Ivan Eľko, štruktúrovaný životopis.
Narodil som sa dňa 6. dec. 1964 na Myjave. Otec, zosn. Ján Eľko, bol farárom v Krajnom, matka,
zosn. Ružena rod. Záleská bola učiteľkou, nemohla však učiť. Mám štyroch starších súrodencov.
V Krajnom som bol pokrstený a konfirmovaný.
Základnú školu som navštevoval v rokoch 1970 – 78 v Krajnom, gymnázium v r. 1978 – 82 na
Myjave. V rokoch 1982 – 87 som študoval teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte
v Bratislave. Ordinovaný som bol 19. júla 1987 v Bratislave. Po ordinácii som sa stal kaplánom v
Kostolnom.
V r. 1987 – 89 som vykonával základnú vojenskú službu.
V r. 1989 - 1992 som bol kaplánom a v r. 1992 - 1999 farárom v Krajnom.
V Myjavskom senioráte som bol zodpovedný za prácu s mládežou. V r. 1994 – 1999 som bol
seniorálnym presbyterom, zapisovateľom a delegátom na dištriktuálny konvent.
V r. 1999 som sa stal zborovým farárom v Nitre. Podieľal som sa na dostavbe a zariaďovaní nového
Evanjelického kostola Svätého Ducha v Nitre.
V rozsiahlom dedinskom zbore v Krajnom i vo veľkom mestskom zbore v Nitre som sa snažil
a snažím o to, aby moja bohoslužobná, misijná a pastorálna činnosť zasahovala všetky vekové
kategórie a skupiny ľudí. Snažil som sa zveľaďovať stav budov a majetku. S mojou službou v Nitre je
možné sa zoznámiť na www.ecavnr.sk.
V r. 2000 - 2006 som bol seniorálnym presbyterom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. V r. 2006 –
2012 som bol seniorom Dunajsko-nitrianskeho seniorátu a viedol som vybudovanie Misijnorekreačného zariadenia DNS v Jabloňovciach. V r. 2012 – 2018 som bol seniorálnym presbyterom, v r.
2018 som bol zvolený za konseniora Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Od r. 2000 som koordinátor
partnerstva DNS s dekanátom Kirchheim unter Teck (Württemberg, Nemecko).
V r. 1998 – 2003 som bol členom Výboru pre rozdeľovanie Partnerskej pomoci.
V r. 1999 – 2003 som bol členom Ekumenického výboru ECAV.
V r. 2000 – 2002 som bol podpredsedom Združenia evanjelických duchovných za Západný dištrikt.
Z úradu (podpredseda ZED, senior DNS), som bol členom Dištriktuálneho presbyterstva ZD, resp.
dištr. konventu a synody.
V r. 2017 som bol zvolený za predsedu Synody ECAV na Slovensku za ordinovaných.
V r. 2003 – 2005 som bol šéfredaktorom časopisu Cirkevné listy, v r. 2006 – 2011 členom
redakčnej rady.
Od r. 2006 som predsedom Občianskeho združenia Pavla Valáška, podporujúceho činnosť
Evanjelickej zborovej diakonie Nitra – opatrovateľskej služby a misijné aktivity cirkevného zboru.
Od r. 1999 som členom a od r. 2014 dirigentom Nitrianskeho evanjelického spevokolu.
Cirk. zbor Nitra má živé partnerstvo s cirk. zbormi Our Saviourś v Naperville (USA),
Oberlenningen (Württemberg) a Sázava (Česko).
Som Čestný občan mesta Naperville (2003), nositeľ Ceny primátora mesta Nitra (2014), nositeľ
mestského ocenenia Dobrovoľník roka (2016). Som členom Spoločnosti Milana R. Štefánika
a Konfederácie politických väzňov Slovenska.
Píšem texty do kresťanskej tlače, bývam pozývaný ako rečník do rôznych cirkevných i sekulárnych
fór, skladám kresťanské piesne pre deti.
Manželka Eva v cirkevnom zbore pracuje s vysokoškolákmi, mladými mamičkami a v pastorálnej
oblasti. Dospelá dcéra Magdaléna pracuje s deťmi a dospelý syn Adam pracuje s dorastom a mládežou.
Čestne prehlasujem, že nikdy som nespolupracoval s ŠtB. Dohovorím sa nemecky a anglicky.
V tejto chvíli sa teším dobrému zdraviu.

Ivan Eľko, ev. a. v. farár v Nitre

