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

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2010
Verejný odpočet bude vykonaný dňa 5. mája 2011 o 09,00 hod
Miesto konania verejného odpočtu :
Spoločná zasadacia miestnosť – prízemie vpravo, Za kasárňou 3,
832 47 Bratislava III

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
1.1. Údaje o organizácii
Názov organizácie : Ústredie ekumenickej pastoračnej sluţby v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Sídlo organizácie : Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Adresa organizácie : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Webová adresa: www.ustreps.sk
Rezort / zriaďovateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontakt : telefón ++421 960 317 610 - 612
fax ++ 421 960 317 616, 619
email – ueps@mil.sk
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Generálny duchovný / štatutár : mjr. Mgr. Miroslav Táborský

1.2. Členovia vedenia organizácie
Generálny duchovný: plk. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký (do 15.12.2010)
mjr. Mgr. Miroslav Táborský (od 1.1.2011)
Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
Riaditeľ správy : pplk. Ing. Milan Gajdoš

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 svoju činnosť Ústredie
ekumenickej pastoračnej sluţby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky (ďalej len ,, ústredie“). Ústredie je odborným riadiacim
a metodickým orgánom ekumenickej pastoračnej sluţby a riadi úrady ekumenickej pastoračnej
sluţby v štruktúrach OS SR a OZ SR.

Hlavné činnosti rozpočtovej organizácie spočívajú v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboţenských spoločností zúčastnených na
Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboţenskými spoločnosťami
o výkone pastoračnej sluţby 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 náboţenské spoločnosti (ďalej len „RCNS“), ktoré môţu
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 zdruţenie,
- Apoštolská cirkev na Slovensku,
- Ústredný zväz Ţidovských náboţenských obcí v Slovenskej republike,
- Starokatolícka cirkev na Slovensku,
- Cirkev československá husitská na Slovensku.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Ústredie organizačne a metodicky riadi ekumenickú pastoračnú sluţbu v OS SR a OZ SR
k poskytovaniu pastoračnej starostlivosti veriacim RCNS, zúčastnených na Dohode.
Obsahové zameranie duchovnej sluţby veriacim zúčastnených registrovaných cirkví
a náboţenských spoločností v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch tvorí:
a) pastoračná činnosť, ktorá zahŕňa vykonávanie bohosluţieb, poboţností, vyučovanie
náboţenstva, 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
poţiadaviek, poskytnutie duchovnej orientácie v otázkach svedomia, útechy pri strate
ţivotného optimizmu, pri strachu z ohrozenia zdravia a ţivota pri plnení úloh,
povzbudzovanie k plneniu poţiadaviek vojenskej sluţby, formovaniu poţadovaných
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
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 ťaţko
chorým príslušníkom a zamestnancom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
hospitalizovaným zvlášť v rezortných nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach,
pomoc ich rodinným príslušníkom, pomoc bývalým príslušníkom poberajúcim výsluhový
dôchodok alebo výsluhový príspevok ako aj zamestnancom týchto zloţiek, pomoc
osobám dotknutým mimoriadnymi udalosťami,
f) 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,
g) organizovanie aktivít náboţenského charakteru pre príslušníkov a zamestnancov
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktoré zahŕňa pastoračné evanjelizačné stretnutia,
duchovné obnovy, duchovné podujatia a pod.;
h) koncepčná a metodická činnosť v oblasti duchovnej sluţby 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 sluţbou;
i) 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 náboţenských spoločností;
j) vojensko-odborná činnosť zahŕňajúca podiel duchovných ozbrojených síl na spracovávaní
mobilizačných dokumentov pre oblasť duchovnej sluţby a na spracovanie projektov
ďalšieho vzdelávania a prípravy duchovných na plnenie sluţobných povinností počas
krízových situácií a v čase vojny;
k) organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy duchovných ústredia a zamestnancov
patriacich ústrediu, ktoré zahŕňa konanie seminárov, duchovných cvičení, odborných
kurzov, konferencií a pod.
Ústredie vykonáva svoju činnosť ako štátna rozpočtová organizácia zriadená ministrom
obrany SR. Po stránke odbornej a metodickej riadi ekumenickú pastoračnú sluţbu v Ozbrojených
silách SR, v rezorte vnútra (MV SR) a Zbore väzenskej a justičnej stráţe. Ústredie je
medzirezortná inštitúcia. Pastoračnú sluţbu vykonávajú duchovní z registrovaných cirkví
zúčastnených na Dohode, ktorí sú v sluţobnom alebo zamestnaneckom pomere v jednotlivých
rezortoch. Sluţba duchovných je zameraná na uspokojovanie duchovných potrieb príslušníkov
jednotlivých rezortov a ich rodinných príslušníkov. Medzi príslušníkmi ozbrojených síl pôsobia
duchovní uţ viac ako pätnásť rokov. Za ten čas ekumenická pastoračná sluţba preukázala svoje
opodstatnenie a duchovní sa stali prirodzenou súčasťou dôstojníckeho zboru. Hoci musela prejsť
viacerými organizačnými zmenami, kaţdá zmena znamenala vyššiu kvalitu a viac exaktne
overenej opodstatnenosti v tejto, numericky ťaţko merateľnej práci. Verejnosť vníma prácu
duchovných v ozbrojených zloţkách Slovenskej republiky s pochopením a pozitívne.
Človek, ktorý berie na seba zodpovednosť za pokojný priestor pre ţivot a od profesionála zo
silových rezortov sa taká zodpovednosť očakáva, sa musí vedieť popasovať nielen s priamou
fyzickou silou „narušiteľa pokoja alebo mieru“, ale aj s nepriateľskou náboţenskou ideológiou,
preto k integrite jeho osobnosti patrí duchovná a fyzická vyváţenosť a určitá rozhľadenosť
v náboţenskej oblasti v prostredí, kde krízové situácie medzi národmi a štátmi sú náboţenského
pôvodu. Len vedomostne, jazykovo zdatný, duševne vyspelý a mravne i morálne vyzretý človek

môţe obstáť v skúškach, ktoré prináša potieranie negatívnych prejavov spoločnosti a
zabezpečovanie pokoja doma a v zahraničí. Duchovné „spracovanie“ svojej existencie si
vyţaduje poznať nielen kresťanské zásady morálky a etiky vychádzajúce zo ţido-kresťanskej
tradície európskych národov, ale nájsť si svoje miesto v cirkvi, ak sa cítim veriacim a kresťansky
zmýšľajúcim človekom.
Na etické a morálne otázky človeka dáva najlepšie odpovede náboţenská viera, ktorú
v našej krajine reprezentujú štátom uznané cirkvi a náboţenské spoločnosti.

Strednodobý výhľad organizácie:
I. V oblasti riadenia
Podporiť adaptáciu nových duchovných v jednotlivých zloţkách, ich vybavenie,
vyškolenie, pomoc pri spracovaní nevyhnutných základných dokumentov pre činnosť, ale aj
zosynchronizovanie činností v rámci jednotlivých pôsobísk a rezortov.
Novoprijatým policajným duchovných EPS MV SR a začínajúcim vojenským
kaplánom EPS OS SR osobnou angaţovanosťou GD napomôcť k zvládnutiu funkčných
povinností. Vojenským duchovným zabezpečiť prístup do všetkých útvarov prislúchajúcej
vojenskej posádky.
Pripraviť metodické pokyny pre obsahové hodnotenie pastoračnej činnosti duchovných
a kontrolnej činnosti riadiacich pracovníkov.
Kontrolnou činnosťou dosiahnuť, aby sa odborné úlohy duchovnej a pastoračnej sluţby
uspokojivo plnili v súlade so schváleným Štatútom Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. (napríklad
podľa Čl. 25: Duchovní Ústredia majú voči Ústrediu povinnosť viesť záznamy o všetkých
náboţenských úkonoch, matričné doklady dodať na príslušné miestne farské alebo iné úrady
RCNS pri dodrţaní parochiálneho práva príslušnej cirkvi. Podávajú štvrťročne správu o svojej
činnosti generálnemu duchovnému.)
Podieľať sa na aktualizácii interných normatívnych aktov, tvorbe predpisov v súlade
s potrebami OS SR a OZ SR. V kontrolnej činnosti sa zamerať na kontrolu dodrţiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov.
II. V oblasti medzinárodných vzťahov
Účasťou na medzinárodných podujatiach (s participáciou jednotlivých súčastí Ústredia)
nadviazať a prehĺbiť vzťahy so zahraničnými protestantskými duchovnými sluţbami. Preskúmať
moţnosť zorganizovania podobných podujatí v Slovenskej republike.
Pripraviť slávnosť 5. výročia vzniku Ústredia EPS za účasti predstaviteľov zahraničných
duchovných sluţieb.
Spropagovať účasť príslušníkov ozbrojených zloţiek na jubilejnom 60. Medzinárodnom
stretnutí protestantských vojakov vo Francúzsku.

III. V Oblasti rozvoja
Napomáhať pri posilňovaní morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zloţiek
a zabezpečiť v kaţdom roku účasť jedného vojenského duchovného v operáciách
medzinárodného krízového manaţmentu.
Vytvoriť predpoklady k tomu, aby sa do konca roku 2011 dosiahlo plné personálne
obsadenie tabuľkových miest určených duchovným Ústredia. Podľa Štatútu Čl. 28 ods. 3
dojednať s ERC obsadenie miest riadiacimi pracovníkmi v EPS.
Zintenzívniť spoluprácu Ústredia s registrovanými cirkvami a náboţenskými
spoločnosťami zúčastnenými na Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými
cirkvami a náboţenskými spoločnosťami o výkone pastoračnej sluţby ich veriacim v
Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky na dosiahnutie vyššej adresnosti
pastoračnej starostlivosti ich veriacim v OS SR a OZ SR.
Po konzultáciách s ERC začne GD rokovania s predstaviteľmi MV SR o navýšení počtu
tabuľkových miest pre EPS MV SR, nakoľko v súčasnosti nemáme duchovných pre Bratislavský,
Trnavský a Trenčiansky kraj ani pre policajné školstvo a HaZZ.
V EPS Zbore väzenskej a justičnej stráţe dosiahnuť vyššiu efektívnosť duchovnej sluţby
v domovských ústavoch (prispôsobením fondu pracovného času zabezpečiť duchovnú sluţbu aj
počas sviatkov) a spolu s ERC dosiahnuť navýšenie tabuľkových miest v ZVJS (minimálne o 1
miesto)
Naďalej pokračovať v organizovaní aktivít náboţenského charakteru pre príslušníkov
ozbrojených zloţiek SR a ich rodín (evanjelizačné stretnutia, detské tábory, duchovné podujatia)
s cieľom duchovného rastu, ale aj prezentácie OS SR a OZ SR a duchovnej sluţby na verejnosti.
V sociálnej a charitatívnej činnosti sa orientovať na pomoc deťom vojakov pôsobiacich
v zahraničných misiách, sirotám príslušníkov OS a OZ SR, obetiam kriminálnych zločinov
a dlhodobo ťaţko chorým bývalým príslušníkom OS SR a OZ SR.
Pokračovať v koordinácii humanitárnej pomoci krajinám postihnutým vojenskými
konfliktami.

3. KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Ústredie nemalo uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom štátnej správy podľa Návrhu
opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti (materiál schválený uznesením vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000), preto nie sú
uvedené jeho podstatné časti a ich plnenie.

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A JEJ NÁKLADY
V štvrtom roku svojej existencie Ústredie zavŕšilo svoju konsolidáciu a vnútornú premenu.
Personálne sa doplnilo o piatich duchovných. Generálny duchovný Ing. Mgr. Jaroslav Balocký,
ktorého minister obrany SR vymenoval do funkcie 1. júna 2008, ukončil svoju vojenskú kariéru
a poţiadal ERC o uvoľnenie z funkcie k 15. decembru 2010. Generálny duchovný v spolupráci s
Ekumenickou radou cirkví na Slovensku (ERC) inicioval novelizovanie štatútu Ústredia, za
účelom zreálnenia a právneho zosúladenia postavenia Ústredia v rámci právneho systému

Slovenskej republiky. Na duchovných cvičeniach a odborných zhromaţdeniach viedol
duchovných k ekumenickej spolupatričnosti a tímovej práci v pastoračnej sluţbe. Napriek
reštrukturalizácii Ústredie zvládalo priebeţne plniť všetky úlohy, ktoré mu vyplývali z koncepcie
duchovnej sluţby v OS a OZ SR. Ústredie potvrdilo svoju ţivotaschopnosť a prospešnosť pre
ozbrojené zloţky.
Riadenie ekumenickej pastoračnej sluţby v Ozbrojených silách tvorilo najvýznamnejšou
časť administratívnej práce Ústredia. Okrem dennej operatívy a úloh, vyplývajúcich z platnej
legislatívy, ktoré plnilo Ústredie ako samostatná právnická osoba, zabezpečuje úlohy
metodického riadenia a odborného vedenia duchovných v jednotlivých rezortoch a organizovalo
pravidelné konanie sluţieb Boţích v kaplnke MO SR. Raz štvrťročne zvolávalo Radu Ústredia,
na ktorú bol pravidelne prizývaný generálny tajomník ERC.
V roku 2010 sa Ústredie angaţovalo v medzinárodnom krízovom manaţmente.
Organizátorom a koordinátorom týchto aktivít je riaditeľ správy Ústredia pplk. Ing. Milan
Gajdoš. Dva úspešné humanitárne projekty, realizované v roku 2009 v spolupráci s príslušníkmi
ozbrojených síl Slovenskej republiky a mimovládnymi organizáciami pre Afganistan, boli
motiváciou pre ďalšie budovanie mostov porozumenia v miestach pôsobenia misií OS SR.
V termíne 8.- 17. februára 2010 bol v spolupráci s 15. slovenským kontingentom KFOR
v Kosove zrealizovaný projekt darovania školských lavíc so sklápacími sedačkami zo zrušených
vojenských učební do najchudobnejších multietnických základných škôl v Kosove. Na základe
ţiadosti riaditeľky pre školstvo lokality Obilič bolo 100 lavíc a 48 ks sklápacích stoličiek
osadených vo vybraných srbských a albánskych triedach v dedinách Kozarica a Crkvena Vodica.
V auguste 2010 bola odoslaná v spolupráci s Evanjelickou diakoniou na Slovensku materiálna
humanitárna pomoc – oblečenie pre trpiace obyvateľstvo Afganistanu v hodnote viac ako 61 tisíc
eur. V novembri 2010 bola odoslaná materiálna pomoc pre provinciu Uruzgán, išlo o hnuteľný
majetok na núdzové ubytovanie, ošatenie a stravovanie vo výške viac ako 46 tis. eur poskytnutý
pre tento účel zo skladov Civilnej ochrany MV SR. Táto štvrtá humanitárna pomoc do
Afganistanu rozšírila „vojenský rozmer“ operácie ISAF o „humanitárny“ rozmer. Nosným
prvkom realizácie bola spolupráca s Ozbrojenými silami SR, ktoré poskytli prepravné letecké
a manipulačné kapacity. Samotná distribúcia bola realizovaná pracovníkmi US AID (Americká
agentúra pre medzinárodný rozvoj) a tieţ US Civil Affairs. Slovenskí dôstojníci Provinčného
rekonštrukčného tímu Uruzgán koordinovali tieto projekty na území Afganistanu. K 31. 12. 2010
distribúcia nebola ešte ukončená. V spolupráci s Evanjelickou diakoniou na Slovensku a US AID
a PRT Uruzgán bol v decembri 2010 zahájený projekt pomoci chudobným a nemajetným
obyvateľom provincie Uruzgán. Osobám, ktoré majú zranenia spôsobené prítomnosťou
pretrvávajúceho konfliktu, alebo iným signifikantným spôsobom bolo do konca roka 2010
zaslaných 500 eur na potrebné úkony spojené s ich liečbou.
Ústredie prevádzkuje vlastnú internetovú stránku na portáli MO SR, ktorú priebeţne
aktualizuje kancelár Ústredia Mgr. Ján Ondrejčin, a na ktorú pravidelne prispievajú správami,
príhovormi a zamysleniami duchovní. V rámci svojej publikačnej činnosti Ústredie vydalo Diár
2011, ktorý má posilniť duchovný rozmer príslušníkov ozbrojených zloţiek a pomáhať im pri
hľadaní kresťanskej identity.

4.1.

Účasť na spomienkových a pietnych podujatiach štátu, ministerstiev
a cirkví

a) 19. januára sa kaţdoročne maďarská obec Hejce oblieka do smútočného rúcha spomienky
na leteckú katastrofu v roku 2006. Tak ako na vrchu Borsó sú stále viditeľné stopy po
zrútení lietadla OS SR, tak aj srdcia príbuzných, priateľov a druhov v zbrani padlých
slovenských vojakov sú trvalo poznačené smútkom. Solidaritu na pietnej spomienke
vyjadril generálny duchovný spolu so zástupcom riaditeľa Úradu OS SR.
b) 21. apríla 2010 bol v Lodţi pochovaný varšavský evanjelický diecézny biskup Mieczyslav
Cieslar, ktorý zahynul počas dopravnej nehody 18. 4. 2010, keď sa vracal zo štátneho
pohrebu poľského prezidenta. V sobotu 22. apríla sa poľská verejnosť rozlúčila s
vojenskými poctami so zástupcom vojenského evanjelického biskupa šp. ks. gen. brig.
Adamom Pilchom, ktorý zahynul v prezidentskom lietadle. V mene ECAV na Slovensku
a za Ústredie ekumenickej pastoračnej sluţby v OS SR a OZ SR sa pohrebov cirkevných
a vojenských hodnostárov zúčastnili generálny duchovný ekumenickej pastoračnej sluţby
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR plk. Jaroslav Balocký a starší kaplán kpt.
Viktor Sabo.
c) 10. mája sa v Malom evanjelickom kostole na Panenskej ulici v Bratislave konali
spomienkové sluţby Boţie pri príleţitosti 65. výročia ukončenia 2. svetovej vojny a 130.
výročia narodenia generála M. R. Štefánika. Medzi účastníkmi spomienkovej bohosluţby
boli podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, štátny tajomník MO SR Daniel Duchoň,
štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Anna Vitteková, vedúci kancelárie
prezidenta SR Milan Čič, generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, významní
predstavitelia cirkví, a ďalší zástupcovia silových rezortov - ministerstva obrany, vnútra a
spravodlivosti. Slávnostnú bohosluţbu uviedol generálny duchovný plk. Jaroslav
Balocký, kázňou sa prítomným prihovoril biskup Milan Krivda.
d) Bývalé väzenkyne a rodinní príslušníci zosnulých väzňov prišli 3. júla 2010 do Jura nad
Hronom z rozličných kútov bývalého Československa, aby zasvätili pamiatku obetí
štátneho perzekvovania ţien z náboţenských a politických dôvodov. Spomienku
zorganizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska v spolupráci s Ústredím
ekumenickej pastoračnej sluţby v OS SR a OZ SR. Na sluţbách Boţích v Jure nad
Hronom kázal generálny duchovný plk. Jaroslav Balocký a liturgovali evanjelickí kňazi z
okolia Ţeliezoviec. Po kázni predniesla modlitbu farárka Reformovanej kresťanskej cirkvi
z Veľkých Ludiniec Eva Antalová.
e) 21. augusta 2010 sa stretli členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska vo
väznici v Leopoldove – symbole utrpenia politických väzňov, aby si uctili pamiatku
politických väzňov. Pri tejto príleţitosti sa konala pontifikálna svätá omša v
Rímskokatolíckom farskom kostole sv. Ignáca v Leopoldove, ktorej hlavným celebrantom
bol trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku
zastupovali generálny duchovný plk. Jaroslav Balocký a Mgr. Dana Chovanová, zborová
kaplánka v cirkevnom zbore Hlohovec.

f) V Adamovských Kochanovciach sa vo významný deň slovenského protifašistického
odboja – SNP, 29. augusta, konala spomienková poboţnosť na udalosť zo začiatkov
slovenského odporu voči fašizmu a totalite, tzv. Kochanovskú vzburu. Kochanovčania si
v evanjelickom chráme pripomenuli 70. výročie udalosti, keď sa v noci z 11. na 12. júla
1940 zastali svojho farára Ivana Kolesára, ktorého ţandári zatýkali pre protištátne kázne.
Sluţieb Boţích sa zúčastnil generálny duchovný, ktorý zároveň zabezpečil čestnú stráţ
z OS SR.
g) 6. októbra 2010 sa medzi významnými predstaviteľmi štátu a zahraničnými hosťami z
Čiech, Poľska, Ruska a iných štátov zúčastnil na slávnostnom akte kladenia vencov k
Pamätníku československých vojakov na Dukle a Pamätníku sovietskej armády vo
Svidníku generálny duchovný OS SR a OZ SR plk. Jaroslav Balocký.

4.2. Organizovanie a účasť na slávnostiach a bohosluţbách
a) 20. januára sa v rámci Týţdňa modlitieb za jednotu kresťanov konala spoločná
ekumenická bohosluţba Ústredia EPS v OS SR a OZ SR a Ordinariátu OS SR a OZ SR v
kaplnke sv. Juraja na Ministerstve obrany SR. Veriacich z vojenských, policajných a
väzenských kruhov privítal generálny duchovný plk. Jaroslav Balocký, kázňou poslúţil
ordinár Mons. František Rábek.
b) 7. apríla si duchovní ústredia na svojom odbornom zhromaţdení uctili pamiatku prvého
protestantského vojenského superintendenta prof. Dr. Jána Michala Seberíniho, ktorý mal
v roku 2010 svoje významné ţivotné jubileá. V modlitebni na Generálnom biskupskom
úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku spolu s jeho pracovníkmi a hosťami z
Ekumenickej rady cirkví v SR sa najskôr započúvali na slávnostných sluţbách Boţích do
veľkonočnej zvesti, ktorú v kázni slova Boţieho zvestoval evanjelický farár Mgr. Štefan
Kiss. Vo svojej kázni zdôraznil význam kresťanskej viery vo vzkrieseného Pána
a poukázal na moţnosť prekonávať vierou aj najťaţšie ţivotné prekáţky. Dr. Ivan Tóth,
ev. farár v. v., v prednáške predstavil ťaţký ţivotný údel evanjelického farára Jána M.
Seberíniho, keď ho v rodnej Banskej Štiavnici cirkevníci pre jeho slovenské cítenie
znenávideli, odišiel do Viedne, kde sa stal vojenským superintendentom.
c) Na oslavách 400. výročia Ţilinskej synody, ktorá mala kľúčový význam pre
inštitucionalizovanie evanjelickej cirkvi v Hornom Uhorsku, sa Ústredie EPS v OS SR a
OZ SR spolu s Evanjelickou diakoniou podieľalo prípravou občerstvenia v podobe
„vojenského guláša.“ Oslavy sa konali v dňoch 29. júna - 5. júla 2010 v Ţiline, v Bytči a
na zrúcaninách hradu Branč. Pod organizačným vedením generálneho duchovného plk.
Jaroslava Balockého sa tohto podujatia zúčastnili profesionálni vojaci, policajti a členovia
Klubu vojenských veteránov z Trenčína. Punc dôstojnosti podujatiu na Branči dodala aj
prítomnosť čestnej stráţe OS SR v historických uniformách.
d) 22. septembra sa konala v kaplnke Úradu vlády SR po štyroch rokoch odmlky poboţnosť.
Ekumenické stretnutie štyroch cirkví iniciovalo Ústredie EPS v OS SR a OZ SR s
„poţehnaním“ premiérky a najvyšších vládnych úradníkov. Ekumenickú poboţnosť

koordinoval kancelár Ján Ondrejčin a ECAV na Slovensku zastupoval plk. Jaroslav
Balocký.
e) 9. decembra na odbornom zhromaţdení vo Svätom Jure sa uskutočnili príleţitostné
sluţby Boţie, na ktorých kázal dp. Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR
(ERC) a generálny biskup ECAV na Slovensku. S generálnym duchovným sa prišli
rozlúčiť vdp. Laszló Fazekaš, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR a
podpredseda ERC, vp. Ladislav Krpala, generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví
v SR, vp. Ondrej Prostredník, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave,
vp. prof. Igor Kišš, zakladateľ duchovnej sluţby v Armáde SR i ďalší predstavitelia
cirkevných a spoločenských inštitúcií a samozrejme jeho priatelia a spolupracovníci.
Generálny biskup zaloţil kázňový príhovor na slovách: „Tak aj vy, keď vykonáte všetko,
čo vám bolo prikázané, povedzte: neuţitoční sluţobníci sme! Čo sme boli povinní
vykonať, vykonali sme.“ Po poboţnosti riaditeľ Úradu EPS MV SR mjr. Milan Petrula
predniesol ďakovnú reč a generálnemu duchovnému bola odovzdaná pamätná medaila OS
SR.

4.3. Účasť na konferenciách doma a v zahraničí
a) V dňoch 16. – 19. marca 2010 sa konala v slovinskom meste Maribor uţ v poradí 5.
Konferencia evanjelických vojenských duchovných z bývalej Rakúsko – Uhorskej
monarchie. Konferencie sa zúčastnili delegácie evanjelických vojenských duchovných z
Rakúska, Maďarska, Slovinska, Slovenska a Poľska. Slovensko zastupovali generálny
duchovný plk. Jaroslav Balocký a dekan Síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne kpt.
Marian Bodolló.
b) Generálny duchovný OS a OZ SR plk. Jaroslav Balocký a dekan Síl výcviku a podpory
OS SR v Trenčíne kpt. Mgr. Marián Bodolló sa na pozvanie vikára Vojenského vikariátu
v Slovinsku Msgr. dr. Joţe Pluta zúčastnili dňa 25. septembra 2010 osláv konaných pri
príleţitosti 10. výročia vojenskej duchovnej sluţby v Slovinsku .

4.4.

Organizovanie účasti na medzinárodnom stretnutí protestantských
vojakov

Kaţdoročne sa slovenskí príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov zúčastňujú na
medzinárodnom „Cévennes 2010 le RIMP“ (Rassemblement International Militaire Protestant).
V roku 2010 sa uskutočnilo 59. stretnutie, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 27. júna 2010 v
Méjannes-Le Clap v juţnom Francúzsku. Účastníci sa zaoberali náboţenskou témou: Viera
dneška, alebo čo znamená: Veriť dnes. Dvadsaťpäť Slovákov a Sloveniek, okrem náboţenského
vyţitia, vzalo na seba úlohu dôstojne reprezentovať svoju krajinu na tomto významnom
vojenskom protestantskom podujatí. Spolu s príslušníkmi 16 národov Európy, Afriky a Severnej
Ameriky sa zúčastňovali bohosluţobných podujatí, ktoré pripravili okrem domácej „aumôneries
allemande,“ delegácie Nemecka, Anglicka, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska.

4.5.

Organizovanie voľno-časových podujatí pre deti príslušníkov
ozbrojených zloţiek

a) Biblický tábor pre 47 detí príslušníkov ozbrojených zloţiek SR zorganizovalo Ústredie
EPS v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) v Čertovom hoteli v Lazoch pod Makytou. Tábora
sa zúčastnilo aj 10 srbských detí, ktoré prišli na Slovensko vďaka finančnej pomoci z
Nadácie Volkswagen a organizačnej iniciatíve Občianskeho zdruţenia srbskoslovenského priateľstva. Polovica detí zo Srbska bola slovenskej národnosti.
b) Tridsať detí z celého Slovenska spomedzi príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a
záchranného
zboru
a
zamestnancov
v
štátnej
sluţbe
sa
zúčastnilo letného tábora pri mori v Chorvátsku. Súčasťou pobytu pri mori boli aj chvíle
zamyslení nad Boţím slovom, v ktorých policajní duchovní mjr. Miroslav Táborský,
npor. Ján Paciga a mjr. Milan Petrula vyrozprávali niektoré príbehy biblických postáv
Starej a Novej Zmluvy.

4.6. Pracovné stretnutia duchovných
a) Duchovní a predstavitelia Ústredia ekumenickej pastoračnej sluţby v OS a OZ SR sa zišli
14. júna 2010 na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
na pracovnom stretnutí ohľadne tvorby Koncepcie ekumenickej pastoračnej sluţby v OS a
OZ SR. Na začiatku pracovného zhromaţdenia mali poboţnosť, na ktorej sa zamysleli
nad ťaţkým údelom ľudí v povodňami postihnutých oblastiach našej krajiny. Na sluţbách
Boţích kázal kpt. Viktor Sabo o „Boţom priblíţení sa k ľuďom, keď ľudia v pokání a
pokore hľadajú Boţiu blízkosť a spásu v Jeţišovi Kristovi.“ Po kázni slova Boţieho
zhromaţdenie v modlitbách vloţilo osudy ľudí postihnutých povodňami do milostivej
Boţej ochrany. Svoju spoluúčasť vyjadrili aj finančnou zbierkou, ktorú venovali
konkrétnej záplavou postihnutej rodine v Smiţanoch, v okrese Spišská Nová Ves.
b) Duchovní a zamestnanci Ústredia EPS v OS SR a OZ SR sa 17. – 20. mája 2010 zišli v
chate Školiaceho a výcvikového strediska Vrtuľníkového krídla v Úhornej na duchovných
cvičeniach s témou: Misia v moci Ducha svätého. Pod lektorstvom skúsených farárov
Mgr. Michala Hrešku a ThDr. Jerguša Olejára sa zamýšľali nad svojou sluţbou v
ozbrojených zloţkách SR. Počas štvordňového sústredenia si zúčastnení pracovníci EPS
nanovo uvedomili, ţe poţehnané výsledky práce na tomto „misijnom poli“ je moţné
očakávať, ak sa ich sluţba koná v posvätení Duchom Svätým. Pracovníci EPS si našli čas
aj na zotavenie svojich duševných a telesných síl, keď v odpoludňajších hodinách v lone
prírody, vo Volovských vrchoch, robili turistické pochody do neďalekých miest s bohatou
banskou tradíciou a prezreli si hrad Krásna Hôrka.

4.7. Náklady organizácie
Ústredie v plnej miere uplatňuje Usmernenie MF SR k riadeniu a analýze rizík č.
MF/29671/2005-942 z 15.12.2005 aj v oblasti predchádzaniu neţiaducich dopadov výkonu
neefektívnych alebo neúčelových činností. Pochopením nepriaznivej ekonomickej situácie nielen

v rezorte MO SR sme včas prijali a realizovali opatrenia, ktoré sú z hľadiska úspor verejných
financií evidentné.
V niţšie uvedených grafoch je znázornené reálne postupné zniţovanie výdavkov našej
organizácie od roku 2007 do 2010.

Obr.1 - Grafické znázornenie zniţovania nákladov na činnosť organizácie v kategórii 630 tovary a sluţby
(percentuálne vyjadrenie), t.j. v roku 2009 boli náklady na činnosť v 630 - 30,6 % ročného rozpočtu, v roku 2010 len
17,2 % ročného rozpočtu

Obr.2 - Grafické znázornenie reálnych nákladov na činnosť organizácie v kategórii 630 tovary a sluţby (vo
finančnom vyjadrení), t.j. v roku 2009 výdavky 52 396,- eur v roku 2010 25 908,- eur

Náklady na činnosť celkom 150 900,72 eur (v roku 2009 171 054,69 eur) podrobne
rozobrané v bode 5.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1 Hodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej
organizácii určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2010.
Na 10. zasadnutí kolégia ministra obrany SR, ktoré sa konalo 16.12.2009, bol prerokovaný
a následne schválený materiál „Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2010“, spisom č.
p.: SEFIM-77-32/2010-OPVR bol doručený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok
2010 určený pre rozpočtového disponenta 3. stupňa: R802-840 Ústredie ekumenickej pastoračnej
sluţby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky vo výške 142 928 €
v kategórii beţných výdavkov, z toho:
610 –Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 82 560 €
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
26 446 €
630 –Tovary a sluţby
26 058 €
640 –Beţné transfery
7 864 €
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.:
SEFIM-29-8/2010. Rozpočtovými opatreniami uvedenými v bode 5.2, boli záväzné ukazovatele
v priebehu roka zvýšené na konečných 152 914 € .
Celkovo moţno hodnotiť, ţe v rámci moţností a úprav rozpočtu organizácia dodrţiavala čerpanie
v súlade so spracovaným plánom realizácie výdavkov v jednotlivých obdobiach roka.
Túto oblasť hodnotím ako splnené dobrým spôsobom.

5.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených ţiadosti, bolo realizovaných celkom 14 rozpočtových
opatrení, z toho 8 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/001-2010/06 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-31-14/2010 z dôvodu
zvýšenia výdavkov o 7 451 € v kategórii 610, 620.
- RO02-49/002-2010/11 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-32-216/2010 z dôvodu
poskytnutia voľných zdrojov v kategórii 640.
- RO02-49/003-2010/11 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-32-245/2010 z dôvodu
zvýšenia výdavkov o 1 645 € v kategórii 610, 620.
- RO02-49/004-2010/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-32-252/2010 z dôvodu
zvýšenia výdavkov o 1 350 € v kategórii 610, 620.
- RO02-49/005-2010/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-32-287/2010 z dôvodu
zmeny záväzných ukazovateľov v kategórii mzdy a platy.
- RO02-49/006-2010/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-32-292/2010 z dôvodu
úprav v kategórii 630 a 640 pre účel vyplatenia nárokových náleţitostí prepusteného pfv.
- VRO02-49/001-2010/02, VRO02-49/002-2010/03, VRO02-49/003-2010/04, VRO0249/004-2010/06, VRO02-49/005-2010/09, VRO02-49/006-2010/10, VRO02-49/0072010/12, VRO02-49/008-2010/12 - nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov
v rámci vlastného rozpočtu, v súlade s platnými usmerneniami.
b) V zmysle § 8 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z.:
Neboli realizované.
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnené dobrým spôsobom.

5.3 Príjmy rozpočtovej organizácie
Príjmy v celkovej výške 11,47 eur predstavovali vratku príspevku pre DDS zamestnanca.

5.4 Výdavky rozpočtovej organizácie
Pre plnenie úloh, boli rozpočtovej organizácii pridelené zdroje len v kategórii beţných
výdavkov.
Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky spolu
Beţné výdavky
610
620
630
640
Kapitálové výdavky

Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie
% čerpania Pozn.
142 928
152 914
150 900,72
98,68
82 560
26 446
26 058
7 864
-

89 152
30 300
26 036
7 426
-

88 031,40
29 535,32
25 908,85
7 425,15
-

98,74
97,48
99,51
99,99
-

Celkové čerpanie k 31.12. 2010 bolo 98,68 %
Celkové percento čerpania k schválenému pôvodnému rozpočtu by bolo 106,98 %.
v kategórii 610 –107,98 %, 620 – 114,57 %, 630 – 99,91 %, 640 – 94,43 %.
Výdavky na zahraničné aktivity vo výške 3,48 tis. eur – zahraničné aktivity boli prínosom pre
nadviazanie vzťahov, rozvíjanie spolupráce
a získavanie skúseností v medzinárodnom
prostredí .V neposlednom rade organizácia a účasť 27 príslušníkov OS SR na stretnutí
protestantských vojakov
bola významnou vojensko-náboţenskou prezentáciou OS SR
a Slovenskej republiky.
Neboli pouţité 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
Čerpanie výdavkov bolo realizované v zmysle platnej legislatívy a usmernení MO SR ako
zriaďovateľa. Organizácia svojimi opatreniami, spracovanými plánmi obstarania a nákupov
venuje tejto oblasti veľkú pozornosť a zabezpečila rovnomerné čerpanie v priebehu roka.

5.6 Zhodnotenie zamestnanosti
Schválené priemerné evidenčné počty (SEFIM-77-32/2010 z 14.1.2010)
- profesionálnych vojakov 2 osoby,
- zamestnancov 5 osôb
Skutočné evidenčné počty - profesionálnych vojakov 2 osoby
- zamestnancov 5
Uvedené priemerné evidenčné počty boli dodrţané.

5.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol
V sledovanom období bol vykonaný vládny audit č. 99 – číslo poverenia 99/PZ16/2010/06.07.2010 v termíne od 8.7 – 3.9.2010, kontrolované obdobie 1.1.2007 – 31.12.2009.
Na základe zápisnice z prerokovania Predbeţnej správy z vládneho auditu č. 99 skupinou Správy
finančnej kontroly bol spracovaný Plán prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku Akčný plán č.1 (č.p.: ÚstrEPS-188/2010) zo dňa 30.9.2010, po
odstránení nedostatkov bol dňa 29.10.2010 spracovaný a zaslaný kompetentným Akčný plán č.2
(č.p.: ÚstrEPS-199/2010)- Splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom
č. 99/PZ-16/2010/06.07.2010 a odstránenie príčin ich vzniku.
Zhrnutie výsledkov vládneho auditu
Celková suma finančných prostriedkov overených
auditujúcim orgánom
249 995 €
Vo finančnom vyjadrení
Porušenie finančnej disciplíny spolu
Ostatné nedostatky spolu
Nedostatky celkom
Uhradené v priebehu vládneho auditu

Výška porušenia
EUR
27,77
―
27,77
―

Odvod
EUR
0,00
―
0,00
―

Penále
EUR
―
―
―
―

Prehľad o počte nedostatkov
Celkový počet nedostatkov
- počet porušení finančnej disciplíny
- počet systémových nedostatkov
- počet ostatných nedostatkov

Počet nedostatkov
15
1
3
14

Závaţnosť zistení
nízka
nízka
nízka

5.8 Zhodnotenie majetkovej pozície rozpočtovej organizácie
Ústredie vzniklo bez delimitácie majetku, všetky zásoby a dlhodobý hmotný majetok bol
nadobudnutý obstarávaním v rokoch 2006 - 2010. V súčasnosti Ústredie eviduje majetok
kategórie dlhodobý hmotný majetok (022,023) v zostatkovej cene 846,43 eur a majetok
v operatívnej evidencii v zostatkovej cene 45 595,42 eur. Stav zásob je nulový.
Ústredie nemá ţiaden nehnuteľný majetok. Neeviduje ţiadne pohľadávky a záväzky po lehote
splatnosti Platobná disciplína je dodrţiavaná v zmysle vnútorných smerníc rozpočtovej
organizácie.

5.9 Zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania
rozpočtových prostriedkov
Finančné prostriedky čerpané v roku 2010 na plnenie úloh v súlade s Plánom činnosti boli
čerpané hospodárne, efektívne, účelovo a v súlade s platnými zákonmi. Predbeţnou finančnou
kontrolou jednotlivých finančných operácií boli zistené nedostatky odstránené v priebehu
predbeţných kontrol.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 Organizačná štruktúra Ústredia v roku 2010

6.2 Personálne informácie
Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov č. 100080, ktoré vydal
sluţobný úrad Ministerstva obrany. Tvoria ho dve miesta profesionálnych vojakov a päť miest
zamestnancov vo verejnom záujme, k 31.12.2010 boli tabuľkové miesta obsadené takto:
Generálny duchovný:
plk. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký do 15.12.2010
Kancelária Ústredia:
- Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
- Samostatný referent PAB: Ivica Kujanová
Správa Ústredia:
- Riaditeľ správy : pplk. Ing. Milan Gajdoš
- Samostatný odborný referent: Ing. Róbert Šereš
- Odborný referent: Filip Chyba
- Samostatný referent - vodič: Ján Benka
Obsadenosť miest duchovných v sluţobnom pomere k 31.12.2010:
Ústredie:
plk. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký, generálny duchovný Ústredia, Bratislava do 15.12.2010
Ozbrojené sily SR:
kpt. Mgr. Marek Ignacik, PhD, dekan - Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen,
kpt. Mgr. Marian Bodolló , dekan - Veliteľstvo síl výcviku a podpory
kpt. Mgr. Viktor Sabo, starší kaplán - Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika, Liptovský
Mikuláš,
por. Mgr. Ján Magyar, starší kaplán - Multifunkčný prápor Hlohovec,
por. Mgr. Simon Czap, starší kaplán - Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce,
por. Mgr. Vlasta Vetrecinová, starší kaplán - Prápor logistickej podpory Prešov
Ministerstvo vnútra SR:
mjr. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ, Úrad EPS MV SR, Bratislava,
mjr. Mgr. Miroslav Táborský, duchovný - Policajná akadémia, Bratislava,
kpt. Mgr. Ján Paciga, duchovný - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský Mikuláš,
npor. Mgr. Matúš Vongrej, duchovný - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Vranov nad
Topľou,
npor. Mgr. Jana Tabačková, duchovná - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice,
npor. Mgr. Alţbeta Lucskayová, duchovná - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Lučenec

Zbor väzenskej a justičnej stráže:
mjr. Mgr. Ján Šefčík, riaditeľ - starší duchovný, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej
a justičnej stráţe, Bratislava
npor. Mgr. Milan Graus, väzenský pastor, Ústav na výkon trestu odňatia slobody mladistvých,
Sučany
npor. Mgr. Vlastimil Šulgan, väzenský pastor, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu
odňatia slobody Košice

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Cieľ: Duchovnou a pastoračnou starostlivosťou zúčastňovať sa na prehodnocovaní ľudských
postojov a konaní tak, aby boli zachované a posilňované predpoklady pre kultúrny a morálny
rozvoj príslušníkov OS a OZ SR
Merateľný ukazovateľ:
Názov ukazovateľa

Typ

Percentuálna personálna
Výstup
naplnenosť duchovných ERC

Merná
jednotka
Počet

2010
Plán
Skut

95
94,1

Percento personálnej naplnenosti duchovných ERC v sluţobnom pomere sa podarilo naplniť.
V štruktúrach OS a OZ SR bolo k 1.1.2010 neobsadených celkom 6 tabuľkových miest
duchovných Ústredia. Generálny duchovný poţiadal v súlade s platnou legislatívou Ekumenickú
radu cirkví na Slovensku (ďalej len „ERC“) o obsadenie predmetných miest. Do procesu
výberového konania vyhláseného Personálnym úradom OS SR a Ministerstvom vnútra na
obsadenie štátnozamestnaneckých miest duchovných - profesionálnych vojakov a policajtov sa
prihlásili 5 uchádzači, všetci splnili podmienky a boli prijatí s predurčením na funkcie starší
kaplán OS SR v posádke Prešov, Michalovce, Hlohovec a v podriadenosti Ministerstva vnútra
policajný duchovný pre OR PZ Košice a Lučenec.
Celková naplnenosť duchovnými v sluţobnom pomere v štruktúrach Ústredia k 31.12.2010 - 16
zo 17 reálne vytvorených tabuľkových miest, čo predstavuje 94,1 %.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V DANOM ROKU
a) Zdroje a ich štruktúra, ktoré boli vyuţité pre činnosť organizácie
Pre zabezpečenie reţijných nákladov Ústredia ( mzdy, odvody, tovary a sluţby, transfery )
boli vyuţité rozpočtové prostriedky z rozpočtovej kapitoly MO SR.
b) Vlastné hodnotenie dosiahnutých výsledkov
Ústredie plní úlohy v poţadovanom rozsahu a kvalite.

c) Vplyv vonkajších podmienok
Vzhľadom k charakteru hlavnej činnosti Ústredia ktorá spočíva v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim 11 registrovaných cirkví a náboţenských spoločností (podrobnejšie v bode
1.3.) v troch rezortoch v ktorých sú vytvorené miesta duchovných, je vplyv a spolupráca
s danými cirkvami a ústrednými orgánmi štátnej správy podstatná.
d) Podpora činností, metód a postupov
Ústredie je mladou organizáciou, ktorá sa svojou činnosťou v rezortoch Ministerstva obrany,
vnútra, spravodlivosti zúčastňuje na prehodnocovaní ľudských postojov a konaní tak, aby boli
zachované a posilňované predpoklady pre kultúrny a morálny rozvoj príslušníkov ozbrojených
síl a ozbrojených zborov.
e) Potreba zmeny - časový a vecný harmonogram
V roku 2011 preskúmať efektívnosť vyuţívania duchovných Ústredia EPS v rámci ich
pôsobnosti, rozvinúť spoluprácu s miestnymi duchovnými na území ich parochiálnej pôsobnosti
pre pastoračné zaopatrenie útvarov a zariadení.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
– občania SR, príslušníci a zamestnanci OS, alebo OZ SR (profesionálny vojaci a vojaci
prípravnej služby a ich rodinný príslušníci, policajti, príslušníci ZVJS, zamestnanci v štátnej
službe a zamestnanci vo výkone verejného záujmu rezortu ministerstva obrany a vnútra, bývalí
zamestnanci, vojnoví veteráni, ich manželia/ky a deti 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 sluţba, Hasičský záchranný zbor, Horská záchranná sluţba,
– 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,
Ţelezničná polícia, Generálne riaditeľstvo ţelezničnej 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 na Slovensku – spoločenstvo 11 registrovaných cirkví
a náboţenských spoločností zúčastnených na dohode,
– daňové úrady, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne
Primárny výstup z činnosti Ústredia je poskytovanie pastoračnej starostlivosti veriacim
registrovaných cirkví a náboţenských spoločnosti zúčastnených na Dohode medzi Slovenskou
republikou a registrovanými cirkvami a náboţenskými spoločnosťami o výkone pastoračnej

sluţby 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, linka dôvery, samotná pomoc ľuďom postihnutým
mimoriadnymi udalosťami a iné druhy výstupov na podporu humanizácie spoločnosti, OS a OZ
SR, vzdelávania a výchovy.

10. ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI PRÍPRAVE VÝROČNÝCH SPRÁV
Výročná správa za rok 2010 bude zverejnená:
• na internetovej stránke Úradu vlády SR www.uvsr.sk,
• na internetovej stránke MO SR www.mosr.sk,
• na internetovej stránke Ústredia www.ustreps.sk.
Verejný odpočet za rok 2010 sa uskutoční dňa 5.5.2011 o 09:00 hod. v priestoroch spoločnej
zasadacej miestnosti – prízemie vpravo, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava III

V Bratislave 28. apríla 2011

mjr. Mgr. Miroslav TÁBORSKÝ
generálny duchovný

