Volebný konvent na voľbu generálneho biskupa
Vážení členovia cirkevného zboru, druhé kolo volieb generálneho biskupa ECAV sa v našom zbore
uskutočnia v nedeľu 23. sept. po Službách Božích. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa volebného konventu
zúčastnili. Jeho konanie je plne legitímne a bol riadne zvolaný. Kandidovaní sú (v abecednom poradí):
Ivan Eľko, farár v Nitre, konsenior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu a Marian Kaňuch, farár v Žiline,
senior Turčianskeho seniorátu.
Keďže sa stretáme s tým, že vzhľadom na články a stanoviská, dlhodobo uverejňované v
Evanjelickom posle a na webe ecav.sk, žiaľ panuje ohľadom volieb medzi ľuďmi nejasnosť, dovolíme si
pripomenúť, že voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu vyhlásilo generálne presbyterstvo
dňa 20. apr. 2018 a takto vyhlásené voľby cirkevný súd, ktorý má na to jediný právo, dodnes ani
nepozastavil, ani nezrušil. Voľby teda stále bežia svojim druhým kolom a podľa platných
Cirkevnoprávnych predpisov na ich priebeh nemajú žiaden vplyv ani odvolania súčasného
Generálneho predsedníctva ECAV proti uzneseniam generálneho presbyterstva o termínoch druhého
kola volieb, ani žiadneho iného orgánu, jedine cirkevného súdu. Opakujeme však, že kompetentný súd
- Dištriktuálny súd Západného dištriktu - prebiehajúce voľby nijako nepozastavil, nezrušil a ani neprijal
žiaden podnet, ktorý by ho oprávňoval takto konať, o čom sa predseda súdu niekoľko krát verejne
vyjadril, naposledy na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 11. sept. 2018.
Ak by sme vzniknutú situáciu a jej absurditu mali názornejšie opísať príkladom, podobala by sa na
cirkevný zbor, ktorý si chce zvoliť farára. Zborové presbyterstvo vyberie kandidátov, vyhlási termín
volebného konventu a do toho predsedníctvo seniorátu napadne jeho uznesenia o termíne volebného
konventu. Vznikne neriešiteľná situácia. Takto sa napokon voľby nikdy nebudú môcť uskutočniť. Aby sa
práve toto nestalo, platí zákon, že uznesenia, ktoré sa týkajú volieb, môže zrušiť iba cirkevný súd,
nemôžu byť napadnuté uznesením predsedníctva vyššej organizačnej jednotky. Kto chce toto pochopiť,
pochopí.
Pridávame uznesenie, ktoré dňa 11. sept. 2018 prijalo väčšinou hlasov Generálne presbyterstvo ECAV:
Generálne presbyterstvo ECAV
a) sa dištancuje od pokusov Predsedníctva ECAV o zastavenie volieb generálneho biskupa,
b) odmieta pokusy o diskreditáciu kandidátov na funkciu generálneho biskupa zo strany Evanjelického
posla,
c) konštatuje, že voľby generálneho biskupa ECAV neboli výrokom žiadneho súdu pozastavené,
d) žiada Predsedníctva cirkevných zborov, aby zabezpečili pokračovanie volieb v súlade s
harmonogramom, ktoré schválilo Generálne presbyterstvo ECAV.
Pridávame i uznesenie, ktoré jednomyseľne prijalo Seniorálne presbyterstvo Dunajsko - nitrianskeho
seniorátu dňa 4. sept. 2018 a adresovalo ho zborovým predsedníctvam cirkevných zborov nášho
seniorátu:
Listom zo dňa 30. 8. 2018 pod úradnou značkou GBU – 2091/2018-1.4.6 vám predsedníctvo ECAV na
Slovensku oznámilo, že druhé kolo volieb do funkcie generálneho biskupa sa nemôže uskutočniť.
Predsedníctvo ECAV na Slovensku v liste uvádza, že na dištriktuálne súdy i na generálny súd ECAV
boli podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb a tiež to, že Predsedníctvo ECAV podalo odvolanie
proti uzneseniam Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku zo dňa 13.7.2018 (pravdepodobne v
súvislosti s vyhlásením výsledkov volieb predsedníctva ECAV.)
K priebehu volieb uvádzame nasledovné:



voľby do funkcie Predsedníctva ECAV na Slovensku „pripravuje a riadi“ Generálne
presbyterstvo ECAV na Slovensku v zmysle Ústavy ECAV (Cirk. ústavný zákon 1/1993,
článok 31, bod 3, písmeno I.)
voľby cirkevných predstaviteľov, funkcionárov a zamestnancov môže zrušiť len cirkevný súd v
zmysle Cirk. zákona č 11/1994 v znení neskorších predpisov, §35, bod 1

Z uvedeného vyplýva, že Predsedníctvo ECAV na Slovensku nemá žiadne kompetencie na
pozastavenie volieb a zaslanie uvedeného listu je zasahovaním do priebehu volieb, čo je právne
neprípustné. Predsedníctvo ECAV nie je nadriadené cirkevnému súdnictvu, ale je povinné riadiť sa jeho
rozhodnutím.
V záujme zachovania zákonnosti, Seniorátne presbyterstvo Dunajsko-nitrianskeho seniorátu ECAV na
Slovensku povzbudzuje cirkevné zbory v Dunajsko-nitrianskom senioráte a odporúča im, aby konali v
zmysle súčasne platných cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku a pokračovali vo voľbách do
funkcie generálneho biskupa ECAV a nedali sa zneistiť predmetným listom.
Toľkoto aspoň stručne k voľbám. Ďakujeme Vám. Prosíme, modlime sa za poriadok a snažme sa o
pokoj v našej cirkvi.
S bratským pozdravom,
Ivan Eľko, zbor. farár
Ján Huba, zbor. dozorca

