
Kaplánske skúšky 2017 

Kaplánske skúšky sa budú konať 30. augusta 2017 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom 

úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave. 

Informácie potrebné k vykonaniu kaplánskych skúšok nájdete v Zbierke cirkevnoprávnych 

predpisov ECAV na Slovensku:  

Cirkevné nariadenie č.5/91 o kaplánskej skúške v znení cirkevných nariadení č.2/94, 7/01 a 2/02  

Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky adresujte Zboru biskupov (zaslať do 12.4.2017)  

 

Požiadavky a literatúra na kaplánske skúšky: 

1. Dogmatika (doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.) 
 Symbolické knihy. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1992. 

 Pohlmann, H. G. Kompendium evangelické dogmatiky. Praha: Mlýn, 2002.  

 Aulén, G. Kresťanská viera v Boha v meniacom sa svete. Liptovský Mikuláš: 

Tranoscius, 1994. 

 Dr. Martin Luther, Výber zo spisov, Tranoscius: Liptovský Mikuláš, 1990. s. 5 

– 91 

 Klátik, M. Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich. Bratislava: ZH System, 

2004.   

 Vokoun, J. Sondy do současné luterské teologie. Praha: Lutherova společnost, 

2012. 

s. 30 – 65 (Uprostřed světa, před tváří Boží – bohoslužba včera a dnes 

s. 76 – 86 (Kněžství všech věřících a jíne zbožné mýty) 

 
2. Poriadok služieb Božích ( Mgr. Milan Krivda )  

Chrámová agenda ECAV na Slovensku  

 
3.   Praktická exegéza  ( Mgr. Slavomír Sabol ) 

 Július Filo – Aplikovaná hermeneutika – možnosť zakúpiť priamo u autora 

 – Rozvrh kázne,  

 – Bohoslužobné výkony,  

 – Kancelárska agenda 

 
4. Malý katechizmus  ( Mgr. Rastislav Stanček ) 

 Symbolické knihy evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.  

Tranoscius. Liptovský  Mikuláš 1992, najmä strany: 16-18, 183-248 (Úvod, Malý  

katechizmus, Veľký katechizmus) 

 Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha 

Slovenská národná knižnica. Martin 2013 



 

 

5. Cirkevné právo  ( PaedDr. Mgr. Jaromír Šuma ) 
 Aktuálne znenie cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského 

vyznania na Slovensku 2013, Tranoscius 2013, ISBN 978 – 80 – 7140 – 418 – 7 

 Výber z pôvodných cirkevných zákonov uverejnený na webovej stránke ECAV            

( orientačne ) 

 Výber právnych predpisov Slovenskej republiky týkajúcich sa cirkví uverejnený 

na webovej  stránke ECAV ( orientačne ) 

 Zmluvu medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými 

spoločnosťami. In: Zbierka zákonov č. 250/2002, Dohodu medzi Slovenskou 

republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami 

o náboženskej výchove a vzdelávaní. In: Zbierka zákonov č. 395/2004, Dohodu 

medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými 

spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách 

a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. In: Zbierka zákonov č. 270/2005  

 Základná zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. In: Zbierka 

zákonov č. 326/2001, Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 

o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených 

zboroch Slovenskej republiky. In: Zbierka zákonov č. 648/2002, Zmluvu medzi 

Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. In: 

Zbierka zákonov č. 394/2004,  

 Zákon č. 308/1991 Zb., v znení zákona č. 394/2000 Z. z. o slobode náboženskej 

viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a Zákon č. 36/2005 Z. z. 

o rodine 

 

6. Znalosť Biblie  ( Mgr. Ivan Mucha ) 
 Biblia – Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy /Tranoscius Liptovský Mikuláš 1999  

 

7. Liturgický spev ( Mgr. art. Marek Mišiak ) 

 Agenda ECAV – spievaná liturgia  

 Evanjelický spevník – nápevy piesní 
 

 K žiadosti o vykonanie kaplánskej skúšky treba: 

- potvrdenie o krste a konfirmácii 

- úradný doklad totožnosti – kopia občianskeho preukazu   

- doklad o ukončení teologického vysokoškolského štúdia 

- odporúčanie duchovného správcu EBF UK a žiadateľovho cirkevného zboru 

- lekárske potvrdenie o schopnosti žiadateľa na verejné účinkovanie 

- životopis  



 

 

 Ďalšie dokumenty 

- žiadosť o prijatie do duchovnej služby 

- súhlas so spracovaním osobných údajov 

- kázne: kázeň na nedeľu a kázeň na inú príležitosť 

- záver psychologického vyšetrenia 

 Priniesť so sebou na skúšky: 

- Zdravotnú kartu poistenca 

- Číslo účtu 

- Telefonický kontakt 

- Zosobášení – sobášny list 

Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky adresovanú Zboru biskupov treba zaslať do 12. 

apríla 2017.  

 

Pohovory so Zborom biskupov pre uchádzačov o kaplánske skúšky budú 19. apríla 2017 na 

Generálnom biskupskom úrade o 10.00 hod.  

 

Ostatné doklady treba doručiť do 22. augusta 2017 na adresu Generálneho biskupského 

úradu. 

Poplatok za kaplánsku skúšku sa bude vyberať na mieste - 3,50 € 

 

Daniela Veselá  skoly@ecav.sk | 29.3.2017 
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