je úprimná, autentická, obetujúca sa láska. S láskou dokážeme prekonávať aj mnohé 
prekážky. Kde je obeta, tam je aj odpustenie a nádej. Tí, ktorí majú zodpovednosť musia ísť príkladom lásky a obetovania 
sa pre druhých.  
Zároveň však platia aj ďalšie Kristove slová, ktoré charakterizujú Jeho službu v tomto svete. V Jánovi 1,17 sa píše: „Lebo 
zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista”. Ježiš Kristus prináša do sveta milosť 
a pravdu. Nezakrývať si oči pred pravdou je ozaj dôležité, lebo pravda vyslobodzuje. Prináša poriadok a jasné hranice. 
Pravda však úzko súvisí s milosťou. Pravda bez milosti a milosť bez pravdy sú samostatne ochudobnené. Vždy by sme ich 
mali brať na zreteľ v našej službe.  
 
Ak budete zvolený do funkcie, aké budú vaše prvé kroky a na čo položíte dôraz? 
Znovu chcem pripomenúť naše poslanie.  K tomu smerovať diskusie na grémiách. Cirkev musí pokračovať inak. David 
Bosch napísal vo svojej výbornej misiologickej publikácií Dynamika kresťanskej misie, že rozumnou odpoveďou cirkvi na 
krízu identity, smerovania je práve misijné zameranie. Je to zvláštna odpoveď, ale verím jej. 
Tiež chcem hľadať cesty smerujúce ku vzájomnému zmiereniu a zjednoteniu. Keď Pán Boh sa z lásky a ochotne skrze Ježiša 
Krista rozhodol zmieriť s nami, o čo viac my potrebujeme byť nositeľmi zmierenia v tomto svete. A s láskou, pravdou, 
milosťou pokúsiť sa postupne doriešiť všetky bolestivé témy, ktoré sme vytiahli pred evanjelickú verejnosť a zatiahli sme 
do nich celú cirkev. Žiaľ postupne aj verejnosť. Prajem si, aby sa riešili veci tam, kde podľa príslušnosti patria. 
 
Ako by mala naša cirkev slúžiť aktuálnym potrebám spoločnosti a mala by vstupovať do verejného života?  
Nádejam sa  ež, že cirkev sa nemusí báť otvorene diskutovať aj o zložitých celospoločenských otázkach a môže v nich byť 
dobrým stmeľujúcim a zároveň prorockým hlasom pre spoločnosť. Súčasnú dobu nesmieme vnímať ako ohrozenie, ale ako 
príležitosť a dar pre požehnané pôsobenie.  
Nasledovníci Ježiša Krista sú v Písme nazývaní aj soľou a svetlom, čo sú veľmi pekné obrazy pre kresťanské pôsobenie v 
tomto svete. Diakonia, školstvo, sociálna práca atď. sú vzácnymi znakmi kresťanského života. Prinášať evanjeliovú nádej, 
pomáhať, byť dobrým príkladom pre spoločnosť, kde žijeme je naša domáca úloha. K tomu chcem povzbudzovať všetkých 
veriacich. A svedectvo cirkvi nesie do tohto sveta každý veriaci. Nie len biskup.  
 

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP  
Martin Kováč, predseda OZ HELP  

a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
 

 
Náčelníka inžiniersko-leteckej služby. V roku 2010 som bol menovaný do funkcie Hlavného inžiniera letectva.  Od roku 
2011 som starostom obce Drienovská Nová Ves. 
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Aké máte rodinné zázemie, čo pre vás znamená rodina a našli ste rodinu aj v cirkvi? 
Rodinné zázemie je veľmi dôležité. Ja som ženatý už 28 rokov. Máme s manželkou Zuzanou dve dcéry. Zuzanu (26) a Lenku 
(16). Dcéra Zuzana je už vydatá, a tak máme dve vnučky. Žili sme s manželkinými rodičmi spolu v jednej domácnosti. Teraz 
už s dedkom, lebo babka zomrela minulého roku. Patríme do rodiny ECAV nášho cirkevného zboru v Obišovciach. Sme 
Božie deti.  
 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku? 
Počas rokov služby mám výborný prehľad aj čo sa týka správy majetku, aj čo sa týka duchovnej oblasti. Ako dištriktuálny 
dozorca (12 rokov) som aj členom generálneho presbyterstva, aj členom synody. Ale som aj zborový dozorca, teda 
poznám život cirkvi priamo zo zboru. Tieto skúsenosti by som rád využil v prospech cirkvi.  
 
Funkcia neordinovaných na poste dozorcov v cirkvi nie je dostatočne zrozumiteľná pre širokú verejnosť. Aká je teda 
podstata práce dozorcov v cirkvi na zborovej, seniorálnej a dištriktuálnej úrovni?  
Vždy je potrebné vedieť, že nie som v tom sám a nie som na to sám. Je pri mne brat farár, senior, biskup. Teda ordinovaný 
člen predsedníctva. Viac hláv, viac rozumu. Nie je to len o tom, že dozorca sa má starať o majetok. Spoločne sa máme 
starať. Ako v duchovnej oblasti, tak aj v starostlivosti o majetok. No a máme presbyterstvo, s ktorým máme veci riešiť.  
 
V čom je práca generálneho dozorcu špecifická? Čo si treba pod ňou prakticky predstaviť? 
Myslím, že je to veľmi dobrá pozícia. Pri mojich skúsenostiach práce s ľuďmi viem, že je veľmi dôležité neponižovať ich. 
Zbližovať, vedieť, že ten druhý má hodnotu. Zvlášť v cirkvi. Sme spasení z milosti, nie sami zo seba, je to dar Boží, aby sa 
nikto nechválil (Ef 2, 8 – 9). A teda nie len ja, lebo Pán Ježiš prišiel pre všetkých. Pre mňa to znamená navštevovať 
jednotlivé cirkevné zbory, radiť, pomáhať, usmerňovať, zjednocovať. Je to pozícia pre spájanie.  
 
S akým programom a cieľmi pre ECAV na Slovensku prichádzate? 
Veriace srdce. To je najdôležitejšie. Ak máte veriace srdce, tak máte pevné priority. Viete, komu ste uverili. Z toho vyplýva 
láska k Bohu. Nepotrebujete prežívať emócie. To je potom aj správanie človeka, jeho prístup k ľuďom, etika, financie, 
politika, práca, tvorba, spolupráca, ... R 14, 19: „Preto snažme sa o to, čo vedie ku pokoju a vzájomnému budovaniu“.  
 
Laici v našej cirkvi majú mať paritné zastúpenie na spravovaní cirkevných záležitostí. Už roky existuje Zbor biskupov, 
prečo nie je vytvorený jeho partner ako Zbor dozorcov? 
Áno, tento stav evokuje aj takúto myšlienku. No skôr by bolo požehnaním pre cirkev, ak by sa predsedníctva (ECAV, VD, 
ZD) stretávali pravidelne a radili by sa spoločne. Potom na presbyterstvách predkladali návrhy v spolupráci. Sú duchovní, 
ktorí majú dary pre správu majetku. Sú neordinovaní, ktorí majú dary pre veci duchovné. Len poďme spolu. Dopĺňajme sa. 
Nedeľme.  
 
Ako zlepšiť vzájomnú spoluprácu neordinovaných a ordinovaných pracovníkov cirkvi na všetkých úrovniach? 
Bez spolupráce to nepôjde. Na spoluprácu nikto nestačí sám. Teda podľa R 15, 2: „Každý nech myslí na svojho blížneho, 
aby mu to bolo na dobro a na budovanie“. Nie sme sami svoji. Spolupracoval som a spolupracujem s bratom farárom, 
seniorom, biskupom. Myslím, že sme nemali problém dohodnúť sa na prospech cirkvi.  
 
Ako by mala naša cirkev slúžiť aktuálnym potrebám spoločnosti a mala by vstupovať do verejného života?  
Určite. No každý si predstaví niečo iné. Jeden si predstaví, že by mali biskupi dávať stanoviská, iný si predstaví, že by mal 
dávať stanovisko jeden biskup, iný zas iné. Vstupovať do vereného života, to nie sú len vyhlásenia. Ako veriaci sme 
v rôznych pozíciách a tam môžeme a máme ovplyvňovať dianie. Takto vstupujeme do verejného života. Iste je potrebné aj 
vyhlásenie cirkvi. No základ je tam, kde sme, tam nás Pán Boh postavil, aby sme prinášali ovocie. Každý svojimi darmi. 
Všetci hovoria o misii, ale misia, to je každodenný život veriaceho človeka.  
 

Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP  
Martin Kováč, predseda OZ HELP  

a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
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Veľká  časť (25 rokov) môjho pracovného života bola spojená s prácou v odevných firmách, kde som začínal od práce 
v modelárni, cez technológa až po riadiace funkcie výrobno-technického riaditeľa, či obchodného riaditeľa. Odevný 
priemysel, to je práca s nízkou pridanou hodnotou, a tak keď mnohí odberatelia odišli do krajín s lacnejšou pracovnou 
silou (Ukrajina, Čína, Vietnam, Macedónsko) a mnoho odevných firiem ukončilo svoju činnosť, aj ja som prijal prácu 
v personálnej firme. V roku 2014 som kandidoval a bol zvolený za starostu obce Lipníky. Túto funkciu zastávam aj 
v súčasnosti. 
 
Aké máte rodinné zázemie, čo pre vás znamená rodina a našli ste rodinu aj v cirkvi? 
Moji rodičia, otec Tomáš a mama Anna (dnes už nebohá,) mňa a moje dve sestry dali pokrstiť a tam začalo moje puto 
s Pánom. Rodičia sú ten prvý vzor. Rodina je pre mňa oázou pokoja. Som za ňu Pánu Bohu veľmi vďačný. Manželka Gabika 
a 3 dietky (Erik, Nina a Dávid) vytvárali a vytvárajú pokojné rodinné zázemie. Syn Erik je ženatý  a dcéra Nina vydatá. 
Tešíme sa z dvoch vnúčat Riška a Hany. Všetci sme členmi cirkevného zboru ECAV Nemcovce.    
Veľmi Pánu Bohu ďakujem za ľudí v domácom cirkevnom zbore, za mladého brata farára Petra Székelyho, aktívnu mládež, 
ich pomoc na rôznych cirkevných podujatiach na rôznych úrovniach cirkvi, za starostlivosť presbyterstva i mnohých zo 
zboru o duchovné napredovanie, aktívne vzdelávanie, ale tiež za milodary i priloženú ruku k dielu pri údržbe a zveľaďovaní 
majetku zboru. Som vďačný všetkým ľuďom, ktorí pre cirkev kdekoľvek pracujú bez ohľadu na čas, osobné útoky i svoje 
osobné zdravie. Na záver tejto otázky spomeniem mená dvoch bratov farárov, nebohý Tomáš Semko st. a Ján Bakalár. Títo 
bratia ma k službe v cirkvi pozvali, v nej ma povzbudzovali i stáli pri našej rodine v ťažkých chvíľach. Patrí im za to 
poďakovanie mojej i celej našej rodiny. 
 
Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku? 
Ku kandidatúre ma už pred niekoľkými mesiacmi pozvali bratia a sestry z nášho seniorátu a dištriktu. Po dosť dlhom 
a vážnom zvažovaní som toto pozvanie prijal. Situácia v cirkvi je veľmi zložitá, napätá a je potrebné veľa pokánia, modlitieb 
a pokory. Modlím sa k Bohu, aby mi týchto darov nadelil a pridal tomu dostatok odvahy ku krokom, ktoré pomôžu cirkvi 
vykročiť z kruhu. Do tejto funkcie ma na kandidačnej porade navrhlo predsedníctvo ŠZS. 
 
S akým programom a cieľmi pre ECAV na Slovensku prichádzate? 
Program  je v niekoľkých bodoch zhrnutý  a je súčasťou môjho motivačného listu. Budem sa snažiť o oslovenie mladej 
generácie, pozývať ju k službe, posilňovať jej aktivity a hľadať ďalšie možnosti spolupráce. Bez mladých niet budúcnosti ani 
v cirkvi. Veľký priestor k tomu máme v našich školách, a tak sa budem snažiť ešte viac tento priestor využiť a posilniť.  
Za veľmi dôležitú považujem ďalšie rozširovanie diakonickej práce. Najmä počet vekovo starších ľudí rýchlo rastie 
a vyvstáva otázka postarania sa o tých, ktorí nám vieru vštepovali a my teraz mnohokrát pre nich nemáme dostatok času, 
alebo ich nechávame so zloženými rukami samých. Štvorstupňový model riadenia v našej cirkvi oslabuje cirkev, jej 
flexibilitu. Je veľmi zdĺhavý a kým my niečo v cirkvi schválime, tak to trvá neúmerne dlho. Bude potrebné v krátkom čase 
porovnať výhodnosť jednotlivých modelov organizačnej štruktúry a vybrať sa cestou jej zjednodušenia. 
 
Východný dištrikt je známy množstvom misijných aktivít a projektov, prichádzate s niečím novým? 
Ak Pán dá, pôjdem cestou oslovovania mladej generácie, pozývania k službe a možno aj vytvorenia väčšieho priestoru pre 
nich na celocirkevnej či dištriktuálnej úrovni. Samozrejme, som vďačný Pánu Bohu za ľudí, ktorí na vnútromisijných 
aktivitách pracovali, pracujú a verím, že aj budú pracovať. Tieto aktivity (vrátane mesačníka Evanjelický východ) sa budem 
snažiť v prípade zvolenia naďalej podporovať a rozvíjať. 

ĽUBOMÍR PANKUCH 
kandidát na dozorcu Východného dištriktu 

 
Aká  bola vaša doterajšia služba v ECAV na Slovensku, funkcie v cirkvi a  aká je vaša 
profesijná cesta?  
Som členom cirkevného zboru ECAV Nemcovce. Do služby v ECAV som ako volený 
funkcionár vstúpil v roku 1989, keď som po zvolení začal pracovať  vo funkcii zástupcu 
zborového dozorcu v Nemcovciach. Následne som pôsobil vo funkciách zástupcu 
seniorálneho dozorcu Šarišsko-zemplínskeho seniorátu(ŠZS), člena hospodárskeho výboru 
ŠZS, vedúceho sekcie pre prácu s mužmi VMV ŠZS, presbytera VD ECAV, synodála. Neskôr, 
po oslovení členmi domáceho CZ, ako aj vtedajšieho predsedníctva ŠZS som prijal 
kandidatúru  a následne bol zvolený za dozorcu cirkevného zboru ECAV, kde pôsobím už 
druhé volebné obdobie doteraz. V súčasnosti ešte zastávam funkcie náhradného 
seniorálneho presbytera ŠZS, presbytera VD ECAV, náhradného generálneho presbytera. 
Som tiež členom Rady školy pri ESŠ Prešov.   
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Kontakt na tím Reformačných listov:        Redakčná rada: 
Hnutie evanjelických laických pracovníkov, o. z.     šéfredaktorka:  Eva Bachletová             0905 813 782 
Partizánska 2               Monika Cipciarová       0948 254 765 
811 03 Bratislava          Martin Kováč                0905 269 078 

Ľubo Bechný               0905 345 764 
Vaše podnety a skúsenosti čakáme tiež na adrese: help@evanjelickajednota.sk. Na emailovej adrese  

listy@evanjelickajednota.sk sa môžete prihlásiť aj na odoberanie Reformačných listov e-mailom.  
Viac nezahmlených a pravdivých informácií si môžete prečítať na internetovej stránke www.help-ecav.sk 

 

Ako budete komunikovať a spolupracovať so zborovými, seniorálnymi dozorkyňami a dozorcami? 
V prípade zvolenia, verím, že k tejto komunikácii nebude dochádzať len počas konventov, ale že  predsedníctvo VD si 
nájde priestor minimálne raz ročne pre stretnutie predsedníctiev týchto COJ a následne aj panelovú diskusiu 
k problémom, ktoré trápia naše zbory a senioráty. 
 
Ako vnímate súčasnú nie ľahkú situáciu v cirkvi a ako by sme ju mohli prekonať?  
Zlé vzájomné vzťahy sú obrovskou rozjatrenou ranou našej ECAV. Veľmi sa budem snažiť o ich nápravu. Nie som za ich 
riešenie prostredníctvom médií. Preferujem osobný prístup i napomenutia s modlitbou na perách. Nie je mojou prioritou 
hneď niekoho odsúdiť, skôr hľadať riešenia ako nájsť k sebe cestu. Už nie sme veľkou ECAV spred 100 rokov. 
 
V regiónoch Slovenska je rôzna sociálno-ekonomická situácia, mnohé sú poznačené sťahovaním a dochádzaním za 
prácou. Ako duchovne a prakticky v zboroch čeliť dôsledkom – oslabeniu rodinných ale aj komunitných väzieb? 
Otázka, na ktorú sa ťažko odpovedá. Väčšinou región, kde je málo pracovných príležitostí, stráca mladých ľudí a zbory tam 
upadajú. COJ majú málo možností, ako zabrániť takejto ekonomickej migrácii. Tu je práve možnosť pre Evanjelickú 
diakoniu a pomoc starším, chorým a osamelým.  
Z pohľadu funkcie dozorcu VD, je v tejto oblasti priestor pre oslovenie vedúcich predstaviteľov štátu pri stretnutiach 
s nimi, aby nezabúdali na zaostalé regióny. Ak tam nebude práca, regióny, a tým pádom aj zbory nám budú miznúť. Verím, 
že Pán Boh sa prizná k modlitbám a snaženiam ľudí z týchto regiónov i k práci v tejto oblasti na poli cirkvi. 
 
Ako by mala naša cirkev slúžiť aktuálnym potrebám spoločnosti a mala by vstupovať do verejného života?  
Ak Pán dá, budem presadzovať rýchlejšie reagovanie na aktuálne dianie v spoločnosti. Bude potrebné v tejto oblasti 
vystúpiť z tieňa rímskokatolíckej cirkvi. Ak sa v spoločnosti dejú zlé veci, treba ich pomenovať pravým menom a dať 
priestor pre vyjadrenie k takýmto otázkam širšiemu okruhu ordinovaných aj neordinovaných pracovníkov v cirkvi. 
Pomenovanie neduhov v spoločnosti nie je „miešanie sa do politiky“, ale úloha cirkvi. 

 
Za Redakciu Reformačných listov a občianske združenie HELP Martin Kováč, predseda OZ HELP  

a Eva Bachletová, tlačová tajomníčka OZ HELP 
 

VOĽBY DOZORCU  
VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU 

KANDIDAČNÁ PORADA  
PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV  26. 5. 2018 
VÝCHODNÉHO DIŠTRIKTU  
Voľby v cz     17. 6. 2018 
Voľby v cz     24. 6. 2018  
Voľby v cz        1. 7. 2018 
Sčítacia komisia                                          14. 7. 2018 

Redakcia RL 

Videopríhovory Martina Kováča, predsedu HELP o.z. 
a Evy Bachletovej, tlačovej tajomníčky HELP o.z. 
nájdete na:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=B6O6sWbvR8c 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YeGOblo5Jm4 
 

VOĽBY PREDSEDNÍCTVA ECAV –  
generálneho biskupa a generálneho dozorcu 
 

KANDIDAČNÁ PORADA  

PREDSEDNÍCTIEV SENIORÁTOV  24. 5. 2018 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO       štvrtok       
DIŠTRIKTU        o 16:00h 
A PREDSEDNÍCTVA     vo Zvolene 
VÝCHODNÉHO A ZÁPADNÉHO  
DIŠTRIKTU 
Zaslanie oznámenia 
o voľbách do cirkevných zborov   29. 5. 2018 
voľby v cz    17. 6. 2018 
voľby v cz    24. 6. 2018 
voľby v cz      1. 7. 2018 
Zaslanie zápisníc z cz      9. 7. 2018 
Zasadnutie sčítacej komisie + GP 13. 7. 2018 

          Redakcia RL 
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