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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 : 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 : pplk. Mgr. Miroslav Táborský

1.2. Členovia vedenia organizácie
Generálny duchovný: pplk. Mgr. Miroslav Táborský
Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
Riaditeľ správy : pplk. Ing. Milan Gajdoš (od 1.12.2011 vo výslužbe)

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 služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky (ďalej len ,, ústredie“). Ústredie je odborným riadiacim
a metodickým orgánom ekumenickej pastoračnej služby a riadi úrady ekumenickej pastoračnej
služby v štruktúrach OS SR a OZ SR.
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 (ďalej len „RCNS“), 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 A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Ústredie organizačne a metodicky riadi ekumenickú pastoračnú službu v OS SR a OZ SR
k poskytovaniu pastoračnej starostlivosti veriacim RCNS, zúčastnených na Dohode.
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
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

f)

g)

h)

i)

j)

k)

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 zložiek, pomoc
osobám dotknutým mimoriadnymi udalosťami,
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.

Ústredie vykonáva svoju činnosť ako štátna rozpočtová organizácia zriadená ministrom
obrany SR. Po stránke odbornej a metodickej riadi ekumenickú pastoračnú službu v Ozbrojených
silách SR, v rezorte vnútra (MV SR) a Zbore väzenskej a justičnej stráže. Ústredie je
medzirezortná inštitúcia. Pastoračnú službu vykonávajú duchovní z registrovaných cirkví
zúčastnených na Dohode, ktorí sú v služobnom alebo zamestnaneckom pomere v jednotlivých
rezortoch. Služba duchovných je zameraná na uspokojovanie duchovných potrieb príslušníkov
jednotlivých rezortov a ich rodinných príslušníkov. Medzi príslušníkmi ozbrojených síl pôsobia
duchovní už viac ako pätnásť rokov. Za ten čas ekumenická pastoračná služba preukázala svoje
opodstatnenie a duchovní sa stali prirodzenou súčasťou dôstojníckeho zboru. Hoci musela prejsť
viacerými organizačnými zmenami, každá zmena znamenala vyššiu kvalitu a viac exaktne
overenej opodstatnenosti v tejto, numericky ťažko merateľnej práci. Verejnosť vníma prácu
duchovných v ozbrojených zložkách Slovenskej republiky s pochopením a pozitívne.
Človek, ktorý berie na seba zodpovednosť za pokojný priestor pre život 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 náboženskou ideológiou,
preto k integrite jeho osobnosti patrí duchovná a fyzická vyváženosť a určitá rozhľadenosť
v náboženskej oblasti v prostredí, kde krízové situácie medzi národmi a štátmi sú náboženského
pôvodu. Len vedomostne, jazykovo zdatný, duševne vyspelý a mravne i morálne vyzretý človek
môže obstáť v skúškach, ktoré prináša potieranie negatívnych prejavov spoločnosti a
zabezpečovanie pokoja doma a v zahraničí. Duchovné „spracovanie“ svojej existencie si

vyžaduje poznať nielen kresťanské zásady morálky a etiky vychádzajúce zo žido-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 náboženská viera, ktorú
v našej krajine reprezentujú štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti.

Strednodobý výhľad organizácie:
Podporiť adaptáciu nových duchovných v jednotlivých zložkách, 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 angažovanosťou GD napomôcť k zvládnutiu funkčných
povinností. Vojenským duchovným zabezpečiť prístup do všetkých útvarov prislúchajúcej
vojenskej posádky.
Kontrolnou činnosťou dosiahnuť, aby sa odborné úlohy duchovnej a pastoračnej služby
uspokojivo plnili v súlade so schváleným Štatútom Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Podieľať sa
na aktualizácii interných normatívnych aktov, tvorbe predpisov v súlade s potrebami OS SR a OZ
SR.
Účasťou na medzinárodných podujatiach pokračovať v nadväzovaní a prehlbovaní
vzťahov so zahraničnými protestantskými duchovnými službami.
Napomáhať pri posilňovaní morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zložiek
a zabezpečiť v každom roku účasť jedného vojenského duchovného v operáciách
medzinárodného krízového manažmentu.
Vytvoriť predpoklady k tomu, aby sa do konca roku 2012 dosiahlo plné personálne
obsadenie tabuľkových miest duchovných Ústredia. Podľa Štatútu Čl. 28 ods. 3 dojednať s ERC
obsadenie miest riadiacimi pracovníkmi v EPS.
Zintenzívniť spoluprácu Ústredia s registrovanými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami zúčastnenými na Dohode medzi Slovenskou republikou a registrovanými
cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v
Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky na dosiahnutie vyššej adresnosti
pastoračnej starostlivosti ich veriacim v OS SR a OZ SR.
V EPS Zbore väzenskej a justičnej stráže dosiahnuť vyššiu efektívnosť duchovnej služby
v domovských ústavoch (prispôsobením fondu pracovného času zabezpečiť duchovnú službu aj
počas sviatkov) a spolu s ERC dosiahnuť navýšenie tabuľkových miest v ZVJS (minimálne o 1
miesto)
Naďalej pokračovať v organizovaní aktivít náboženského charakteru pre príslušníkov
ozbrojených zložiek SR a ich rodín (evanjelizačné stretnutia, detské tábory, duchovné podujatia)
s cieľom duchovného rastu, ale aj prezentácie OS SR a OZ SR a duchovnej služby na verejnosti.
V sociálnej a charitatívnej činnosti sa orientovať na pomoc manželkám/manželom a
deťom vojakov pôsobiacich v zahraničných misiách, sirotám príslušníkov OS a OZ SR, obetiam
kriminálnych zločinov a dlhodobo ťažko 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 piatom roku svojej existencie Ústredie ukončilo úvodnú etapu svojho etablovania a
kvantitatívneho rastu a prešlo do kvalitatívneho rozvoja svojej činnosti. Za toto obdobie ukázalo
životaschopnosť a prospešnosť pre ozbrojené zložky nášho štátu.
Hneď na začiatku roku 2011 si pod vedením nastupujúceho generálneho duchovného, pplk.
Miroslava Táborského, Ústredie stanovilo pre činnosť ekumenickej pastoračnej služby (ďalej len
„pastoračná služba“) krátkodobé a strednodobé ciele a úlohy. Métou, ktorú treba dosiahnuť, je
nová, vyššia úroveň misijnej, evanjelizačnej a pastoračnej práce duchovných. Do začiatku
minulého roku sa riadiaca a kontrolná činnosť generálneho duchovného ozbrojených síl
a ozbrojených zborov SR (ďalej len „generálny duchovný“) neopierala o zdokumentované dáta
popisujúce aktivity jednotlivých duchovných na ich pôsobiskách. Ústredie teda prijalo opatrenia,
aby sa dokumentácia o činnosti duchovných zaviedla a archivovala tak, ako to z legislatívy
o pastoračnej činnosti vyplýva. Generálny duchovný odbornými usmerneniami vitalizoval
procesy prenosu základných dát od riadiaceho článku k výkonnému a nariadil, aby každý
duchovný vytváral o svojej činnosti základnú dokumentáciu a robil záznamy o náboženských
úkonoch.
S cieľom dosiahnuť stanovené požiadavky uložil generálny duchovný každému riaditeľovi
rezortnej EPS naplánovať určené rezortné počty duchovno – pastoračných aktivít (DPA) na rok
2011 pre každého duchovného v jeho kompetencii. Na prvom odbornom zhromaždení 10. 2.
2011 odovzdal každý duchovný svoj podpísaný osobný plán DPA generálnemu duchovnému.
Zároveň na ňom rozobrali Metodiku spracovania a predkladania štvrťročných správ o činnosti
a vyhodnocovanie duchovno - pastoračných aktivít. Metodika bola vydaná 31. marca 2011 s tým,
že po uplynutí kalendárneho roku sa Ústredie sústredí na doladenie niektorých formálnych
a obsahových nedostatkov pri spracovávaní a predkladaní štvrťročných správ.
Generálny duchovný vydal ku svojej kontrolnej činnosti na miestach pôsobenia
duchovných v rezorte obrany (MO SR), vnútra (MV SR) a Zbore väzenskej a justičnej stráže
(ZVJS) Odborné usmernenie o kontrolných návštevách (vizitáciách) generálneho
duchovného ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Po zhodnotení kalendárneho roka možno konštatovať, že Ústredie dosiahlo novú úroveň
informovanosti o činnosti svojich duchovných, čo je hlavný predpoklad pre skvalitnenie riadiacej
práce, ako aj sebareflexiu duchovných, ktorí môžu svoju pastoračnú činnosť objektivizovať a
deklarovať pred cirkevnými i služobne nadriadenými autoritami.
Generálny duchovný znovu oživil proces novelizácie štatútu Ústredia po konzultáciách
s predstaviteľmi niektorých registrovaných cirkví, ktoré mali k nemu výhrady. Spolu s
predsedom ERC hľadali možnosti k preklenutiu rôznych pohľadov pri tvorbe novelizovaných
článkov štatútu, čo výdatne napomohlo k jeho odsúhlaseniu na Riadiacom výbore ERC 17.

októbra 2011. Novelizovaný štatút dáva do súladu status a činnosť Ústredia v rámci právneho
systému Slovenskej republiky. V súčasnosti je štatút v záverečnej fáze ratifikačného procesu.
Ústredie ako medzirezortná cirkevná inštitúcia zastrešuje ekumenickú pastoračnú službu
v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR (OS SR a OZ SR) za účelom zjednotenia
duchovnej služby registrovaných cirkví zúčastnených na Dohode medzi Slovenskou republikou a
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich
veriacim v OS a OZ SR uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č.270/2005 Z. z.
Do funkcie generálneho duchovného bol ministrom obrany SR Ľubomírom Galkom
s platnosťou od 1. 1. 2011 ustanovený pplk. Mgr. Miroslav Táborský, ktorý bol do svojho
vymenovania duchovným na Akadémii Policajného zboru SR v Bratislave. Do funkcie ho
slávnostne uviedol generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR PhDr. Miloš
Klátik, PhD. v evanjelickom Malom kostole v Bratislave za účasti generality OS SR,
predstaviteľov cirkví, štátu a silových ministerstiev ako aj hostí z Nemecka, Francúzska,
Slovinska a vojenských pridelencov z okolitých štátov.
Generálny duchovný sa na pozvanie zúčastňoval reprezentačných podujatí
organizovaných MO SR a súčasťami OS SR. Pri pamätníkoch vojakov a na pietnych aktoch sa
prihováral na základe biblickej zvesti. Rovnako mal prejavy pri odchodoch a návratoch vojakov
z misií, ako aj pri iných podujatiach na verejnosti napr. národných sviatkoch. Svoje odborné
danosti zveľaďoval účasťou na sympóziách a konferenciách doma aj v zahraničí. Všetky
kontakty, či už so štátnymi inštitúciami alebo s občianskymi organizáciami a s duchovnými
službami zahraničných krajín využíval na zviditeľnenie a prezentáciu pastoračnej služby.
Generálny duchovný vykonával podľa plánu pastoračné návštevy vo vojenských
útvaroch, riaditeľstvách PZ SR a zariadeniach väzníc. Spolu s duchovnými sa zúčastnil na
viacerých spomienkových a slávnostných podujatiach, ktorých usporiadateľom boli MO SR, MV
SR a MS SR alebo ich organizovalo priamo Ústredie.
Časovo nezanedbateľnú časť administratívnej práce Ústredia v roku 2011 zabrala starosť
o kariérny rast duchovných v OS SR. Personálnou politikou Ústredie zabezpečovalo nerušený
chod pastoračnej služby v rezortoch. Ústredie, ako samostatná právnická osoba, plní okrem
dennej operatívy aj úlohy vyplývajúce z platnej legislatívy, to znamená, metodicky riadi
a odborne vedie duchovných v jednotlivých rezortoch.
Generálny duchovný vykonáva v prvý týždeň v mesiaci služby Božie v kaplnke MO SR
a spolu s kancelárom Ústredia Mgr. Jánom Ondrejčinom raz za štvrťrok na Úrade vlády SR.
Raz za štvrťrok zvoláva Radu Ústredia, na ktorej sa prejednávajú dôležité
rozhodnutia ohľadne riadenia duchovných EPS a realizácie plánovaných aktivít EPS.
Na odborných zhromaždeniach, ktoré boli začiatkom a koncom roka, generálny duchovný
viedol duchovných k rešpektovaniu cirkevných a štátnych právnych noriem vzťahujúcich sa
k pastoračnej činnosti.
Duchovné cvičenia v Tatranskej Lomnici využili duchovní na teologické vzdelávanie.
Už piaty rok sa Ústredie prípravou a organizovaním humanitárnych pomocí angažuje
v oblastiach pôsobenia našich Ozbrojených síl SR v krízových oblastiach sveta. V minulom roku
bola v mesiaci marec dokončená distribúcia v poradí štvrtej humanitárnej pomoci v provincii
Uruzgán a Day Kundi v hodnote cca 83 tis. € (Išlo o 42 ks paliet košieľ, svetrov, zimného
oblečenia, spacákov z prebytočných zásob MO SR darovaných Evanjelickej diakonii ECAV na
Slovensku).
5. transport humanitárnej pomoci bol pripravený pre provinciu Uruzgán v hodnote cca 30 tis. €.
Spacáky z prebytočných zásob MO SR prostredníctvom Evanjelickej diakonie ECAV na
Slovensku boli v júli 2011 transportované cestou OS SR do Kandaháru. Na distribúcii

spolupracovali Provinčný rekonštrukčným tím (PRT) Uruzgán, Stephen Overman z US AID a
vládny predstaviteľ pre Nomádov. Humanitárna pomoc putovala v auguste 2011 z Kandaháru do
Tarin Kowtu, kde bola uskladnená v PRT Uruzgan. Distribúcia bola doručená Nomádom žijúcim
na severe provincie Uruzgan v oblasti Shahide-Hasas, Khas Uruzgan, Gizáb a okolí Tarin
Kowt koncom decembra 2011. Ústredie organizovaním v poradí už 5. humanitárnej pomoci
uskutočňuje sociálny rozmer svojej misijno - náboženskej činnosti. Zároveň prispieva k
rozvíjaniu spolupráce medzi štátom a neziskovými organizáciami v oblasti civilno-vojenskej
spolupráce. Koordinátorom tejto práce je riaditeľ správy Ústredia Ing. Milan Gajdoš.
Zvýšenou komunikáciou medzi Ústredím a predstaviteľmi cirkví združených v ERC sa
prehĺbila vzájomná spolupráca. V priateľskom duchu sa niesli aj všetky pracovné rokovania
Ústredia s predsedníctvom ERC, resp. s generálnym biskupom ECAV na Slovensku, pokiaľ išlo
o rokovania ohľadne Cirkevného nariadenia o vysielaní duchovných ECAV na Slovensku do
EPS.
Napriek značnej zaneprázdnenosti, ktorá vznikla z príprav 5. výročia pôsobenia Ústredia
v silových rezortoch a slávností inštalácií piatich duchovných, Ústredie zvládalo priebežne plniť
všetky úlohy, ktoré si stanovilo vo svojom ročnom pláne aktivít EPS.
Na portáli MO SR prevádzkuje Ústredie vlastnú internetovú stránku, na ktorú duchovní
priebežne prispievajú svojimi správami, príhovormi a zamysleniami. Stránku a príspevky
monitoruje kancelár Ústredia. Pomocou linky dôvery Ústredie priamo komunikuje s tými, ktorí
sa momentálne nachádzajú v ťažkej psychickej či sociálnej situácii prostredníctvom odborníkov
v oblasti teológie, psychológie a práva. Ústredie tak adresne pomáha jednotlivcom z radov
ozbrojených zložiek odpoveďami na konkrétne situácie a reakciami na otázky verejnosti.
V rámci svojej publikačnej činnosti vydalo Ústredie Diár EPS 2011, ktorý má za cieľ
posilniť duchovný rozmer každodenného života vojakov, policajtov a príslušníkov ZVJS
a napomáhať pri hľadaní kresťanskej orientácie v spletitosti ich etických problémov.
O profesionálnych pracovníkov a zamestnancov silových rezortov štátnej správy sa
duchovní EPS starajú nielen náboženskou formou, liturgiou a bohoslužbami, ale aj pastoračnými
rozhovormi a celou škálou rôznych podujatí a aktivít, ktoré sú riadne plánované a kontrolované
generálnym duchovným. O osoby zbavené osobnej slobody sa starajú väzenskí pastori
v osobitnom režime ústavov na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody. Duchovní
v svojej kázňovej tvorbe reflektujú aktuálnu situáciu v spoločnosti a na miestach, na ktorých
pôsobia. Svojim osobným príkladom, ale najmä dobrým slovom prispievajú k nadobudnutiu
pevnej kresťanskej viery a zručnosti pri aplikácii etických zásad do svojho života v prostredí
ozbrojených zložiek. V pastorálnych rozhovoroch majú duchovní za cieľ obnoviť a dosiahnuť
duchovnú integritu veriacich príslušníkov a zamestnancov ministerstiev obrany, vnútra
a spravodlivosti a ich rodinných príslušníkov.
Duchovní vykonávajú na svojich pôsobiskách sporadicky, na niektorých útvaroch v
pravidelných intervaloch, bohoslužby v kaplnkách. Pôsobia ako pastorálno-psychologickí
poradcovia, vykonávajú prednáškovú činnosť, vedú spoločensko-vedné semináre,
ale predovšetkým v osobných pastoračných rozhovoroch jednotlivo i v diskusných skupinách
hľadajú morálne riešenia na nastolené etické otázky. Pomáhajú profesionálnym vojakom,
policajtom, záchranárom, hasičom a príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže sa
vyrovnávať s mnohými duchovnými problémami.
V rámci publikačnej činnosti prispievajú do rezortných časopisov (Obrana, Polícia,
Zvesti), na internetovú stránku Ústredia a samozrejme do rôznych periodík domácich cirkví.
Vyučujú náboženstvo, prisluhujú sviatosti, sobášia aj pochovávajú spôsobom v ich cirkvi
zaužívaným.
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Chronologický prehľad akcií uskutočnených duchovnými EPS v OS
SR a OZ SR
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14.1.2011 predstavil ciele svojej činnosti nový generálny duchovný ozbrojených síl
a ozbrojených zborov SR (generálny duchovný) pplk. Mgr. Miroslav Táborský,
ktorý na túto funkciu nastúpil 1. januára 2011. Generálnemu biskupovi ECAV na
Slovensku a predsedovi Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (ERC), dp.
PhDr. Milošovi Klátikovi, PhD. a riaditeľovi Generálneho biskupského úradu ECAV
na Slovensku (GBÚ) Ing. Dušanovi Vagaskému
predstavil so svojimi
spolupracovníkmi pplk. Milanom Gajdošom a kancelárom Jánom Ondrejčinom Ciele
a hlavné úlohy riadiacej činnosti v horizonte krátkodobého a dlhodobého plánu.
19.1.2011 si predstavitelia rezortov obrany a ozbrojených síl Maďarska a Slovenska
s pietou spomenuli na najväčšiu tragédiu v histórii slovenského letectva, ktorá sa
stala 19. januára 2006. Panichýdy pri pamätníku v Hejciach sa zúčastnili aj
predstavitelia EPS v OS a OZ SR generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský a
riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR EPS v OS SR (Úrad EPS)
Jaroslav Balocký, ktorý vo svojom príhovore vyjadril hlbokú účasť EPS s
pozostalými rodinami.
20.1.2011 prijala ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská generálneho biskupa
ECAV na Slovensku dp. Miloša Klátika, ktorý jej pri tejto príležitosti predstavil
generálneho duchovného pplk. Miroslava Táborského. V rámci tzv. zdvorilostného
pozdravenia po sviatku Troch kráľov ju duchovní hodnostári oboznámili
s pastoračnou činnosťou v jej rezorte.
20.1.2011 sa v kaplnke sv. Juraja na MO SR konalo popoludňajšie ekumenické
modlitbové stretnutie veriacich z OS a OZ SR, ktoré zorganizovali duchovní
Ordinariátu OS a OZ SR a Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Zhromaždení veriaci z
katolíkov a protestantov sa zapojili do projektu Týždeň modlitieb za jednotu
kresťanov a vyjadrili tým spolupatričnosť s cirkvami v Jeruzaleme, ktoré pod
záštitou Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, dali
ekumenickému snaženiu svoju zvláštnu podobu. Hlavnou témou modlitieb sa stala
prvá cirkev v Jeruzaleme so svojimi dôrazmi zaznačenými v Sk 2, 42: „Títo
zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.“
23.1.2011 v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala spoločná
ekumenická bohoslužba cirkví združených v ERC. Na ekumenickej liturgii v rím.kat. kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade sa zúčastnil aj generálny duchovný pplk.
Miroslav Táborský.
28.1.2011 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov dôstojníckeho kurzu pre
absolventov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v
Liptovskom Mikuláši (AOS). Medzi novovymenovanými poručíkmi boli traja
duchovní z ekumenickej pastoračnej služby (EPS): por. Ján Magyar, por. Vlasta
Vetrecinová a por. Simon Czap. Novovymenovaných poručíkov a kolegov z
duchovnej služby prišli pozdraviť predstavitelia EPS: za Ústredie EPS v OS SR a OZ
SR generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský, za Úrad EPS OS SR riaditeľ
Jaroslav Balocký a starší kaplán AOS kpt. Viktor Sabo.
31.1.2011 generálny biskup ECAV na Slovensku dp. Miloš Klátik a pplk. Miroslav
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Táborský navštívili ministra vnútra Daniela Lipšica. Pri príležitosti zdvorilostnej
návštevy pozvali ministra vnútra na slávnostné cirkevné uvedenie do funkcie
generálneho duchovného, ktoré sa bude konať 23. 3. 2011 v evanjelickom Malom
kostole v Bratislave. Potom v neformálnom rozhovore oboznámili pána ministra o
rozvíjajúcej sa duchovnej službe v jeho rezorte.
31. 1. – 4. 2. 2011 sa pod názvom Vojenský kaplán ako etický radca konala
Medzinárodná vojenská konferencia vedúcich kaplánov (22 ročník International
military chief chaplains conference 2011). Ústredie ekumenickej pastoračnej služby
v OS a OZ SR zastupovali: pplk. Miroslav Táborský generálny duchovný a kpt.
Viktor Sabo, starší kaplán AOS.
2. 2. 2011 sa na sviatok Predstavenia Krista Pána (Obetovanie Pána) konala spoločná
bohoslužba v kaplnke Práporu výcviku v Martine. Účinkovali v nej kpt. Marian
Bodolló, dekan Veliteľstva síl výcviku a podpory v Trenčíne a por. Radoslav Takáč,
starší kaplán práporu výcviku v Martine.
9. 2. 2011 Na požiadanie vedenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku (ECAV)vykonal generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský služby
Božie v kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie na Úrade vlády Slovenskej
republiky v Bratislave.
10. 2. 2011 mali duchovní EPS odborné zhromaždenie pod vedením generálneho
duchovného pplk. Miroslava Táborského. Na zhromaždení prerokovali metodiku
spracovania a predkladania štvrťročných správ, ktoré sú duchovní povinní
predkladať generálnemu duchovnému v zmysle Štatútu Ústredia EPS.
11.2.2011 prijal generálny biskup ECAV a predseda ERC dp. Miloš Klátik bývalého
zamestnanca Úradu EPS OS SR Ing. Gustáva Kőszegiho, plk. v. v. Generálny biskup
za prítomnosti riaditeľa GBÚ Dušana Vagaského a predstaviteľov Ústredia EPS
generálneho duchovného pplk. Miroslava Táborského a kancelára Ústredia EPS Jána
Ondrejčina poďakoval pánovi Ing. Gustávovi Kőszegimu za doterajšiu službu, ktorú
vykonával v prospech ekumenickej pastoračnej služby od 1. decembra 2005 do 15.
decembra 2010.
18.2.2011 zavítal generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský v rámci plánovanej
kontrolnej činnosti ozbrojených síl a ozbrojených zborov spolu s riaditeľom Úradu
EPS OS SR Jaroslavom Balockým na Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne, kde pôsobí ako vojenský
duchovný - dekan kpt. Marian Bodolló. Predstaviteľov EPS prijal aj veliteľ VSVaP
generálmajor Ing. Peter Vojtek a pri rozhovore o duchovnej službe vyjadril
spokojnosť s pastoračnou činnosťou dekana.
22.2.2011 navštívili Ministerstvo obrany Slovenskej republiky generálny biskup
ECAV a predseda ERC dp. Miloš Klátik spolu s riaditeľom GBÚ Dušanom
Vagaským a generálnym duchovným pplk. Miroslavom Táborským. Ministrovi
obrany Slovenskej republiky Ľubomírovi Galkovi predstavili ciele a úlohy EPS.
4.3.2011 sa riaditeľ Úradu EPS MV SR mjr. Milan Petrula zúčastnil na otvorení
prvej Hasičskej stanice v Banskej Štiavnici, ktorá bola zrekonštruovaná
z prostriedkov EU a podpory štátu. Hasičskú stanicu slávnostne otvoril minister
vnútra SR Daniel Lipšic. Požehnanie priestorov, techniky a prítomných hasičov
vykonal riaditeľ Úradu EPS MV SR spolu s katolíckym policajným duchovným.
9.3.2011 vykonal starší kaplán Multifunkčného práporu por. Mgr. Ján Magyar prvé
protestantské bohoslužby v posádke Hlohovec, ktoré v kaplnke Ducha Svätého
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navštívilo 8 príslušníkov Dopravného a Multifunkčného práporu. Spoločnými
piesňami a modlitbami vstúpili do štyridsaťdňového obdobia príprav na veľkonočné
sviatky.
11.3.2011 boli v Martine slávnostne otvorené zrekonštruované priestory Ústavu
súdneho lekárstva a medicínskych expertíz na Slovensku. Na žiadosť lekárskeho
tímu a riaditeľa prof. MUDr. Františka Novomeského, PhD. novootvorené priestory
ústavu požehnali rímsko-katolícky nemocničný kaplán a evanjelický policajný
duchovný kpt. Mgr. Ján Paciga.
20.3.2011 sa zastavila v Komárne tzv. „loď mieru“, ktorá putovným spôsobom
„pláva“ po mestách Dunaja ako symbolu mieru a pokoja v rámci medzinárodného
cirkevného projektu DonauFriedensWelle - Podunajská vlna mieru. Hlavné služby
Božie sa konali v evanjelickom kostole, kde kázal generálny biskup ECAV dp.
Miloš Klátik na biblický text: „Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako
stály potok!“ (Ámos 5, 24). Podujatia sa zúčastnil aj generálny duchovný pplk.
Miroslav Táborský a čestnú stráž na ňom držali vojaci OS SR.
23.3.2011 Ústredie EPS oslávilo piate výročie EPS v rezortoch obrany, vnútra a
spravodlivosti Slovenskej republiky pod heslom Bež a bojuj. Na slávnostných
službách Božích v Malom evanjelickom kostole v Bratislave uviedol generálny
biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR dp. Miloš
Klátik do funkcie nového generálneho duchovného pplk. Miroslava Táborského.
Liturgovali dištriktuálni biskupi ECAV na Slovensku Milan Krivda a Slavomír Sabol
s predchádzajúcim generálnym duchovným Jaroslavom Balockým. Slávnostné
zhromaždenie pozdravil v zastúpení prezidenta SR prof. JUDr. Milan Čič.
Po bohoslužbe a pohostení nasledoval kultúrny program vo forme slávnostnej
akadémie vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.
25.3.2011 navštívil biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku dp. Milan
Krivda miesto pôsobenia evanjelického duchovného kpt. Jána Pacigu. Biskupa ZD
prijal riaditeľ Okresného riaditeľstva policajného zboru v Liptovskom Mikuláši plk.
Ján Glajza, s ktorým hovorili o súčasných aktivitách a udalostiach v policajnom
zbore i cirkvi.
31.3 – 2.4.2011 sa uskutočnil tretí ročník konferencie - Máme čo zvestovať, ktorú
organizačne pripravila Cirkev bratská v SR a European Leadership Fórum
Slovensko. V roku 2011 bola zameraná na zvestovanie evanjelia s dôrazom na
schopnosť apologeticky vysvetľovať otázky o kresťanskej viere. Hlavnými rečníkmi
boli Michael Ramsden, riaditeľ Ravi Zacharias International Ministries a Tom Price,
akademický tútor Oxfordského centra pre kresťanskú apologetiku. Medzi sto
dvadsiatimi účastníkmi z radov protestantských kazateľov a farárov nechýbali
predstavitelia Ústredia EPS generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský a kancelár
Ústredia EPS Ján Ondrejčin.
6.4.2011 bola v Spišskej Starej Vsi ministrom vnútra Danielom Lipšicom,
prezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Alexandrom Nejedlým a
krajským riaditeľom HaZZ Jánom Goliašom odovzdaná do užívania hasičská
stanica. Budovu hasičskej stanice požehnali duchovní z rímsko-katolíckej
a evanjelickej cirkvi: dp. dekan Ján Hudák a policajný duchovný npor. Matúš
Vongrej. Profesionálni hasiči v Prešovskom samosprávnom kraji dostanú ešte desať
hasičských staníc, ktoré budú zrekonštruované pomocou projektov financovaných z
eurofondov.

23. 13.4.2011 Duchovný ekumenickej pastoračnej služby a kňaz Cirkvi československej
husitskej npor. Milan Graus vykonáva tretí rok náročnú pastoračnú službu v Ústave
na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch (ÚVTOS). Na zázemie
a výsledky jeho práce sa prišli pozrieť vdp. biskup CČSH Jan Hradil a generálny
duchovný pplk. Miroslav Táborský. V pracovnom a priateľskom ovzduší spoznali
špecifickú službu, ktorú vykonáva väzenský pastor odborne a srdcom, čo potvrdila aj
riaditeľka ÚVTOS plk. Jarmila Čavarová.
24. 13.4.2011 sa Veľkonočnej kvapky krvi zúčastnilo 35 profesionálnych vojakov spolu
so zamestnancami Veliteľstva síl výcviku a podpory. Humanitárnu akciu inicioval
kpt. Marian Bodolló, dekan VSVaP.
25. 14.4.2011 vykonal generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský pastorálnu
návštevu pôsobiska kpt. Mgr. Viktora Sabu, staršieho kaplána AOS M. R. Štefánika.
Cieľom vizitácie bola metodická pomoc a duchovná podpora v jeho pastoračnej
činnosti a príprave na účasť v zahraničnej misií ISAF v Afganistane. Generálneho
duchovného prijal rektor AOS brigádny generál Miroslav Kelemen, ktorý sa
pochvalne vyjadril o činnosti vojenského duchovného.
26. 18. – 20.4.2011 sa v rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže
(ZVJS) v Omšení konal medzinárodný vzdelávací seminár pod názvom „Duchovná
služba odsúdeným.“ Seminár zorganizovalo Slovenské väzenské spoločenstvo pod
vedením Ing. Jána Kerekrétyho v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom ZVJS.
Podeliť sa i nabrať skúsenosti prišli pracovníci cirkevných organizácií poskytujúcich
duchovné služby obvineným a odsúdeným ako aj príslušníci ZVJS, ktorí sú poverení
koordináciou duchovnej starostlivosti v ústavoch. Generálny duchovný pplk.
Miroslav Táborský predstavil prácu Ústredia EPS a s profesionálnou pastoračnou
službou vo väzenstve oboznámil účastníkov seminára starší duchovný ZVJS mjr. Ján
Šefčík.
27. 28.4.2011 sa vojenskí duchovní EPS stretli na Odbornej príprave vojenských
duchovných v AOS M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Hlavným bodom
programu bola prednáška Mgr. Ivany Popovičovej, PhD. o vplyve stresu na zdravie.
28. 3.5.2011 navštívil generálny duchovný OS SR a OZ SR pplk. Miroslav Táborský
spolu s kancelárom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
(Ústredie EPS) Jánom Ondrejčinom Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
V pracovnom rozhovore s generálnou riaditeľkou plk. Ing. Máriou Machovou, PhD.
hľadali možnosť zahrnúť príslušníkov colnej správy ako príslušníkov ozbrojených
zborov Slovenskej republiky do duchovnej starostlivosti.
29. 4.5.2011 zorganizovala Nadácia Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s
Ministerstvom obrany SR, Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ
SR a Mestskou časťou Bratislava-Ružinov pietnu slávnosť: Položenie vencov k
Pamätníku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pri príležitosti 92. výročia jeho
tragickej smrti. Pietneho aktu sa zúčastnil a prejavom oslovil prítomných aj
generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský.
30. 6.5.2011 sa v tradičnej ankete Vojenský čin roka umiestnil ako jeden z troch
nominovaných MO SR v kategórii Pomoc verejnosti aj riaditeľ správy Ústredia EPS
pplk. Milan Gajdoš. V roku 2011 sa výber laureátov konal v Okruhovom dome
armády v Trenčíne. Kolektív spolupracovníkov Ústredia EPS zagratuloval
menovanému, ktorý s využitím činností a prostriedkov OS SR v spolupráci
s Evanjelickou diakoniou rozšíril humanitárnu pomoc Slovenska aj na vojnou

skúšané obyvateľstvo Afganistanu.
31. 8.5.2011 boli v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (RKC) v
Košiciach slávnostne uvedené do služby v silových rezortoch Slovenskej republiky
príslušníčky policajného zboru npor. Alžbeta Lucskayová a npor. Jana Tabačková
a staršia kaplánka Práporu logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády v Prešove
por. Vlasta Vetrecinová. Ako prvé v histórii ekumenickej pastoračnej služby (EPS)
vstúpili do ozbrojených zložiek tri farárky z RKC.
32. 13.5.2011 sa v kaplnke Ducha Svätého Multifunkčného práporu Hlohovec konala
slávnosť, na ktorej bol najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku dp. Milošom
Klátikom vyslaný do vojenskej služby por. Ján Magyar. Po sľube
a vyslaní sa k
staršiemu kaplánovi Multifunkčného práporu prihovoril generálny duchovný pplk.
Miroslav Táborský a odovzdal mu menovací dekrét, v ktorom ho poveril vykonávať
pastoračnú starostlivosť v rezorte Ministerstva obrany SR.
33. 17. – 20.5.2011 sa konala odborná príprava duchovných Ústredia EPS v zariadení
Ministerstva vnútra, Kremenec v Tatranskej Lomnici. Vojenskí, policajní a väzenskí
duchovní ako aj zamestnanci Ústredia EPS sa na duchovných cvičeniach venovali
teologickému odkazu Pavla Tillicha. Prednáškami a diskusiou viedli duchovných
Ústredia EPS Mgr. Libor Bednár, PhD., evanjelický farár v Poprade a dištriktuálni
biskupi ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol a Mgr. Milan Krivda. Počas
pobytu vo Vysokých Tatrách duchovní EPS navštívili vojenský cintorín v Štôle.
34. 23.5.2011 bola štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR JUDr. Marošom
Žilinkom, prezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) plk. JUDr.
Alexandrom Nejedlým a krajským riaditeľom HaZZ mjr. Ing. Jánom Goliašom
slávnostne odovzdaná do užívania Hasičská stanica v Snine. Spolu s rímsko katolíckym hasičským duchovným por. Mgr. Marcelom Senderákom budovu
hasičskej stanice požehnal slovom Božím a modlitbou aj policajný duchovný npor.
Mgr. Matúš Vongrej.
35. 24.5.2011 dostali hasiči a záchranári (HaZZ) do užívania zrekonštruovanú budovu v
priestoroch Okresného riaditeľstva HaZZ v Košiciach a zrekonštruovanú hasičskú
stanicu HaZZ Košice - okolie v Čani. Budovy odovzdali za účasti štátneho tajomníka
MV SR Maroša Žilinku, prezidenta HaZZ plk. Alexandra Nejedlého a riaditeľa
Krajského riaditeľstva HaZZ v Košiciach plk. Jozefa Fedorčáka. Prítomným hasičom
a záchranárom sa na obidvoch miestach prihovorila policajná duchovná EPS npor.
Jana Tabačková.
36. 25. - 27.5.2011 sa riaditeľ Úradu EPS Ministerstva vnútra SR (Úrad EPS MV SR)
Milan Petrula na pozvanie pána veľvyslanca Slovenskej republiky a stáleho
predstaviteľa SR pri Rade Európy Emila Kuchára zúčastnil pracovného stretnutia s
Hanne Juncher, riaditeľkou odboru budovania kapacít v oblasti práva a ľudských
práv (Legal and Human Rights Capacity Building Department) a Tatianou Termacic,
riaditeľkou oddelenia budovania kapacít v oblasti práva a ľudských práv (Legal and
Human Rights Capacity Building Division).
37. 27.5.2011 prišiel na rozlúčkový ceremoniál s dvesto šestnástimi príslušníkmi OS SR
odchádzajúcimi v júnovej rotácii do operácie ISAF v Afganistane aj generálny
duchovný OS a OZ SR pplk. Miroslav Táborský, ktorý sa duchovným slovom
prihovoril k vojakom v kasárňach Jána Francisciho v Martine. Do misie ISAF
nastúpil po prvýkrát duchovný z ECAV kpt. Viktor Sabo, ktorý prisľúbil, že bude
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v Afganistane všetkým slovenským vojakom dobrým sprievodcom v duchovných
a etických otázkach.
30.5.2011 uskutočnil kpt. Milan Graus v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre
záujemcov z radov odsúdených mladistvých v Sučanoch (ÚVTOS) duchovný
seminár pod názvom „Niekto sa pre nás obetoval.“
1.6.2011 Spoločnosť starostlivosti o nemecké vojnové hroby zorganizovala na
Slovensku znovuzasvätenie cintorína z 1. svetovej vojny v Medzilaborciach. Za
ekumenickú pastoračnú službu sa slávnosti zúčastnil riaditeľ Úradu EPS OS SR,
Jaroslav Balocký a starší kaplán Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce,
por. Simon Czap.
3.6.2011 pri zahájení výstavy Slovenskí vojaci v Afganistane minister obrany SR
Ľubomír Galko ocenil štrnástich príslušníkov Ozbrojených síl SR a predstaviteľov
Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Vyznamenaní konali v misii ISAF
Afganistane prácu aj nad rámec svojich služobných úloh a zaradenia. Udelením
Pamätnej medaily Za humanitárnu pomoc vyzdvihol nasledovania hodnú činnosť
zabezpečenia štyroch humanitárnych projektov. Medzi ocenenými bol aj iniciátor
pomoci pplk. Milan Gajdoš.
11.6.2011 pripravila v Trenčíne Spoločnosť TESCO spolu s Nadáciou Výskum
rakoviny IV. ročník projektu Tesco Beh pre život 2011, kde sa do zápolenia zapojilo
viac ako 1000 ľudí. Začal na Mierovom námestí, pokračoval cez podchod popri
krytej plavárni až na ostrov a odtiaľ späť do mesta. Behu sa zúčastnili aj
profesionálni vojaci z Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR a
Veliteľstva pozemných síl SR, niektorí boli dokonca s rodinami. Už druhý rok je
partnerom projektu aj Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách
SR a ozbrojených zboroch SR, ktoré túto myšlienku nezištnej pomoci pre nákup
prístrojov pre Ústav experimentálnej onkológie SAV propaguje v ozbrojených
zložkách.
15.6.2011 sa konala slávnostná pravoslávna bohoslužba, ktorou Michalovsko košický arcibiskup Juraj uviedol pravoslávneho kňaza por. Simona Czapa do
vojenskej duchovnej služby. Zároveň bol starší kaplán Samohybného
delostreleckého oddielu v Michalovciach menovaný generálnym duchovným pplk.
Miroslavom Táborským za duchovného Ústredia EPS. Pri tejto príležitosti vladyka
Juraj zasvätil novozriadenú kaplnku sv. Barbore, ochrankyni delostrelcov.
16.6.2011 navštívil v rámci vizitácie generálny biskup ECAV dp. Miloš Klátik
v sprievode generálneho duchovného pplk. Miroslava Táborského a riaditeľa Úradu
EPS MV SR mjr. Milana Petrulu miesta pôsobenia policajného duchovného kpt.
Jána Pacigu v Žiline, kde sa stretol s krajským riaditeľom Hasičského a záchranného
zboru (HaZZ) v Žiline pplk. Jaroslavom Kapusniakom. Pracovná návšteva
cirkevných a duchovných predstaviteľov pokračovala na Krajskom riaditeľstve
policajného zboru (KR PZ) v Žiline, kde sa stretli s riaditeľom plk. Petrom Fízelom
a s jeho zástupcom mjr. Milanom Murčekom.
18. - 19.6.2011 sa na pozemku určenom na stavbu nového zborového centra
slovenského cirkevného zboru v Košiciach uskutočnila Ďakovná bohoslužba v
zapožičanom vojenskom stane. Na tejto kresťanskej misijnej akcii reprezentovala
EPS staršia kaplánka Práporu logistickej podpory Prešov por. Vlasta Vetrecinová.
19. - 28.6.2011 sa na pozvanie protestantských kresťanských cirkví z Južnej Kórei
za EPS v OS SR zúčastnili multilaterálneho stretnutia MEO 2011 (Military
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Evangelism Observation) v Soule príslušníci OS SR: mjr. Miroslav Belanský a
vojenský duchovný kpt. Marian Bodolló. Cieľom projektu MEO 2011, na ktorom
participovalo 32 aktivistov duchovnej služby z 19 krajín z celého sveta, bolo
predstaviť prácu domácich vojenských duchovných služieb a oboznámiť sa s
rozvinutou pastoračnou službou protestantských cirkví v juhokórejskej armáde.
21. - 27.6.2011 sa konalo 60. medzinárodné stretnutie vojakov a príslušníkov
ozbrojených zložiek vo francúzskom Provensálsku. V Méjannes Le Clap a v Anduze
sa k 500 účastníkom pripojilo 24 príslušníkov rezortu Ministerstva obrany SR a šesť
policajtov. Slovenskú delegáciu viedol generálny duchovný pplk. Miroslav
Táborský. Tematicky bolo venované odkazu ženy, „hugenotky," Márii Durandovej
(1771 - 1776), ktorá bola od svojich 19-tich rokov dlhých 38 rokov väznená vo veži
opevnenia Aigues - Mortes pre svoje náboženské presvedčenie. Jej postoj najlepšie
vystihuje slovo RESISTER - ODOLAŤ.
28.6 – 2.7.2011 sa v Kanadskom Toronte konala celosvetová konferencia Prison
Fellowship International (Medzinárodná konferencia väzenského spoločenstva), na
ktorej sa za EPS zúčastnil starší duchovný ZVJS mjr. Ján Šefčík.
5.7.2011 sa zišlo niekoľko tisíc protestantských veriacich k slávnostnej bohoslužbe
pri príležitosti spomienky na vierozvestov, solúnskych bratov Cyrila a Metoda,
majstra Jána Husa a protestantských martýrov väznených za čias protireformácie v
útrobách hradu Branč. Tejto slávnosti sa okrem desiatky profesionálnych vojakov už
štvrtý raz za sebou zúčastnilo aj 37 členov z Klubu vojenských veteránov Trenčín,
Zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín a duchovných EPS. K slávnostnej
atmosfére a dôstojnému priebehu slávnosti prispela aj Čestná stráž OS SR.
5.7.2011 sa pri príležitosti sviatku svätých bratov a slovanských vierozvestcov Cyrila
a Metoda konalo na námestí vo Zvolene ekumenické stretnutie cirkví, kde sa na
liturgii za EPS podieľal mjr. Marek Ignacik, dekan Veliteľstva vzdušných síl OS SR.
8. - 17.7.2011 sa uskutočnil letný biblický tábor pri Jadranskom mori v Chorvátsku,
ktorý zorganizoval Úrad EPS MV SR pre deti príslušníkov a zamestnancov
Ministerstva vnútra SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Colnej správy SR.
Detskej rekreácie v meste Stari Grad na ostrove Hvar sa zúčastnilo 29 detí vo veku
od 8 do 17 rokov.
18.7.2011 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch
konal duchovný seminár, na ktorom pozvaní hostia z medzinárodného zväzu
Gideonovcov vyrozprávali svoje životné príbehy za účelom vyvolania zmeny života
a hodnotovej orientácie odsúdených. Zúčastnilo sa ho 65 mladistvých odsúdených,
z ktorých niektorí vyznali, že by chceli zmeniť svoj život a stvárňovať ho podľa
Božieho slova.
12. - 24.8.2011 sa vo Vojenskom zdravotníckom zariadení v Tatranských Zruboch
uskutočnil biblický tábor pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu
ministerstva obrany. Podujatia, ktoré zorganizovalo Ústredie EPS, sa zúčastnilo
prišlo 31 detí vojakov a zamestnancov Ozbrojených síl SR. Vojenskí duchovní por.
Vlasta Vetrecinová, mjr. Marek Ignacik, kpt. Marian Bodolló a por. Ján Magyar a
animátori podnikali s deťmi výlety do dolín Vysokých Tatier a v interaktívnych
posedeniach rozooberali eticky príkladnú staro zmluvnú postavu – egyptského
Jozefa.
27.8.2011 sa prišli pokloniť nespravodlivo a protiprávne väzneným obetiam
komunistického režimu okrem predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, zástupcov
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ZVJS aj vojaci, zastúpení brigádnym generálom Milanom Čelkom, duchovnými EPS
pplk. Miroslavom Táborským a por. Jánom Magyarom i čestnou strážou ozbrojených
síl a prezidenta SR. V leopoldovskej väznici spolu s ostatnými deklarovali svoj
postoj k prejavom intolerancie voči inak zmýšľajúcim skupinám dnes.
6.9.2011 sa na Ústredí EPS uskutočnilo rokovanie generálneho biskupa ECAV a
predsedu ERC dp. Miloša Klátika s predstaviteľmi Ústredia EPS o ďalšom
zamierení ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených zložkách SR v situácii
zavádzania úspor vo verejných financiách a z toho vyplývajúcej reštrukturalizácie
OS SR.
22.9.2011 príslušníci rezortu obrany oslávili Deň ozbrojených síl SR a okrúhle
výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu (200. výročie) pietnym aktom,
kladením vencov pri Pamätníku zmierenia na nádvorí MO SR a odovzdaním
pamätných medailí príslušníkom OS SR a zamestnancom rezortu na slávnostnom
zhromaždení v Klube MO SR v Bratislave. K čelným účastníkom slávnosti z radov
politických a vojenských predstaviteľov rezortu, členov parlamentu a hostí
z diplomatického zboru sa duchovným slovom prihovorili najvyšší predstavitelia
Ordinariátu a EPS v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR Mons. František
Rábek a pplk. Miroslav Táborský.
23. - 25.9.2011 sa uskutočnil 3. ročník policajného a hasičského výstupu na Jahňací
štít (2229 m.n.m.) vo Vysokých Tatrách, ktorý ako rodinné stretnutie príslušníkov
PZ organizačne pripravil Úrad EPS MV SR.
26.9.2011 na pozvanie krajského riaditeľa HaZZ v Banskej Bystrici a za účasti
ministra vnútra SR vykonal riaditeľ Úradu EPS MV SR mjr. Milan Petrula
požehnanie zrekonštruovanej hasičskej stanice v Detve.
30.9.2011 sa v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uskutočnil XIII.
ročník Dňa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Za účasti ministerky spravodlivosti
Lucie Žitňanskej a najvyšších predstaviteľov duchovnej služby v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch oslávili svoj sviatok súčasní a bývalí príslušníci Zboru
väzenskej a justičnej stráže spolu so zástupcami všeobecnej a špecializovanej štátnej
správy reprezentovanej riaditeľmi ústavov zboru. K slávnostnému zhromaždeniu sa
prihovorili ordinár Mons. František Rábek a generálny duchovný pplk. Miroslav
Táborský.
4.10.2011 Príslušníci OS SR, obyvatelia regiónu, bývalí účastníci bojov a
zástupcovia armád spolu s predstaviteľmi štátnej i verejnej správy na čele
s ministrom obrany SR Ľubomírom Galkom si kladením vencov pri pamätníku na
Dukle uctili pamiatku padlých vojakov počas bojov Karpatsko - duklianskej
operácie. Na oslavách Dňa obetí Dukly sa prihovorili aj zástupcovia duchovnej
služby v OS SR mjr. Jozef Michalov z 2. mechanizovanej brigády Prešov a por.
Simon Czap zo samohybného delostreleckého oddielu Michalovce.
2. – 7.10.2011 Pri príležitosti nadviazania spolupráce Multifunkčného práporu
Hlohovec s 51. práporom logistickej podpory SIJSELE v Belgicku, vykonal starší
kaplán por. Ján Magyar bohoslužbu v anglickom jazyku v kaplnke Duklianskych
kasární v Hlohovci. Príslušníkov belgických ozbrojených síl Wm Evelyn Saint, Ltc.
Dirk Laforce a Eric van den Eechout prijal veliteľ posádky Hlohovec pplk. Adrián
Melega.
10.11.2011 na pozvanie riaditeľa OR HaZZ v Pezinku a za účasti ministra vnútra SR
vykonal riaditeľ Úradu EPS MV SR mjr. Milan Petrula požehnanie novej hasičskej

techniky - hasičský rebrík L39.
62. 17. - 21.10.2011 sa v meste Bijeljina v Bosne a Hercegovine uskutočnila 2.
medzinárodná konferencia pravoslávnych vojenských duchovných na tému
„Vojenský duchovný: Vojak alebo kňaz.“ Ekumenickú pastoračnú službu v OS SR
na tejto konferencii prezentoval major Mgr. Marek Ignacik, PhD., dekan veliteľstva
Vzdušných síl OS SR vo Zvolene.
63. 22.10.2011 sa pri pamätníku Brána slobody pod Devínskym hradom konalo pietne
zhromaždenie, ktoré pokračovalo pochodom slobody popri štátnej hranici do
Devínskej Novej Vsi. Spomienkového podujatia na väznených a zastrelených pri
pokuse o prechod cez štátnu hranicu do Rakúska sa za MO SR zúčastnili: veliteľ
vzdušných síl OS SR generálmajor Ing. Martin Babiak, veľvyslanci Českej republiky
a Rakúska, PhDr. Jakub Karfík a Dr. Markus Wuketich a delegácia Bratislavského
samosprávneho kraja na čele s predsedom Ing. Pavlom Frešom a okolo 200 členov
z radov bývalých väzňov a sympatizantov Konfederácie politických väzňov
Slovenska na čele s predsedom dp. Antonom Srholcom, dr.h.c. Za duchovnú službu
v OS SR sa prítomným prihovoril riaditeľ Úradu EPS OS SR Jaroslav Balocký.
64. 23.10. a 5.11.2011 sa konali na symbolických cintorínoch v Žiarskej doline v
Západných Tatrách a v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách pietne spomienky na
ľudí, ktorí prišli o život pri turistike. Zorganizovali ich oblastné útvary Horskej
záchrannej služby. Položením vencov a ekumenickou bohoslužbou si obete hôr uctili
a pripomenuli popri profesionálnych a dobrovoľných záchranároch aj príbuzní obetí,
turisti a miestni obyvatelia. Služby Božie vysluhoval policajný duchovný kpt. Mgr.
Ján Paciga.
65. 11.11.2011 sa o 11. hodine a 11. minúte rozozvučali zvony na vežiach trenčianskych
kostolov ako pripomienka na ukončenie prvej svetovej vojny, keď pred
deväťdesiatimi tromi rokmi predstavitelia Dohody a Trojspolku podpísali v
upravenom železničnom vagóne vo francúzskom Compiégne prímerie o 11. hodine a
11. minúte. Podobne ako sa 11. 11., každý rok na Deň vojnových veteránov,
rozozvučí nad mestom Rovereto zvon mieru vyrobený zo zbraní a munície, ktoré
zostali na bojisku v okolitých horách, aj na trenčianskom vojenskom cintoríne z 1.
sv. vojny sa pri srbskej kaplnke koná spomienkový pietny akt vzdania úcty
vojnovým veteránom, ktorí pripravujú Klub vojenských veteránov a Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov v Trenčíne. Tento rok, podobne ako pominulé roky sa
prítomným prihovoril duchovným slovom riaditeľ Úradu EPS OS SR Jaroslav
Balocký.
66. 20.11.2011 sa v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši konali spomienkové
služby Božie na obete dopravných nehôd Žilinského samosprávneho kraja, ktoré
organizačne pripravil kpt. Mgr. Ján Paciga. Božie slovo kázal riaditeľ Úradu EPS
MV SR mjr. Mgr. Milan Petrula a spoločne za účasti širokej verejnosti, príslušníkov
Policajného zboru SR, hasičov, zdravotníkov a záchranárov ako aj riaditeľa
Krajského riaditeľstva HaZZ pplk. Ing. Jaroslava Kapusniaka, evanjelických farárov
z Liptovského Mikuláša si uctili pamiatku obetí dopravných nehôd. Domáci
policajný duchovný EPS a preventistka PZ pri tejto príležitosti slávnostne odovzdali
mjr. Milanovi Petrulovi Pamätnú medailu riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ SR
v Žiline ako ocenenie za pomôcku pre policajtov: „Keď idete oznámiť úmrtie.“
67. 20.11.2011 v tretiu novembrovú nedeľu, keď si ľudia po celom svete pripomínajú
obete dopravných nehôd sa v evanjelickom kostole vo Vranove zišli zdravotnícki
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záchranári, dopravní policajti, hasiči, pozostalí obetí a občania na spomienkovú
pobožnosť, ktorú viedol policajný duchovný kpt. Mgr. Matúš Vongrej. V príhovore
nadviazal na cirkevnú tradíciu, ktorá v 3. novembrovú nedeľu upozorňuje na potrebu
bdenia a očakávania. Na cestách sa stáva, že medzi životom a smrťou je len krôčik,
preto by ľudia nemali hazardovať so životom svojím nezodpovedným konaním.
20.11.2011 viedla spomienkovú bohoslužbu v reformovanom chráme v Lučenci aj
policajná duchovná npor. Alžbeta Lucskayová. Veriaci reformovaného a
evanjelického lučeneckého cirkevného zboru vyjadrili účasťou na bohoslužbe súcit s
pozostalými obetí dopravných nehôd. Sústrasť s nimi vyslovili aj predstavitelia
verejnej a štátnej správy.
21. - 22.11.2011 sa v Berlíne konala medzinárodná konferencia hlavných
vojenských protestantských kaplánov. Na konferencii, na ktorej si vymieňalo
informácie 22 zástupcov zo 16 európskych krajín a zástupca z USA, sa za Ozbrojené
sily SR zúčastnili riaditeľ Úradu EPS v OS SR Jaroslav Balocký a starší kaplán
Multifunkčného práporu Hlohovec por. Ján Magyar. Delegáti konferencie jednali o
vzťahu cirkvi a štátu, vzdelávaní kaplánov, vojenskej etike, duchovnej službe v
misiách, starostlivosti o veteránov, medzinárodnej spolupráci a o probléme
neoateizmu vo vzťahu ku kaplánskej službe.
7.12.2011 vykonali vizitáciu Úradu EPS MV SR a Úradu EPS Zboru väzenskej a
justičnej stráže v Bratislave predseda ERC a generálny biskup ECAV na Slovensku
dp. Miloš Klátik a generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský. Oboznámili sa s
chodom úradov, plnením úloh spojených s utváraním priaznivých podmienok pre
činnosť duchovných EPS ako aj s ďalšími úlohami a problémami EPS v súčastiach
ozbrojených zborov SR, o ktorých ich otvorene informovali riaditelia: mjr. Mgr.
Milan Petrula a mjr. Mg. Ján Šefčík.
8.12.2011 sa v zariadení Kalinka konalo v priestoroch Akadémie Policajného zboru
SR v Bratislave odborné zhromaždenie duchovných EPS tematicky zamerané na
manželský život príslušníkov ozbrojených zložiek SR. V kaplnke sv. Michala
kázňou slova Božieho poslúžil por. Stanislav Depta, ktorý v novembri 2011 nastúpil
do služby ako väzenský pastor Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu
odňatia slobody v Košiciach a Večeru Pánovu prítomným prisluhoval mjr. Ján
Šefčík, starší duchovný Úradu EPS Zboru väzenskej a justičnej stráže SR. Prednášal
psychológ PhDr. Luboš Lacho, PhD. Vojenských, policajných a väzenských
duchovných Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR pozdravili
aj prorektori Akadémie PZ doc. Dr. Karol Murdza, PhD. a doc. JUDr. Ľuboš Wäldl,
PhD.
9.12.2011 na pozvanie riaditeľa KR HaZZ v Žiline a za účasti ministra vnútra SR
vykonal riaditeľ Úradu EPS MV SR mjr. Milan Petrula požehnanie novej hasičskej
techniky v Čadci.
12.12.2011 Generálne riaditeľstvo ZVJS udelilo mjr. Jánovi Šefčíkovi, riaditeľovi
EPS v ZVJS, odznak za dlhoročné darcovstvo krvi.
14.12.2011 Generálny duchovný pplk. Miroslav Táborský sa zúčastnil slávnostného
nástupu príslušníkov 16. kontingentu operácie ISAF a príslušníkov misie EUFOR –
ALTHEA v Martine, kde bolo medailou za kvalitné plnenie úloh a reprezentáciu OS
SR v Afganistane a Bosne a Hercegovine ocenených 205 slovenských vojakov.
Medzi vyznamenanými veteránmi bol aj evanjelický farár por. Viktor Sabo,
duchovný Ústredia EPS.

4.2. 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 nežiaducich dopadov výkonu
neefektívnych alebo neúčelových činností. Ústredie realisticky posúdilo schopnosť realizovať
plány EPS v podmienkach súčasných ekonomických obmedzení a zobralo na vedomie, že
v tomto období „ekonomickej krízy“ je nevyhnutné prihliadať aj na verejnú odbornú i laickú
mienku na duchovnú službu a dodržiavať zásady primeranosti a dostupnosti nášho smerovania.
Náklady na činnosť za rok 2011 celkom 145 809,- eur ( v roku 2009 171 055,- eur, 2010
150 901,- 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 6. zasadnutí kolégia ministra obrany SR, ktoré sa konalo 14.12.2010, bol prerokovaný
a následne schválený materiál „Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2011“, spisom č.
p.: SEFIM-1-32/2011-OPVR bol doručený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2011
určený pre rozpočtového disponenta 3. stupňa: R802-840 Ústredie ekumenickej pastoračnej
služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky vo výške 157 400 €
v kategórii bežných výdavkov, z toho:
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 83 518 €
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
29 224 €
630 –Tovary a služby
36 638 €
640 –Bežné transfery
8 020 €
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.:
SEFIM-92-33/2011. Rozpočtovými opatreniami uvedenými v bode 1.1.3, boli
záväzné
ukazovatele v priebehu roka znížené na konečných 147 955 € .
Celkovo možno hodnotiť, že v rámci možností a úprav rozpočtu organizácia dodržiavala čerpanie
v súlade so spracovaným plánom výdavkov (PVVČ).
Túto oblasť hodnotím ako splnené dobrým spôsobom.

5.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených žiadosti, bolo realizovaných celkom 14 rozpočtových
opatrení, z toho 8 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/001-2011/05 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-94-52/2011 z dôvodu
zníženia výdavkov o 2 600 € v kategórii 630 presunom v prospech OS SR pre organizáciu
60. stretnutia vojakov vo Francúzsku.
- RO02-49/002-2011/10 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-94-135/2011 z dôvodu
zníženia výdavkov o 6 833 € v kategórii 610,620.

RO02-49/003-2011/11 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-94-178/2011 z dôvodu
zvýšenia výdavkov o 3 383 € v kategórii 610, 620.
- RO02-49/004-2011/11 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-94-184/2011 z dôvodu
zníženia výdavkov o 292 € v kategórii 640.
- RO02-49/005-2011/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-94-213/2011 z dôvodu
zníženia výdavkov o 1000 € v kategórii 610,620.
- RO02-49/006-2011/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-94-215/2011 z dôvodu
zníženia výdavkov o 2 103 € v kategórii 630.
- VRO02-49/001-2011/06, VRO02-49/002-2011/10, VRO02-49/003-2011/12, 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
Žiadne

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

Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie % čerpania Pozn.
157 400
147 955
145 809,0
98,5
83 518
29 224
36 636
8 020
-

80 331
28 589
31 935
7 100
-

79 800,0
28 402,8
30 557,7
7 048,5
-

99,3
99,3
95,7
99,3
-

Celkové čerpanie k 31.12. 2011 bolo 98,55 %
Celkové percento čerpania k schválenému pôvodnému rozpočtu by bolo 96,2 %. v kategórii
610 – 95,5 %, 620 – 97,2 %, 630 – 83,4 %, 640 – 87,9 %.
Výdavky na zahraničné aktivity vo výške 3,16 tis. eur – zahraničné aktivity boli prínosom pre
nadviazanie vzťahov, rozvíjanie spolupráce
a získavanie skúseností v medzinárodnom
prostredí .V neposlednom rade organizácia a účasť 32 príslušníkov OS SR na stretnutí
protestantských vojakov
bola významnou vojensko-náboženskou prezentáciou OS SR
a Slovenskej republiky.
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
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-1-32/2011 OPVR)
- profesionálnych vojakov 2 osoby,
- zamestnancov 5 osôb
Do 30.11.2011 skutočné evidenčné počty - profesionálnych vojakov 2 osoby
- zamestnancov 5
Uvedené priemerné evidenčné počty boli dodržané.
TP zmenené k 1.12.2011, odchod do zálohy 1 pfv upravené priemerné evidenčné počty (SEFIM94-184/2011)
- pfv 1,917 osôb, zam. 5,000

5.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol
Neboli vykonané kontroly smerom k Ústrediu.

5.8 Zhodnotenie majetkovej pozície rozpočtovej organizácie
Ústredie vzniklo bez delimitácie majetku, všetky zásoby a dlhodobý hmotný majetok bol
nadobudnutý obstarávaním v rokoch 2006 - 2011.
V súčasnosti Ústredie eviduje majetok kategórie dlhodobý hmotný majetok (022,023)
v zostatkovej cene 0,- eur a majetok v operatívnej evidencii v zostatkovej cene 45 595,42 eur.
Stav zásob 1 646,99 eur.
Ústredie nemá žiaden nehnuteľný majetok. Neeviduje žiadne pohľadávky a záväzky po lehote
splatnosti okrem miezd vyplácaných v 1/2012 - depozit. Platobná disciplína je dodržiavaná
v zmysle vnútorných smerníc rozpočtovej organizácie.

5.9 Zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania
rozpočtových prostriedkov
Finančné prostriedky čerpané v roku 2011 na plnenie úloh v súlade s Plánom činnosti boli
čerpané hospodárne, efektívne, účelovo a v súlade s platnými zákonmi. Predbežnou finančnou

kontrolou jednotlivých finančných operácií boli zistené nedostatky odstránené v priebehu
predbežných kontrol.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 Organizačná štruktúra Ústredia k 31.12.2011

6.2 Personálne informácie
Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov č. 100080, ktoré vydal
služobný úrad Ministerstva obrany. Tvoria ho dve miesta profesionálnych vojakov a päť miest
zamestnancov vo verejnom záujme, k 31.12.2011 boli tabuľkové miesta obsadené takto:
Generálny duchovný:
pplk. Mgr. Miroslav Táborský

-

Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín

Kancelária Ústredia:
- Dekan – riaditeľ kancelárie: neobsadené
- Samostatný referent: Ivica Kujanová
Správa Ústredia:
- Riaditeľ správy : Ing. Milan Gajdoš
- Odborný referent: Filip Chyba
- Samostatný referent - vodič: Ján Benka
Obsadenosť miest duchovných v služobnom a pracovnom pomere k 31.12.2011:
Ústredie:
pplk. Mgr. Miroslav Táborský, generálny duchovný Ústredia, Bratislava
Ozbrojené sily SR:
z. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký, riaditeľ, Úrad EPS OS SR, Bratislava,
mjr. Mgr. Marek Ignacik, PhD, dekan - Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen,
kpt. Mgr. Marian Bodolló , dekan - Veliteľstvo síl výcviku a podpory Trenčín,
npor. 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 Kovaľová, starší kaplán - Prápor logistickej podpory Prešov
Ministerstvo vnútra SR:
mjr. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ, Úrad EPS MV SR, Bratislava,
kpt. Mgr. Ján Paciga, duchovný - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský Mikuláš,
kpt. Mgr. Matúš Vongrej, duchovný - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Vranov nad
Topľou,
npor. Mgr. Jana Tabačková, duchovná - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice,
npor. Mgr. Alžbeta 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 stráže, Bratislava
kpt. Mgr. Milan Graus, väzenský pastor, Ústav na výkon trestu odňatia slobody mladistvých,
Sučany
por. Mgr. Stanislav Depta, väzenský pastor, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu
odňatia slobody Košice

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Cieľ: Organizačne a metodicky riadiť ekumenickú pastoračnú službu v OS SR a OZ SR k
poskytovaniu pastoračnej starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboženských
spoločností
Merateľný ukazovateľ naplnenia cieľa: Duchovno - pastoračné aktivity

Názov ukazovateľa

Typ

Merná
jednotka

Pastoračná činnosť

Výstup

Počet

Duchovná obnova

Výstup

Počet

Zabezpečenie pastoračnej
činnosti v zahraničí - misia

Výstup

Počet

Sociálna a charitatívna
činnosť

Výstup

Počet

Publikačná činnosť

Výstup

Počet

Celkom

Výstup

Počet

2011
Plán
Skut
Plán
Skut

1890
1890
503
503

Plán

1

Skut

1

Plán

315

Skut
Plán
Skut
Plán
Skut

315
143
143
2852
2852

Do roku 2010 bolo merateľným ukazovateľom percento personálnej naplnenosti duchovných
ERC v služobnom pomere. Od roku 2011 s cieľom dosiahnuť novú, vyššiu úroveň misijnej,
evanjelizačnej a pastoračnej práce duchovných, boli za merateľné ukazovatele stanovené
duchovno – pastoračné aktivity (DPA). Bola vydaná Metodika k spracovaniu a predkladaniu
štvrťročných správ o činnosti a k vyhodnocovaniu duchovno - pastoračných aktivít. Po
zhodnotení kalendárneho roka možno konštatovať, že Ústredie dosiahlo novú úroveň
informovanosti o činnosti svojich duchovných, čo je hlavný predpoklad pre skvalitnenie riadiacej
práce, ako aj sebareflexiu duchovných, ktorí môžu svoju pastoračnú činnosť objektivizovať a
deklarovať pred cirkevnými i služobne nadriadenými autoritami.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V DANOM ROKU
a) Zdroje a ich štruktúra, ktoré boli využité pre činnosť organizácie
Pre zabezpečenie režijných nákladov Ústredia ( mzdy, odvody, tovary a služby, transfery )
boli využité rozpočtové prostriedky z rozpočtovej kapitoly MO SR.

b) Vlastné hodnotenie dosiahnutých výsledkov
Ústredie plní úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite.
c) Vplyv vonkajších podmienok
Vzhľadom k charakteru hlavnej činnosti Ústredia ktorá spočíva v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim 11 registrovaných cirkví a náboženských 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 2012 preskúmať efektívnosť využívania 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 UŽÍVATEĽOV 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 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 na Slovensku – 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, 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 2011 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 2011 sa uskutoční dňa 7.5.2011 o 09:00 hod. v priestoroch spoločnej
zasadacej miestnosti – prízemie vpravo, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava III

V Bratislave 30. apríla 2012

pplk. Mgr. Miroslav TÁBORSKÝ
generálny duchovný

