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Žiadosť o vykonanie sviatosti krstu svätého*
(Prosím o vyplnenie všetkých údajov)

Krstený/á

Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Trvalé bydlisko

Krst dieťaťa v poradí (Prvé, druhé, tretie...)

Narodené ako manželské / nemanželské**

Ak rodičia sobášení, tak cirkevne / občiansky**

OTEC

Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Trvalé bydlisko

Rodinný stav Vierovyznanie/bez vyznania

Krst Svätý ÁNO – NIE ** Dátum / rok krstu Miesto krstu

Konfirmácia 
(len evanjelici)

ÁNO – NIE **
Dátum / rok
konfirmácie

Miesto 
konfirmácie

Člen cirkevného zboru /farnosti

Telefón / e-mail

MATKA

Meno a priezvisko

Dátum a miesto narodenia

Trvalé bydlisko

Rodinný stav Vierovyznanie/bez vyznania

Krst Svätý ÁNO – NIE  ** Dátum / rok krstu Miesto krstu

Konfirmácia 
(len evanjelici)

ÁNO – NIE ** 
Dátum / rok
konfirmácie

Miesto 
konfirmácie

Člen cirkevného zboru /farnosti

Telefón / e-mail
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                        KRSTNÍ RODIČIA KRSTENÉHO / svedkovia krstu ak sú bez vyznania
                        -  aspoň jeden musí byť konfirmovaný evanjelik a. v.

Meno a priezvisko

Rok narodenia Trvalé bydlisko

Rodinný stav Vierovyznanie/bez vyznania

Krst Svätý ÁNO – NIE ** Dátum / rok krstu Miesto krstu

Konfirmácia 
(len evanjelici)

ÁNO – NIE** 
Dátum / rok
konfirmácie

Miesto 
konfirmácie

Člen cirkevného zboru /farnosti

Telefón / e-mail

Meno a priezvisko

Rok narodenia Trvalé bydlisko

Rodinný stav Vierovyznanie/bez vyznania

Krst Svätý ÁNO – NIE ** Dátum / rok krstu Miesto krstu

Konfirmácia 
(len evanjelici)

ÁNO – NIE ** 
Dátum / rok
konfirmácie

Miesto 
konfirmácie

Člen cirkevného zboru /farnosti

Telefón / e-mail

Meno a priezvisko

Rok narodenia Trvalé bydlisko

Rodinný stav Vierovyznanie/bez vyznania

Krst Svätý ÁNO – NIE** Dátum / rok krstu Miesto krstu

Konfirmácia 
(len evanjelici)

ÁNO – NIE** 
Dátum / rok
konfirmácie

Miesto 
konfirmácie

Člen cirkevného zboru /farnosti

Telefón / e-mail

Krstiaci:............................................................................................................................................................................
Krst plánovaný (dátum, miesto, čas) ***:.....................................................................................................

 V: ................................................................. dn2 a: .................................................… podpis: ……………………………………...
* Súčasť žiadosti je kópia rodného listu krsteného.
** Nehodiace sa preškrtnite.
***Krstíme spravidla v nedeľu v rámci hlavných Služieb Božích.
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SÚHLAS so spracovaním, poskytovaní�m a sprí�stupn2 ovaní�m osobny�ch u� dajov 
podľa § 14 a § 16 za�kona c2. 18/2018 Z.z. o ochrané osobny�ch u� dajov

je povinnou prílohou žiadosti.

Zásady pri krste: 
Aspon2  jédén z rodic2ov i krstny�ch rodic2ov  musí byť c2lénom év. a. v. cirkvi (krstny�  rodic2  aj konfirmovany�).

Rodic2ia, évanjélici z2 iadaju�  o krst diéťaťa v cirkévnom zboré (ČZ), ktoré�ho su�  sami c2lénmi. V prí�padé, z2é z2 iadaju�  o
krst v ČZ, ktoré�ho c2lénmi nié su� , musia k z2 iadosti o krst doloz2 iť pí�somny�  su� hlas svojho duchovné�ho (k vykonaniu
krstu).  Rodic2ia  krsténca  maju�  mať  vyrovnany�  cirkévny�  prí�spévok  (ČP),  tiéz2  maju�  uhradiť  ČP  za  krsténca.  V
prí�padé podlz2ností�  na ČP jé tiéto potrébné�  vyrovnať. Krst jé vhodnou prí�léz2 itosťou podporiť cirkév vénovaní�m
dobrovoľného  milodaru.  Ú� c2él  milodaru:  cirkévné�  ciélé  (chod  ČZ,  c2innosť  cirkévné�ho  zboru,  a i.);  pré
kostolní�ka/c2ku; pré krstiacého fara� ra/ku; iné� . D� akujémé.

Verbum Dei manet in aeternum!
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