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Osobné údaje: 
 
Dátum a miesto narodenia:        3. septembra 1963 v Komárne 
 
Dátum a miesto krstu:                  23. septembra 1963 v Ev. a. v. kostole v Kolárove 
 
Dátum a miesto konfirmácie:       25. apríla 1976 v Ev. a. v. kostole v Revúcej 
 
Rodinné prostredie: Rodičia:     Ján Klátik, farár, senior ECAV na Slovensku vo výslužbe 
             Zlatica Klátiková, evanjelická kantorka, na dôchodku 

Manželka:  Oľga Klátiková, rod. Rubaninská, farárka ECAV na  
         Slovensku     
Deti:        Ján Klátik, študent na vysokej škole 

           Mária Klátiková, študentka na vysokej škole 
           Miloš Klátik, študent na Evanjelickom lýceu 
           Martin Juraj Klátik, žiak na Evanjelickej základnej škole 
Vzdelanie: 
 
1977 - 1981 Gymnázium v Revúcej 
1981 - 1986 Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave – magisterské 

štúdium 
1986                Kaplánska skúška 
1989                Kňazská skúška 
2003                Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského – udelenie titulu    
                        PhD. 
2011 Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – udelenie titulu   
                        PhDr. 
 
 
Doplnkové vzdelanie:  
 
Postgraduálne štúdium teológie:   Teologické fakulty v Berlíne, Erlangene, Heidelbergu, 

Mníchove  
 
Jazykové štúdium nemčiny a angličtiny: Tübingen, Stuttgart, Londýn, Birmingham  
 
 
 



Činnosť v ECAV na Slovensku a v zahraničí: 
 
1977 – 1986 v CZ ECAV Revúca vedúci detskej besiedky, dirigent spevokolov, kantor 
1986 Ordinovaný vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave 
1986 - 1987 Kaplán v CZ ECAV Ružomberok 
1987 - 1988    Kaplán na Generálnom biskupskom úrade a duchovný správca v Teologickom    
                       domove 
1988 - 1989    Kaplán v CZ ECAV Petržalka 
1989 - 2006    Zborový farár v CZ ECAV Petržalka 
            V CZ ECAV Petržalka okrem bežnej agendy duchovného pripravil    
                       a realizoval stavbu nového kostola, zborového centra a fary (v rokoch 1992 až   
                       1994), ďalej organizoval (v rokoch 1998 – 1999) založenie Cirkevnej materskej  
                       školy Filipa Melanchtona, Cirkevnej základnej školy a Evanjelického gymnázia   
                       Dr. Martina Luthera; 
  člen presbyterstva Bratislavského seniorátu; 
  školský dekan Bratislavského seniorátu; 
  predseda Vieroučného výboru ECAV na Slovensku 
od r. 2006      Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

          Súčasne angažovaný v ekumenickom hnutí a v medzinárodnom kresťanskom  
          hnutí 
          Od roku 2009 predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike 
          Od roku 2010  člen Výkonnej rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve 
          Od roku 2011 predseda Výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy SLZ   
          v Ženeve 
          Od roku 2011  predseda Pracovného spoločenstva diasporálnych diel v  
          Európe  

 
 
Pedagogická činnosť: 
 
Od r. 1987 Vysokoškolský pedagóg na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity    
doteraz            Komenského v Bratislave (EBF UK), kde vyučuje systematickú teológiu,   
                        symboliku – ekumeniku, teológiu Symbolických kníh a dogmatiku  
2002/2003  Vedúci systematického seminára na Teologickej fakulte Univerzity v Lipsku 
2005             Člen akademického senátu EBF UK a predsedníctva akademického senátu 
2005/2006 Prodekan pre vzdelávanie EBF UK, člen jej vedenia a člen Vedeckej rady EBF 
 
 
Publikačná činnosť: 
 
2003 - „Pramienok“, učebnica náboženstva pre 1. a 2. ročník ZŠ, vedúci autorského kolektívu 
2003 - „Prameň“, učebnica náboženstva pre 3. a 4. ročník ZŠ, vedúci autorského kolektívu 
2004 - „Základy dogmatiky“, vysokoškolská učebnica, autor  
2004 - „Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich“, monografia, autor  
2007 - „Vocatio – povolanie“, zborník  z teologickej konferencie - zostavovateľ 
2008 - „Schematizmus Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku“, zostavovateľ 
2008 - „Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni“, zborník z teologickej 

konferencie - zostavovateľ 
2009 - „Služby Božie a Večera Pánova“, zborník z teologickej konferencie - zostavovateľ 
2010 - „Žilinská synoda“, zborník z teologickej konferencie - zostavovateľ 



2010 - „Postavy a udalosti doby Žilinskej synody“, zborník 
2011 - „Misia a charizmatické hnutia“, zborník z
2012 - „Michal Miloslav Hodža“, monografia 
2012 - „Cestou viery. Iniciatívy evanjelikov v

autor 
2012 - „V Tvojej ruke sú naše č
 
a mnoho ďalších prednášok doma aj v
 
 
Jazykové znalosti: 
 

aktívne:      nemecky, anglicky, rusky
pasívne:      grécky, latinsky, hebrejsky

 
 
Ocenenia: 
 
Ocenenie rektora UK v Bratislave za svedomitú prácu na EFBF UK a za publikovanie 
odborných vysokoškolských textov v
Medaila ministra obrany SR; Plaketa mesta Michalovce; Plaketa predsedu Košického 
samosprávneho kraja za celospolo
 
 
Nebol som spolupracovníkom ŠtB ani kandidátom 
Od narodenia som rástol v našej  ECAV, ktorá pre m
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krist
požehnanie pre môj život. A to, že naša cirkev má históriu bohatú na 
nekapitulovali ani za cenu utrpenia, to
Chcem a snažím sa o to, aby som
vykupiteľskom diele Ježiša Krista
veriacim, ale i neveriacim, ktorým  mám možnos
Lebo tak ako apoštol Pavel neprišiel hlása
žiadny duchovný evanjelickej cirkvi nemôže a
evanjelium nášho Pána a Spasiteľ
 
 
 
Podpísaný Miloš Klátik v zmysle § 7 zákona 
údajov v znení neskorších predpisov, dávam týmto súhlas so spracovaním uvedených 
osobných údajov prevádzkovateľ
generálneho biskupa  v roku 2012.
 
 
Bratislava 3. mája 2012 
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„V Tvojej ruke sú naše časy“, výber kázní a príhovorov (v tlači) - autor
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aktívne:      nemecky, anglicky, rusky 
pasívne:      grécky, latinsky, hebrejsky 

Bratislave za svedomitú prácu na EFBF UK a za publikovanie 
odborných vysokoškolských textov v oblasti systematickej teológie; Osobnos
Medaila ministra obrany SR; Plaketa mesta Michalovce; Plaketa predsedu Košického 

ávneho kraja za celospoločenskú angažovanosť a podiel na rozvoji ekumény

Nebol som spolupracovníkom ŠtB ani kandidátom či členom KSČ. 
našej  ECAV, ktorá pre mňa znamená domov, pretože je telom 

Ježiša Krista. Túto skutočnosť vnímam ako ve
to, že naša cirkev má históriu bohatú na ľudí, ktorí neustúpili a 

nekapitulovali ani za cenu utrpenia, to, že sú to i moje korene, pokladám aj za
aby som rôznymi spôsobmi svedčil o Trojjedinom Pánu Bohu a

skom diele Ježiša Krista. Som vďačný, že smiem  slovom Božím svieti
neveriacim, ktorým  mám možnosť sa pri rôznych príležitostiach  prihovori

apoštol Pavel neprišiel hlásať iné evanjelium než evanjelium Ježiša Krista, tak 
žiadny duchovný evanjelickej cirkvi nemôže a nesmie hlásať nič iné ako to jediné platné 

Spasiteľa. 

zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. Zákona o ochrane osobných 
znení neskorších predpisov, dávam týmto súhlas so spracovaním uvedených 

osobných údajov prevádzkovateľovi „Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku“ pre ú
roku 2012. 
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