PhDr. Miloš Klátik, PhD.,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
Miloš Klátik sa narodil dňa 3. septembra 1963 v Komárne v rodine evanjelického
farára – seniora Jána Klátika a Zlatice, rod. Hrdinovej, ktorá pôsobila ako kantorka
a dirigentka spevokolu. Po maturite na gymnáziu v Revúcej študoval v rokoch 1981 – 1986 na
Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1986 bol v Bratislave
ordinovaný za kňaza Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (ECAV).
Ako kaplán pôsobil v Ružomberku, po návrate z vojenskej základnej služby bol
ustanovený za biskupského kaplána pri Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku
a za duchovného správcu Teologického domova v Bratislave. Od roku 1987 pôsobil ako
asistent na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (EBF UK) a ako
kaplán v Bratislave-Petržalke.
V roku 1989 zložil farársku skúšku a bol zvolený za zborového farára v BratislavePetržalke, kde pôsobil aj s manželkou Oľgou, rod. Rubaninskou, ktorá bola tiež zborovou
farárkou v Bratislave-Petržalke, vyše 18 rokov až do zvolenia za generálneho biskupa ECAV
na Slovensku. Majú štyri deti – Jána, Máriu, Miloša a Martina Juraja.
Postgraduálne študoval na teologických fakultách v Berlíne, Erlangene, Heidelbergu,
Mníchove, absolvoval jazykové študijné pobyty v Tubingene, Stuttgarte, Londýne
a Birminghame. Na EBF UK získal titul PhD., na FF UKF získal titul PhDr. a v súčasnosti na
EBF UK pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Vyučuje úvod do systematickej teológie,
symboliku – ekumeniku, dogmatiku a etiku. V zimnom semestri 2002/2003 viedol
systematický seminár na Teologickej fakulte Univerzity v Lipsku. Prednášal na konferenciách
a sympóziách v Nemecku, Rakúsku, vo Francúzsku, v USA, Česku, Maďarsku a Rusku.
Od príchodu do cirkevného zboru v Bratislave-Petržalke Miloš Klátik pripravoval
stavbu nového kostola a zborového centra, ktoré cirkevnému zboru veľmi chýbali. Služby
Božie a iné zborové aktivity sa vtedy konali v priestoroch bývalej kočikárne na prízemí
panelového obytného domu v Petržalke. Zborové centrum sa pod vedením Miloša Klátika
stavalo v rokoch 1992 – 1994. Fara a zborový dom boli dostavané v roku 1993 a nový
evanjelický kostol bol slávnostne posvätený 30. októbra 1994. Počas jeho pôsobenia počet
členov evanjelického cirkevného zboru v Petržalke vzrástol z 200 na cca 2500 členov. Pod
jeho vedením sa generálne opravila veža a celý exteriér Evanjelického a. v. kostola
v Rusovciach.
V rokoch 1998 – 1999 organizoval založenie Cirkevnej materskej školy Dr. Filipa
Melanchtona aj založenie Cirkevnej základnej školy a Evanjelického gymnázia Dr. Martina
Luthera v Bratislave-Petržalke.
V roku 2003 bol vedúcim autorského kolektívu dvoch učebníc evanjelického
náboženstva pre základné školy Pramienok a Prameň, ktoré už vyšli vo viacerých vydaniach.
V roku 2004 vyšla jeho vysokoškolská učebnica Základy dogmatiky a monografia Všeobecné
kňazstvo pokrstených veriacich. V roku 2008 bol vydaný ním zostavený Schematizmus
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Bol aj zostavovateľom zborníkov
z teologických konferencií ECAV na Slovensku Povolanie – Vocatio (2007),
Charakteristické znaky a dôrazy v evanjelickej kázni (2008), Služby Božie a Večera Pánova

(2009), Žilinská synoda 1610 (2010) a Misia a charizmatické hnutia (2011), ako aj zborníka
Postavy a udalosti doby Žilinskej synody. 400 rokov evanjelickej cirkvi na Slovensku.
V roku 2011 mu vyšla publikácia Michal Miloslav Hodža. Život a dielo a v roku 2012 kniha
Cestou viery. Iniciatívy evanjelikov v kultúrnych dejinách Slovenska. V tlači je výber
z príležitostných kázní a príhovorov V Tvojej ruke sú naše časy (Ž 31, 16).
Miloš Klátik niekoľko rokov pôsobil ako člen Akademického senátu (AS) EBF UK,
AS Univerzity Komenského a predsedníctva AS UK. Na EBF UK bol prodekanom pre
vzdelávanie, členom vedenia fakulty a členom Vedeckej rady EBF UK. Pôsobil vo funkcii
predsedu Generálnej podporovne ECAV, bol členom Dištriktuálneho presbyterstva
Západného dištriktu ECAV, podpredsedom Združenia evanjelických duchovných, členom
Dištriktuálneho súdu ECAV, seniorálnym presbyterom, členom seniorálneho hospodárskeho
výboru a školským dekanom Bratislavského seniorátu. Pôsobil ako predseda Vieroučného
výboru ECAV na Slovensku a člen Vieroučného výboru Spoločenstva evanjelických cirkví
v Európe (GEKE).
V roku 2006 bol zvolený za generálneho biskupa ECAV na Slovensku a v roku 2009
ho zvolili aj za predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR. V roku 2010 bol zvolený do Rady
Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) a od roku 2011 je predsedom Pracovného spoločenstva
diasporálnych diel v Európe (AGDE) a predsedom výboru pre teológiu a ekumenické vzťahy
SLZ, ako aj členom Riadiaceho grémia SLZ v Ženeve.

