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ROZHODNUTIE
ministra obrany Slovenskej republiky
z 11. zasadnutia kolégia ministra obrany Slovenskej republiky z 24. novembra 2005
K bodu III: Koncepcia rozvoja duchovnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej
republiky
____________________________________________________________________________
Predložil: ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Na základe prerokovania materiálu č. p.: Ord – 241/2005
1. s ch v a ľ u j e m
Návrh Koncepcie rozvoja duchovnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
2. u k l a d á m

a) zabezpečiť realizáciu úloh a opatrení vyplývajúcich z materiálu v systéme duchovnej
služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky;
Vykoná: ordinár OS a OZ SR, R ÚVD ERC
Súčinnosť: GŠ OS SR
Termín: podľa harmonogramu

b) spracovať a na rokovanie kolégia predložiť materiál Správa o poskytovaní duchovnej
a pastoračnej starostlivosti veriacim v ozbrojených silách za rok 2006;
Vykoná: ordinár OS a OZ SR, R ÚVD ERC
Termín: február 2007
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1. ÚVOD
Slovenská republika je demokratický a právny štát s aktívnym členstvom v Európskej únii
a v bezpečnostných štruktúrach Severoatlantickej aliancie. Má bohaté kultúrne a duchovné
dedičstvo, ktoré ju zaväzuje, aby vo všetkých oblastiach vytvárala priaznivé podmienky aj pre
slobodný náboženský prejav a život svojich obyvateľov hlásiacich sa ku Katolíckej cirkvi
a registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.
Prijatie medzinárodných a vnútroštátnych zmlúv, výstavba a profesionalizácia
Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ako aj širšie spoločenské,
kultúrne, historické a právne súvislosti a medzinárodné skúsenosti odôvodňujú potrebu
rozhodnutia aj o ďalšom rozvoji a smerovaní duchovnej služby v ozbrojených silách.
Katolícka cirkev a registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike
prejavujú trvalý záujem zabezpečiť v spolupráci s ozbrojenými silami duchovnú službu a všetko
čo s tým súvisí pre ľudí, ktorí sa k nim ako veriaci hlásia, a ktorí v ozbrojených silách
vykonávajú službu alebo v nich pracujú, ich rodiny a rodinných príslušníkov nevynímajúc.
Prijatie Koncepcie rozvoja duchovnej služby v ozbrojených silách má za cieľ
zabezpečiť udržanie a ďalšie skvalitnenie vytvorených podmienok na dodržiavanie
náboženských slobôd pri rešpektovaní dohovorov o ochrane ľudských práv a základných slobôd
občanov, dokumentov OSN deklarujúcich slobodu vyznania a platné právne predpisy
Slovenskej republiky.
2. DUCHOVNÁ SLUŽBA V OZBROJENÝCH SILÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2. 1. Pojem „Duchovná služba v ozbrojených silách“ vo všeobecnosti.
2. 1. 1. Pre príslušníkov ozbrojených síl hlásiacich sa k niektorému z vierovyznaní sa po
dohodách medzi Katolíckou cirkvou, zúčastnenými registrovanými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami a štátom zriaďuje duchovná služba. Vykonávaná je duchovnými Katolíckej
cirkvi a zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Ich počet sa stanovuje
pomerne, podľa štatistiky religiozity1 a skutočných potrieb ozbrojených síl. Duchovní sú
v služobnom pomere, ako profesionálni vojaci s udelením dôstojníckych hodností.
2. 1. 2. Duchovná služba v ozbrojených silách je odborná služba, ktorou ozbrojené sily
prostredníctvom vojenských duchovných Katolíckej cirkvi alebo zúčastnených registrovaných
cirkví a náboženských spoločností zabezpečujú pre ich veriacich v ozbrojených silách duchovnú
a pastoračnú starostlivosť.
2. 1. 3. Základnou funkciou duchovnej služby v ozbrojených silách je poslanie Katolíckej cirkvi,
zúčastnenej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v ozbrojených silách zabezpečiť
náboženský prejav a duchovné potreby pre profesionálnych vojakov a zamestnancov
ozbrojených síl a ich rodín.
2. 1. 4. Duchovní v ozbrojených silách môžu spoluúčasťou vo výchovno-vzdelávacom procese
napomáhať pri upevňovaní služobnej disciplíny, upevňovaní morálneho stavu v extrémnych
podmienkach, zvlášť vo vojne, pri ochrane verejného poriadku alebo spravodlivosti, či pri
1

Pozn. Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania: 1. Rímskokatolícka cirkev – 68,9 %, 2. Evanjelická
cirkev a.v. – 6,9 %, 3. Gréckokatolícka cirkev – 4,1 %, 4. Reformovaná kresťanská cirkev k.v. – 2,0 %, 5. Iné
nekatolícke cirkvi – 5,9 %, 6. Bez vyznania – 13,0 %; (Zdroj - Štatistický úrad SR, 2001, Bratislava)
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odstraňovaní následkov živelných katastrof. Duchovná služba slúži v prvom rade duchovným
potrebám profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl hlásiacim sa ku Katolíckej
cirkvi alebo k zúčastneným registrovaným cirkvám alebo náboženským spoločnostiam. V mieri
alebo počas vojny zabezpečuje slobodný náboženský prejav pre profesionálnych vojakov
a zamestnancov ozbrojených síl, plnenie náboženských povinností, rozvoj duchovného života,
vykonávanie bohoslužieb a náboženských obradov, vysluhovanie sviatostí, náboženskú výuku,
spoločenskú a mravnú výchovu, či sociálnu a charitatívnu činnosť. Duchovní v ozbrojených
silách v prípade ozbrojeného konfliktu, nepokojov alebo vojny nesmú vykonávať priamu bojovú
činnosť v celom spektre operácií. V prípade zajatia v rámci vojenských zákonov a predpisov
mocností, v ktorej moci sú a pod dohľadom jej príslušných služieb, podľa svedomia svojho
povolania budú naďalej vykonávať svoju duchovnú funkciu v prospech vojnových zajatcov.2
2. 1. 5. V spolupráci so zdravotníckymi, psychologickými a sociálnymi službami sa duchovní
v ozbrojených silách venujú aj starostlivosti o chorých, ranených, starých, či o rodiny a deti
profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl. Môžu sa zaoberať aj odstraňovaním
stresu, či zisťovaním príčin konfliktov a napätí v medziľudských vzťahoch. Môžu spolupracovať
pri navrhovaní riešení, ako predchádzať uvedeným situáciám, a spolupôsobiť pri nastoľovaní
fóra dôvery medzi profesionálnymi vojakmi a zamestnancami ozbrojených síl. V bojových
situáciách alebo nasadení ozbrojených síl pri odstraňovaní následkov živelných katastrof môžu
duchovní morálne a duchovne podporovať bojujúcich a zasahujúcich, môžu poskytovať
duchovnú podporu raneným a umierajúcim, vojenským zajatcom, postihnutému civilnému
obyvateľstvu, či spolupracovať so zdravotníckymi a psychologickými službami. Môžu
poskytovať aj prvú pomoc, spolupracovať pri evakuáciách, konať bohoslužby alebo pohrebné
obrady. Duchovní v ozbrojených silách spravidla pôsobia v jednotkách na prednom okraji línie
stretu, konfliktu, či zásahu, podľa možnosti čo najbližšie k ohnisku katastrofy, či línii paľby.
2. 2. Analýza duchovnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky 1994 – 2003.
2. 2. 1. V roku 1994 bola vypracovaná a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1014 / 1994
prijatá Koncepcia vzniku a zavedenia duchovnej a náboženskej služby v rezorte ministerstva
obrany Slovenskej republiky. RMO č. 36/1995 boli vytvorené vnútrorezortné podmienky pre
ustanovenie vojenských duchovných Katolíckej cirkvi delegovaných Konferenciou biskupov
Slovenska a zúčastnených cirkví a náboženských spoločností delegovaných Ekumenickou radou
cirkví na Slovensku. Na Ministerstve obrany Slovenskej republiky bol zriadený spoločný Úrad
vojenských duchovných pre riadenie vojenských duchovných. Za riaditeľa úradu bol
vymenovaný kňaz Katolíckej cirkvi a za jeho zástupcu duchovný Evanjelickej cirkvi a.v. Pre
vojenských duchovných boli vytvorené systemizované miesta na Generálnom štábe Armády
Slovenskej republiky, veliteľstvách zborov a brigád, ako aj na vojenských vysokých školách.
Vojenskí duchovní boli organizačne podriadení príslušnému nadriadenému veliteľovi, po
odbornej stránke riaditeľovi Úradu vojenských duchovných bez ohľadu na príslušnosť ku
Katolíckej cirkvi alebo k zúčastnenej cirkvi a náboženskej spoločnosti.
2. 2. 2. Riaditeľa Úradu vojenských duchovných ustanovoval na návrh Konferencie biskupov
Slovenska minister obrany Slovenskej republiky. Podľa kánonického práva a cirkevnoprávnych
predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností bol riaditeľ Úradu vojenských
duchovných, ako aj ostatní vojenskí duchovní naďalej podriadení svojim cirkevným
predstaveným, ktorými boli do duchovnej a náboženskej služby v Armáde Slovenskej republiky
2

Por. „Ženevské dohovory a dodatkové protokoly, čl.33 Ženevského dohovoru o zaobchádzaní s vojnovými
zajatcami z 12. augusta 1949“
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uvoľnení. Na vojenských duchovných sa v služobnom pomere vzťahovali všeobecne záväzné
právne predpisy, interné normatívne akty a služobné predpisy upravujúce služobný pomer
vojaka z povolania, ale aj kánonické právo a cirkevnoprávne predpisy zúčastnených cirkví
a náboženských spoločností
2. 2. 3. Počet vojenských duchovných bol stanovený tak, aby jeden vojenský duchovný mal
v priamej duchovnej starostlivosti 1000 vojakov Armády Slovenskej republiky. Personálny
výber vojenských duchovných Armády Slovenskej republiky zabezpečoval riaditeľ Úradu
vojenských duchovných v súčinnosti s personálnymi orgánmi na príslušnom stupni velenia.
Vojenskí duchovní mali priznané plánované dôstojnícke hodnosti. Podmienky pre prijatie do
služobného pomeru s ustanovením do funkcie vojenského duchovného vychádzali z platných
právnych predpisov upravujúcich služobný pomer. Podmienkou prijatia bola 6-ročná prax v
civilnej pastorácii a neprekročenie vekovej hranice 45 rokov. V odôvodnených prípadoch
výnimky pri vekovej hranici mohol navrhnúť riaditeľ Úradu vojenských duchovných a schváliť
minister obrany Slovenskej republiky. Každý záujemca z radov duchovných Katolíckej cirkvi
alebo zúčastnenej cirkvi a náboženskej spoločnosti musel okrem splnenia vyššie uvedených
podmienok obdržať písomný súhlas svojho cirkevného predstaveného k vstupu do služobného
pomeru a poverenie Konferencie biskupov Slovenska alebo Ekumenickej rady cirkví na
Slovensku. Naďalej však takto uvoľnený duchovný Katolíckej cirkvi alebo zúčastnenej cirkvi
a náboženskej spoločnosti aj počas služobného pomeru bol viazaný poslušnosťou svojmu
cirkevnému predstavenému a bol povinný rešpektovať jeho prípadné iné rozhodnutie.
2. 2. 4. Riaditeľ Úradu vojenských duchovných riadil a organizoval duchovnú a náboženskú
starostlivosť o veriacich profesionálnych vojakov, vojakov v základnej službe, vojakov v zálohe
a študentov vojenských škôl, ako aj organizoval duchovnú a náboženskú službu, ktorú mohli
využívať aj rodinní príslušníci, pacienti vo vojenských nemocniciach, rekreanti a iné osoby
zdržujúce sa vo vojenských zariadeniach na území Slovenskej republiky. Duchovná
a náboženská služba v Armáde Slovenskej republiky bola súčasťou Plánu hlavných úloh
a základných opatrení na jednotlivých stupňoch velenia. Vojenskí duchovní nesmeli byť nútení
plniť úlohy nezlučiteľné s ich humanitárnym poslaním. Štruktúra duchovnej a náboženskej
služby bola súčasťou a podliehala zmenám štruktúry Armády Slovenskej republiky, neskôr
ozbrojených síl Slovenskej republiky.
2. 2. 5. Finančné a materiálne zabezpečenie duchovnej a náboženskej služby v Armáde
Slovenskej republiky bolo súčasťou finančného zabezpečenia jednotlivých stupňov velenia
Armády Slovenskej republiky z rozpočtovej kapitoly rezortu Ministerstva obrany Slovenskej
republiky. Vojenskí duchovní mali väčšinou zabezpečené základné materiálne vybavenie
liturgickými odevmi, predmetmi a pomôckami, zariadený kancelársky priestor s technikou
a zariadenú pastoračnú miestnosť. Finančné a materiálne požiadavky si uplatňovali
prostredníctvom materiálových a finančných orgánov na príslušnom stupni velenia. Vojenským
duchovným bolo zabezpečené ubytovanie vo vojenských ubytovniach alebo podľa možností
pridelený služobný byt.
2. 2. 6. V roku 2003 po uzatvorení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky bol zriadený Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
podľa ustanovení kánonického práva a vyššie uvedenej zmluvy. RMO č. V-3/2003 bol nový
subjekt samostatnej duchovnej služby Katolíckej cirkvi v Ozbrojených silách a ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky zriadený aj v štruktúre Ministerstva obrany Slovenskej republiky
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najskôr ako samostatná zložka, od roku 2004 ako rozpočtová organizácia s nadrezortnou
pôsobnosťou a samostatnými štruktúrami v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Slovenskej republiky. Zároveň tým istým RMO č. V-3/2003 bol v štruktúre Generálneho štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky zrušený Úrad vojenských duchovných a vytvorené dve
samostatné a navzájom nezávislé zložky – Kancelária generálneho vikára Ozbrojených síl
Slovenskej republiky a Úrad vojenských duchovných Ekumenickej rady cirkví Generálneho
štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V roku 2005 bola uzatvorená Dohoda medzi
Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone
pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky a začala sa príprava zriadenia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby.
2. 3. Nedostatky duchovnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky v súčasnosti.
2. 3. 1. Uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej
službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
a Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky umožnilo priznanie viacerých práv Katolíckej cirkvi
a zúčastneným cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré nie vždy boli v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a internými normatívnymi aktmi platnými
v ozbrojených silách.
2. 3. 2. Do roku 2003 po uzatvorenie zmluvy a do roku 2005 po uzatvorenie dohody pôsobili
vojenskí duchovní v štruktúre Armády Slovenskej republiky a neskôr v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky pod jednotným odborným riadením Úradu vojenských duchovných. Tým
bola duchovná a náboženská služba v rezorte ministerstva obrany Slovenskej republiky
realizovaná vojenskými duchovnými vzhľadom na kánonické právo a cirkevnoprávne predpisy
zúčastnených cirkví a náboženských spoločností v skutočnosti provizórne a nie vždy dôsledne.
2. 3. 3. Stanoviská cirkevných autorít, ktoré vychádzali z ustanovení kánonického práva
a cirkevnoprávnych predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností, ktoré boli ich
duchovní uvoľnení pre duchovnú službu v ozbrojených silách povinní rešpektovať zvlášť
v oblasti personálnej, neboli pre personálne orgány záväzné. Chýbajúca štruktúra duchovnej
služby spojená s riadením a právomocou aj podľa ustanovení kánonického práva
a cirkevnoprávnych predpisov zúčastnených cirkví a náboženských spoločností sťažovala
a v mnohom priamo znemožňovala vykonávanie konkrétnych úkonov súvisiacich s duchovnou
a náboženskou službou ich veriacim v ozbrojených silách, vrátane ich rodinných príslušníkov.
Vojenskí duchovní boli pre výkon konkrétnych úkonov povinní žiadať o súhlasy civilných
duchovných.
2. 3. 4. Postupnou profesionalizáciou ozbrojených síl dochádzalo k ubúdaniu vojakov povinnej
služby a narastaniu počtu profesionálov. Pokiaľ vojaci povinnej služby boli počas jej výkonu
sústredení a ubytovaní v priestoroch vojenských útvarov a zariadení, profesionálni vojaci po
skončení pracovnej doby alebo celodennej smeny odchádzali do ubytovacích zariadení alebo
vlastných domovov v mieste stálej alebo inej posádky. Týmito okolnosťami sa postupne začalo
posúvať ťažisko pôsobenia vojenských duchovných okrem pôsobenia v útvaroch a zariadeniach
viac na profesionálnych vojakov a ich rodiny mimo priestorov ozbrojených síl a zväčša na čas
osobného voľna. Zároveň začalo dochádzať k javu, keď o duchovnú službu v posádke začali
vojenského duchovného žiadať aj profesionálni vojaci služobne zaradení v iných posádkach
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alebo útvaroch a zariadeniach s neobsadenou funkciou vojenského duchovného. Služobné
zaradenie vojenského duchovného ho však predurčovalo k plneniu úloh duchovnej služby len
v jeho útvare alebo zariadení, pre jemu zverených profesionálnych vojakov a zamestnancov.
2. 3. 5. Existencia dvoch samostatných a na sebe nezávislých štruktúr duchovnej služby
v ozbrojených silách doteraz nie je akceptovaná na všetkých stupňoch velenia. Od vojenských
duchovných vyžadujú nadriadení velitelia často plnenie úloh a aktivít bez ohľadu na príslušnosť
ku Katolíckej cirkvi alebo k zúčastneným cirkvám a náboženským spoločnostiam alebo sa
obracajú len na jednu zo štruktúr duchovnej služby.
2. 3. 6. Predpis DNS-1 Duchovná a náboženská služba v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej
republiky z roku 1997 bol vydaný v čase, keď boli štruktúry vtedajšej Armády Slovenskej
republiky, ako aj štruktúra Duchovnej a náboženskej služby iné, než sú dnes. Ustanovenia
predmetného predpisu sú už dnes v mnohom prekonané, nekorešpondujú s reálnym stavom,
použitá odborná terminológia je neaktuálna a zmeny ozbrojených síl súvisiace so vstupom do
Severoatlantickej aliancie a s procesom profesionalizácie spôsobili potrebu zrušenia predpisu
a vydania nového.
2. 3. 7. Ustanovenia zmluvy a dohody nie len umožňujú právo, ba priamo ukladajú vojenským
duchovným Katolíckej cirkvi a zúčastnených cirkví a náboženských spoločností povinnosť
plniť úlohy duchovnej služby aj voči iným kategóriám osôb, než len profesionálnym vojakom
v aktívnej službe. Ide o rodinných príslušníkov, pacientov vojenských zdravotníckych zariadení,
osoby poberajúce výsluhový príspevok alebo výsluhový dôchodok. Služobné zaradenie
vojenských duchovných, ako aj mnoho iných organizačných, či bezpečnostných prekážok alebo
nevytvorené podmienky však výkon duchovnej starostlivosti v prospech týchto osôb
neumožňujú alebo aspoň značne sťažujú a komplikujú.
2. 4. Právne základy duchovnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
2. 4. 1. K najdôležitejším ľudským slobodám aj v Slovenskej republike patrí zaručenie slobody
myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Zmyslom týchto slobôd je zvrchovanosť
jednotlivca nad vlastným duchovným svetom. Len od individuálneho postoja a rozhodnutia
závisí, či človek prijíma vieru, či zmení náboženské vyznanie alebo je bez vyznania. Každý má
právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie a toto právo je možné obmedziť iba zákonom a len
v rozsahu nevyhnutnom na ochranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti alebo práv a slobôd
iných. Ľudia sú si v Slovenskej republike rovní bez ohľadu na náboženské vyznanie a ako
občania sú v medziach zákona rovnoprávni. Svoje náboženstvo a vieru môžu prejavovať sami
alebo spoločne s inými, v súkromí i verejne. Účasť na bohoslužbe, náboženskom úkone,
vyučovaní alebo obradoch patrí medzi hlavné prejavy vonkajšieho správania sa ľudí
s náboženským vyznaním.
2. 4. 2. Aj profesionálni vojaci majú právo na poskytnutie duchovnej služby, spravidla
duchovným podľa vlastnej voľby či náboženskej tradície. Postavenie, poslanie a úlohy
duchovnej služby v prípade ozbrojeného konfliktu sú zakotvené v medzinárodných dohovoroch
a zmluvách medzinárodného humanitného a vojnového práva. Duchovným personálom sú
vojenské a civilné osoby zaoberajúce sa výhradne duchovnou činnosťou a sú pridelené k
ozbrojeným silám v konflikte, alebo; zdravotníckej službe v konflikte, alebo; zdravotníckej
službe v konflikte na humanitárne účely alebo; organizáciám civilnej obrany v konflikte.
Vojenskí duchovní, ktorí padnú do moci nepriateľského štátu, a ktorí zostanú alebo budú
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zadržaní, aby pomáhali vojnovým zajatcom, sú oprávnení poskytnúť im svoju duchovnú pomoc
a slobodne vykonávať svoje poslanie medzi veriacimi v súlade so svojím náboženským
svedomím. Duchovný personál je rešpektovaný a chránený, a pri výkone jeho povinností sa mu
poskytne všetka možná pomoc. Nemôže byť nútený, aby plnil úlohy, ktoré sú nezlučiteľné
s jeho duchovným a humanitárnym poslaním. Chránené sú aj objekty, obydlia a miesta pre
konanie bohoslužieb.
2. 4. 3. Zoznam právnych predpisov aktuálne sa vzťahujúcich na duchovnú službu
v Ozbrojených silách Slovenskej republiky:
a) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe
katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky č. 648/2002 Z. z. (ďalej len „zmluva“);
b) Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z. (ďalej len „dohoda“);
c) Ústava Slovenskej republiky;
d) Zákon č. 346/2005 o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
e) Zákon č.308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví
a náboženských spoločnosti v znení zákona č. 394/2000 Z. z.;
f) Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
g) Kódex kánonického práva;
h) Cirkevno-právne predpisy registrovaných cirkví a náboženských spoločností;
i) Apoštolská konštitúcia pápeža Jána Pavla II. Spirituali militum curae (ďalej len
„SMC“),
j) Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1115/ 2003 k návrhu opatrení na realizáciu
Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch;
k) Rozkaz ministra obrany SR č. V – 3/2003 o organizačnej štruktúre duchovnej služby;
l) Vojenský predpis „DNS-1“ – Duchovná a náboženská služba v rezorte Ministerstva
obrany z roku 1997;
3. ORDINARIÁT OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZBOROV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
3. 1. Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky ako inštitúcia
zabezpečujúca duchovnú službu katolíckym veriacim.
3. 1. 1. Svätá stolica Bulou Spiritalem progressionem zriadila 1. marca 2003 podľa kánonického
práva Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej len
„ordinariát“) pre duchovnú službu katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky a osobám zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu.
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Ordinariát je postavený na úroveň diecézy a je osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených
síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Ordinariát má kanonickú právnu subjektivitu, a
zároveň je aj právnickou osobou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky ako
rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Ordinariát je tvorený kúriou ordinára v hlavnom meste Slovenskej republiky – v Bratislave,
vikariátmi na Generálnom štábe Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky a Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako
aj systemizovanými miestami pre duchovných v jednotlivých zložkách Ozbrojených síl
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
3. 1. 2. Na čele ordinariátu stojí ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky (ďalej len „ordinár“), menovaný Svätou stolicou. Ordinár je riadnym členom
Konferencie biskupov Slovenska. Vikári vymenovaní ordinárom pre ozbrojené sily a ozbrojené
zbory, ako aj duchovní v ich štruktúrach sú v služobných pomeroch podľa ustanovení
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. 1. 3. Ordinár nezávisle a výlučne rozhoduje pri výbere generálneho vikára a iných vikárov
a pri výbere kňazov a diakonov pre duchovnú službu v ordinariáte a rozhoduje o ich
vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a odvolaní podľa kánonického práva. Nadriadený
veliteľ na návrh ordinára realizuje personálne opatrenia v súvislosti so služobnými pomermi
duchovných, ako profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a príslušníkov
ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
3. 1. 4. Kňazi a diakoni ordinariátu sa ustanovujú na systemizované funkcie duchovných
v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Majú právo na
slobodnú komunikáciu s ordinárom a vikármi bez povinnosti dodržiavania služobného postupu
v tejto oblasti v súlade správnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností,
inak zachovaného podľa právnych predpisov ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky pri komunikácii s ich nadriadenými veliteľmi.
3. 1. 5. Kňazi a diakoni ordinariátu môžu vykonávať duchovnú službu iba podľa príslušných
liturgických a kánonických predpisov. Tým je zabezpečené to, že ani jedna zo zmluvných strán
nemôže zneužiť svoje postavenie a pôsobenie tak, aby to odporovalo poslaniu duchovnej služby
a duchovných v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.
3. 1. 6. Kňazovi alebo diakonovi ordinariátu možno uložiť disciplinárne opatrenie podľa
osobitného predpisu3 po predchádzajúcom prerokovaní s ordinárom. Za disciplinárne
previnenie4, ktoré vykazuje znaky deliktu podľa kánonického práva5, trest kňazovi alebo
diakonovi ordinariátu môže uložiť ordinár. Kánonický trest oznamuje ordinár jeho
nadriadenému veliteľovi z ozbrojených síl, aby vykonal príslušné opatrenia.
3. 1. 7. Slovenská republika zabezpečuje finančné a materiálne potreby kňazov a diakonov
ordinariátu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky podľa právnych
3

Por. § 125 zákona č.346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej
republiky a zmene a doplnení niektorých zákonov,
4
Por. § 124 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej
republiky a zmene a doplnení niektorých zákonov, § 52 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
a Železničnej polície
5
Por. II. Časť 6. knihy Kódexu kánonického práva
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predpisov Slovenskej republiky v rámci ich rozpočtových kapitol. Slovenská republika v rámci
rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky finančne a materiálne
zabezpečuje činnosť ordinariátu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch ako rozpočtovej
organizácie, jej sídlo, katedrálny kostol, kúriu ordinára a primerané miesta bohoslužieb pre
duchovných v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Financovania
kúrie, sídla ordinára a katedrálneho kostola spočíva v úhradách prevádzkových nákladov
a bežnej údržby podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Náklady spojené
s vyššie uvedenými potrebami znášajú Ozbrojené sily Slovenskej republiky a ozbrojené zbory
Slovenskej republiky spoločne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Platové náležitostí duchovných ordinariátu finančne zabezpečujú samostatne jednotlivé zložky
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
3. 1. 8. Činnosť ordinariátu je podrobnejšie vymedzená v štatúte vypracovanom ordinárom,
vydanom Svätou stolicou a zodpovedajúcom právnemu poriadku Slovenskej republiky
a princípom zmluvy o duchovnej službe. Obsahom štatútu je vymedzenie pôsobnosti
ordinariátu, jeho postavenie, úlohy a poslanie v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Slovenskej republiky, postavenie ordinára, určenie presbytéria, štruktúry kúrie, stanovenie
lokálnych štruktúr a postavenia duchovných v rámci cirkevných štruktúr, ustanovenie kňazskej
rady a rady pre ekonomické záležitosti a určenie cirkevného súdu podľa kánonického práva.
3. 2. Riadenie a organizačná štruktúra ordinariátu v Ozbrojených silách Slovenskej
republiky.
3. 2. 1. Ordinariát zabezpečuje duchovnú službu katolíckym veriacim v pôsobnosti rezortu
ministerstva obrany Slovenskej republiky. Vnútorné riadenie a činnosť ordinariátu podľa
kánonického práva sú upravené v Štatúte ordinariátu.
3. 2. 2. Najvyšším odborným orgánom duchovnej služby katolíckym veriacim v ozbrojených
silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky je ordinariát. V ozbrojených silách je to
Vikariát ordinariátu pre ozbrojené sily.
3. 2. 3. Ordinariát ako úrad je samostatná rozpočtová organizácia v zakladateľskej pôsobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Je hlavným koncepčným, metodickým a výkonným
orgánom duchovnej služby katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Slovenskej republiky. Koordinuje svoju činnosť s kompetentnými orgánmi Ministerstva obrany
Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
3. 2. 4. Na čele ordinariátu je ordinár, ktorého plnoprávnym zástupcom v oblasti riadenia
duchovnej služby Katolíckej cirkvi len podľa ustanovení kánonického práva je generálny vikár.
Kompetencie generálneho vikára vyplývajú z kánonického práva a Štatútu ordinariátu.
3. 2. 5. Riadiacim orgánom ordinariátu podľa kánonického práva je kúria. Kúriu okrem
sekretariátu ordinára a kancelárie ordinariátu podľa kánonického práva tvoria aj Vikariát
ordinariátu pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky, Vikariát ordinariátu pre Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky a Vikariát ordinariátu pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky.
3. 2. 6. Vikariát ordinariátu pre Ozbrojené sily je organizačne pričlenený ku Generálnemu štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako samostatný úrad pre priame odborné riadenie
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duchovnej služby v ozbrojených silách. Je výkonným orgánom duchovnej služby katolíckym
veriacim v ozbrojených silách. Koordinuje svoju činnosť s kompetentnými orgánmi
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
3. 2. 7. Z pastoračných dôvodov sa ordinariát ako inštitúcia v ozbrojených silách člení na
dekanáty na veliteľstvách Pozemných síl, Vzdušných síl, Síl výcviku a podpory a na Národnej
akadémii obrany maršala Andreja Hadika. Na čelo dekanátu ustanovuje ordinár z duchovných
ordinariátu dekana. Dekan popri zabezpečovaní plnenia úloh duchovnej služby odborne riadi
kaplánov ordinariátu na nižších stupňoch v rámci podriadených súčastí, alebo v prípade potreby
zabezpečuje ich zastupovanie po odbornej stránke a podľa ustanovení kánonického práva.
3. 2. 8. Podľa pastoračných potrieb môže ordinár ustanoviť v jednotlivých dekanátoch zástupcov
dekanov, ktorých úlohou je zastupovať dekana počas neprítomnosti alebo nemožnosti
vykonávať zverený úrad, ale len vo veciach ustanovených kánonickým právom.
3. 2. 9. Na brigádach, leteckých základniach, samostatných práporoch a im na roveň
postavených útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl sú duchovní ordinariátu ustanovovaní do
funkcií kaplánov ordinariátu. Kaplán brigády popri zabezpečovaní plnenia úloh duchovnej
služby odborne riadi kaplánov ordinariátu na nižších stupňoch v rámci podriadených súčastí,
alebo v prípade potreby zabezpečuje ich zastupovanie po odbornej stránke a podľa ustanovení
kánonického práva. Kaplán leteckej základne, samostatného práporu, alebo im na roveň
postaveného útvaru priamo zabezpečuje plnenie úloh duchovnej služby v rámci svojej súčasti.
3. 2. 10. Základnou organizačnou jednotkou ordinariátu v ozbrojených silách podľa
kánonického práva je farnosť zverená duchovnému ordinariátu vo funkcii dekana alebo
kaplána, ako jej vlastnému duchovnému pastierovi. Podľa ustanovení kánonického práva
a právnych predpisov Slovenskej republiky má každá farnosť právnu subjektivitu odvodenú od
právnej subjektivity Katolíckej cirkvi. Uvedené nemá dopad na materiálne a technické
zabezpečenie farnosti zo strany ozbrojených síl. Právna subjektivita sa priznáva z pastoračných
dôvodov pre účely vedenia matrík.
3. 2. 11. V rámci farností môže ordinár z pastoračných dôvodov zriaďovať tiež iné duchovné
správy ordinariátu, zvlášť pri Nemocnici Ministerstva obrany v Bratislave a pri Ústrednej
vojenskej nemocnici v Ružomberku, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu Ministerstva
obrany Slovenskej republiky. Obdobne môže ordinár zriaďovať duchovné správy aj
v špeciálnych jednotkách alebo v jednotkách nasadených v zahraničných misiách, v ktorých
nezriadi farnosti. Podľa ustanovení kánonického práva môže byť duchovná správa aj súčasťou
farnosti alebo môže byť aj samostatnou právnickou osobou podľa kánonického práva.
3. 2. 12. Každá farnosť má mať zriadenú farskú radu, ktorej úlohou je podpora duchovného
v realizácii pastoračných aktivít farnosti. Zloženie farskej rady sa dá na vedomie kúrii
ordinariátu.
3. 2. 13. Ordinariát má pre riadenie duchovnej služby katolíckym veriacim v ozbrojených silách
vytvorené aj pomocné orgány, ako kňazskú radu, kolégium konzultorov, pastoračnú radu, či
ekonomickú radu, ktoré sa zriaďujú, obsadzujú a plnia úlohy podľa predpisov kanonického
práva.
3. 2. 14. Vojenskí duchovní ordinariátu sú služobne podriadení nadriadenému veliteľovi
v ozbrojených silách. Za ich odborné riadenie zodpovedá ordinár.
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3. 2. 15. Počty funkcií duchovných ordinariátu v ozbrojených silách sú systemizované tak, aby
na jedného duchovného v priamej duchovnej starostlivosti pripadalo do 700 katolíckych
veriacich profesionálnych vojakov.6 Počet duchovných ordinariátu v ozbrojených silách sa
stanovuje ako podiel 73 % z celkového počtu príslušníkov a zamestnancov ozbrojených síl
a čísla 700, ako koeficientu vyjadrujúceho počet osôb v priamej duchovnej starostlivosti.7
3. 2. 16. Duchovní ordinariátu sú zaradení až do stupňa samostatný prápor s teritoriálnou
pôsobnosťou. Ordinár stanoví svojim rozhodnutím hranicu teritória s konkrétnymi súčasťami
ozbrojených síl, ktoré bude mať duchovný ordinariátu v komplexnej starostlivosti.
3. 2. 17. Organizačná štruktúra 22 tabuľkových funkcií vojenských duchovných ordinariátu
v ozbrojených silách:
Dislokácia
Súčasť
REZORT MO SR
Liptovský Mikuláš
NAO
GENERÁLNY ŠTÁB a PPÚZ
Bratislava
Vikariát OS SR
Bratislava
Vikariát OS SR
VZDUŠNÉ SILY
Zvolen
Veliteľstvo
Sliač
Letecká základňa
Kuchyňa
Samostatná dopravná letka
Prešov
Letecká základňa
Protilietadlová raketová
Nitra
brigáda
Brigáda podpory velenia
Zvolen
SILY VÝCVIKU A PODPORY
Trenčín
Veliteľstvo
Martin
Veliteľstvo výcviku
Ružomberok
Spojovací prápor
POZEMNÉ SILY
Trenčín
Veliteľstvo
Sereď
Ženijný prápor
Žilina
Pluk špeciálneho určenia
Rožňava
Prápor RCHBO
Martin
Prápor okamžitej reakcie
Prešov
2. mechanizovaná brigáda
Trebišov
Mechanizovaný prápor
Michalovce
Mechanizovaný prápor
Topoľčany
1. mechanizovaná brigáda
Levice
Mechanizovaný prápor

Teritoriálne

Štruktúr
a

Mokraď

Farnosť

OS a OZ SR
Posádka Bratislava

Farnosť

VzS
Posádka Sliač
Posádka Malacky
Posádka Prešov
Posádka Nitra

Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť

Posádka Zvolen

Farnosť

SVaP
OVŠ, PA
Posádka Ružomberok

Farnosť
Farnosť
Farnosť

PS
Posádka Sereď
Posádka Žilina
Posádka Rožňava
Posádka Martin
2.mb
Posádka Trebišov
Posádka Michalovce
1.mb
Posádka Levice

Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť
Farnosť

6

Pozn. Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícka cirkev – 68,9 %, Gréckokatolícka
cirkev – 4,1 %; (Zdroj - Štatistický úrad SR, 2001, Bratislava)
7
Pozn. Príklad výpočtu: Počet osôb v OS SR – 20000
% veriacich – 73
koeficient vyjadrujúci osoby v priamej duchovnej starostlivosti – 700
20000x73%=14600:700=21
Výsledok – 21 duchovných ordinariátu
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MOSR
ORDINARIÁT OS a OZ SR
NAO

GŠ OS SR
Vikariát

VeSVP

Veliteľstvo
výcviku
Spoj. prápor

VePS

VeVzS

1.mechanizovaná
brigáda

SDL

Mech. prápor

Mech. prápor

2.mechanizovaná
brigáda
Mech. prápor

Legenda:

Obsadená
funkcia

Neobsadená
funkcia

PrOR

Letecká
základňa
Letecká
základňa
PRL
brigáda
Brigáda
PV

5.PŠU

Prápor
RCHBO

3. 3. Personál duchovnej služby ordinariátu v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
3. 3. 1. Personál duchovnej služby ordinariátu v ozbrojených silách je tvorený:
a) duchovnými ordinariátu v služobnom pomere profesionálneho vojaka v štruktúrach
ozbrojených síl,
b) asistentmi duchovných ozbrojených síl – mladšími pomocníkmi v služobnom pomere
profesionálneho vojaka,
c) zamestnancami ozbrojených síl vo výkone práce vo verejnom záujme.
3. 3. 2. Duchovný ordinariátu v ozbrojených silách je profesionálny vojak zodpovedný
nadriadenému veliteľovi za zabezpečenie duchovnej služby predovšetkým profesionálnym
vojakom a zamestnancom jednotky a ich rodinným príslušníkom, ako aj bývalým
profesionálnym vojakom - poberateľom výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov.
Duchovný ordinariátu má povinnosť plánovať, koordinovať a kontrolovať plnenie úloh
duchovnej služby a dodržiavanie náboženských práv a slobôd.
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3. 3. 3. Duchovný ordinariátu na každom stupni je v rámci organizačnej štruktúry priamo
podriadený nadriadenému veliteľovi. Je zaradený ako príslušník štábu súčasti ozbrojených síl.
3. 3. 4. Ordinár môže duchovných ordinariátu v ozbrojených silách vymenovať do cirkevných
funkcií podľa ustanovení kánonického práva. Cirkevná funkcia priznaná duchovnému
ordinariátu nezávisí od dôstojníckej hodnosti priznanej podľa právnych predpisov Slovenskej
republiky.
3. 3. 5. Dekan je povinný organizovať raz za štvrť roka dekanátne zhromaždenia duchovných
ordinariátu – rekolekcie. Dekan sa najmenej raz za mesiac má kontaktovať s ordinárom alebo
kúriou, a má zasielať dôkladne spracované správy z dekanátnych vizitácií.
3. 3. 6. Pre každú systemizovanú funkciu duchovného ordinariátu v ozbrojených silách je
predurčený profesionálny vojak vo funkcii mladšieho pomocníka.
3. 3. 7. Mladší pomocníci sú predurčení na pomoc duchovnému ordinariátu pri plnení úloh
duchovnej služby. Pod vedením duchovného ordinariátu koordinujú zabezpečovanie plnenia
úloh, vedú administratívnu agendu, sprevádzajú duchovných ordinariátu v priestore operácií,
a zaisťujú bezpečnosť duchovných ordinariátu na bojisku. Nie sú duchovnými, ani osobami,
ktoré by zastávali niektorý z cirkevných úradov.
3. 3. 8. Pre prijatie do služobného pomeru profesionálneho vojaka alebo zamestnaneckého
pomeru vo verejnom záujme musí personál duchovnej služby spĺňať podmienky, ktoré na tento
účel vyžadujú právne predpisy Slovenskej republiky a kánonické právo. Odňatie poverenia
podľa kánonického práva ordinárom je dôvodom pre ukončenie činnosti v duchovnej službe
v prospech ordinariátu, na základe ktorého príslušný nadriadený veliteľ v ozbrojených silách
realizuje príslušné opatrenia s profesionálnym vojakom alebo zamestnancom. Pre získanie
poverenia podľa kánonického práva pre činnosť v duchovnej službe v prospech ordinariátu sa
vyžaduje príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a morálna bezúhonnosť.
3. 3. 9. Po dohode ordinára s príslušným nadriadeným veliteľom, môžu v prípade neobsadenej
systemizovanej funkcie duchovného ordinariátu v ozbrojených silách alebo v inej mimoriadnej
situácii formou dočasnej alebo príležitostnej výpomoci plniť úlohy duchovnej služby aj civilní
duchovní Katolíckej cirkvi. Ich pôsobenie musí byť vždy zabezpečené v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky, ako aj kánonickým právom. Ich prípadné finančné a materiálne
zabezpečenie znáša ordinariát.
3. 4. Podmienky služobného pomeru duchovných ordinariátu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky.
3. 4. 1. Duchovní ordinariátu sú do jednotlivých funkcií ustanovovaní podľa právnych
predpisov Slovenskej republiky na základe písomného návrhu a rozhodnutia ordinára8 podľa
kánonického práva.
3. 4. 2. Duchovní ordinariátu sú z jednotlivých funkcií odvolávaní podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky na základe písomného návrhu a rozhodnutia ordinára9 podľa kánonického
práva.
8

Por. § 54, ods. 4 a 5, Zákona č.346/2005 Z. z., o štátnej službe profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a zmene a doplnení niektorých zákonov;
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3. 4. 3. Duchovní ordinariátu sú vymenovaní alebo povýšení do dôstojníckej hodnosti podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky.10 Hodnostné označenie na rovnošatách bude
nahradené označením duchovnej služby po úprave v interných normatívnych aktoch.
3. 4. 4. Duchovní ordinariátu na funkciách v ozbrojených silách nebudú mať pridelenú a nebudú
nosiť služobnú zbraň. Duchovní ordinariátu sa nezaraďujú do výkonu celodennej zmeny.
3. 4. 5. Duchovní ordinariátu v ozbrojených silách sú povinní dodržiavať právne predpisy
Slovenskej republiky, Kódex kanonického práva, cirkevnú disciplínu a interné normatívne akty.
3. 4. 6. Na duchovných ordinariátu sa vzhľadom na špecifické postavenie a požiadavky na
doplňovanie neuplatňujú zásady kariérneho postupu a konkurenčného výberu v ozbrojených
silách.11
3. 4. 7. Systemizované miesta duchovných ordinariátu v štruktúre ozbrojených síl nemajú pevne
stanovenú plánovanú dôstojnícku hodnosť, aby na ne mohli byť ustanovovaní na návrh ordinára
podľa kánonického práva podľa pastoračných potrieb.12 Tabuľkové miesta pre vojenských
duchovných sa budú prispôsobovať podľa potrieb ordinariátu.
3. 4. 8. Duchovní ordinariátu môžu byť na každej systemizovanej funkcii kaplána ordinariátu
ustanovení v hodnostiach poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník a plukovník. Na
stupni prápor a brigáda je priznaná najvyššia hodnosť major. Na stupni veliteľstvo síl a na
Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadika je priznaná najvyššia hodnosť
podplukovník. Generálny vikár môže mať najvyššiu priznanú hodnosť plukovník. Duchovný
ordinariátu v ozbrojených silách vo vyššej hodnosti môže byť ustanovený aj na funkciu, kde je
stanovená hodnosť nižšia ako tá, ktorú dosiahol na vyššom stupni.
3. 4. 9. Počas doby zamestnania je duchovný ordinariátu povinný sa podriadiť povinnosti nosiť
rovnošatu a jej výstrojné doplnky podľa rozkazov nadriadeného veliteľa. Liturgické odevy alebo
iné doplnky predpísané liturgickými predpismi môže duchovný ordinariátu používať pri konaní
liturgických obradov samostatne alebo v kombinácii s rovnošatou.
3. 4. 10. Ozbrojené sily zabezpečia podľa reálnych možností viazanie služobného bytu pre
systemizovanú funkciu vojenského duchovného ordinariátu.
3. 5. Objekt, subjekt a obsahové zameranie duchovnej služby ordinariátu v Ozbrojených
silách Slovenskej republiky.
3. 5. 1. Subjektom duchovnej služby katolíckym veriacim v ozbrojených silách sú duchovní
ordinariátu, mladší pomocníci duchovných ordinariátu v ozbrojených silách a administratívni
zamestnanci.
3. 5. 2. Objekt duchovnej služby katolíckym veriacim v ozbrojených silách tvoria osoby patriace
ku Katolíckej cirkvi (rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vyznania):

9
10
11
12

Tamtiež § 58, ods. 2;
Tamtiež § 38, ods. 1, písm. d);
Tamtiež § 33, písm. d);
Tamtiež § 54, ods.4 a 5, § 55, ods. 4, §58, ods. 8;
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a) profesionálni vojaci a zamestnanci ozbrojených síl a zamestnanci príslušných
orgánov štátnej správy;
b) bývalí profesionálni vojaci ozbrojených síl poberajúci výsluhový dôchodok alebo
výsluhový príspevok a vojaci v zálohe vykonávajúci zdokonaľovaciu prípravu a vojaci povolaní
na výkon mimoriadnej služby;
c) kadeti a účastníci kurzov ozbrojených síl, pacienti a personál zdravotníckych
a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy;
d) rodinní príslušníci osôb uvedených v písm. a), b), c), teda ich manželskí partneri
a deti, a to aj plnoleté pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní a ich domáci
pomocníci, ak s nimi bývajú v spoločnej domácnosti;
3. 5. 3. Obsahové zameranie duchovnej služby katolíckym veriacim v ozbrojených silách tvorí:
a) pastoračná činnosť, ktorá zahŕňa konanie bohoslužieb, prípravu a vysluhovanie sviatostí,
konanie 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, pri strachu
z ohrozenia zdravia a života pri plnení úloh, povzbudzovanie k plneniu požiadaviek
vojenskej služby, formovaniu požadovaných vzťahov v jednotkách;
c) napomáhanie pri posilňovaní morálneho stavu jednotiek v ozbrojených silách, ktoré
zahŕňa spoluúčasť pri tvorbe obsahu, metodiky a pri vykonávaní etickej a mravnej
výchovy profesionálnych vojakov s cieľom rozširovať ich duchovný obzor, poskytovanie
komplexných informácií o postojoch veriacich k vojenským problémom, rozvíjanie
mravných kvalít profesionálnych vojakov 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 výcvikových školách, Akadémii Ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika a Národnej akadémii obrany maršala Andreja
Hadika, ako aj v rámci veliteľskej prípravy a spoločenskovedných seminárov;
e) sociálna a charitatívna činnosť, ktorá zahŕňa pôsobenie smerom k dlhodobo a ťažko
chorým profesionálnym vojakom a zamestnancom ozbrojených síl hospitalizovaným
zvlášť vo vojenských nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, pomoc ich rodinným
príslušníkom, pomoc bývalým profesionálnym vojakom a zamestnancom ozbrojených síl
poberajúcim výsluhový alebo starobný dôchodok a pod.;
f) spoluúčasť na programoch pre rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie
úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely vojenskej operácie, mierovej
pozorovateľskej misie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane
proti napadnutiu;
g) organizovanie aktivít náboženského charakteru pre profesionálnych vojakov
a zamestnancov ozbrojených síl, ktoré zahŕňa púte, pastoračné evanjelizačné stretnutia,
duchovné obnovy a pod.;
h) koncepčná a metodická činnosť v oblasti duchovnej služby katolíckym veriacim
v ozbrojených silách, ktorá zahŕňa tvorbu koncepčných materiálov, smerníc,
nariadení, metodických usmernení, podkladov do interných normatívnych aktov
a návrhov právnych noriem majúcich súvis s duchovnou službou;
i) plnenie administratívnych a správnych úloh súvisiacich s duchovnou správou štruktúr
a osôb ordinariátu podľa kánonického práva;
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j) vojensko-odborná činnosť zahŕňajúca podiel duchovných ordinariátu na spracovávaní
mobilizačných dokumentov pre oblasť duchovnej služby a na spracovanie projektov
ďalšieho vzdelávania a prípravy duchovných ordinariátu na plnenie služobných
povinností počas krízových situácií a v čase vojny;
k) organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy duchovných ordinariátu, mladších
pomocníkov a príslušníkov ordinariátu, ktoré zahŕňa konanie seminárov, duchovných
cvičení, odborných kurzov, konferencií a pod.;
l) plánovanie, organizácia a realizácia medzinárodnej spolupráce so zahraničnými
ozbrojenými silami v oblasti duchovnej služby, ktoré zahŕňa účasť na zahraničných
konferenciách, seminároch, výmenných pracovných návštevách, pútiach, stretnutiach,
cvičeniach a pod.
3. 6. Zásady finančného a materiálneho zabezpečenia duchovných ordinariátu
v Ozbrojených silách.
3. 6. 1. Nároky na finančné zabezpečenie bežných prevádzkových nákladov, nákladov na
logistické zabezpečenie plnenia úloh duchovnej služby a nákladov súvisiacich liturgickými
a pastoračnými úlohami si duchovný ordinariátu v štruktúre ozbrojených síl uplatňuje v rámci
procesu obranného plánovania a plánovania rozpočtových prostriedkov na príslušný rozpočtový
rok.
3. 6. 2. Duchovný ordinariátu na každej systemizovanej funkcii v štruktúre ozbrojených síl je
vybavený základným logistickým zabezpečením, ktoré zahŕňa primeraný administratívny
priestor, nábytkové a technické vybavenie a primeraný priestor pre pastoračné a bohoslužobné
účely.
3. 6. 3. Duchovný ordinariátu v štruktúre ozbrojených síl na každej systemizovanej funkcii je
vybavený základnou výbavou pre plnenie úloh duchovnej služby, ktorá zahŕňa liturgické odevy
a predmety podľa zoznamu stanoveného podľa osobitného predpisu13.
3. 6. 4. Duchovný ordinariátu v štruktúre ozbrojených síl je pre zabezpečenie osobnej
dostupnosti pre plnenie úloh duchovnej služby vybavený služobným mobilným telefónnym
prístrojom.
3. 6. 5. Duchovný ordinariátu v štruktúre ozbrojených síl v prípade nemožnosti zriadiť
primeraný priestor pre pastoračné a bohoslužobné účely v objektoch patriacich ozbrojeným
silám, môže pre tieto účely využívať aj civilné priestory Katolíckej cirkvi podľa právnych
predpisov Slovenskej republiky. Finančné náklady za ich užívanie znášajú ozbrojené sily podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. 6. 6. Ordinariát ako rozpočtová organizácia môže v rámci svojej pôsobnosti poskytovať
finančné a materiálne prostriedky na výkon duchovnej služby v ozbrojených silách pre svojich
duchovných.
4. ÚSTREDIE EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY OZBROJENÝCH SÍL
A OZBROJENÝCH ZBOROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
13

Odborný predpis DNS-1, Duchovná a náboženská služba v rezorte Ministerstva obrany, Bratislava, 1997;
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4. 1. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky ako inštitúcia zabezpečujúca duchovnú službu veriacim 11
registrovaných cirkví a náboženských spoločností, ktoré podpísali dohodu.
4. 1. 1. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky (ďalej len „ústredie“) bude od 1. 1. 2006 na základe dohody osobitnou
inštitúciou v štruktúrach Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
registrované ako právnická osoba s odvodenou právnou subjektivitou od zúčastnených
registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Medzi zúčastnené registrované cirkvi
a náboženské spoločnosti, ktoré môžu mať svojich duchovných v Ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky patria:
- Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
- Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
- Pravoslávna cirkev na Slovensku,
- Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
- Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
- Cirkev bratská v Slovenskej republike,
- Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
- Apoštolská cirkev na Slovensku,
- Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike,
- Starokatolícka cirkev na Slovensku,
- Cirkev československá husitská na Slovensku.
4. 1. 2. Ústredie bude rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
obrany Slovenskej republiky a bude mať právnu subjektivitu podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky od 1. januára 2006. Činnosť ústredia sa bude riadiť štatútom
vypracovaným generálnym duchovným a schváleným zúčastnenými registrovanými cirkvami
a náboženskými spoločnosťami.
4. 1. 3. Na čele ústredia je generálny duchovný, ktorého vymenúva Ekumenická rada cirkví
v Slovenskej republike. Právomoc generálneho duchovného podľa vnútorných predpisov
zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností bude určovať štatút ústredia
vypracovaný generálnym duchovným a schváleným Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej
republike. Sídlo ústredia je v Bratislave. Generálny duchovný môže byť prizvaný na zasadnutia
Ekumenickej rady cirkví na Slovensku.
4. 1. 4. Generálny duchovný má právo slobodne komunikovať s duchovnými, ktorí vykonávajú
duchovnú službu v ozbrojených silách podľa dohody; riadi, zabezpečuje a kontroluje ich činnosť
v súlade s vnútornými predpismi zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských
spoločností dodržiavajúc právne predpisy Slovenskej republiky, najmä predpisy upravujúce
ochranu utajovaných skutočností. Generálny duchovný zodpovedá za svoju činnosť v oblasti
pastoračnej služby Ekumenickej rade cirkví v Slovenskej republike.
4. 1. 5. Ústredie bude riadiť činnosť úradov ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a v rámci plnenia ich úloh v
zahraničí. Pod pôsobnosť
ústredia v súlade s vnútornými
predpismi zúčastnených
registrovaných cirkví a náboženských spoločností budú podliehať veriaci zúčastnených cirkví a
náboženských spoločností, ktorí sú zároveň profesionálni vojaci a zamestnanci ozbrojených síl
a príslušníci a zamestnanci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a zamestnanci príslušných
orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu na území Slovenskej republiky a mimo
18

územia Slovenskej republiky, ich rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté,
pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej
domácnosti, poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky, pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné
orgány štátnej správy, osoby, ktoré sú vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody,
a osoby zadržané alebo zaistené.
4. 1. 6. Generálnemu duchovnému budú pomáhať duchovní a diakoni zúčastnených
registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Duchovných a diakonov v štruktúrach
ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky bude vymenúvať, rozhodovať o ich
preložení, odvolaní a vzdaní sa služby výlučne generálny duchovný podľa vnútorných
predpisov zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Vymenovanie a
odvolanie duchovných a diakonov v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky podľa vnútorných predpisov zúčastnených registrovaných cirkví a
náboženských spoločností je podmienené predchádzajúcim informovaním Ekumenickej rady
cirkví v Slovenskej republike. Nadriadený veliteľ na návrh generálneho duchovného realizuje
personálne opatrenia v súvislosti so služobnými pomermi duchovných, ako profesionálnych
vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a príslušníkov ozbrojených zborov Slovenskej
republiky.
4. 1. 7. Podľa potreby a po dohode s Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike má
generálny duchovný právo požiadať duchovných a diakonov zúčastnených registrovaných cirkví
a náboženských spoločností o dočasnú alebo príležitostnú výpomoc na základe dohody podľa
vnútorných predpisov zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností a podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. 1. 8. Duchovní a diakoni, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky majú práva a povinnosti podľa vnútorných
predpisov svojich registrovaných cirkví a náboženských spoločností a pôsobnosti ústredia a sú
v služobnom pomere v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.
Majú právo na slobodnú komunikáciu s predstavenými ústredia v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky a právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.
Pastoračná služba je základnou úlohou duchovných a diakonov vykonávajúcich službu
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky podľa dohody. Duchovní
a diakoni ponúkajú pastoračnú službu osobám v rozsahu ich pôsobnosti a vykonávajú ju bez
ohľadu na ich konfesionálnu príslušnosť, ale náboženské obrady vykonávajú podľa vnútorných
predpisov svojich registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
4. 1. 9. Duchovnému alebo diakonovi ústredia možno uložiť disciplinárne opatrenie podľa
osobitného predpisu14 po prerokovaní s generálnym duchovným. O uložení disciplinárneho
opatrenia informuje generálny duchovný Ekumenickú radu cirkví v Slovenskej republike
a príslušnú zúčastnenú registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť. Uloženie
disciplinárnych opatrení podľa vnútorných predpisov príslušnej zúčastnenej registrovanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti oznámi generálny duchovný Ekumenickej rade cirkví
v Slovenskej republike a nadriadenému veliteľovi z ozbrojených síl, aby vykonal príslušné
opatrenia.

14

Por. § 54, ods. 4 a 5 Zákona č. 346/2005 Z. z o štátnej službe profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a zmene a doplnení niektorých zákonov;
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4. 1. 10. Slovenská republika zabezpečuje finančné a materiálne potreby príslušníkov ústredia
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky podľa právnych predpisov.
Slovenská republika finančne a materiálne zabezpečí činnosť ústredia v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, sídlo ústredia, kostol, rezidenciu generálneho
duchovného a primerané miesta bohoslužieb.
4. 1. 11. Činnosť ústredia vymedzí štatút schválený Ekumenickou radou cirkví na Slovensku.
Štatút stanoví pôsobnosť ústredia, jeho postavenie, úlohy a poslanie v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Štatút stanoví aj postavenie duchovných v rámci
štruktúr v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.
4. 2. Riadenie a organizačná štruktúra duchovnej služby ústredia v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky.
4. 2. 1. Duchovnú službu veriacim zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských
spoločností v ozbrojených silách a v pôsobnosti rezortu ministerstva obrany Slovenskej
republiky zabezpečuje ústredie. Vnútorné riadenie a chod ústredia podľa cirkevnoprávnych
predpisov upraví štatút ústredia.
4. 2. 2. Najvyšším odborným orgánom duchovnej služby zúčastnených registrovaných cirkví
a náboženských spoločností je ústredie. V ozbrojených silách je to Úrad ekumenickej
pastoračnej služby Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na čele s riaditeľom,
ktorý zastupuje generálneho duchovného v oblasti riadenia duchovnej služby zúčastnených
registrovaných cirkví a náboženských spoločností len podľa ustanovení cirkevnoprávnych
predpisov.
4. 2. 3. Ústredie ako najvyšší orgán bude rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
MOSR. Bude hlavným koncepčným, metodickým a výkonným orgánom duchovnej služby
veriacim zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Bude koordinovať svoju činnosť s kompetentnými
orgánmi Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky v záujme súladu s fungovaním ich štruktúr a plnením
funkcií duchovnej služby.
4. 2. 4. Úrad je organizačne začlenený pod Generálny štáb Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, ako samostatný úrad pre priame odborné riadenie duchovnej služby veriacim
zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností v ozbrojených silách. Je
výkonným orgánom duchovnej služby veriacim zúčastnených registrovaných cirkví
a náboženských spoločností v ozbrojených silách. Koordinuje svoju činnosť s kompetentnými
orgánmi Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky v záujme súladu s
fungovaním ich štruktúr a plnením funkcií duchovnej služby.
4. 2. 5. Duchovní ústredia v ozbrojených silách sú služobne podriadení nadriadenému veliteľovi
v ozbrojených silách. Za ich odborné riadenie zodpovedá generálny duchovný.
4. 2. 6. Počty funkcií duchovných ústredia sú systemizované tak, aby na jedného duchovného
ústredia v ozbrojených silách v priamej duchovnej starostlivosti pripadalo do 700 veriacich
profesionálnych vojakov patriacich k zúčastneným registrovaným cirkvám a náboženským
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spoločnostiam.15 Počet duchovných ústredia v ozbrojených silách sa stanovuje ako podiel 15 %
z celkového počtu príslušníkov a zamestnancov ozbrojených síl a čísla 700, ako koeficientu
vyjadrujúceho počet osôb v priamej duchovnej starostlivosti.16
4. 2. 7. Pre duchovných ústredia sú na veliteľstvách pozemných síl, vzdušných síl, síl výcviku
a podpory, na Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadika vytvorené systemizované
miesta duchovných ústredia. Duchovný ústredia zabezpečuje plnenie úloh duchovnej služby aj
na nižších stupňoch v rámci podriadených súčastí. V poddôstojníckej akadémii je vytvorené
miesto duchovného, ktorý priamo zabezpečuje plnenie úloh duchovnej služby v rámci svojej
súčasti.
4. 2. 8. Duchovní ústredia v ozbrojených silách sú ustanovení do systemizovaných funkcií
duchovných ústredia s teritoriálnou pôsobnosťou. Generálny duchovný stanoví svojim
rozhodnutím hranicu teritória s konkrétnymi súčasťami ozbrojených síl, ktoré bude mať
duchovný ústredia v komplexnej starostlivosti.
4. 2. 9. Organizačná štruktúra 7 tabuľkových funkcií vojenských duchovných ústredia
v ozbrojených silách:
Posádka
Názov útvaru
REZORT MO SR
Liptovský Mikuláš
NAO
GENERÁLNY ŠTÁB a PPÚZ
Bratislava
Úrad EPS
Bratislava
Úrad EPS
POZEMNÉ SILY
Trenčín
Veliteľstvo
VZDUŠNÉ SILY
Zvolen
Veliteľstvo
SILY VÝCVIKU A PODPORY
Trenčín
Veliteľstvo
Martin
Poddôstojnícka akadémia

Teritoriálne
Mokraď
OS a OZ SR
Posádka Bratislava
PS
VzS
SVP
Posádka Martin

MOSR
ÚSTREDIE OS a OZ SR
NAO

GŠ OS SR
Úrad ekumenickej
pastoračnej služby
15
Pozn. Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania: Evanjelická cirkev a.v. – 6,9 %, Reformovaná
kresťanská cirkev k.v. – 2,0 %, Iné nekatolícke cirkvi – 5,9 %; (Zdroj - Štatistický úrad SR, 2001, Bratislava);
16
Príklad výpočtu: Počet osôb v OS SR – 20000
% veriacich – 15
koeficient vyjadrujúci osoby v priamej duchovnej starostlivosti – 700
20000x15%=3000:700=4
Výsledok – 4 duchovní ústredia;
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VeSVP

VePS

VeVzS

Poddôstojnícka
akadémia

Legenda:

Obsadená
funkcia

Neobsadená
funkcia

4. 3. Personál duchovnej služby ústredia v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
4. 3. 1. Personál duchovnej služby ústredia v ozbrojených silách je tvorený:
a) duchovnými ústredia v služobnom pomere profesionálneho vojaka v štruktúrach
ozbrojených síl,
b) asistentmi duchovných ozbrojených síl – mladšími pomocníkmi v služobnom pomere
profesionálneho vojaka,
c) zamestnancami ozbrojených síl vo výkone práce vo verejnom záujme.
4. 3. 2. Duchovný ústredia je profesionálny vojak zodpovedný nadriadenému veliteľovi za
zabezpečenie duchovnej služby primárne profesionálnym vojakom a zamestnancom jednotky,
ku ktorej bol ustanovený do funkcie. Duchovný ústredia má povinnosť plánovať, koordinovať
a kontrolovať náboženskú pomoc v rámci právomoci nadriadeného veliteľa.
4. 3. 3. Duchovný ústredia na každom stupni je v rámci organizačnej štruktúry priamo
podriadený nadriadenému veliteľovi. Je zaradený ako príslušník štábu súčasti ozbrojených síl.
4. 3. 4. Pre každú systemizovanú funkciu duchovného ústredia v ozbrojených silách je
predurčený profesionálny vojak vo funkcii mladšieho pomocníka.
4. 3. 5. Mladší pomocníci sú predurčení na pomoc duchovnému ústredia pri plnení úloh
duchovnej služby. Pod vedením duchovného ústredia koordinujú zabezpečovanie plnenia úloh,
vedú administratívnu agendu, sprevádzajú duchovných ústredia v priestore operácií, a zaisťujú
ich bezpečnosť na bojisku. Nie sú duchovnými ani osobami s akýmkoľvek náboženským
postavením.
4. 3. 6. Pre prijatie do služobného pomeru profesionálneho vojaka alebo zamestnaneckého
pomeru vo verejnom záujme musí personál ústredia spĺňať podmienky, ktoré na tento účel
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vyžadujú právne predpisy
Slovenskej republiky a cirkevné predpisy zúčastnených
registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Odňatie poverenia podľa cirkevnoprávnych
predpisov generálnym duchovným je dôvodom pre ukončenie činnosti v duchovnej službe
v prospech ústredia, na základe ktorého príslušný nadriadený veliteľ v ozbrojených silách
realizuje príslušné opatrenia s profesionálnym vojakom alebo zamestnancom. Pre získanie
poverenia podľa cirkevnoprávnych predpisov zúčastnených registrovaných cirkví
a náboženských spoločností pre činnosť v duchovnej službe v prospech ústredia sa vyžaduje
príslušnosť ku zúčastnenej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a morálna
bezúhonnosť.
4. 3. 7. Po dohode generálneho duchovného s príslušným veliteľom, môžu v prípade
neobsadenej systemizovanej funkcie duchovného ústredia v ozbrojených silách alebo v inej
mimoriadnej situácii formou dočasnej alebo príležitostnej výpomoci plniť úlohy duchovnej
služby aj civilní duchovní zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Ich
pôsobenie musí byť vždy zabezpečené v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako
aj cirkevnými predpismi zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Ich
prípadné finančné a materiálne zabezpečenie znáša ústredie.
4. 4. Podmienky služobného pomeru duchovných ústredia v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky.
4. 4. 1. Duchovní ústredia sú do jednotlivých funkcií ustanovovaní podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky na základe písomného návrhu a rozhodnutia generálneho duchovného17
podľa cirkevných predpisov zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
4. 4. 2. Duchovní ústredia sú z jednotlivých funkcií odvolávaní podľa právnych predpisov
Slovenskej republiky na základe písomného návrhu a rozhodnutia generálneho duchovného18
podľa cirkevných predpisov zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností.
4. 4. 3. Duchovní ústredia v ozbrojených silách sú vymenovaní alebo povýšení do dôstojníckej
hodnosti podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.19 Hodnostné označenie na
rovnošatách bude nahradené označením duchovnej služby po úprave v interných normatívnych
aktoch.
4. 4. 4. Duchovní ústredia na funkciách v ozbrojených silách nebudú mať pridelenú a nebudú
nosiť služobnú zbraň. Duchovní ústredia sa nezaraďujú do výkonu celodennej zmeny.
4. 4. 5. Duchovní ústredia v ozbrojených silách sú povinní dodržiavať právne predpisy
Slovenskej republiky, cirkevné predpisy zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských
spoločností a interné normatívne akty.
4. 4. 6. Na duchovných ústredia sa vzhľadom na špecifické postavenie a požiadavky na
doplňovanie neuplatňujú zásady kariérneho postupu a konkurenčného výberu v ozbrojených
silách.20
17

Por. § 54, ods. 4 a 5, Zákona č.346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a zmene a doplnení niektorých zákonov;
18
Por. § 58, ods. 2, Zákona č.346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a zmene a doplnení niektorých zákonov;
19
Tamtiež § 38, ods. 1, písm. d);
20
Tamtiež § 33, písm. d);
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4. 4. 7. Systemizované miesta duchovných ústredia v štruktúre ozbrojených síl nemajú pevne
stanovenú plánovanú dôstojnícku hodnosť, aby na ne mohli byť duchovní ústredia ustanovovaní
na návrh generálneho duchovného podľa cirkevných predpisov zúčastnených registrovaných
cirkví a náboženských spoločností podľa pastoračných potrieb.21 Tabuľkové miesta pre
vojenských duchovných sa budú prispôsobovať podľa potrieb ústredia.
4. 4. 8. Duchovní ústredia môžu byť na každej systemizovanej funkcii duchovného ústredia
ustanovení v hodnostiach poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník a plukovník. Na
stupni veliteľstvo síl a na Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadika môže byť
najvyššia priznaná hodnosť podplukovník. Riaditeľ úradu Ekumenickej pastoračnej služby môže
mať najvyššiu priznanú hodnosť plukovník. Duchovný ústredia v ozbrojených silách vo vyššej
hodnosti môže byť ustanovený aj na funkciu, kde je stanovená najvyššia hodnosť nižšia, ako tá,
ktorú dosiahol na vyššom stupni.
4. 4. 9. Počas doby zamestnania je duchovný ústredia povinný sa podriadiť povinnosti nosiť
rovnošatu a jej výstrojné doplnky podľa rozkazov nadriadeného veliteľa. Liturgické odevy alebo
iné doplnky predpísané liturgickými predpismi môže duchovný ústredia používať pri konaní
liturgických obradov samostatne alebo v kombinácii s rovnošatou.
4. 4. 10. Ozbrojené sily zabezpečia podľa reálnych možností viazanie služobného bytu pre
systemizovanú funkciu vojenského duchovného ústredia.
4. 5. Objekt, subjekt a obsahové zameranie duchovnej služby ústredia v Ozbrojených
silách Slovenskej republiky.
4. 5. 1. Subjektom duchovnej služby v ozbrojených silách sú duchovní patriaci do ústredia,
mladší pomocníci a administratívni zamestnanci.
4. 5. 2. Objekt duchovnej služby v ozbrojených silách primárne tvoria osoby hlásiace sa
k zúčastneným registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam medzi ktoré patria:
a) profesionálni vojaci a zamestnanci ozbrojených síl a zamestnanci príslušných orgánov
štátnej správy;
b) bývalí profesionálni vojaci ozbrojených síl poberajúci výsluhový dôchodok alebo
výsluhový príspevok a vojaci v zálohe vykonávajúci zdokonaľovaciu prípravu a vojaci povolaní
na výkon mimoriadnej služby;
c) kadeti a účastníci kurzov ozbrojených síl, pacienti a personál zdravotníckych
a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy;
d) rodinní príslušníci osôb uvedených v písm. a), b), c), teda ich manželskí partneri
a deti, a to aj plnoleté pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní a ich domáci
pomocníci, ak s nimi bývajú v spoločnej domácnosti;
4. 5. 3. Obsahové zameranie duchovnej služby veriacim zúčastnených registrovaných cirkví
a náboženských spoločností v ozbrojených silách tvorí:
a) pastoračná činnosť, ktorá zahŕňa vykonávanie bohoslužieb, pobožností, vyučovanie
náboženstva, duchovné vedenie a pod. na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničných misiách;

21

Tamtiež § 54, ods.4 a 5, § 55, ods. 4, § 58, ods. 8;
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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;
c) napomáhanie pri posilňovaní morálneho stavu jednotiek v ozbrojených silách, ktoré
zahŕňa spoluúčasť pri tvorbe obsahu, metodiky a pri vykonávaní etickej a mravnej
výchovy profesionálnych vojakov s cieľom rozširovať ich duchovný obzor, poskytovanie
komplexných informácií o postojoch veriacich k vojenským problémom, rozvíjanie
mravných kvalít profesionálnych vojakov v súlade s etickým kódexom profesionálneho
vojaka ozbrojených síl 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
výcvikových
školách,
Poddôstojníckej
akadémii, Akadémii Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Národnej
akadémii obrany maršala Andreja Hadika, ako aj v rámci veliteľskej prípravy
a spoločenskovedných seminárov;
e) sociálna a charitatívna činnosť, ktorá zahŕňa pôsobenie smerom k dlhodobo a ťažko
chorým profesionálnym vojakom a zamestnancom ozbrojených síl hospitalizovaným
zvlášť vo vojenských nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, pomoc ich rodinným
príslušníkom, pomoc bývalým profesionálnym vojakom poberajúcim výsluhový
dôchodok alebo výsluhový príspevok a zamestnancom ozbrojených síl a pod.;
f) spoluúčasť na programoch pre rodiny profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie
úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely vojenskej operácie, mierovej
pozorovateľskej misie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane
proti napadnutiu;
g) organizovanie aktivít náboženského charakteru pre profesionálnych vojakov
a zamestnancov ozbrojených síl, ktoré zahŕňa pastoračné evanjelizačné stretnutia,
duchovné obnovy, duchovné podujatia a pod.;
h) koncepčná a metodická činnosť v oblasti duchovnej služby v ozbrojených silách, ktorá
zahŕňa tvorbu koncepčných materiálov, smerníc, nariadení, metodických usmernení,
podkladov do interných normatívnych aktov a návrhov právnych noriem majúcich súvis
s duchovnou službou;
i) plnenie administratívnych a správnych úloh súvisiacich s duchovnou správou štruktúr
a osôb ústredia podľa cirkevných právnych predpisov zúčastnených registrovaných
cirkví a náboženských spoločností;
j) vojensko-odborná činnosť zahŕňajúca podiel duchovných ozbrojených síl na
spracovávaní mobilizačných dokumentov pre oblasť duchovnej služby a na spracovanie
projektov ďalšieho vzdelávania a prípravy vojenských duchovných na plnenie
služobných povinností počas krízových situácií a v čase vojny;
k) organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy duchovných ústredia, mladších
pomocníkov a zamestnancov patriacich ústrediu, ktoré zahŕňa konanie seminárov,
duchovných cvičení, odborných kurzov, konferencií a pod.;
l) plánovanie, organizácia a realizácia medzinárodnej spolupráce so zahraničnými
ozbrojenými silami v oblasti duchovnej služby, ktorá zahŕňa účasť na zahraničných
konferenciách, seminároch, výmenných pracovných návštevách, stretnutiach, cvičeniach
a pod.
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4. 6. Zásady finančného a materiálneho zabezpečenia duchovných ústredia v ozbrojených
silách.
4. 6. 1. Nároky na finančné zabezpečenie bežných prevádzkových nákladov, nákladov na
logistické zabezpečenie plnenia úloh duchovnej služby a nákladov súvisiacich liturgickými
a pastoračnými úlohami si duchovný ústredia uplatňuje v rámci procesu obranného plánovania
a plánovania rozpočtových prostriedkov na príslušný rozpočtový rok.
4. 6. 2. Duchovný ústredia na každej systemizovanej funkcii v štruktúre ozbrojených síl je
vybavený základným logistickým zabezpečením, ktoré zahŕňa primeraný administratívny
priestor, nábytkové a technické vybavenie a primeraný priestor pre pastoračné a bohoslužobné
účely.
4. 6. 3. Duchovný ústredia v štruktúre ozbrojených síl na každej systemizovanej funkcii je
vybavený základnou výbavou pre plnenie úloh duchovnej služby, ktorá zahŕňa liturgické odevy
a predmety podľa zoznamu stanoveného podľa osobitného predpisu22.
4. 6. 4. Duchovný ústredia je pre zabezpečenie osobnej dostupnosti pre plnenie úloh duchovnej
služby vybavený služobným mobilným telefónnym prístrojom.
4. 6. 5. Duchovný ústredia v prípade nemožnosti zriadiť primeraný priestor pre pastoračné
a bohoslužobné účely v objektoch patriacich ozbrojeným silám, môže pre tieto účely využívať aj
civilné priestory zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Finančné
náklady za ich užívanie znášajú ozbrojené sily podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. 6. 6. Ústredie ako rozpočtová organizácia môže v rámci svojej pôsobnosti poskytovať
finančné a materiálne prostriedky na výkon duchovnej služby v ozbrojených silách pre svojich
duchovných.
5. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A HLAVNÉ ÚLOHY DUCHOVNÝCH ORDINARIÁTU
A ÚSTREDIA V OZBROJENÝCH SILÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
5. 0. 1. Ozbrojené sily sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany štátu. Hlavnou
úlohou ozbrojených síl je zaručovať obranu a bezpečnosť štátu pred vonkajším ozbrojeným
napadnutím cudzou mocou, plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými
je Slovenská republika viazaná a podieľanie sa na zachovaní verejného poriadku a bezpečnosti
štátu, jeho zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc.
Riešenie krízových bezpečnostných situácií predpokladá náročnú prípravu
profesionálneho vojaka a vyžaduje od neho vynaložiť maximum úsilia pri plnení úloh
s vedomím rizika možnej straty života. Táto skutočnosť činí život profesionálneho vojaka a jeho
rodiny spravidla obtiažnejší než je život ostatných občanov. Obtiažnosť výkonu profesionálnej
služby v ozbrojených silách je daná týmito skutočnosťami:
− profesionálni vojaci sa dostávajú do obtiažnych stresových situácií, ktoré majú silný vplyv
na ich fyzickú a psychickú spôsobilosť a morálny stav;

22

Odborný predpis DNS-1, Duchovná a náboženská služba v rezorte Ministerstva obrany, Bratislava, 1997;
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− človek v záťažových situáciách trpí spravidla bezradnosťou, prežíva silné afekty hnevu,
horkosti, strachu, a pod. Tento stav vyžaduje posilňovanie jeho vlastnej odolnosti, aby si
pomohol predovšetkým sám a pritom plnil svoje povinnosti;
− profesionálni vojaci disponujú zbraňami a mocou a z toho dôvodu sú viac ako iní občania
vystavení nebezpečiu morálneho zlyhania;
− môžu sa častejšie dostať do vážnejších osobných rozporov a konfliktov so svojím svedomím,
vierou, či hodnotami. Vzniká tak potreba vyrovnať sa so svojím svedomím, urovnať si
vzťahy k tomu v čo sami veria;
− obtiažnosť vojenskej služby má vplyv na rodiny a blízkych profesionálnych vojakov.
Vytvára z nich zvláštnu, vzájomne súdržnú skupinu s relatívne rovnakými problémami
a podobnými spôsobmi ich riešenia. Táto skupina vyžaduje špecifickú duchovnú
starostlivosť, duchovnú podporu a pomoc, ktorú zabezpečuje duchovná služba
v ozbrojených silách.
5. 0. 2. Povinnosťou ozbrojených síl je zabezpečovať aj rozvoj duchovného života
profesionálnych vojakov a zamestnancov ako jedného z predpokladov pre zabezpečenie
pozitívneho výkonu konkrétnych špecifických činností, ako aj ich spokojnosti pri plnení úloh
ozbrojených síl.
5. 0. 3. Profesionálny vojak má právo na zabezpečenie primeranej duchovnej starostlivosti a na
účasť na náboženských aktivitách, ak to nie je v rozpore s potrebami ozbrojených síl a výkonom
štátnej služby.23
5. 0. 4. V ozbrojených silách môžu na základe potrieb veriacich profesionálnych vojakov
a zamestnancov rozvíjať duchovnú a pastoračnú činnosť duchovní ordinariátu a ústredia za
účelom zabezpečenia slobody náboženského vyznania, viery a duchovnej starostlivosti v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky a jej ozbrojených síl.
5. 0. 5. Činnosť a aktivity sú organizované s povolením nadriadeného veliteľa v služobnom čase,
pokiaľ tomu nebráni plnenie služobných povinností alebo v mimopracovnom čase. Veliteľské
orgány napomáhajú duchovným ordinariátu a ústredia pri realizácii všetkých tých úloh
duchovnej služby, ktoré sú v súlade s potrebami duchovnej starostlivosti o profesionálnych
vojakov a zamestnancov ozbrojených síl a rešpektujúc slobodu náboženského presvedčenia.
5. 0. 6. Profesionálni vojaci a zamestnanci ozbrojených síl sa na podujatiach uskutočňovaných
duchovnými ordinariátu a ústredia sa zúčastňujú dobrovoľne. V ozbrojených silách sa nesmie
hodnotiť náboženská príslušnosť alebo presvedčenie. Neúčasť profesionálneho vojaka alebo
zamestnanca ozbrojených síl na podujatiach náboženského charakteru nesmie byť dôvodom na
vyvodenie záverov voči nemu.
5. 0. 7. Pastoračná činnosť duchovných v OS SR je výlučne pod kontrolou ordinariátu
a ústredia. Riadia ju výlučne ordinár a generálny duchovný.
5. 0. 8. Duchovní ordinariátu a ústredia v ozbrojených silách môžu po vzájomnej dohode konať
spoločné liturgické slávenia v súlade s ustanoveniami kánonického práva, liturgických
23

Por. § 118, ods. 1, písm. f), Zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov v Ozbrojených
silách Slovenskej republiky a zmene a doplnení niektorých zákonov;
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a cirkevných právnych predpisov Katolíckej cirkvi a zúčastnených registrovaných cirkví
a náboženských spoločností.
5. 0. 9. Ordinariát a ústredie vykonáva svoju činnosť v súlade s plánmi činnosti ozbrojených síl.
5. 0. 10. Štruktúry ordinariátu a ústredia v ozbrojených silách sú súbežné, samostatné
a vzájomne nezávislé. Netvoria spoločné úrady na žiadnom stupni ozbrojených síl. Ak nie je
obsadená systemizovaná funkcia duchovným ordinariátu alebo ústredia, v takom prípade
ordinariát alebo ústredie zabezpečí plnenie úloh svojim duchovným z nadriadeného stupňa.
5. 0. 11. Obsadzovanie systemizovaných funkcií duchovných v štruktúre ozbrojených síl doma
alebo v zahraničí ordinariátom alebo ústredím sa stanovuje od percentuálnych počtov
profesionálnych vojakov ozbrojených síl hlásiacich sa ku Katolíckej cirkvi alebo k zúčastneným
registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam.
5. 0. 12. Priestory pre bohoslužobné a pastoračné účely v ozbrojených silách môžu využívať
duchovní ordinariátu a ústredia aj spoločne.
5. 0. 13. Nadriadený veliteľ v ozbrojených silách nemôže prijímať rozhodnutia týkajúce sa
foriem náboženského života alebo foriem duchovnej služby. Nadriadený veliteľ v ozbrojených
silách je nápomocný pri zosúladení duchovných aktivít s plánmi činnosti ozbrojených síl.
5. 0. 14. O forme a spôsobe liturgického slávenia bohoslužieb môže rozhodnúť iba duchovný
ordinariátu alebo ústredia. V prípade, ak požiada profesionálny vojak alebo zamestnanec
ozbrojených síl o duchovnú službu podľa svojho vierovyznania, duchovný iného vierovyznania
je povinný zabezpečiť alebo sprostredkovať mu kontakt s duchovným vierovyznania
profesionálneho vojaka alebo zamestnanca, ak tomu nebránia časové, miestne alebo iné
prekážky a okolnosti.
5. 0. 15. Vzájomný vzťah nadriadeného veliteľa v ozbrojených silách a duchovných ordinariátu
alebo ústredia je daný normami vyplývajúcimi z právnych predpisov Slovenskej republiky, zo
zmluvy a dohody a je založený na vzájomnom rešpektovaní a úcte.
5. 0. 16. Nadriadený veliteľ môže prideliť duchovnému ordinariátu alebo ústredia iba úlohy
súvisiace s duchovnou službou. Duchovní ordinariátu alebo ústredia môžu vykonávať humánne
úlohy nesúvisiace s plnením úloh duchovnej služby iba v dočasných núdzových situáciách.
Môžu sa tiež dobrovoľne zúčastňovať alebo spolupracovať na iných úlohách iba v prípade, že
to prispeje k dobru jednotky. Uvedené však nesmie byť v rozpore s ich duchovným postavením
a poslaním.
5. 0. 17. Na základe uvedených princípov sú duchovní ordinariátu a ústredia v ozbrojených
silách povinní plniť tieto úlohy:
a) uskutočňovať pastoračnú, katechetickú a evanjelizačnú činnosť svojim veriacim;
b) konať bohoslužby pre svojich veriacich v ozbrojených silách;
c) vysluhovať sviatosti pre svojich veriacich v ozbrojených silách;
d) uskutočňovať individuálnu a kolektívnu duchovnú starostlivosť a konzultačnú činnosť;
e) napomáhať pri rozvoji a prehlbovaní duchovného života a viery veriacich
profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl;
f) uskutočňovať duchovnú a pastoračnú starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov a
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zamestnancov ozbrojených síl;
g) uskutočňovať duchovnú a pastoračnú starostlivosť o svojich veriacich bývalých
profesionálnych vojakov ozbrojených síl poberajúcich výsluhový
dôchodok alebo výsluhový príspevok;
h) napomáhať zisťovaniu zdrojov vznikajúcich konfliktov a napätí, predchádzať im, v
prípade potreby navrhovať opatrenia na ich odstránenie;
i) zabezpečovať pre profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl fórum dôvery
na riešenie duchovných, náboženských a ľudských problémov so zachovaním korektnosti
a diskrétnosti;
j) organizovať účasť na domácich a medzinárodných pútiach a duchovných stretnutiach
veriacich profesionálnych vojakov a zamestnancov ozbrojených síl;
k) uskutočňovať sociálno-charitatívnu činnosť na podporu chorým a sociálne slabším;
l) uskutočňovať tlačovú misiu poskytovaním náboženskej literatúry svojim veriacim v
ozbrojených silách;
m) napomáhať výchovnému procesu profesionálnych vojakov ozbrojených síl v oblasti
prehlbovania vlastenectva;
n) organizovať a uskutočňovať prednáškovú činnosť;
o) spolupodieľať sa na etickej výchove;
p) spolupracovať s hlavným radcom Štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pracovníkmi personálneho manažmentu, lekármi,
veliteľmi a príslušníkmi Vojenskej polície pri realizácii prevencie boja proti alkoholu,
drogám a toxikomániám, ako i pri zisťovaní drogových závislostí u profesionálnych
vojakov a zamestnancov a pri dodržiavaní dlhodobej abstinencie po prekonaní drogovej
závislosti u zamestnancov;
q) spolupracovať pri realizácii prevencie boja proti alkoholizmu, toxikománii a drogovým
závislostiam.
5. 0. 18. Pre účely zabezpečenie duchovnej služby sa v posádkach zriadia Pastoračné
centrá ozbrojených síl. Obsah a vybavenie pastoračného centra budú analyticky optimalizované
pred ich zriadením.

5 .0. 19. Rozmiestnenie pastoračných centier v ozbrojených silách:
P. č. pastoračného centra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miesto zriadenia:
BRATISLAVA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
ZVOLEN
SLIAČ
KUCHYŇA
PREŠOV
NITRA
TRENČÍN
MARTIN
LEŠŤ
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V správe:
Generálny štáb OS SR
Národná akadémia obrany
Veliteľstvo vzdušných síl
Veliteľstvo leteckej základne
Veliteľstvo samostatnej dopravnej letky
Veliteľstvo leteckej základne
Veliteľstvo protilietadlovej raketovej brigády
Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Veliteľstvo výcviku
Veliteľstvo výcviku

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

RUŽOMBEROK
ŽILINA
ROŽŇAVA
TREBIŠOV
MICHALOVCE
TOPOLČANY
SEREĎ
LEVICE
TURECKÝ VRCH

Veliteľstvo spojovacieho práporu
Veliteľstvo 5. Pluku špeciálneho určenia
Veliteľstvo práporu RCHBO
Veliteľstvo mechanizovaného práporu
Veliteľstvo mechanizovaného práporu
Veliteľstvo mechanizovanej brigády
Veliteľstvo ženijného práporu
Veliteľstvo mechanizovaného práporu
Veliteľstvo výcviku

5. 0. 20. Prehľad celkových plánovaných a predpokladaných počtov vojenských duchovných:
Plánované
k 30. 9. 2005
Zložka
GŠ a PPÚZ
NAO
Pozemné sily
SR
Vzdušné sily
SR
Sily výcviku
a podpory
Celkom
Celkom

Skutočné
k 30. 9. 2005

Plánované
K 1. 11. 2005

Požadované
Od 1.1.2006

Ordinariát + Ústredie Ordinariát - Ústredie Ordinariát -Ústredie Ordinariát - Ústredie
2
1
1
2
2
2
2
1

1

0

1

0

1

1

16

6

1

14

1

10

1

6

4

1

5

1

6

1

8
32
32

3
15

0
3

6
28

0
4

3
22

2
7

18

32
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6. PERSPEKTÍVY ROZVOJA DUCHOVNEJ SLUŽBY V OZBROJENÝCH SILÁCH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY A OPATRENIA K REALIZÁCII KONCEPCIE.
6. 0. 1. Vyššie uvedené právne základy duchovnej služby v ozbrojených silách, existencia dvoch
nezávislých a samostatných štruktúr duchovnej služby, ako aj zmeny spôsobené
profesionalizáciou ozbrojených síl, si pre správne a účinné zabezpečenie jej činnosti vyžadujú
prijatie a uplatňovanie nových zásad obsiahnutých v tejto koncepcii. Potrebné je vypracovanie
pastoračných plánov vojenských duchovných oboch štruktúr s dôrazom na zabezpečenie
duchovnej služby pre profesionálnych vojakov a ich rodín v útvaroch, zariadeniach a posádkach
ozbrojených síl berúc do úvahy aj ich prechodné alebo trvalé bydlisko, s dôrazom aj na
profesionálnych vojakov plniacich úlohy mimo územia Slovenskej republiky a ich rodiny.
6. 0. 2. Duchovná služba v ozbrojených silách je zabezpečovaná dvoma nezávislými
a samostatnými štruktúrami, ktoré sú vytvorené v rámci štruktúry ozbrojených síl
systemizovanými funkciami pre vojenských duchovných Katolíckej cirkvi a zúčastnených
cirkví a náboženských spoločností.
6. 0. 3. Optimálny variant zabezpečenia duchovnej služby v ozbrojených silách predpokladá 100
% obsadenie systemizovaných funkcií v oboch štruktúrach. Vojenským duchovným sa
vzhľadom na územie posádky priznáva teritoriálna pôsobnosť, a vzhľadom na podriadené útvary
a zariadenia štrukturálna pôsobnosť, aby im nadriadení velitelia mohli a aj umožnili plniť úlohy
duchovnej služby nielen pre profesionálnych vojakov a zamestnancov ich útvaru, či zariadenia.
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6. 0. 4. Náhradný variant zabezpečenia duchovnej služby v ozbrojených silách predpokladá
neobsadenie všetkých systemizovaných funkcií v oboch štruktúrach. Predpokladá však
obsadenie funkcií v priamej podriadenosti Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl
Slovenskej republiky, na veliteľstvách síl a vo výcvikových školách s teritoriálnou
a štrukturálnou pôsobnosťou. Duchovnú službu pre podriadené útvary, zariadenia a posádky
s neobsadenými systemizovanými funkciami zabezpečia výpomocní civilní duchovní pod
riadením vojenských duchovných z vyššie uvedených stupňov za Katolícku cirkev a zúčastnené
cirkvi a náboženské spoločnosti.
6. 0. 5. Pre oba varianty zabezpečenia duchovnej služby z dôvodu profesionalizácie ozbrojených
síl a s tým súvisiacich zmien vnútorného systému pastoračnej starostlivosti budú zriaďované
pastoračné centrá prístupné profesionálnym vojakom a ich rodinám, ako aj ďalším osobám, na
ktoré sa vzťahuje duchovná služba v ozbrojených silách bez ohľadu na miesto služobného
zaradenia, či trvalé, alebo prechodné bydlisko. K realizácii projektu zriaďovania pastoračných
centier bude z úrovne Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky vypracovaná
analýza, ktorá:
a) potvrdí nevyhnutnosť zriaďovania pastoračných centier v posádkach so súčasťami
ozbrojených síl, kde budú vytvorené tabuľkové funkcie pre vojenských duchovných a vo
výcvikových priestoroch ozbrojených síl;
b) stanoví, aké priestory v konkrétnej posádke budú využité pre zriadenie pastoračného centra;
c) stanoví konkrétne podmienky pre zriadenie, obsahové vybavenie, objem a zabezpečenie
potrebných finančných prostriedkov, kritériá pre projektovú dokumentáciu a harmonogram
zriadenia, resp. výstavby pastoračného centra.
6. 0. 6. Ako najvhodnejšie sa javí využitie priestorov patriacich ozbrojeným silám. Podľa
špecifických podmienok súčastí ozbrojených síl, v posádkach, ktoré nebudú mať vhodné vlastné
priestory, bude možné zriadiť pastoračné centrá aj mimo nich, výstavbou napríklad na
sídliskách, kde býva väčšina rodín profesionálnych vojakov. Pre jednotlivé prípady, keď súčasť
ozbrojených síl v správe ktorej má byť zriadené pastoračné centrum nebude disponovať
vhodným vlastným priestorom, bude potrebné naplánovať finančné prostriedky na vypracovanie
jednotnej projektovej dokumentácie pastoračného centra ako komplexu pozostávajúceho zo
spoločenskej miestnosti, kuchynky, sociálneho zariadenia, bohoslužobného priestoru - kostola (s
kapacitou do 100 osôb) administratívneho priestoru a bytovej jednotky pre vojenského
duchovného. Následne bude zahájená investičná výstavba podľa schváleného časového
harmonogramu. V posádke s dvoma, alebo viacerými súčasťami ozbrojených síl, kde budú
vytvorené tabuľkové funkcie pre vojenských duchovný ordinariátu a ústredia sa bude zriaďovať
len jedno spoločné pastoračné centrum tak, aby doň bolo možné bez obmedzení vstupovať
všetkým kategóriám veriacich, na ktorých sa vzťahuje duchovná služba v ozbrojených silách,
ako aj civilných osôb. Spoločenská miestnosť pritom môže byť využitá aj ako centrum voľného
času pre profesionálnych vojakov a ich rodiny.
6. 1. Hlavné opatrenia na realizáciu úloh Koncepcie rozvoja duchovnej služby
v ozbrojených silách Slovenskej republiky.
a) vydať doplnok Rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky RMO č. V-3/2003
o reorganizácii Kancelárie generálneho vikára Generálneho štábu Ozbrojených síl
Slovenskej republiky na Vikariát ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky ;
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b) vydať doplnok Rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky RMO č. V-3/2003
o reorganizácii Úradu vojenských duchovných Ekumenickej rady cirkví na Slovensku
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky na Úrad ekumenickej pastoračnej
služby Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky;
c) vykonať úpravy tabuliek počtov v ozbrojených silách podľa schválených počtov a funkcií
duchovných ordinariátu a ústredia;
d) naplánovať v základných plánovacích dokumentoch ozbrojených síl finančné a materiálne
zabezpečenie systemizovaných funkcií duchovných ordinariátu a ústredia a mladších
pomocníkov duchovných v štruktúrach ozbrojených síl;
e) zabezpečiť podľa možností v jednotlivých posádkach viazanie služobného bytu pre
systemizovanú funkciu vojenského duchovného;
f)

novelizovať právne predpisy a interné normatívne akty, ktoré priamo súvisia s duchovnou
službou v ozbrojených silách;

g) do roku 2010 zriadiť farnosti ordinariátu v ozbrojených silách pri každom útvare alebo
zariadení so systemizovaným miestom duchovného ordinariátu;
h) do roku 2015 vytvoriť a zabezpečiť pri určených útvaroch a zariadeniach pastoračné centrá
ordinariátu a ústredia v ozbrojených silách;
ch) vypracovať analýzu zriaďovania pastoračných centier v ozbrojených silách.

6. 2. Harmonogram realizácie hlavných úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja
duchovnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.
P.č.
Úlohy
1. Vydať doplnok RMO SR č. V-3/2003
2.
3.
4.
5.

Termín

Do
31.12.2005
Vydať doplnky do tabuliek počtov č. 100140 Do
a 100150
31.12.2005
Vydať doplnky do tabuliek počtov OS SR na Do
úpravu a doplnenie funkcií duchovných OS 31.12.2005
SR
Zrušiť odborný predpis DNS-1 a vydať nový Do
odborný predpis DS – 2
30.6.2006
Pripraviť nové požiadavky na finančné
Do
a materiálové zabezpečenie v rámci
31.12.2005
Obranného plánovania na roky 2007 – 2012.
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Zabezpečí
OOd

Zodpovedá
KaGV
ÚVD ERC
OOd
KaGV
GŠ OS SR ÚVD ERC
ŠbPdP
KaGV
ÚVD ERC
ŠPdP
OOd
KaGV
ÚVD ERC
KaGV
KaGV
ÚVD ERC ÚVD ERC
Súčinnosť:

P.č.

Úlohy

6.

Predložiť návrhy doplnkov interných
normatívnych aktov súvisiacich
s duchovnou službou v ozbrojených silách
Zriadiť farnosti Ordinariátu v ozbrojených
silách podľa ustanovení kánonického práva
pri každom útvare alebo zariadení so
systemizovaným miestom duchovného
ordinariátu
Vytvoriť a zabezpečiť pri určených
útvaroch a zariadeniach pastoračné centrá
ordinariátu a ústredia v ozbrojených silách
Zabezpečiť podľa možností v jednotlivých
posádkach viazanie služobného bytu pre
systemizovanú funkciu vojenského
duchovného;
Vybudovať pastoračné centrum s vojenskou
kaplnkou v Spoločnom výcvikovom centre
Lešť
Vybudovať pastoračné centrum
s vojenským kostolom v posádke Martin
Vybudovať pastoračné centrum s vojenskou
kaplnkou v Spoločnom výcvikovom centre
Turecký vrch
Vybudovať pastoračné centrum s
vojenským kostolom v posádke Zvolen
Vypracovanie analýzy zriaďovania
pastoračných centier v ozbrojených silách

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Termín
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Do
30.6.2006
Do
31.12. 2010

Zabezpečí
SEOPMZ
OOd
GŠ OS SR
SELP
KaGV

Zodpovedá
KaGV
ÚVD ERC
Ordinariát

Do
31.12. 2015

KaGV
Ordinariát
ÚVD ERC Ústredie

Do
31.12.2006

GŠ OS SR

Ordinariát
Ústredie

Do
31.12. 2010

GŠ OS SR
KaGV

Ordinariát
Ústredie

Do
31.12. 2010
Do
31.12. 2010

GŠ OS SR
KaGV
GŠ OS SR
KaGV

Ordinariát
Ústredie
Ordinariát
Ústredie

Do
31.12. 2010
Do
31.12. 2005

GŠ OS SR
KaGV
GŠ OS SR
KaGV

Ordinariát
Ústredie
Ordinariát
Ústredie

