
Stanovisko Predsedníctva ECAV pre RTVS 
 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku muselo konať, pretože proti výsledkom volieb 

generálneho biskupa a generálneho dozorcu boli podané žaloby. 

Predsedníctvo rešpektuje ustanovenia cirkevnoprávnych predpisov o tom, že voľby 

riadi a pripravuje generálne presbyterstvo. Rešpektovať však treba aj zákonné právo 

oprávnených subjektov ECAV na Slovensku podať žaloby proti výsledkom volieb.  O 

týchto  žalobách môžu právoplatne rozhodnúť iba cirkevné súdy. Predsedníctvo nezasahuje do 

toho, ako majú nezávislé cirkevné súdy rozhodnúť, chce však, aby sa o týchto žalobách seriózne 

a podľa práva rozhodovalo. Myslíme tým aj na dnes už 5 800 členov našej cirkvi, ktorí pozitívne 

reagovali na výzvu občianskeho združenia Slovenská evanjelická jednota a protestovali proti 

nedemokratickým praktikám pri ostatných  voľbách v našej cirkvi. To je viac ako 1/3 všetkých 

voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách v 1. kole. Upozorňujeme, že cirkevný súd na I. stupni 

dosiaľ v tejto veci nekonal, a pokiaľ sa v takejto situácii 2. kolo volieb generálneho biskupa 

napriek tomu uskutoční, môže vzniknúť v cirkvi nezákonnosť s dôsledkami pre budúcnosť. 

Budúce výsledky 2. kola volieb nemôžu byť uznané za právoplatné, ak nie sú odstránené 

pochybnosti o výsledkoch 1. kola!    

Predsedníctvo rešpektuje ustanoveniam cirkevnoprávnych predpisov o tom, že ak sú 

voľby vypísané, musia byť volebné konventy zvolané a konvent musí o navrhnutých 

kandidátoch rozhodnúť. Aby sa  nezákonným voľbám predišlo, predsedníctvo podalo odvolanie 

proti uzneseniu generálneho presbyterstva, ktoré 2. kolo volieb vypísalo. Konalo tak v súlade s 

cirkevným zákonom 15/1994 o rokovacom poriadku, a to podľa § 10 písmeno d), ktoré takéto 

právo predsedníctvu dáva. Upozorňujeme, že podľa § 12 odstavec (3) toho istého zákona 

odvolanie má odkladný účinok.  O odvolaní proti uzneseniu generálneho presbyterstva 

rozhoduje synoda; napadnuté uznesenie generálneho presbyterstva o konaní 2. kola volieb je až 

do rozhodnutia synody neprávoplatné.  

Rešpektujeme teda, že voľby riadi a pripravuje generálne presbyterstvo, avšak 

upozorňujeme, že cirkevné zbory by mali zvolať volebné konventy len na základe 

právoplatného rozhodnutia generálneho presbyterstva, a takéto rozhodnutie  dnes neexistuje. 

Všade tam, kde sa 2. kolo volieb v týchto dňoch koná, postupujú v rozpore s cirkevnoprávnymi 

predpismi. 

Predsedníctvo rešpektuje, že voľby môže zrušiť iba cirkevný súd a svojím listom 

rozposlaným do cirkevných zborov nijako nezasahovalo do tejto jeho kompetencie. Prosí aj 

ostatných predstaviteľov cirkvi, aby sa zdržali svojich vyjadrení a výklad práva i jeho 

uplatnenie prenechali výlučne na cirkevný súd.  

Predsedníctvo vníma, že zborové presbyterstvá môžu byť zneistené v tom, ako majú 

v tejto situácii postupovať. Aj preto Predsedníctvo ECAV bude na najbližšom zasadnutí 

generálneho presbyterstva 11. 9. 2018  apelovať na členov generálneho presbyterstva, aby 

nečakali na zasadnutie synody a sami svoje rozhodnutie o konaní 2. kola volieb generálneho 

biskupa zrušili a vypísali ho až vtedy, keď sa cirkevné súdy právoplatne vysporiadajú so 

všetkými žalobami, ktoré boli podané proti výsledkom volieb. 

Jediným dôvodom nášho konania bola snaha predísť nezákonnostiam v cirkvi. 

Podsúvanie akýchkoľvek iných úmyslov predsedníctvu nie je opodstatnené.  

 

V Bratislave 7. 9. 2018 

 

       Predsedníctvo ECAV na Slovensku 


