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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 : 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 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.

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 v miestach pôsobenia Ozbrojených síl SR.

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 šiestom roku činnosti Ústredia, konalo ekumenickú pastoračnú službu 16 kňazov
a duchovných zo šiestich registrovaných cirkví. Počas svojho pôsobenia medzi príslušníkmi
ozbrojených zložiek sa stali prirodzenou súčasťou dôstojníckeho zboru OS SR a OZ SR.
Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že efekt a prospech činnosti duchovných je ťažko
merateľný, predsa po náročných diskusiách medzi Ústredím a úradmi ekumenickej pastoračnej
služby v rezortoch boli vytvorené merateľné ukazovatele výkonnosti duchovných. Už dva roky sa

každý duchovný vo svojej činnosti opiera o ročný osobný plán svojich duchovno - pastoračných
aktivít, v ktorom sú generálnym duchovným ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR (ďalej len
„generálny duchovný“) stanovené počty jednotlivých výkonov pre danú funkciu. Tieto aktivity sú
duchovní povinní raz štvrťročne vyhodnotiť a zaslať generálnemu duchovnému.
Profesionálni vojaci a policajti sú dnes všestrannejší, vedomostne, jazykovo a duševne
vyspelejší ako v minulých desaťročiach. Spoznali, že k integrite osobnosti patrí nielen duševná
a fyzická vyváženosť, ale aj duchovná, pretože len mravne a morálne vyzretý človek môže obstáť
v skúškach, ktoré prinášajú krízové situácie. Preto sa snažia získať rozhľadenosť aj v náboženskej
oblasti, kde základným pilierom zostávajú kresťanské zásady, od ktorých sa odvíja morálka
a etika dnešného človeka.
V roku 2012 Ústredie okrem dennej operatívy a úloh, vyplývajúcich z platnej rezortnej
legislatívy a koncepcie duchovnej služby v OS SR, plnilo aj spoločné úlohy stanovené v ročnom
pláne spoločných aktivít.
Ústredie v úzkej spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v SR /ERC/ pripravilo rad
systémových zmien vyplývajúcich z novelizovaného štatútu Ústredia, ktorý bol 17. októbra 2011
schválený. Medzi iným generálny duchovný zabezpečil splnenie článku 28. Štatútu Ústredia
o ekumenickom zastúpení cirkví v riadiacich postoch Ústredia. V strednodobom pláne úloh sa
zaviazal zvýšiť efektivitu duchovnej činnosti duchovných. Za tým účelom hodlá generálny
duchovný navštíviť aspoň raz za tri roky každý vojenský útvar a miesto pôsobenia policajného
duchovného a väzenského pastora. V roku 2012 vykonal vizitácie a pastoračné návštevy
v Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Lučenci a vo Zvolene.
V osobných rozhovoroch, písomnom styku, ale najmä na duchovných cvičeniach
a odborných zhromaždeniach generálny duchovný zdôrazňuje, že v pastoračnej službe ide
o spoločné dielo a tímovú prácu. Všetky kontakty, či už so štátnymi inštitúciami alebo
s neštátnymi organizáciami ako aj s duchovnými službami zahraničných krajín využíva nielen na
zviditeľnenie a prezentáciu ekumenickej povahy pastoračnej služby, ale tiež na zvýšenie
vzdelanostnej a odbornej úrovne duchovných. Zintenzívnil tiež kontakty s predstaviteľmi cirkví,
ktoré podpísali Dohodu č. 270/2005 Z. z. Na Ekumenickú radu cirkví v SR (ERC) podáva,
spravidla do marcového zasadnutia Riadiaceho výboru ERC, správu o stave Ústredia EPS v OS
SR a OZ SR. Na rokovaniach s Riadiacim výborom ERC oboznamuje predstaviteľov cirkví
s činnosťou ich duchovných a so stavom, zámermi a cieľmi EPS.
Ústrediu záleží na dobrej ekumenickej spolupráci s Ordinariátom OS a OZ SR. Cieľom je
nájsť spoločné stanoviská a postoje k aktuálnym otázkam duchovnej služby v ozbrojených
zložkách štátu. Spoločne sa uchádzajú o zriadenie duchovnej služby pri Ministerstve financií SR
pre colníkov. Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. január) Ústredie
každoročne v januári organizačne iniciuje ekumenickú pobožnosť, na ktorej sa zúčastňujú
duchovní EPS a katolícki duchovní Ordinariátu OS a OZ SR.
4.1. Ekumenická pastoračná služba v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Generálny duchovný sa spolu s riaditeľom Úradu EPS Ing. Mgr. Jaroslavom Balockým (na
jeho miesto nastúpil od 1. 1. 2013 por. Vladimír Varga) a príslušnými vojenskými duchovnými
zúčastňoval na spomienkových alebo slávnostných podujatiach, ktorých usporiadateľom sú OS
SR. Medzi ne patrí spomienka na leteckú tragédiu v Hejciach (19. 1.), spomienka na tragické
úmrtie generála Milana Rastislava Štefánika (4. 5.). V októbri sa v rámci výročia Dní obetí Dukly
pri pamätníku na duklianskom priesmyku a pri pamätníku vo Svidníku konali pietne akty, na

ktorých sa zúčastňujú vojenskí duchovní z Pravoslávnej cirkvi. Generálny duchovný sa
zúčastňoval tiež reprezentačných podujatí uskutočňovaných registrovanými cirkvami a v gescii
silových rezortov. Pri odchode a návrate vojakov z misie ISAF ako aj pri národných sviatkoch sa
prihováral verejnosti vždy na základe biblických právd.
V roku 2012 Ústredie participovalo na angažovanosti OS SR na humanitárnych akciách
v oblasti pôsobenia našich vojenských misií. V Afganistane došlo k ďalšej distribúcii pomoci, čo
významne prispieva k rozvíjajúcej sa spolupráci Generálneho štábu OS SR a predstaviteľov MO
SR, ktorého Ústredie je súčasťou, s neziskovými organizáciami v oblasti civilno-vojenskej
spolupráce. Organizátorom a koordinátorom tejto činnosti je riaditeľ správy Ústredia Ing. Milan
Gajdoš.
Pravidelne býva organizovaný letný detský biblický tábor pre deti príslušníkov a
zamestnancov rezortu obrany. Minulý rok sa konal vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej
Šírave, kde bol pripravený bohatý a pestrý program pre 70 detí.
Pastoračná služba v OS SR je koncipovaná tak, aby sa priblížila, čo najbližšie k vojakom.
Duchovní EPS v roku 2012 pôsobili: npor. Viktor Sabo na Akadémii ozbrojených síl gen. Milana
Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, por. Marian Bodolló na Veliteľstve síl výcviku
a podpory v Trenčíne, mjr. Marek Ignacik, PhD. na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene, pri
Samohybnom delostreleckom oddiely v Michalovciach por. Simon Czap, pri Prápore logistickej
podpory 2. mechanizovanej brigády por. Vlasta Kovaľová a pri Multifunkčnom prápore
v Hlohovci por. Ján Magyar.
S cieľom obnoviť duchovnú integritu veriacich vojakov s ich rodinnými príslušníkmi sa na
podnet npor. Viktora Saba začali konať stretnutia rodín profesionálnych vojakov a zamestnancov
MO SR. Touto činnosťou je snaha napomôcť posilňovať morálny stav príslušníkov OS SR.
Vojenskí duchovní EPS presúvajú dôraz svojej práce z bohoslužobnej na poradenskú
činnosť. Okrem konania bohoslužieb v kaplnkách svojich útvarov sa nevyhýbajú bežným prácam
na útvaroch, pripravujú programy a pomáhajú veliteľom pri organizovaní verejných a
spoločenských aktivít. Vykonávajú prednáškovú činnosť, niektorí vedú spoločensko-vedné
semináre, ale predovšetkým v osobných pastoračných rozhovoroch s jednotlivcami alebo
v skupinách hľadajú morálne riešenia na nastolené etické otázky, čím napomáhajú vyrovnávať sa
s mnohými duchovnými problémami. V rámci publikačnej činnosti podľa potreby prispievajú do
vojenského časopisu OBRANA, na portál internetovej stránky MO SR www.ustreps.sk ako aj do
rôznych cirkevných periodík. Vyučujú náboženstvo, prisluhujú sviatosti, sobášia aj pochovávajú
spôsobom zaužívaným v ich cirkvi.
Úrad ekumenickej pastoračnej služby v OS SR (ďalej len „ÚEPS“) viedol do konca roka
2012 Ing. Mgr. Jaroslav Balocký. Zabezpečoval agendu a koordinoval vojenských duchovných.
Dbal na to, aby sa v kaplnke MO SR a na útvaroch OS SR vykonávali pravidelné pobožnosti,
a aby sa vojakom pri strate životného optimizmu poskytovala náležitá útecha.
Vojenskí duchovní EPS sa zúčastňovali zahraničných konferencií a sympózií spojených
s prednáškovou činnosťou a nadväzovali osobné kontakty s duchovnými armád NATO.
Vymieňaním skúseností a prehlbovaním svojich vedomostí sa snažia skvalitniť svoje pôsobenie
v pastorálnej činnosti.
Medzinárodnú spolupatričnosť duchovných služieb prehlbovali zahraničné služobné cesty
a stretnutia. V roku 2012 bol na metodickej pomoci pri UNFICYP na Cypre generálny duchovný.
Ústredie EPS pravidelne organizuje účasť na stretnutí protestantských vojakov vo francúzskom
Méjanes Le Clap. Obohatením boli aj zahraničné návštevy, najmä májová
návšteva
predstaviteľov vojenských duchovných ČR a USA na duchovných cvičeniach duchovných EPS
v Senci, ktorých nosnou témou bolo miesto a úloha duchovného v bojovej činnosti.

Ústredie EPS vyslalo koncom roku 2012 do operácie ISAF svojho vojenského duchovného
por. Mariana Bodollu, čím dodržalo plánované koncepčné rozhodnutie vyčlenenia jedného
duchovného EPS do misií a operácií MKM.
Za účelom posilniť duchovný rozmer príslušníkov ozbrojených zložiek a napomáhať pri
hľadaní kresťanskej orientácie, vydáva Ústredie publikáciu Diár EPS. V sledovanom období
rozdali duchovní Ústredia vojakom, policajtom a príslušníkom ZVJS 900 kusov jej štvrtej
publikácie. Do tohtoročnej verzie prispeli svojimi príhovormi náčelník GŠ OS SR a prezident PZ
SR.
Personálnu politiku Ústredia EPS riešil generálny duchovný výlučne po dohode s
predsedníctvom ERC v SR, osobitne s PhDr. Milošom Klátikom, PhD., ktorý ako generálny
biskup ECAV na Slovensku je cirkevnou autoritou pre najväčší počet duchovných EPS. S ním
aktuálne hľadal a pomáhal nachádzať koncepčné riešenie pre usporiadanie Ústredia EPS spolu s
dotknutými predstaviteľmi registrovaných cirkví. Počas roku 2012 sa uskutočnili tieto pracovné
rokovania:
V mesiaci január a február 2012 dve stretnutia za účelom získania stanoviska od riaditeľa
Úradu EPS MV SR k rozdielnemu prijatiu policajných duchovných RKC v SR.
V mesiaci marec a apríl 2012 príprava účasti a prezentácie Ozbrojených síl SR a Ústredia
EPS na III. evanjelických cirkevných dňoch v Lučenci.
V mesiaci október 2012 riešenie personálnych záležitostí - obsadenie Úradu EPS OS SR.
V mesiaci november 2012 - žiadosť por. Jána Magyara.
V mesiaci december 2012 - žiadosť o zamestnanca pre Úrad EPS GR ZVJS.
5. 12. 2012 zavítal generálny biskup ECAV na Slovensku na Odborné zhromaždenie
duchovných EPS, kde sa oboznámil s prácou jednotlivých duchovných EPS a prítomných
požehnal apoštolským pozdravom.
4.2. Ekumenická pastoračná služba v rezorte Ministerstva vnútra SR
V prostredí rezortu Ministerstva vnútra SR je činnosť duchovných postavená na osobných
kontaktoch s jednotlivými príslušníkmi Policajného zboru. Rozmanitosť tejto služby vyžaduje
dostatočné zručnosti duchovného a hlavne potrebu určitého stotožnenia sa s ľuďmi, s ktorými
pracuje. Preto popri pastorálnej starostlivosti je budovanie vzťahov dôvery a priateľstva s
príslušníkmi PZ SR aj po šiestich rokoch existencie EPS pri MV SR hlavným pilierom duchovnej
práce. Riaditeľ Ú EPS MV SR mjr. Milan Petrula konštatuje, že služba každého policajného
duchovného je na pôsobiskách v rámci rezortu Ministerstva vnútra prijímaná a akceptovaná.
Duchovní sa štrukturálne i funkčne zastabilizovali v celkovom systéme a chode rezortu.
Riaditeľ Úradu EPS MV SR však vidí aj bolestivé miesta v živote príslušníkov PZ, najmä
v ich sociálnom a rodinnom zázemí, čo má často za následok rozvrat rodinných vzťahov.
Policajti sa vo svojej práci stretávajú s recidívou kriminality, so slabou vymožiteľnosťou práva v
súdnom systéme, s často očividne nespravodlivými rozhodnutiami zo strany verejných inštitúcií i
justície. Nemožno sa čudovať, že následky tohto stavu sa prejavujú v úpadku profesijnej morálky
a ľahostajnosťou voči ľuďom aj v radoch tých, ktorí sa majú správať podľa hesla: Pomáhať
a chrániť.

Duchovná služba je teda medzi zamestnancami vo verejnom záujme, príslušníkmi
Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, ako aj Horskej záchrannej služby veľmi
potrebná. Ústredie EPS postavilo do štátnej služby pri MV SR troch evanjelických duchovných
a dve farárky z Reformovanej kresťanskej cirkvi. Z ECAV na Slovensku pracujú v EPS už druhé
štvorročné obdobie: mjr. Milan Petrula, riaditeľ Ú EPS MV SR, kpt. Ján Paciga, ktorý pracuje na
vysunutom pracovisku v Liptovskom Mikuláši a kpt. Matúš Vongrej, ktorý pôsobí na vysunutom
pracovisku vo Vranove nad Topľou. Prvé štvorročné obdobie pôsobia policajné duchovné: npor.
Jana Tabačková, na vysunutom pracovisku v Košiciach a npor. Alžbeta Lucskayová, v Lučenci.
Obe sú už zaradené do stálej štátnej služby.
Policajní duchovní sú zaraďovaní do preventívnych činností Policajného zboru SR
a vyrozumievania príbuzných o nehodách.
ÚEPS MV SR každoročne koncom septembra organizuje pre rodiny príslušníkov
a zamestnancov MV SR výstup na niektorý štít vo Vysokých Tatrách, na ktorom sa stretnú, aby
sa vzájomne telesne i duchovne posilnili. V roku 2012, na v poradí 4. stretnutí, ktoré sa konalo v
dňoch 28. - 30. 9. 2012 vystúpili na Kôprovský štít.
4.3. Ekumenická pastoračná služba v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR
Hlavným cieľom a poslaním ekumenickej pastoračnej služby Zboru väzenskej a justičnej
stráže je rozvoj duchovných hodnôt a uspokojovanie náboženských potrieb obvinených a
odsúdených v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na
výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej
len „ústav”) v súlade s osobitnými predpismi na základe dobrovoľnosti a prejaveného záujmu
obvineného alebo odsúdeného. V rámci ústavu, v ktorom má jednotlivý duchovný EPS svoje
tabuľkové miesto, je výkon duchovnej služby zabezpečovaný s dostatočnou intenzitou.
Pastoračná služba duchovných EPS sa sporadicky poskytuje aj obvineným a odsúdeným
v ostaných ústavoch, ktoré väzenskí pastori navštevujú podľa možnosti, avšak pri danom počte
(s troma) výkonnými pracovníkmi, je samozrejme ťažko obsiahnuteľná. Do portfólia
ekumenickej pastoračnej služby sa duchovná služby EPS usilovala zahrnúť i duchovnú
starostlivosť o príslušníkov a zamestnancov ZVJS a ich rodinných príslušníkov aktivitami
Ústredia EPS, napríklad organizovaním detského biblického tábora cez letné školské prázdniny.
Prostredie na výkon pastoračnej služby v ZVJS je pre každého väzenského pastora špecifické a
osobité podľa daných pomerov v ústave a tvorí rozmanitý komplex činností.
Duchovných EPS koordinuje a kontakt s Ministerstvom spravodlivosti SR a Generálnym
riaditeľstvom ZVJS zaobstaráva Úrad ekumenickej pastoračnej služby Zboru väzenskej
a justičnej stráže (ďalej len „Úrad EPS ZVJS“). Je organizačnou zložkou Generálneho
riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „ZVJS”) a sídli v Bratislave. Úrad EPS
ZVJS vedie podľa pokynov generálneho duchovného OS a OZ SR a príslušných rezortných
noriem starší duchovný mjr. Ján Šefčík. Úrad EPS ZVJS od čias svojho vzniku (1. 1. 2007)
významne prispel k etablovaniu ekumenickej pastoračnej služby v rezorte MS SR.
V roku 2012 boli Ústredím EPS podniknuté kroky pre vytvorenie ďalších miest
duchovných EPS v ZVJS. Predpoklady pre posilnenie duchovnej služby v ústavoch v oblasti
stredného Slovenska spĺňa novo vzniknuté tabuľkové miesto v Ústave na výkon väzby v Banskej
Bystrici, kde na referát duchovných služieb bol z ECAV na Slovensku vyslaný duchovný EPS.
Podľa referencií staršieho duchovného je potrebné prijať ešte jedného duchovného, ktorý by
pôsobil v oblasti západného Slovenska, konkrétne navrhuje vytvoriť tabuľkové miesto pre

väzenského pastora v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou.
Návrh staršieho duchovného Úradu EPS ZVJS predpokladá, že prijatý duchovný EPS bude
poskytovať duchovnú službu v štyroch ústavoch ZVJS, čím sa pre neho uvoľní čas pre výkon
riadiacich a administratívnych úkonov. Ústredie EPS sa však cestou Ekumenickej rady cirkví
zasadzuje o prijatie administratívneho pracovníka na Úrad EPS ZVJS, ktorý by mal na starosti
evidenciu a dohľad nad duchovnou činnosťou dobrovoľníkov z registrovaných cirkví v ústavoch.
Starší duchovný mjr. Ján Šefčík pôsobí v ústavoch západnej oblasti, ako predstaviteľ EPS
v ZVJS má okrem vlastnej pastoračnej činnosti na starosti aj koordináciu duchovných služieb pri
MS SR. Ďalší dvaja väzenskí pastori vykonávajú pastoračnú službu v ostatných ústavoch:
v Košiciach pre oblasť východ - por. Mgr. Stanislav Depta a v Sučanoch pre oblasť stred pôsobí
väzenský pastor kpt. Mgr. Milan Graus.
Duchovnú službu môže na princípe dobrovoľnosti poskytovať aj zástupca registrovanej
cirkvi, ktorý je na to písomne splnomocnený príslušným cirkevným úradom podľa osobitného
predpisu. Cirkevný úrad zodpovedá za odbornú úroveň, občiansku a morálnu bezúhonnosť
zástupcu cirkvi. Zoznam splnomocnených zástupcov cirkví a ich vstup do ústavu na základe
písomnej žiadosti schvaľuje riaditeľ ústavu. Zástupca cirkvi sa oboznámi s podmienkami vstupu
do objektu ústavu, čo potvrdí svojím podpisom, pričom rešpektuje úkony nevyhnutné na plnenie
úloh pri vstupe osôb do ústavu vyplývajúce z osobitného predpisu Zákona č. 4/2001 Z. z. Ide
najmä o písomné poučenie, ktoré sa zakladá k povoleniu vstupu a archivuje sa v súlade s
interným predpisom. Kópia poučenia sa odovzdá aj zástupcovi cirkvi. Pre dobrovoľníkov
poskytujúcich duchovnú službu vo väzenstve sa raz za dva roky v zariadení ZVJS v Omšení
pripravuje pracovno–vzdelávací seminár. V roku 2012 sa neuskutočnil. Cieľom seminára, ktorý
organizuje Slovenské väzenské spoločenstvo, je zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť
pracovníkov cirkevných organizácií prostredníctvom výmeny skúseností a doplnením si
vedomostí v problematike realizovania duchovnej služby v ústavoch.
4.4. Chronologický prehľad spoločných akcií uskutočnených duchovnými EPS v OS a OZ
SR
1. 19. januára 2012 sa konala Pietna spomienka na 43 vojakov Ozbrojených síl SR, ktorí
19. januára 2006 zahynuli tesne pred pristátím lietadla An-24 na kopci Borsó v maďarskej
obci Hejce. Zúčastnili sa jej aj predstavitelia duchovnej služby v ozbrojených zložkách
Slovenskej republiky Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, pplk. Miroslav
Táborský, generálny duchovný OS a OZ SR a predstaviteľ Cirkevnej služby Ozbrojených
síl Maďarska plukovník Tibor Berta. Príhovorom i modlitbami poukázali na skrytú
dimenziu ľudského života - večnosť. V príhovore zaznelo, že sa máme naučiť byť Pánu
Bohu vďačný nielen za dobrodenia, ale podriaďovať sa Jeho vôli aj v krízových
situáciách až do hraničných chvíľ, ktoré zažívajú ľudia pri katastrofách a osobných
tragédiách.
2. 25. januára 2012 sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konalo modlitbové
stretnutie príslušníkov OS a OZ SR ako aj zamestnancov MO SR v kaplnke sv. Juraja na
MO SR. Ekumenickú bohoslužbu uviedol generálny duchovný OS a OZ SR pplk.
Miroslav Táborský a vysvetlil tému, ktorú určili kresťania v Poľsku, na základe slov
apoštola Pavla z 1. listu Korinťanom (15, 57). Zo slova Božieho kázal biskup - ordinár
Mons. František Rábek na text z Jánovho evanjelia (12, 24): Ak pšeničné zrno, ktoré
padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

Apeloval na kresťanov z rozličných cirkví, aby o jednote nielen hovorili, ale podľa
Ježišových slov aj žili. Veriaci v Krista majú nechať v sebe odumrieť všetko, čo
zamedzuje vytvoreniu jednoty Božieho ľudu.
3. 30. januára 2012 sa dostala chudobným Afgancom v provincii Uruzgan humanitárna
pomoc zo Slovenska, ktorú iniciovalo Ústredie EPS. Evanjelická diakonia na Slovensku v
spolupráci s rezortom obrany, slovenskými príslušníkmi Provinčného rekonštrukčného
tímu v Tarin Kowte a koaličnými partnermi z USA a Austrálie dodala chudobnej
komunite
Kuchi
500
spacích
vakov.
4. 25. - 26. januára 2012 mali odborné zhromaždenie Duchovní EPS, na ktorom boli
oboznámení s vyhodnotením plnenia úloh EPS za rok 2011 a zhodnotili svoje aktivity.
Duchovní mali zároveň vysvetlené zásady plánovania, riadenia a plnenia úloh Ústredia
a po ňom im starší kaplán Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši por. Viktor Sabo audiovizuálnou formou priblížil svoje pôsobenie v júnovej
rotácii (2011) misie ISAF v Afganistane.
5. 23. februára 2012 sa pri odovzdaní nového automobilového rebríka do užívania
Hasičského a záchranného zboru v Bardejove prítomným hasičom prihovoril policajný
duchovný ekumenickej pastoračnej služby kpt. Matúš Vongrej spolu s rímskokatolíckym
hasičským duchovným por. Marcelom Senderákom. Vo svojom príhovore poukázal na
Ježiša Krista, ktorý sa stal mostom medzi nebom a zemou a ocenil tak službu hasičov.
Prostredníctvom nového rebríka budú môcť hasiči zasahovať až do výšky 39 metrov.
Rebrík v hodnote 650 000 € kúpilo ministerstvo vnútra z prostriedkov povinného
zmluvného poistenia.
6. 5. marca 2012 si pri 70. výročí úmrtia hlavného vojenského kaplána medzivojnového
Československa generála Mons. Metoda Kubáňa uctili pamiatku jeho mučeníckej smrti
v jeho rodnej obci Horná Bečva na Morave zástupcovia vojenskej duchovnej služby na
Slovensku plk. Mons. František Počurek, generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR a
generálny duchovný OS a OZ SR pplk. Miroslav Táborský. Účasťou na slávnostnej
spomienke v kostole sv. Jana a Pavla a pri pomníku hrdinského generála duchovnej
služby vyjadrili obdiv a uznanie významnej osobnosti našej spoločnej duchovnej
a vojenskej histórie.
7. 7. marca 2012 bol do ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených zboroch SR v
Košiciach inštalovaný kazateľ Bratskej jednoty baptistov v Slovenskej republike (BJB)
por. Mgr. Stanislav Depta. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených
silách SR a ozbrojených zboroch SR si zároveň pripomenulo 6. výročie svojho vzniku.
Inštalačnú slávnosť väzenskému pastorovi pripravil vo svojich priestoroch zbor BJB
v Košiciach. Do ZVJS ho inštaloval predseda Rady BJB RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc. a
menovací dekrét duchovnému EPS odovzdal generálny duchovný pplk. Miroslav
Táborský.
8. 14. marca 2012 navštívil biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Milan
Krivda v rámci pastorálnej starostlivosti o duchovných ECAV na Slovensku pôsobiacich
na území Západného dištriktu Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ

SR. V rozhovore s generálnym duchovným pplk. Miroslavom Táborským sa živo
zaujímal o prácu evanjelických duchovných v ozbrojených zložkách SR a pracovníkov
Ústredia EPS oboznámil s aktuálnou situáciou v cirkvi.
9. 22. – 29. marca 2012 v rámci metodickej pomoci pri rotácii príslušníkov jednotky MS
OSN UNFICYP navštívil generálny duchovný OS a OZ SR pplk. Miroslav Táborský
mnohonárodný kontingent na Cypre. Počas nej generálny duchovný absolvoval pracovné
stretnutia s vojenskými i cirkevnými hodnostármi a navštívil pre kresťanov pamätné
miesta spojené s pôsobením apoštola Pavla. Arcibiskup Pravoslávnej cirkvi Cyperskej
republiky vladyka Chrisostomos prijal za účasti slovenskej veľvyslankyne PhDr. Anny
Tureničovej, PhD. slovenskú vojenskú delegáciu. Pri audiencii bol prítomný hlavný
predstaviteľ duchovnej služby Národnej gardy Cyperskej republiky Ioannis Ioannou,
ktorý delegáciu sprevádzal a objasnil fungovanie duchovnej služby vo svojej krajine.
Zároveň účastníkom ukázal priestory novootvoreného múzea Pravoslávnej cirkvi.
10. 4. mája 2012 sa v Bratislave pri príležitosti 93. výročia tragického úmrtia generála
Milana Rastislava Štefánika zišli predstavitelia MO SR, Ozbrojených síl SR, Nadácie M.
R. Štefánika, zástupcovia diplomatických zborov a mesta Bratislavy na spomienkovej
slávnosti pri jeho pamätníku na nábreží Dunaja. Na spomienkovom akte sa prihovoril
generálny duchovný OS a OZ SR pplk. Miroslav Táborský, ktorý vo svojom prejave
vyzdvihol jeho zásluhy a účastníkom zhromaždenia pripomenul, aby sa usilovali o slávu
a česť, ktorá prichádza z hora. Boh ju dáva všetkým, ktorí sa namáhajú a bojujú o
spravodlivosť a slobodu pre svojich blížnych bez ohľadu na to, že musia neraz ísť cestou
utrpenia a obetí.
11. 30. apríla 2012 sa v Ústave na výkon trestu pre mladistvých v Sučanoch konal
duchovný seminár, na ktorom mladým chlapcom zbaveným osobnej slobody hovorili o
možnostiach nového začiatku a kresťanskej ceste skúsení misijní pracovníci
menšinových cirkví. Nad témou: O princípoch vypočutých modlitieb sa zamýšľalo 80
odsúdených mladistvých. Prednášku viedol Kornelius Nowak, misionár zo Švédska,
ktorý je autorom viacerých kníh s problematikou života vo väzniciach a má bohaté
skúsenosti s misijnou prácou s odsúdenými. Do väznice s ním zavítali aj ďalší
pracovníci Misie Jonáš: Petr Novotný, prekladateľ náboženskej literatúry a dvaja
kazatelia - evanjelizátori František Kolesár a Ján Greš. Po vystúpení pracovníkov misie
došlo k dialógu s mladistvými odsúdenými o možnosti nového duchovného života.
Misionári sa s väzenským pastorom kpt. Mgr. Milanom Grausom dohodli o pokračovaní
seminárov s duchovnou tematikou.
12. 9. mája 2012 v súlade s plánom kontrolných návštev zavítal generálny duchovný
ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pplk. Miroslav Táborský sprievode riaditeľa
Úradu EPS MV SR mjr. Milana Petrulu na Okresné riaditeľstvo PZ SR v Lučenci, ktoré
je miestom pôsobenia policajnej duchovnej EPS npor. Alžbety Lucskayovej. Na OR PZ
SR ich privítal riaditeľ mjr. Ing. Igor Slovák. V diskusii s generálnym duchovným
rozobrali možnosti duchovnej služby v regióne. Pracovná návšteva duchovných
predstaviteľov pokračovala rozpravou o pripravovaných III. evanjelických cirkevných
dňoch a obhliadkou tých priestorov mesta Lučenec, v ktorých sa koncom júna pripravujú
podujatia s medzinárodnou účasťou zahraničných Slovákov.

13. 15. - 17. 5. 2012 sa konali duchovné cvičenia, ktoré zorganizovalo Ústredie ekumenickej
pastoračnej služby v OS SR a OZ SR pod vedením generálneho duchovného pplk.
Miroslava Táborského v zariadení Ministerstva vnútra SR na Slnečných jazerách v Senci.
Na formačnom a vzdelávacom stretnutí duchovných a zamestnancov ekumenickej
pastoračnej služby sa zamýšľali nad etickým a charakterovým profilom človeka v
uniforme s dôrazom na nositeľa kresťanskej zvesti. Hlavným prednášateľom bol Mgr.
Ľubomír Batka, PhD., dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, ktorý
v úvode načrel do filozofie etiky a neskôr prakticky rozobral cnosti: čistotu, vernosť a
lásku v prostredí ozbrojených zložiek SR. Prezentáciu duchovných služieb z USA a
Českej republiky vykonali pplk. Steve Peck, riaditeľ vzdelávacieho inštitútu pre
vojenských kaplánov v Európe a inštruktor pre kaplánov odchádzajúcich do misií
v Afganistane a hlavný kaplán AČR plk. Ján Kozler so svojím zástupcom mjr.
Jaroslavom Knichalom. Zástupcovia obidvoch duchovných služieb zo zahraničia prispeli
ku lepšiemu pochopeniu budúcich úloh EPS ako aj hľadaniu optimálnej metódy
efektívneho pôsobenia duchovnej služby v silových rezortoch SR.
14. 18. mája 2012 prijal predstaviteľov Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v
Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR pplk. Miroslava Táborského a
kancelára Jána Ondrejčina náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky generálporučík Ing. Marián Áč, PhD. Účelom spoločného stretnutia bolo
oboznámiť náčelníka so stavom duchovnej služby v ozbrojených silách a na Akadémii
gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Generálny duchovný ponúkol
pastoračnú starostlivosť pre Čestnú stráž prezidenta Slovenskej republiky a útvarom v
podriadenosti VKP SR, čo generálporučík Marián Áč s radosťou uvítal. Pri tejto
príležitosti generálny duchovný informoval náčelníka VKP SR aj o koncepcii
rozmiestnenia duchovných na jednotlivých útvaroch OS SR. Hlavným koncepčným
zámerom pastoračnej služby pre vojakov je zefektívnenie práce duchovných s cieľom
dosiahnuť vyšší účinok poskytovaných služieb a pastoračnej starostlivosti.
15. 28. – 29. mája 2012 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR
v Lučenci prednášky na témy: trestné právo, šikanovanie, počítačová kriminalita a sekty.
S cieľom prevencie mládeže pred nástrahami modernej doby prispela ôsmymi
prednáškami na štátnom Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy npor. Alžbeta
Lucskayová, policajná duchovná ekumenickej pastoračnej služby. Poukázala na rozdiely
medzi cirkvami a sektami, vysvetlila vznik a charakteristiku siekt, pričom u
najpočetnejších siekt vysvetlila nebezpečenstvá, ktoré znamenajú hrozbu straty integrity
pre mladých ľudí. Prednášky mali medzi študentmi dobrý ohlas, lebo boli spestrené
obrazovou prezentáciou.
16. 28. – 29. mája 2012, v posledný májový víkend, sa na Akadémii ozbrojených síl gen.
Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši konalo stretnutie kresťanských
manželských rodín profesionálov. Pod vedením staršieho kaplána npor. Mgr. Viktora
SABA sa stretlo spoločenstvo rodín pod názvom „Láska nikdy neprestane“ (1. Kor.
13,8). Podujatie uviedol biblickým zamyslením vojenský duchovný por. Ján Magyar.
Prítomní si vypočuli prednášku pplk. PaedDr. ThDr. Stanislava Šverhu, PhD., O

manželskej
jednote
v
nejednotnej
spoločnosti.
Ranné zamyslenie vo vojenskej kaplnke viedol Ing. Mgr. Jaroslav Balocký, pplk. v. v.
Predsedkyňa Občianskeho združenia Obrúčka Mgr. Janka Straková, PhD. mala
prednášku O základných negatívach v manželskej komunikácii.
17. 4. júna 2012 zavítal generálny duchovný OS SR a OZ SR pplk. Miroslav Táborský v
sprievode riaditeľa správy Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Milana Gajdoša a
riaditeľa Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR Jaroslava Balockého na
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR. Cieľom pastoračnej návštevy bola vizitácia dekanátu
ekumenickej pastoračnej služby veliteľstva. Pravoslávny duchovný, dekan vojenského
dekanátu, major Marek Ignacik oboznámil predstaviteľov ekumenickej pastoračnej
služby s rozsahom činností dekanátu, stanovenými úlohami a stavom ich plnenia.
Návštevu prijal veliteľ vzdušných síl generálmajor Martin Babiak a predstavil jej úlohy
vzdušných síl so zameraním na NATINADS, domáci a zahraničný krízový manažment.
O činnosti pravoslávneho duchovného sa vyjadril s uznaním a vyslovil presvedčenie, že
spolupráca s ekumenickou pastoračnou službou bude naďalej progresívne napredovať.
Predstavitelia EPS navštívili aj leteckú základňu v Sliači, kde ich privítal veliteľ
plukovník Vladimír Lisý a jeho zástupca pplk. Martin Hronec. Podali im informácie o
leteckej základni. Delegácia si prezrela priestory predletovej prípravy pilotov, leteckú
techniku a letecký trenažér MiG-29 a L-39.
18. 9. júna 2012 sa v Trenčíne konalo podujatie Beh pre život. V roku 2012 si organizátori
dali smelé predsavzatie, vyzbierať 85 000 Euro na zakúpenie prístrojov pre
onkologických pacientov. Ak by v Trenčíne, po Bratislave, Prešove, Žiline a Nitre, bežal
bežec so štartovným číslom väčším ako 14 000, méta by bola dosiahnutá. A to sa na
záver registrácie, teda do štartu, aj podarilo. V Trenčíne, napriek všetkým nepriaznivým
poveternostným podmienkam, podporilo humánny projekt tucet vojakov z Veliteľstva síl
výcviku a podpory v Trenčíne.
19. 19. - 26. júna 2012 sa konalo Medzinárodné stretnutie protestantských vojakov v
Méjannes le Clap v južnom Francúzsku, ktoré je od roku 1951 jedinečnou príležitosťou
obnovy a rastu vo viere pre vojenských kresťanov z viac ako 20 krajín sveta vrátane
Slovenska. 61. stretnutie, ktorého téma bola: VIERA A NÁSILIE, sa nieslo v znamení
440. výročia smutne známeho veľkého náboženského krviprelievania vo Francúzsku,
ktoré dostalo názov „Bartolomejská noc.“ Slovenská delegácia spolu so slovinskou
organizovala bohoslužobné zhromaždenie hneď v prvý deň. Večer boli pre účastníkov
pripravené stoly z tradičných jedál zúčastnených národov. Účastníci sa tiež vybrali na
historické miesta pôsobenia hugenotov v južnom Francúzsku, v blízkosti hradiska Le
Poët Laval. Stretnutie v atmosfére rozjímania a osláv umožnilo účastníkom objaviť a
prehĺbiť etické, morálne a duchovné hodnoty v zmysle zachovania vernosti biblickým
princípom, ako aj možnosť ich aplikácie na každodenné problémy a praktické stránky
vojenského života.
20. 29. júna – 1. júla 2012 sa konali III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci (III. ECD), ktoré
majú za cieľ ukázať rozmanitý duchovný život plynúci z evanjelickej tradície. Ozbrojené
sily a ozbrojené zbory SR dostali priestor k svojej prezentácii, ktorou poukázali na
humanitný rozmer silových rezortov štátnej správy. Ozbrojené sily pomohli pri

zabezpečení a obsluhe obedňajšieho občerstvenia a informačnou i náborovou aktivitou
regrutačného stánku. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a
ozbrojených zboroch SR (Ústredie EPS) pripravilo na III. ECD výstavu fotografií
humanitárnych projektov realizovaných Slovenskou republikou v Afganistane a Kosove
nazvanú: Očami srdca. Na veľkoplošných fotografiách dalo do pozornosti verejnosti
charitatívne projekty, ktoré iniciovalo Ústredie EPS a boli realizované na základe
spolupráce Ministerstva obrany SR a Evanjelickej diakonie. Popri výstave sa mohli
návštevníci festivalu oboznámiť s prácou profesionálnych vojakov a zamestnancov
ozbrojených síl SR ako aj s činnosťou vojenských a policajných duchovných v
ekumenickej pastoračnej službe prostredníctvom projekcie. Festivaloví hostia a
evanjelickí kresťania mali tiež možnosť umeleckého vyžitia pri počúvaní náboženských
piesní cirkevných hudobných telies, medzi ktorými vynikol repertoár piesní v podaní
Hudby MV SR.
21. 5. júla 2012 sa evanjelici a kalvíni zišli na zrúcaninách hradu Branč, kde sa popri uctení
pamiatky martýrov väznených za čias protireformácie pripojili k otvoreniu jubilejného
roka sv. Cyrila a Metoda na Slovensku. Tohto roku bol slávnostným kazateľom dp.
biskup Sliezskej evanjelickej cirkvi v Českej republike Jan Waclawek, ktorý svoj
príhovor založil na známom biblickom texte zo Skutkov apoštolov o uväznení a
vyslobodení
apoštolov
Pavla
a
Sílasa
vo
Fillipis.
K dôstojnému priebehu slávnosti prispieva už takmer tradičná účasť Čestnej stráže OS
SR, terajších i bývalých príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, členov
Klubu vojenských veteránov a Zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne. V
programe slávnosti účinkoval majster slova Juraj Sarvaš, po ktorom vystúpil s
duchovným prejavom generálny duchovný OS SR a OZ SR pplk. Miroslav Táborský.
22. 6. - 15. júla 2012 sa pod gesciou Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva
vnútra SR organizoval detský biblický tábor na chorvátskom ostrove Hvar. Tábor pre deti
príslušníkov Polície, Hasičského a záchranného zboru a civilných zamestnancov rezortu
vnútra sa konal neďaleko mesta Stari Grad. Zamyslenia nad Božím slovom boli striedané
kúpaním sa v mori, výletmi do okolia, spoločnými hrami a súťažami. Duchovno biblické vzdelávanie viedli policajní duchovní npor. Mgr. Jana Tabačková a kpt. Mgr.
Matúš
Vongrej.
Vďaka policajnému splnomocnencovi v Chorvátsku plk. Mgr. Michalovi Kopčíkovi a
riaditeľovi ÚEPS MV SR mjr. Mgr. Milanovi Petrulovi sa podarilo pre deti zabezpečiť aj
stretnutie s Chorvátskou políciou, na ktorom bola účastná aj dvojčlenná slovenská
policajná hliadka z Makarskej a tiež jeden taliansky policajt.
23. 20. augusta 2012 sa konal detský biblický tábor vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej
Šírave, ktorý pre deti profesionálnych vojakov a zamestnancov v štátnej službe
každoročne organizuje Ústredie EPS. V roku 2012 bol detský biblický tábor zameraný na
posilnenie kresťanského povedomia v duchu ekumenických zásad formou prezentácie
lekcií z biblických príbehov prispôsobených vnímaniu detí. Mladí účastníci tábora mali
možnosť kúpania, člnkovania, ako aj iných športových aktivít, pri ktorých mohli
poznávať flóru a históriu Zemplína. Vojenskí duchovní por. Vlasta Kovaľová a por. Ján
Magyar sa v spolupráci s kresťanskými animátormi Vojtechom Sirkovským, Andrejom
Ďatelinkom a Erikou Chrappovou podieľali na duchovnom zabezpečení programu pre 77

účastníkov tábora. V rámci 10 dňového programu deti navštívili Jasovskú jaskyňu,
Morské oko, Vinianské jazero.
24. 25. augusta 2012 sa stretli na pietnej spomienke v Leopoldove bývalí politickí väzni zo
Slovenska a Českej republiky spolu so solidárnymi ľuďmi z občianskej spoločnosti. Na
archijerejskej svätej liturgii vo Farskom kostole sv. Ignáca v Leopoldove si osobitne
spomenuli na dvoch politických väzňov, vladyku Pavla Gojdiča a Metoda Dominika
Trčku. Účastníci spomienky sa s pietou pristavili nielen pri pamätnej tabuli
nespravodlivo väznených spojenou s návštevou bývalého väzenského cintorína, ale si
uctili aj obete leopoldovskej vzbury z roku 1990 pri tabuli venovanej väzenským
pracovníkom zahynutým pri výkone svojej služby v tomto ústave. Generálny duchovný
ozbrojených síl a ozbrojených zborov podplukovník Miroslav Táborský vo svojom
prejave vyjadril solidaritu so všetkými nespravodlivo trpiacimi.
25. 28. - 30. septembra 2012, sa konalo stretnutie rodín pri celoslovenskom policajnom
a hasičskom výstupe vo Vysokých Tatrách. V roku 2012 to bol už 4. výstup, s cieľom
zdolať Kôprovský štít. Spoločné stretnutie dáva mnoho príležitosti k novým kontaktom,
priateľstvám, k prežitiu pekných spoločných chvíľ. Začalo v rekreačnom zariadení MV
SR Kremenec v Tatranskej Lomnici, kde riaditeľ Úradu EPS MV SR mjr. Milan Petrula
sa zamyslel nad duchovným rozmerom stretnutia, v ktorom minulé ročníky – počnúc
Kriváňom v roku 2009 až po Jahňací štít v roku 2011. Členovia Horskej záchrannej
služby oboznámili účastníkov s okolím, opísali končiare a štíty a ukázali staré
voľakedajšie turistické chodníky. Na druhý deň po výstupe sa účastníci stretli v kostole v
Tatranskej Lomnici, v ktorom si domáci veriaci pripomínali 110. výročie posvätenia
chrámu.
26. 22. - 26. októbra 2012 sa riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR Ing.
Mgr. Jaroslav Balocký a starší kaplán Multifunkčného práporu Hlohovec por. Ján
Magyar zúčastnili medzinárodnej konferencie vojenských duchovných v Berlíne na
tému: "Vojaci späť z Afganistanu." Prednášajúci z civilnej, vojenskej i duchovnej sféry
vo svojich prednáškach načrtli rozmanitý pohľad na operáciu ISAF v Afganistane. Celou
konferenciou sa niesla myšlienka ako efektívne poskytnúť duchovnú starostlivosť
vojakom, ktorí zažili traumatické zážitky počas svojho nasadenia. Vojaci z nemeckého
Bundeswehru a z armády USA trpia častými psychickými chorobami, depresiou a
posttraumatickými stresovými poruchami. Po návrate z misie sa vyskytujú medzi
veteránmi problémy s integráciou do spoločnosti a rodiny. Bežnou realitou je aj výskyt
samovrážd. Vojenskí kapláni sa snažia svojou službou pomáhať predchádzať spomenuté
choroby a poruchy. V diskusii odzneli zaujímavé pohľady a prístupy jednotlivých
vojenských duchovných na riešenie spomenutých problémov.
27. Koncom októbra 2012 pripravilo Okresné riaditeľstvo PZ Košice v spolupráci
s policajnou duchovnou EPS npor. Janou Tabačkovou preventívnu akciu pod názvom:
Bezpečná jeseň. Pri návšteve domovov dôchodcov v Košiciach sa príslušníci OR PZ
Košice zamerali na praktickú stránku obrany proti rôznym druhom násilia a na
podnietenie ostražitosti voči podvodníkom, ktorí neraz využívajú sofistikované spôsoby
presvedčovania. Zároveň stretnutie s osobami tretieho veku využila policajná duchovná

na povzbudenie. Preventívnej akcie sa zúčastnilo približne 90 dôchodcov.
28. 27. októbra 2012 zorganizovali profesionáli a dobrovoľníci Horskej záchrannej služby
na symbolických cintorínoch stretnutia so širokou verejnosťou pri príležitosti pamiatky
zosnulých. Spomienky na obete hôr sa konali v Západných Tatrách na symbolickom
cintoríne v Žiarskej doline a v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline na symbolickom
cintoríne na vrchu Ostredok dňa 3. novembra 2012. Na obidvoch podujatiach viedli
ekumenickú pobožnosť evanjelickí a katolícki duchovní MV SR, za Úrad ekumenickej
pastoračnej služby MV SR sa prihovoril a liturgiou poslúžil policajný duchovný kpt. Ján
Paciga. V príhovore poukázal na slová 121. žalmu: „Pozdvihujem si oči k vrchom:
Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorí učinil nebo i zem.“ V
modlitbe poďakoval Pánu Bohu za ochranu a pomoc na horách, i za to, že aj skrze
horských záchranárov pomáha ľuďom v núdzi a prosil o potešenie a nádej pre
pozostalých, ktorí na horách prišli o svojich blízkych. Vyjadril tiež poďakovanie všetkým
horským záchranárom, ktorí s nasadením vlastného života pomáhajú ľuďom a zachraňujú
ich životy a zdravie.
29. 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva, po ktorej podpísali
v upravenom železničnom vagóne vo francúzskom Compiégne predstavitelia Dohody a
Trojspolku prímerie, čím sa ukončila Prvá svetová vojna. Tento deň bol zároveň
vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Každý rok 11. 11. sa rozozvučí nad mestom
Rovereto takzvaný Zvon mieru vyrobený zo zbraní a munície, ktoré zostali na bojisku v
okolitých horách. Nakoľko tento rok pripadol dátum 11. 11. na nedeľu, spomienkový
pietny akt vzdania úcty vojnovým veteránom na trenčianskom vojenskom cintoríne z 1.
sv. vojny pri srbskej kaplnke sa konal v pondelok, so začiatkom o 11 hod. a 11 minúte.
Na úvod i na záver pietnej spomienky zaznala zvuková nahrávka Zvona mieru z Rovereta
a známa pieseň z flámskych polí v anglickom origináli aj v slovenskom preklade.
Spomienkový akt pripravil Klub vojenských veteránov a Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov v Trenčíne. Riaditeľ Úradu EPS OS SR Jaroslav Balocký vo
svojom príhovore hovoril o vzniku a histórii tradície sadenia ruží v nových Lidiciach,
ktorá sa stala symbolom zmierenia.
30. 23. novembra 2012 prišiel na slávnostný nástup vyprevadiť vojakov 19. rotácie ISAF
Afganistan v Rožňavskom raketometnom oddiele generálny duchovný ozbrojených síl a
ozbrojených zborov SR pplk. Miroslav Táborský. V krátkom príhovore pred odchodom
do vojnou poznačenej krajiny povzbudil vojakov Božím slovom, ktoré bolo povedané
Mojžišovi: „Ja budem s tebou!“ a v modlitbe ich vložil do ochrany Trojjediného Pána
Boha. Zároveň sa rozlúčil so svojim kolegom kpt. Marianom Bodollom, ktorý sa bude
pastorálne starať o slovenských vojakov na základni Camp Nathan Smith a Tarin Cowt
v Afganistane počas trvania 19. rotácie ISAF Afganistan. So spomenutým evanjelickým
farárom sa rozlúčil aj biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku dp. Milan Krivda,
ktorý mu udelil požehnanie na cestu so želaním šťastného návratu jemu i všetkým, ktorí
spolu s ním odlietajú na zahraničnú misiu.
31. 25. novembra 2012 zorganizovala duchovná služba Akadémie ozbrojených síl generála
M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši pietnu pobožnosť na kopci Háj - Nicovô pri

pamätníku postavenom na pamiatku 1368 vojakom 1. Československého armádneho
zboru padlým počas 2. svetovej vojny. Účastníci spomienky si pri blížiacej sa spomienke
na zosnulých prišli nielen uctiť pamiatku obetiam vojny, ale sa tiež utvrdiť v kresťanskej
viere. Úvodné slovo mal npor. Viktor Sabo, starší kaplán AOS, ktorý zarecitoval báseň
od Andreja Hajduka, modlitbu predniesol policajný duchovný EPS kpt. Ján Paciga a
spevom žalmu poslúžil príslušník colnej služby mjr. Ing. Ján Blana. Kázal pplk. PaedDr.
ThDr. Stanislav Šverha, PhD., duchovný Ordinariátu v OS a OZ SR. V príhovore
prorektora pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Jozefa Puteru, CSc. bolo konštatované, že
takéto stretnutia majú svoj hlbší význam, lebo človek si pri nich uvedomí univerzálnosť
ľudského bytia.
32. Tretia novembrová nedeľa je na celom svete venovaná pamiatke obetí dopravných
nehôd. Pri tejto príležitosti duchovní ekumenickej pastoračnej služby v polícii
zorganizovali pietne bohoslužby po celom Slovensku. V Lučenci sa konala bohoslužba v
starobylom evanjelickom kostole. Účastníkov privítal a úvodnú modlitbu predniesol
miestny evanjelický farár Ján Rajtók. Policajná duchovná npor. Alžbeta Lucskayová v
kázni spomenula biblický príbeh z misijnej cesty apoštola Pavla, na ktorej stroskotala
jeho loď. Keď sa zdalo, že je všetko stratené, viera apoštola Pavla zachránila
spolucestujúcich. Pri spomienke na tých, ktorí svoje životy stratili v dopravných
autonehodách, máme mať nádej, že viera vo vzkriesenie nás raz všetkých dovedie k
záchrane. Po kázni sa v mene reformovaného cirkevného zboru pomodlil farár István
Miklós, v mene rímskokatolíckej cirkvi farár Jozef Motýľ a v mene evanjelickej cirkvi
kaplán Dušan Vaňko. Štatistické údaje o nehodovosti prečítala por. Mgr. Perla Slováková
z Okresného inšpektorátu dopravnej polície. Povzbudzujúce je, že podľa polície počet
smrteľných nehôd za rok klesá. Na ekumenickej bohoslužbe bola aj primátorka mesta
Lučenec PhDr. Alexandra Pivková. Pietnou organovou hrou sprevádzal bohoslužbu
absolvent Akadémie umenia v Banskej Bystrici reformovaný farár zo Slavca Miklós
Nyéky.
33. V tretiu novembrovú nedeľu bola ekumenická pietna spomienka aj v Prešove.
Spomienku zorganizoval a zvesťou Božieho slova poslúžil policajný duchovný
ekumenickej pastoračnej služby kpt. Matúš Vongrej. Sviečky pripomínajúce svetlo sveta
Ježiša Krista zapálil policajný duchovný Vikariátu MV SR mjr. Marek Storoška, ktorý
tiež poslúžil liturgiou. Prítomným sa prihovoril a štatistiku prečítal riaditeľ Krajského
dopravného inšpektorátu pplk. Miroslav Vasiľko. Na spomienke sa zúčastnili aj
zdravotnícki záchranári, ktorých reprezentoval zástupca firmy Falck Záchranná, a. s.
Hasiči prišli na čele s riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
kpt. Martinom Václavekom. Policajtov viedol zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva
PZ plk. František Leško.
34. V tretiu novembrovú nedeľu, teda v deň pamiatky obetí dopravných nehôd, zorganizoval
Úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR (ÚEPS MV SR) centrálnu
spomienku na obete dopravných nehôd na Slovensku v mieste pôsobenia policajného
duchovného
kpt.
Jána
Pacigu
v
Liptovskom
Mikuláši.
Služby Božie sa konali v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v
Liptovskom Mikuláši v hlavnom kostole, kde bol kazateľom riaditeľ ÚEPS MV SR mjr.
Milan Petrula. Liturgovali domáci farár Marian Bochnička a vojenský duchovný npor.

Viktor Sabo z AOS gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš. Dôstojnú atmosféru
umocnila aj Hudba MV SR a čestná stráž Policajného zboru SR. Prítomní boli aj
zástupcovia Prezídia PZ, Prezídia Hasičského a záchranného zboru, ako aj riaditelia
krajských a okresných riaditeľstiev uvedených zložiek MV SR, náčelníci Mestskej
polície a Horskej záchrannej služby, zástupcovia rýchlej zdravotnej pomoci, policajti,
hasiči, horskí záchranári, ďalší vzácni hostia a široká verejnosť. Po príhovore kpt. Jána
Pacigu a prečítaní štatistiky dopravnej nehodovosti zapálili predstavitelia prítomných
ozbrojených a záchranárskych zborov sviečky ako symbolický akt spomienky na obete
dopravných nehôd na Slovensku a riaditelia krajských riaditeľstiev sa prihovorili
prítomnému zhromaždeniu. Prítomní sa rozišli so želaním, aby ich na cestách aj inde
ochraňoval a sprevádzal Trojjediný Pán Boh.
35. V Košickom kraji si v tretiu novembrovú nedeľu pripomenuli Deň obetí dopravných
nehôd v reformovanom kostole na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Na spoločnej
bohoslužbe, na ktorej kázala npor. Jana Tabačková sa zišli okrem veriacich aj
zástupcovia Krajského riaditeľstva PZ Košice a Strednej odbornej školy PZ. Policajná
duchovná ekumenickej pastoračnej služby sa v kázni zamýšľala nad podobenstvom Pána
Ježiša O milosrdnom samaritánovi. Pripomenula, že v živote ľudí sa stávajú nešťastné
udalosti, voči ktorým sú bezmocní. Zlo vstúpi neraz do života človeka náhle, podobne
ako bol napadnutý pocestný v podobenstve. Práve preto je dôležité, aby bol blízko
niekto, kto je ochotný pomôcť. V podobnej pozícii sa nachádzajú policajti, hasiči a
záchranári. Vďaka ich včasnému zásahu bude menej obetí a smútku.
36. 5. decembra 2012 sa duchovní ekumenickej pastoračnej služby na svojom adventnom
stretnutí pripojili k aktivitám konaným na Slovensku z príležitosti 1150. jubilea príchodu
slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Na odbornom
zhromaždení vo Svätom Jure si vypočuli prednášku o dobovom pozadí solúnskych
bratov sv. Cyrila a Metoda a o politickej situácii vtedajšieho kresťanského sveta od prof.
ThDr. Jána Šafina, PhD. dekana Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove.
Zamestnanie uviedol pravoslávny duchovný mjr. Marek Ignacik, ktorý vo svojom
príhovore podčiarkol pôstny význam adventu a vysvetlil dôvody krízy medziľudských
vzťahov, ktoré majú svoju príčinu v absencii skutočnej lásky a vyzval zúčastnených k
odpúšťaniu. Stretnutie duchovných EPS pozdravil aj predseda Ekumenickej rady cirkví v
SR a generálny biskup ECAV na Slovensku dp. Miloš Klátik s manželkou Oľgou a
poďakoval duchovným EPS za službu v prospech príslušníkov ozbrojených zložiek ako
aj jednotlivých registrovaných cirkví.
Na tomto mieste boli spomenuté len podujatia, o ktorých malo Ústredie prostredníctvom
podaných informácii známosť. Okrem nich duchovní EPS pôsobili vo svojich miestnych zboroch
a náboženských obciach podľa potrieb vysielajúcich cirkví.

4.5. 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. Náklady na činnosť za rok 2012
celkom 113 721,46 eur ( v roku 2011 - 145 809,- 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 2012.

Na 1. zasadnutí kolégia ministra obrany SR, ktoré sa konalo 17.1.2012, bol prerokovaný
a následne schválený materiál „Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2012“, spisom č.
p.: SEFIM-1-29/2012-ORPTR bol doručený rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok
2012 určený pre rozpočtového disponenta 3. stupňa: R802-840 Ústredie ekumenickej pastoračnej
služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky vo výške 154 492 €
v kategórii bežných výdavkov, z toho:
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 80 832 €
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
29 002 €
630 –Tovary a služby
36 638 €
640 –Bežné transfery
8 020 €
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.:
SEFIM-75-6/2012. Rozpočtovými opatreniami uvedenými v bode 5.2, boli záväzné ukazovatele
v priebehu roka znížené na konečných 116 196 €. Celkovo možno hodnotiť, že v rámci možností
a úprav rozpočtu organizácia dodržiavala čerpanie v kategórii 630 v súlade so spracovaným
plánom výdavkov.
Túto oblasť hodnotím ako splnené dobrým spôsobom.

5.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených žiadosti, bolo realizovaných celkom 11 rozpočtových
opatrení, z toho 4 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/ORL-2012/01 – rozpis záväzných ukazovateľov na základe spisu č.p.: SEFIM1-29/2012-ORPTR.
- RO02-49/001-2012/06 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-78-66/2012 z dôvodu
zníženia výdavkov o 3 000 € v kategórii 630 presunom v prospech OS SR pre organizáciu
61. stretnutia vojakov vo Francúzsku.
- RO02-49/002-2012/08 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-78-97/2012 z dôvodu
zníženia výdavkov v kategórii 610, 620 o 27 454 € z dôvodu mierovej nedoplnenosti pfv.

RO02-49/003-2012/10 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-78-149/2012 z dôvodu
zníženia výdavkov na príspevok na bývanie (mierová nedoplnenosť) o 3 384 €
v kategórii 640.
- RO02-49/004-2012/11 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-78-169/2012 úpravy
RPP zo 630 na 620 z dôvodu nedoplatkov ročného zúčtovania poistného na verejné
zdravotné poistenie za rok 2011.
- RO02-49/005-2012/11 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-78-186/2012 z dôvodu
zníženia výdavkov o 80 € v kategórii 610,620.
- RO02-49/006-2012/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-78-216/2012 z dôvodu
zníženia nevyužitých prostriedkov o 4 378 € v kategórii 630,640.
- VRO02-49/001-2012/08, VRO02-49/002-2012/10, VRO02-49/003-2012/12, VRO0249/004-2012/12- 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.
154 492
116 196
113 721,46
97,87
80 832
29 002
36 638
8 020
-

60 565
22 535
29 634
3 462
-

60 168,33
22 214,69
27 876,57
3 461,87
-

99,35
98,58
94,07
99,99
-

Celkové čerpanie k 31.12. 2012 bolo 97,87 %
Celkové percento čerpania k schválenému pôvodnému rozpočtu by bolo 75,06 %. v kategórii
610 –74,43 %, 620 – 76,59 %, 630 – 82,87 %, 640 – 43,16 %.
Výdavky na zahraničné aktivity – zahraničné služobné cesty RPP 631002 boli čerpané vo výške
2 073,81 €. 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-

náboženskou prezentáciou OS SR a Slovenskej republiky. Nedočerpanie pridelených
prostriedkov z dôvodu mierovej nedoplnenosti pfv Ústredia.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 Organizačná štruktúra Ústredia k 31.12.2012

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 31.12.2012 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 31.12.2012:
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

2012
Plán
Skut
Plán
Skut

1440
1382
80
122

Plán

1

Skut

1

Plán

17

Skut
Plán
Skut
Plán
Skut

31
110
108
1648
1644

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 2012 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 2012 sa uskutoční dňa 6.5.2012 o 09:00 hod. v priestoroch spoločnej
zasadacej miestnosti – prízemie vpravo, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava III

V Bratislave 23. apríla 2013

pplk. Mgr. Miroslav TÁBORSKÝ
generálny duchovný

