ÚSTREDIE EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY
V OZBROJENÝCH SILÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A OZBROJENÝCH ZBOROCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2007
Verejný odpočet bude vykonaný dňa 26. júna 2008 o 13,00 hod
Miesto konania verejného odpočtu :
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR so
sídlom v Bratislave, Partizánska 2,
1. poschodie, kancelária Generálneho duchovného

1. Identifikácia organizácie
1.1. Údaje o organizácii
Názov organizácie : Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Sídlo organizácie : Partizánska 2, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Adresa organizácie : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Rezort / zriaďovateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontakt : telefón ++421960322020, ++421254641308
fax ++ 421254641310
email – tomas.semko@mil.sk, milan.gajdos@mod.gov.sk
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Generálny duchovný / štatutár : plk. ThMgr. Tomáš SEMKO

1.2. Členovia vedenia organizácie
Generálny duchovný: na základe menovacieho dekrétu Ekumenickej rady cirkví vykonával plk.
ThMgr. Tomáš SEMKO, od 1.8.2007 prevzal poverenie ako štatutárny zástupca Ústredia
ekumenickej pastoračnej služby, čím sa zavŕšilo konštituovanie Ústredia po organizačnej stránke,
nakoľko po odbornej to Ekumenická rada tak urobila ešte v roku 1996.
Kancelár: Mgr. Katarína HRIVNÁKOVÁ (1.7.2007)
Riaditeľ kancelárie: mjr. Ing. Milan GAJDOŠ (od 1.7.2006)

1.3. Hlavné činnosti organizácie
Na základe rozkazu Ministra obrany SR č.2/2006 zo 14. februára 2006 o opatreniach
súvisiacich so zriadením a pôsobením štátnej rozpočtovej organizácie, bola vydaná zriaďovacia
listina č.p.: KaMO-69/2006 a s účinnosťou od 1. júla 2006 začalo oficiálne svoju činnosť
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (ďalej len ,, ústredie“). Ústredie riadi činnosť
duchovných ekumenickej pastoračnej služby v rezortoch Ministerstva obrany SR, Ministerstva
vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Hlavné činnosti rozpočtovej organizácie spočívajú v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboženských spoločností zúčastnených na
Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
o výkone pastoračnej služby ich veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Slovenskej republiky uverejnenej pod č. 270/2005 Z. z., (ďalej len „dohoda“).
Medzi zúčastnené registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré môžu mať svojich
duchovných v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky patria:
- Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
- Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
- Pravoslávna cirkev na Slovensku,
- Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
- Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
- Cirkev bratská v Slovenskej republike,
- Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
- Apoštolská cirkev na Slovensku,
- Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
- Starokatolícka cirkev na Slovensku,
- Cirkev československá husitská na Slovensku.

2. Poslanie organizácie
Obsahové zameranie duchovnej služby veriacim zúčastnených registrovaných cirkví
a náboženských spoločností v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch tvorí:
a) pastoračná činnosť, ktorá zahŕňa vykonávanie bohoslužieb, pobožností, vyučovanie
náboženstva, duchovné vedenie a pod. na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničných misiách;
b) vykonávanie pastorálneho poradenstva, ktoré zahŕňa poradenskú činnosť pre
nadriadeného veliteľa alebo jednotlivcov a skupiny v prípade osobných problémov alebo
požiadaviek, poskytnutie duchovnej orientácie v otázkach svedomia, útechy pri strate
životného optimizmu, pri strachu z ohrozenia zdravia a života pri plnení úloh,
povzbudzovanie k plneniu požiadaviek vojenskej služby, formovaniu požadovaných
vzťahov v jednotkách a ostatných súčastiach ozbrojených zborov,
c) napomáhanie pri posilňovaní morálneho stavu jednotiek v Ozbrojených silách
a príslušníkov ozbrojených zborov, ktoré zahŕňa spoluúčasť pri tvorbe obsahu, metodiky
a pri vykonávaní etickej a mravnej výchovy profesionálnych vojakov a ostatných
príslušníkov ozbrojených zborov s cieľom rozširovať ich duchovný obzor, poskytovanie
komplexných informácií o postojoch veriacich k vojenským problémom, rozvíjanie
mravných kvalít príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov v súlade s etickým
kódexom a upevňovanie morálneho stavu jednotiek a dobrých medziľudských vzťahov;
d) aktívna spoluúčasť na procese vzdelávania v oblasti religionistiky, etiky a morálky, ktorá
zahŕňa prednáškovú činnosť vo vzdelávacích zariadeniach Ozbrojených síl a ozbrojených
zborov Slovenskej republiky;
e) sociálna a charitatívna činnosť, ktorá zahŕňa pôsobenie smerom k dlhodobo a ťažko
chorým príslušníkom a zamestnancom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
hospitalizovaným zvlášť v rezortných nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach,

f)

g)
h)

i)

j)

k)
l)
m)

pomoc ich rodinným príslušníkom, pomoc bývalým príslušníkom poberajúcim výsluhový
dôchodok alebo výsluhový príspevok ako aj zamestnancom týchto zložiek,
spoluúčasť na programoch pre rodiny príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely vojenskej
operácie, mierovej pozorovateľskej misie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy
o spoločnej obrane proti napadnutiu,
organizovanie aktivít náboženského charakteru pre príslušníkov a zamestnancov
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktoré zahŕňa pastoračné evanjelizačné stretnutia,
duchovné obnovy, duchovné podujatia a pod.;
koncepčná a metodická činnosť v oblasti duchovnej služby v Ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch, ktorá zahŕňa tvorbu koncepčných materiálov, smerníc,
nariadení, metodických usmernení, podkladov do interných normatívnych aktov
a návrhov právnych noriem majúcich súvis s duchovnou službou;
plnenie administratívnych a správnych úloh samostatnej rozpočtovej organizácie
v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v zmysle platnej legislatívy ako aj úloh súvisiacich
s duchovnou správou štruktúr a osôb ústredia podľa cirkevných právnych predpisov
zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností;
vojensko-odborná činnosť zahŕňajúca podiel duchovných ozbrojených síl na spracovávaní
mobilizačných dokumentov pre oblasť duchovnej služby a na spracovanie projektov
ďalšieho vzdelávania a prípravy duchovných na plnenie služobných povinností počas
krízových situácií a v čase vojny;
organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy duchovných ústredia a zamestnancov
patriacich ústrediu, ktoré zahŕňa konanie seminárov, duchovných cvičení, odborných
kurzov, konferencií a pod.;
plánovanie, organizácia a realizácia medzinárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi
v oblasti duchovnej služby, ktorá zahŕňa účasť na zahraničných konferenciách,
seminároch, výmenných pracovných návštevách, stretnutiach, cvičeniach a pod.
poskytovanie pomoci v oblasti charitatívnych, humanitárnych a sociálnych programov
neziskových, mimovládnych organizácii, napomáhať rozvoju civilno – vojenskej
spolupráci aj mimo územia Slovenskej republiky.

Za najdôležitejšie úlohy z hľadiska strednodobého výhľadu činnosti Ústredia považujeme:
1. Vytvoriť predpoklady na splnenie cieľov vyplývajúcich z koncepcií rozvoja duchovnej služby
v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.
2. Pokračovať v budovaní štruktúr Ústredia ako aj procesov nevyhnutných k fungovaniu
rozpočtovej organizácie v zmysle platných predpisov, realizovať administratívne, logistické
a organizačné úlohy súvisiace so správou štruktúr v pôsobnosti Ústredia EPS v OS SR a OZ SR
podľa cirkevných právnych predpisov zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských
spoločností ako aj koncepcií rozvoja duchovnej služby jednotlivých ministerstiev tak, aby sa
v roku 2010 dosiahol optimálny variant zabezpečenia duchovnej služby z hľadiska personálneho
obsadenia, t.j. 100% obsadenie všetkých tabuľkových miest duchovných ERC, skvalitniť
informovanie verejnosti o aktivitách a činnosti Ústredia, zriadením internetovej stránky.

3. Napomáhať pri posilňovaní morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zložiek, participovať na
tvorbe obsahu, metodiky etickej a mravnej výchovy ich príslušníkov, rozvíjania ich mravných
a morálnych kvalít ako aj medziľudských vzťahov.
4. Vykonávať pravidelné bohoslužby, pobožnosti, osobné rozhovory v útvaroch Ozbrojených síl
a ozbrojených zboroch SR k povzbudzovaniu vo viere, pri odchodoch a návratoch z misií ale aj
na verejnosti pri pietnych aktoch, týmto prehlbovať poznanie viery, poskytovať duchovnú
orientáciu v otázkach svedomia, útechy pri strate životného optimizmu vojakom, policajtom
zamestnancom ich rodinným príslušníkom.
5. Zintenzívniť spoluprácu Ústredia a jej podriadených zložiek s registrovanými cirkvami
a náboženskými spoločnosťami zúčastnených na Dohode medzi Slovenskou republikou
a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich
veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky s cieľom
prehlbovania pastoračnej starostlivosti veriacim v OS SR a OZ SR v praxi.

4. Činnosti organizácie a jej náklady
Organizácia vykonávala činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny.
V roku 2007 bolo hlavné úsilie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
zamerané na obsadenie plánovaných miest duchovnými v štruktúrach súčastí Ústredia, na
metodickú činnosť, vyškolenie personálu Ústredia, zladenie všetkých procesov nevyhnutných
k správnemu fungovaniu samostatnej rozpočtovej organizácie v zmysle platnej legislatívy, na
dovybavenie potrebným materiálom. Náklady na činnosť celkom 4 703 tis. Sk podrobne
rozobrané v bode 5.
Úlohy boli plnené v zmysle platných zákonov a predpisov.

5. Rozpočet
5.1 Hodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej
organizácii určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2007.
Na 3. mimoriadnom kolégiu ministra obrany SR, ktoré sa konalo 15.12.2006, bol
prerokovaný a následne schválený materiál „Návrh rozpisu rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO
SR na rok 2007“, č. p.: SEFIM-1-38/2007. Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2007
určený pre rozpočtového disponenta 3. stupňa R802-840 - Ústredie ekumenickej pastoračnej
služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky vo výške 6 103 tis. Sk
v kategórii bežných výdavkov, z toho:
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 424 tis. Sk
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
800 tis. Sk
630 –Tovary a služby
2 716 tis. Sk
640 –Bežné transfery
163 tis. Sk

Správca rozpočtovej kapitoly viazal finančné prostriedky v celkovom objeme 130 tis. Sk
v kategórií výdavkov 640 – Bežné transfery.
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.:
SEFIM-44-20/2007. Rozpočtovými opatreniami boli záväzné ukazovatele v priebehu 1.
štvrťroka znížené na sumu 5 205 tis. Sk , v 2. štvrťroku zvýšené na 5 284 tis. Sk, v 3. štvrťroku
znížené na 5 154 tis. Sk, v 4. štvrťroku znížené na 4 835 tis. Sk.
Rok 2007 je možné z hľadiska plnenia záväzných ukazovateľov hodnotiť ako vyvážený,
s rovnomerným čerpaním a dodržiavaním spracovaného plánu realizácie výdavkov
v jednotlivých obdobiach.
Túto oblasť hodnotím ako splnenú dobrým spôsobom.

5.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených žiadosti, bolo realizovaných 15 rozpočtových opatrení,
z toho 7 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/001-2007/03 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-27-18/2007, z dôvodu
zabezpečenia financovania právneho nároku profesionálneho vojaka na dávku v hmotnej
núdzi ( príspevok na bývanie), presun rozpočtových prostriedkov v rámci vlastného
rozpočtu zo 630 na 640,
- RO02-49/002-2007/04 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-27-33/2007 ako výsledok
mzdovej inventúry, zníženie bežných výdavkov v kategórii 610, 620,
- RO02-49/003-2007/06 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-26-15/2007, z dôvodu
legislatívnych zmien a následných úprav zvýšenia platových taríf, zvýšenie bežných
výdavkov v kategórii 610, 620,
- RO02-49/004-2007/07 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-27-79/2007, zníženie
bežných výdavkov – viazaných prostriedkov v kategórii 640,
- RO02-49/005-2007/9 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-27-135/2007,zabezpečenie
financovania pre novo nastúpeného profesionálneho vojaka na dávku v hmotnej núdzi
(príspevok na bývanie) a odvodov do poistného, bez znižovania alebo zvyšovania rozpočtu,
- RO02-49/006-2007/10 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-27-141/2007 ako
výsledok mzdovej inventúry, zníženie bežných výdavkov v kategórii 610, 620,
- RO02-49/007-2007/11 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-27-168/2007 ako
výsledok mzdovej inventúry, zvýšenie bežných výdavkov v kategórii 610, 620,
- RO02-49/008-2007/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-27-140/2007, presun
finančných prostriedkov z kategórie 640 na 630 z rozpočtovej položky 642015-73
(nemocenské dávky – nie je možné reálne plánovať čerpanie).
- VRO02-49/001-2007/03, VRO02-49/002-2007/04, VRO02-49/003-2007/06, VRO0249/004-2007/09, VRO02-49/005-2007/10, VRO02-49/006-2007/11, VRO02-49/0072007/12- presun rozpočtových prostriedkov v rámci vlastného rozpočtu, v súlade s článkom
X. Metodických pokynov č.p.: SEFIM-44-20/2007, na zabezpečenie financovania úloh,
zabezpečenie organizácie potrebným materiálom, službami a dočerpanie finančných
prostriedkov prideleného rozpočtu.
b) V zmysle § 8 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z.:
Neboli realizované.
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnenú dobrým spôsobom.

5.3 Príjmy rozpočtovej organizácie
Neboli realizované.

5.4 Výdavky rozpočtovej organizácie
Pre plnenie úloh, boli rozpočtovej organizácii pridelené zdroje len v kategórii bežných
výdavkov. Čerpanie, bolo ovplyvnené personálnou neobsadenosťou tabuľkových miest, čo sa
prejavilo vo výdavkoch kategórie 610, 620, 640. Kategória 630 bola čerpaná výborným
spôsobom. Čerpanie výdavkov nie je možné porovnať z predchádzajúcim rokom, pretože sa
jedná o novozriadenú rozpočtovú organizáciu, s čerpaním len v poslednom štvrťroku 2006.
Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky spolu
Bežné výdavky
610
620
630
640
Kapitálové výdavky

Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie % čerpania Pozn.
6 103
4 835
4 703
97,3
2 424
800
2 716
163
-

1 514
525
2 684
112
-

1 512
456
2 624
111
-

99,9
86,9
97,8
99,1
-

Celkové čerpanie k 31.12. 2007 bolo 97,3 %
Výdavky na zahraničné aktivity – zahraničné služobné cesty RPP 631002 boli čerpané vo výške
50,87 tis. Sk.
Neboli použité prostriedky, o ktoré bola rozpočtová organizácia oprávnená
prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.5 Rovnomernosť čerpania výdavkov
Kategória výdavkov 610, 620 a 640 bola ovplyvnená nedoplnenosťou personálu na 100%
v priebehu roka, čerpanie bolo v zmysle platnej legislatívy a usmernení SEFIM. Kategória 630
bola ako celok rovnomerne čerpaná, k 31.3. na 32,5 %, k 30.6. na 53,81 a k 30.9.2007 na 76,97
a k 31.12.2007 na 97,78 %.
Bola zabezpečená rovnomernosť čerpania výdavkov v priebehu celého roka dobrým
spôsobom.

5.6 Zhodnotenie zamestnanosti
Schválené priemerné evidenčné počty Skutočné evidenčné počty
-

profesionálni vojaci 1,42 osôb
zamestnanci 2,5 osôb
profesionálni vojaci 2 osoby,
zamestnanci 3 osoby

Napriek snahe a vykonaným opatreniam sa nepodarilo naplniť tabuľkové počty zamestnancov
vo verejnom záujme. Dôvod - nízke platové triedy na Bratislavský región a kumulované funkcie
vzhľadom k nízkym tabuľkovým počtom samostatnej rozpočtovej organizácie.

5.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol
Bola vykonaná následná finančná kontrola nakladania s verejnými prostriedkami pri
zabezpečení činnosti rozpočtovej organizácie za obdobie od 1.7.2006 do 30.6.2007 v zmysle
zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sekciou kontroly - inšpekciou MO SR. Výsledky kontroly sú uvedené
v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č.p. SEKO-IMO-1-31-7/2007 a v zápisnici
o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č.p.: SEKO-IMO-1-31-15/2007
uložené u štatutára Ústredia EPS v OS SR a OZ SR.

5.8 Zhodnotenie majetkovej pozície rozpočtovej organizácie
Ústredie vzniklo bez delimitácie majetku, všetky zásoby a dlhodobý investičný majetok bol
nadobudnutý v poslednom štvrťroku 2006 a v tomto roku. Od začiatku roka, sa zvýšilo imanie
o zásoby v hodnote 802,5 tis. Sk. Ústredie nemá žiaden nehnuteľný majetok. Neeviduje žiadne
pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti okrem miezd vyplácaných v 1/2008 - depozit.
Platobná disciplína je dodržiavaná v zmysle vnútorných smerníc rozpočtovej organizácie.

5.9 Hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania
rozpočtových prostriedkov
Finančné prostriedky čerpané v roku 2007 na plnenie úloh v súlade s Plánom hlavných úloh
a základných opatrení boli čerpané hospodárne, efektívne, účelovo a v súlade s platnými
zákonmi. Predbežnou finančnou kontrolou jednotlivých finančných operácií neboli zistené
nedostatky.

6. Personálne otázky a organizačná štruktúra
Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov, ktoré vydal služobný
úrad Ministerstva obrany pod č. p.: OOd-V-1-10/2006. Tvoria ho dve miesta profesionálnych
vojakov a päť miest zamestnancov vo verejnom záujme takto:
- Generálny duchovný (profesionálny vojak): plk. ThMgr. Tomáš SEMKO
- Kancelár (zamestnanec VS): Mgr. Katarína HRIVNÁKOVÁ (od 1.7.2007)
- Riaditeľ kancelárie (profesionálny vojak): mjr. Ing. Milan GAJDOŠ (od 1.7.2006)
- Vedúci odborný referent – špecialista pre ekonomickú činnosť (zamestnanec VS): Ing. Daniel
DOBROVIČ (od 1.11.2006)
- Vedúci odborný referent (zamestnanec VS): Ing. Zora NOVOMESTSKÁ ( od 1.1.2007)
- Samostatný odborný referent (zamestnanec VS): funkcia neobsadená
- Odborný referent (zamestnanec VS): funkcia neobsadená

Ústredie riadi činnosť úradov ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach Ozbrojených síl
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Plánované počty miest duchovných v rámci
jednotlivých ministerstiev:
Ministerstvo obrany - Ústredie:
-1
- Ozbrojené sily:
OS - 7
Ministerstvo vnútra - Policajný zbor:
PZ - 6
Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže: ZVJS – 4
Obsadenosť miest duchovných v služobnom pomere k 31.12.2007 v rámci jednotlivých
ministerstiev:
MO SR – OS SR:
plk. ThMgr. Tomáš Semko, riaditeľ, Úrad EPS OS SR – Bratislava (do 31.7.2007,od 1.8.2008
generálny duchovný Ústredia)
pplk. Mgr. Ing. Jaroslav Balocký, dekan, Veliteľstvo pozemných síl OS SR Trenčín
kpt. Mgr. Marek Ignacik, PhD, Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen
por. Mgr. Viktor Sabo, starší kaplán Národná akadémia obrany, Liptovský Mikuláš (od 1.5.2007)
Mgr. Marian Bodolló – od 1.9.2007 – prípravná služba – Poddôstojnícka akadémia, Martin
MV SR – PZ:
npor. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ, Úrad EPS PZ
kpt. Mgr. Miroslav Táborský, policajný duchovný na Policajnej akadémii, Bratislava
por. Mgr. Ján Paciga, policajný duchovný na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru,
Liptovský Mikuláš (od 1.9.2007)
MS SR – ZVJS:
Mgr. Rastislav Mišura – väzenský duchovný, Ústav na výkon trestu odňatia slobody mladistvých,
Sučany (1.10.2007)
npor. Mgr. Ján Šefčík – starší duchovný EPS, Generálne riaditeľstvo Zboru verejnej a justičnej
stráže, Bratislava (od 1.12.2007)

7. Plnenie cieľov
Hlavnou prioritou roka 2007 z hľadiska merateľných cieľov a ukazovateľov bolo personálne
obsadenie štruktúr Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR duchovnými, ich
adaptáciu, vybavenie, vyškolenie, spracovanie nevyhnutných základných dokumentov pre
činnosť. Bolo prijatých : V OS SR 2 duchovní, v Policajnom zbore 1 duchovný, v zbore
väzenskej a justičnej stráže 2 duchovní t.j. celkom 5 duchovných štruktúr Ústredia.
Prehľad splnených úloh v duchovnej oblasti:
- spoluúčasť na Ekumenickej pobožnosti v Hejciach 19. januára 2007 a posvätení základného
kameňa pomníka obetiam leteckej katastrofy v Hejciach 19. mája 2007,
- slávnostné bohoslužby pri oficiálnom uvedení Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS
SR a OZ SR dňa 10. marca 2007 a 31. júla 2007 pri príležitosti prvého výročia podpísania
zriaďovacej listiny za prítomnosti predstaviteľov vlády a riadiacich funkcionárov MO SR,

zahraničnej delegácie, predstaviteľov cirkví zúčastnených na Dohode medzi Slovenskou
republikou a zúčastnenými cirkvami,
- pravidelná odborná príprava pre duchovných a zamestnancov OS SR a OZ SR, medzinárodný
seminár s účasťou zahraničných vojenských duchovných (10.3.2007 Bratislava) a duchovné
cvičenie (29.-30.3. 2007 Svätý Jur), pre rozvoj a skvalitnenie duchovnej služby a ujasnenie si
spoločných zámerov a cieľov,
- účasť na pravidelných regionálnych zasadaniach civilných duchovných a Ekumenickej rady
cirkví na Slovensku s cieľom zosúladenia činnosti a využitia podpory miestnych cirkevných
zborov a duchovných pre pastoračnú činnosť v prospech ozbrojených síl a ozbrojených zborov,
organizácia náboženských aktivít pre profesionálnych vojakov a zamestnancov OS SR
(medzinárodné stretnutie protestantských vojakov v Méjannes le Clap vo Francúzsku
koncom júna a začiatkom júla 2007, stretnutie vojakov evanjelického a.v. vyznania v Liptovskom
Mikuláši v júli 2007), pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov (detský tábor
v Tatranských Zruboch v auguste 2007),
- personálne obsadenie tabuľkových miest Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR
a OZ SR. Budovanie štruktúr Ústredia ako aj procesov nevyhnutných k fungovaniu rozpočtovej
organizácie v zmysle platných predpisov, realizácia administratívnych, logistických a
organizačných úloh súvisiacich so správou štruktúr v pôsobnosti Ústredia EPS v OS SR a OZ SR
podľa cirkevných právnych predpisov zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských
spoločností ako aj koncepcií rozvoja duchovnej služby jednotlivých ministerstiev,
- spoluúčasť na procese vzdelávania v oblasti religionistiky, etiky a morálky – prednášková
činnosť vo vojenských školách v 3/2007,
- medzinárodná spolupráca so zahraničnými armádami v oblasti pastoračnej a duchovnej služby,
ktorá zahŕňala účasť na konferenciách a zhromaždeniach spojená s prednáškovou činnosťou
a výmenou skúseností v tejto oblasti v Rakúsku v januári 2007, v Nemecku vo februári 2007, v
Slovinsku v septembri 2007, v Maďarsku v októbri 2007 a Berlíne v novembri 2007,
- činnosť v sociálnej a charitatívnej oblasti sa orientovala na pomoc a spoluprácu s Evanjelickou
diakoniou na projektoch sociálnej, humanitárnej a pastorálnej starostlivosti,
- prezentácia ozbrojených síl na verejnosti, a to organizovaním tlačových besied (6.3.2007),
mediálne vystúpenia v rozhlase a televízií s cieľom upevňovania medziľudských vzťahov
a odpovedí na otázky verejnosti o duchovnej službe v OS SR a OZ SR
- koncepčná a metodická činnosť zahrňujúca spolupodieľanie na tvorbe nových predpisov,
nariadení, vestníkov a návrhu nového vojenského predpisu DS-2.

8. Hodnotenie a analýza vývoja v danom roku
Pre činnosť organizácie, zabezpečenie jej režijných nákladov v roku 2007 boli využité
rozpočtové prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany (podrobnejšie v bode 5.1).

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
– občan SR, príslušník, alebo zamestnanec OS, alebo OZ SR (vrátane rodinných
príslušníkov),

– rezort Ministerstva obrany SR – ústredný orgán štátnej správy, Ozbrojené sily SR,
Generálny štáb Ozbrojených síl SR,
– rezort Ministerstva vnútra SR – ústredný orgán štátnej správy, Policajný zbor SR,
Prezídium PZ SR, Slovenská informačná služba, Hasičský záchranný zbor, Horská záchranná
služba,
– rezort Ministerstva spravodlivosti SR – ústredný orgán štátnej správy, Generálne
riaditeľstvo ZVJS, Ústavy na výkon väzby, Ústavy na výkon trestu odňatia slobody, Generálna
prokuratúra, Hlavná vojenská prokuratúra, Vojenské obvodné prokuratúry,
– rezort Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – ústredný orgán štátnej
správy, Železničná polícia, Generálne riaditeľstvo železničnej polície,
– rezort Ministerstva kultúry SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a
cirkví,
– rezort Ministerstva zahraničných vecí SR – ústredný orgán štátnej správy,
– Kancelária prezidenta SR – Vojenská kancelária prezidenta SR,
– Úrad vlády SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,
– Ekumenická rada cirkví – spoločenstvo 11 registrovaných cirkví a náboženských
spoločností zúčastnených na dohode,
– daňové úrady, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne
Primárny výstup z činnosti Ústredia je poskytovanie pastoračnej starostlivosti veriacim
registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti zúčastnených na Dohode medzi
Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone
pastoračnej služby ich veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky vo všetkých jej formách.
Sekundárnym výstupom sú odborné stanoviská a podkladové materiály, návrhy príhovorov a
prejavov, podklady k tvorbe symboliky OS a OZ SR, publikačná činnosť, štatistické informácie,
odborné poradenstvo, referáty, prednášky a iné druhy výstupov na podporu humanizácie
spoločnosti, OS a OZ SR, vzdelávania a výchovy.

Bratislava 29. apríla 2008

plk. ThMgr. Tomáš SEMKO
generálny duchovný

