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

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2018
Verejný odpočet bude vykonaný dňa 9. mája 2019 o 13,00 hod
Miesto konania verejného odpočtu :
Spoločná zasadacia miestnosť – prízemie vpravo, Za kasárňou 3,
832 47 Bratislava III

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

1.2. Členovia vedenia organizácie
Generálny duchovný: plk. ThDr. Marian Bodolló
Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
Riaditeľ kancelárie – dekan: kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok
Riaditeľ správy : Ing. Milan Gajdoš

1.3. Hlavné činnosti organizácie
Na základe rozkazu Ministra obrany SR č.2/2006 zo 14. februára 2006 o opatreniach
súvisiacich so zriadením a pôsobením štátnej rozpočtovej organizácie, bola vydaná zriaďovacia
listina č.p.: KaMO-69/2006 a s účinnosťou od 1. júla 2006 začalo svoju činnosť Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky (ďalej len ,, ústredie“). Ústredie je odborným riadiacim
a metodickým orgánom ekumenickej pastoračnej služby a riadi úrady ekumenickej pastoračnej
služby v štruktúrach OS SR a OZ SR.
Hlavné činnosti rozpočtovej organizácie spočívajú v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboženských spoločností zúčastnených na

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

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

f)

g)
h)

i)

j)

k)

hospitalizovaným zvlášť v rezortných nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach,
pomoc ich rodinným príslušníkom, pomoc bývalým príslušníkom poberajúcim výsluhový
dôchodok alebo výsluhový príspevok ako aj zamestnancom týchto zložiek, pomoc
osobám dotknutým mimoriadnymi udalosťami,
spoluúčasť na programoch pre rodiny príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely vojenskej
operácie, mierovej pozorovateľskej misie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy
o spoločnej obrane proti napadnutiu,
organizovanie aktivít náboženského charakteru pre príslušníkov a zamestnancov
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktoré zahŕňa pastoračné evanjelizačné stretnutia,
duchovné obnovy, duchovné podujatia a pod.;
koncepčná a metodická činnosť v oblasti duchovnej služby v Ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch, ktorá zahŕňa tvorbu koncepčných materiálov, smerníc,
nariadení, metodických usmernení, podkladov do interných normatívnych aktov
a návrhov právnych noriem majúcich súvis s duchovnou službou;
plnenie administratívnych a správnych úloh samostatnej rozpočtovej organizácie
v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v zmysle platnej legislatívy ako aj úloh súvisiacich
s duchovnou správou štruktúr a osôb ústredia podľa cirkevných právnych predpisov
zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností;
vojensko-odborná činnosť zahŕňajúca podiel duchovných ozbrojených síl na spracovávaní
mobilizačných dokumentov pre oblasť duchovnej služby a na spracovanie projektov
ďalšieho vzdelávania a prípravy duchovných na plnenie služobných povinností počas
krízových situácií a v čase vojny;
organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy duchovných ústredia a zamestnancov
patriacich ústrediu, ktoré zahŕňa konanie seminárov, duchovných cvičení, odborných
kurzov, konferencií a pod.

Ústredie vykonáva svoju činnosť ako štátna rozpočtová organizácia
zriadená
ministerstvom obrany SR. Po stránke odbornej a metodickej riadi ekumenickú pastoračnú službu
v Ozbrojených silách SR, v rezorte vnútra (MV SR) a Zbore väzenskej a justičnej stráže. Ústredie
je medzirezortná inštitúcia. Pastoračnú službu vykonávajú duchovní z registrovaných cirkví
zúčastnených na Dohode, ktorí sú v služobnom alebo zamestnaneckom pomere v jednotlivých
rezortoch. Služba duchovných je zameraná na uspokojovanie duchovných potrieb príslušníkov
jednotlivých rezortov a ich rodinných príslušníkov.

Ciele pre rozvoj zo strednodobého hľadiska:
1. Využitie všetkých vhodných prostriedkov na mravné formovanie príslušníkov a
zamestnancov OS a OZ SR v prospech spoločného dobra v súlade s právnym poriadkom
SR.
2. Prehlbovanie duchovného, cirkevného života a náboženského povedomia veriacich
príslušníkov a zamestnancov OS a OZ SR patriacich k registrovaným cirkvám
a náboženským spoločnostiam.

3. Vo výchovno - vzdelávacom procese uplatňovať zásady náboženskej znášanlivosti,
ekumenizmu a spolupráce, rešpektovať presvedčenie osôb iného náboženského vyznania
a osôb bez náboženského vyznania.
4. Ochrana a podpora rodiny a manželstva príslušníkov a zamestnancov OS a OZ SR,
podpora stabilizácie rodiny pri nasadení, odlúčení a pri návrate vojakov z nasadenia.
5. Prehlbovanie vlasteneckého cítenia a národných tradícii u príslušníkov a zamestnancov
OS a OZ SR.
6. Upevňovanie vzťahov príslušníkov a zamestnancov OS a OZ SR v ich prirodzených
celkoch (v útvaroch, zariadeniach) na princípoch kresťanskej etiky.
7. V súlade s kresťanskou tradíciou
dotknutými mimoriadnymi udalosťami.

rozvíjať solidaritu a dobročinnosť s osobami

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

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE
4.1. Prehľad aktivít EPS v roku 2018
Ekumenická pastoračná služba má v roku 2018 v ozbrojených zložkách štátu už svoju 12.
ročnú existenciu. Počas nej sa svojimi aktivitami vždy angažovala pri štátnych a cirkevných
spomienkach, aby poukázala na ich mravno-etický dosah. Biblickým mottom pre pracovníkov a
duchovných EPS bolo slovo z Novej zmluvy: „Hľa, nové robím všetko!“(Zj 21,5).
Tento výrok osláveného Ježiša Krista vnímali duchovní a zamestnanci Ústredia EPS
v zmysle historických faktov v roku 1918, 1938, 1968, 1993, ktoré si ľud našej krajiny v roku
2018 pripomínal. Česi a Slováci prijímali najmä prvé dve dejinné udalosti - vznik ČSR a
ukončenie 1. svetovej vojny v roku 1918 ako dar „z ruky božej“. Boli za to Pánu Bohu
i vtedajším mocnostiam vďační a preto v novej republike nastolili demokratické zriadenie. Aj
ďalšie osmičkové výročia majú pre ľud našej krajiny veľký eticko-morálny význam v zmysle
poučenia „z krízového vývoja“ alebo naplnenia nádejí slovenského národa. Najmä spomienka na
100. výročie vzniku ČSR a v novodobých dejinách Slovenska - 25. výročie vzniku Ozbrojených
síl SR má svoj silný národno-emancipačný a štátotvorný dosah a tým aj etický misijný náboj.
EPS sa organizovaním podujatí k významným výročiam snaží osloviť verejnosť i samotné
ozbrojené sily, aby tieto duchovné impulzy zarezonovali medzi príslušníkmi ozbrojených zložiek
a vyvolali ich pozitívne priklonenie k vlasteneckému cíteniu.
V tomto zmysle chceme v tejto stati o našej práci spomenúť štyri podujatia, ktoré
obsahom korešpondujú s uvedenými výročiami. V tomto ohľade vyniká konferencia k 100.
výročiu vzniku ČSR, ukončenia Prvej svetovej vojny a 25. výročia vzniku Ozbrojených síl SR

s pracovným názvom „Konferencia 100“. Na návrh biskupa Cirkvi Československej husitskej
Jána Hradila sa konala 14. -15. mája 2018 v Újezde u Brna. Nosnou časťou programu boli
prednášky význačných osobností duchovnej služby Maďarska, Rakúska, Česka a našej EPS
o duchovnej službe do a po roku 1918 v krajinách bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Počas
Konferencie sa v Kostole sv. Petra a Pavla konala slávnostná ekumenická bohoslužba, počas
ktorej odovzdal generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR plk. gšt. Radoslav Ivančík, vyznamenanie
Pamätnú medailu Náčelníka Generálneho Štábu 3. stupňa za spoluprácu a zbližovanie
slovenského a českého národa plukovníkovi gšt. Jaroslavovi Knichalovi, hlavnému kaplánovi
AČR a Janovi Hradilovi, starostovi obce Újezd u Brna. V závere bohoslužby generálny duchovný
OS a OZ SR plk. Marian Bodolló predstavil publikáciu "V službe milosrdenstva I. - Duchovní na
bojiskách európskych a svetových vojen", ktorá obsahuje príspevky o konkrétnych vojenských
kňazoch v cisárskej armáde obdobia Rakúsko-Uhorska a po roku 1918 aj v armáde ČSR a neskôr
vo vojnovom Slovenskom štáte. Nevynecháva ani príspevky z novodobej histórie od vzniku
Ústredia EPS ako aj o pôsobení vojenských duchovných v operáciách MKM.
Príležitosť pre misiu v duchovnej oblasti vidíme tiež v podujatí, v ktorom si každoročne
pripomíname históriu hrdinského boja nášho ľudu v SNP. Ide o vojenský pochod „Duchovne po
stopách hrdinov SNP“, ktorý počnúc nultým ročníkom v roku 2016, prechádza postupne
jednotlivými krajmi poznačenými bojmi proti fašizmu a rasizmu. V roku 2018 sme boli na ceste
od Dukly cez Bardejov až do Prešova. Každoročne v máji sa pochodu zúčastňujú nielen vojaci
spolu so študentmi niektorých stredných škôl v aktuálnom kraji a miestni aktivisti, ale pri
pamätníkoch sa môže mladšia generácia stretnúť z účastníkmi protifašistického odboja, očitými
svedkami vojnových udalostí.
V kontexte práce s rodinou sa nesú aj stretnutia Otcov a synov. Ich jarné (27. - 29. 4.
2018) a jesenné (21.- 23. 9. 2018) sústredenie sa konalo v obci Repište uprostred Štiavnických
vrchov na Chate u daniela. Počas troch dní otcovia svojim synom svedčili, akými vlastne sú po
duchovnej stránke a aká je ich úloha a postavenie v rodine. Do rozmanitého programu je vždy
zapracovaný i skupinový rozhovor a vzájomné zdieľanie sa. Preto je celkový dojem z týchto
stretnutí skôr dôverného charakteru s pocitom bezpečného prostredia, v ktorom sa účastníci
rozhovorov odvažujú ísť na hlbiny svojich radostí i starostí a neboja sa odkryť i tajomné zákutia
svojho vnútra.
V prvých októbrových dňoch, na svojom jesennom rokovaní v Rimavskej Sobote, sa
pracovníci duchovnej služby snažili odraziť k novým spôsobom práce a ku konkrétnym cieľom
duchovnej obnovy v ozbrojených zložkách štátu, založeným na vlasteneckom prístupe k svojej
krajine. 100. výročie vzniku prvej ČSR a 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR si
účastníci zhromaždenia pripomenuli dvoma historickými „sondážami“ do pohnutého obdobia
rodiacej sa spoločnej republiky Čechov a Slovákov ako aj času „vytriezvenia“ z romantizmu
o našej kultúrnej a národnej záchrane z Východu. V prvej prednáške nám spisovateľ Ľubomír
Olach, plasticky, miestami až subtílne, ako vzdialený príbuzný Vávra Šrobára, cez túto veľkú
osobnosť našich dejín, priblížil udalosti vedúce k vzniku prvej Československej republiky.
Poslucháči sa dozvedeli, že úloha Vávra Šrobára, ako ministra s plnou mocou pre Slovensko pri
utváraní spoločného štátu Čechov a Slovákov bola v skutku obrovská. Sklamanie z našich
„bratov“, sovietov a krajín Varšavskej zmluvy, ktorí v auguste 1968 pochovali naše nádeje na
„socializmus s ľudskou tvárou“ živo zobrazil druhý prednášajúci, spisovateľ Ľubo Jurík, na
najväčšej osobnosti novodobých dejín Slovenska, Alexandrovi Dubčekovi. Prednášateľ, napísal
aj román o tomto poslednom velikánovi našich dejín, v ktorom cez jeho životné osudy vyložil
vtedajšie politicko-sociálne rozpoloženie spoločnosti. Priam plasticky vyobrazil pred oči
poslucháčom, ako sa obyvateľstvo ČSSR tešilo z „pražskej jari“, z novej otvorenosti

a slobodnejšieho života v socializme. Tretím prednášateľom bol vojenský policajný psychológ
Ivan Sopoliga, ktorý duchovným EPS vysvetlil dôvody na zvyšovanie svojej odbornosti v oblasti
krízovej intervencie pri ohlásení úmrtia príbuzným a blízkym osobám tragicky zomrelého
človeka. Prednáška sa tešila so strany duchovných, z ktorých niektorí vyrozumievajú rodiny pri
úmrtiach z dôvodov dopravných nehôd, veľkému záujmu. Vojensky psychológ im predostrel
možnosť prípravy prostredníctvom nácviku zručností na špeciálnom odbornom kurze.
Chronologický prehľad aktivít:
1. 15. 1. 2018 zomrel Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, evanjelický a. v. farár, teológ a spolutvorca
Koncepcie vzniku a zavedenia vojenskej duchovnej a náboženskej služby v Armáde SR.
Profesor Igor Kišš bol ocenený vysokými štátnymi, vedeckými i cirkevnými vyznamenaniami;
V roku 2016 dostal od Ministra obrany SR Pamätnú medailu III. stupňa za zásluhy pri kreovaní
ekumenickej pastoračnej služby. Na pohrebnej rozlúčke sa zúčastnili predstavitelia Ekumenickej
pastoračnej služby na čele s generálnym duchovným plk. ThDr. Marianom Bodolló (ďalej len
generálny duchovný); Vo svojom príhovore vyzdvihol zásluhy prof. Kišša na zrode duchovnej
služby v Armáde SR. Vo Veľkom chráme evanjelickej cirkvi na Panenskej ulici v Bratislava sa
27. 1. 2018 s ním rozlúčil veľký zástup tých, ktorý ho poznali ako dobrého duchovného pastiera,
vynikajúceho pedagóga a vedca a predovšetkým človeka s humanistickým postojom k svetu
a ľuďom.
2. 24. 1. 2018 sa zišli pracovníci Ústredia a Ordinariátu, aby sa podľa vrúcnej túžby svojho Pána
modlili za jednotu kresťanov. Spoločnú ekumenickú pobožnosť mali na pôde Ordinariátu v
Katedrále ozbrojených síl a ozbrojených zborov, na ktorej sa okrem duchovných z obidvoch
duchovných služieb v ozbrojených zložkách nášho štátu zúčastnili aj veriaci z Krásňan a okolia.
Modlili sa na tému: „Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (Exodus 15, 6). Text vybrali
karibskí kresťania s poukazom na oslobodenie otrokov. Modlitebným spoločenstvám a celému
kresťanskému svetu odkázali, že v dobe existencie kolonializmu sa kolonizátorské systémy
pokúšali obrať podrobené národy o ich nepopierateľné práva: ich identitu, ich ľudskú dôstojnosť,
ich slobodu a právo na sebaurčenie.
3. 30. 3. - 7. 4. 2018 vykonal generálny duchovný pastoračnú návštevu príslušníkov operácie
Resolute Support (RS) v Afganistane. Jeho cieľom bolo priblížiť atmosféru veľkonočných
sviatkov slovenským vojakom. V kaplnke na základni Kábul International Airfield (KAIA)
viedol služby Božie, oboznámil sa s plnením operačných úloh príslušníkov národného
podporného prvku slovenského kontingentu v RS (NSE), náročnou prácou slovenských leteckých
inštruktorov, ktorí sa podieľajú na výučbe opráv vrtuľníkov Afganskej národnej armády a
navštívil slovenských príslušníkov v Resolute Support Headquarters Kabul. Popri duchovnej
starostlivosti o vojakov riešil aj diakonickú úlohu. Jeho úlohou bolo koordinovať podporu SR
základnej škole v Mazar-e-Sharif v Afganistane. V roku 2014 sa začala stavať základná škola,
pre ktorú jej zakladateľ doc. Jalili získal finančné prostriedky z miestnych zdrojov, ale aj od
bývalých Afgancov žijúcich na Slovensku. Základná škola, ktorá sa začala stavať v roku 2016
získala podporu aj od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
4. 23. - 24. 4. 2018 sa konala konferencia „V4 Conference of militrarv chaplains“ v Budapešti.
Cieľom tejto konferencie bolo prehlbovanie a ďalšie budovanie regionálneho partnerstva krajín
V4 v duchovnej oblasti. Program rokovania bol zameraný na pracovné rokovania delegácií pod

vedením vedúcich predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, výmena skúseností a
rokovanie na tému ochrany európskej kresťansko-židovskej identity, duchovno-kultúrny program
ako aj následné spoločné bohoslužby.
5. 23.- 27. 4. 2018 na pozvanie policajného atašé v Taliansku, navštívili niektorí duchovní EPS MV
SR veľvyslanectvo SR vo Taliansku. Pán konzul ich oboznámil s činnosťou vyplývajúcou z jeho
pozície. Pri tejto príležitosti absolvovali aj stretnutie s pánom veľvyslancom SR pri Svätej stolici
, ktorý im poodhalil chod cirkevných inštitúcií a vzdelávacích ustanovizní v Ríme.
6. 27. - 29. 4. 2018 sa v obci Repište uprostred Štiavnických vrchov na Chate u daniela uskutočnilo
tretie stretnutie Otcovia a synovia. Pribudli nové tváre, narástol počet na: Tridsaťdeväť ˗ z toho
bolo osemnásť otcov a dvadsaťjeden synov. Počas troch dní sa otcovia vysvetľovali synom, kým
vlastne po duchovnej stránke sú. Aká je ich úloha a postavenie v rodine zároveň. Ako otcovia
však túžia žehnať svojim synom. „Ako muž na tomto svete máš poslanie - zasadiť strom“, ale
najdôležitejšie je, že som synom nebeského Otca, lebo potom mám tú najlepšiu ochranu na svete.
Mám žehnajúce a ochraňujúce ruky, ktoré aj keby som akokoľvek upadol, vždy ma zdvihnú a
ponesú ďalej.“
7. 3. - 5. 5. 2018 sa v Košariskách a Brezovej pod Bradlom konali Celoslovenské spomienkové
slávnosti na generála Milana Rastislava Štefánika. Na službách Božích v Košariskách účinkovali
spolu s duchovnými správcami z Brezovej pod Bradlom aj duchovní EPS: pplk. Milan Petrula
a mjr. Júlia Štofanová. Generálny duchovný v kázni spomenul aj novodobých padlých vojakov:
„Štefánik patrí medzi tie veľké postavy, ktoré tesne pred alebo na prahu domova zomreli a do tej
povestnej zasľúbenej zeme nikdy nevošli. Mohli by sme sem zaradiť ako biblického Mojžiša, ktorý
pozeral na zasľúbenú zem z vrchu Nébó, alebo aj našich 42 padlých vojakov na vrchu Borsó pri
obci Hejce.“ V Košariskách bola pri tejto príležitosti predstavená expozícia o živote a diele
Milana R. Štefánika. Spomienkové slávnosti sprevádzali viaceré sprievodné podujatia, napr.:
výstup na Bradlo, kladenie vencov, príhovory a zapálenie vatier. Celoslovenské spomienkové
slávnosti vyvrcholili za prítomnosti najvyšších štátnych predstaviteľov v sobotu 5. mája na
Mohyle na Bradle a vernisážou výstavy ,,Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik“.
8. 2. 5. 2019 mala bohoslužba v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) v Košiciach , ktorá
sa koná pravidelne v stredu, slávnostnejší ráz ako zvyčajne. V tento deň navštívili miestny
cirkevný zbor predstavitelia Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, aby v tomto cirkevnom prostredí
slávnostne odovzdali pamätnú medailu ministra obrany SR kurátorovi slovenského zboru RKC
Ing. Róbertovi Šerešovi a riaditeľovi správy Ústredia EPS Ing. Milanovi Gajdošovi.
9. 14.-15. 5. 2018 sa v obci Újezd u Brna (Česká republika) konala konferencia pri príležitosti 100.
výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku prvej Československej republiky. Viac v texte bodu
4.1.
10. 16. - 17. 5. 2018 sa pod patronátom Katedry spoločenských vied a jazykov Akadémie
ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika konala v Žiarskej doline (okr. Liptovský Mikuláš)
medzinárodná vedecká konferencia, ktorej cieľom bola výmena teoretických a empirických
poznatkov z oblasti regrutovania a stabilizovania personálu so zameraním na ozbrojené sily,
bezpečnostné a záchranné zbory v stredoeurópskom bezpečnostnom priestore. Zúčastnilo sa jej
35 odborníkov v tejto oblasti (z MO SR, AOS, HaZZ, APZ Bratislava, poľské VŠ z Vroclavy,

Zielonca, Krakova).
11. 23. - 25. 5. 2018 organizovalo Ústredie EPS celkovo už tretí vojenský pochod „Duchovne po
stopách hrdinov SNP“. V prvý deň viedol pochod od pamätníka na Dukle do Svidníka, v druhý
deň prešli až 33 km; Išli lesom i lúkami cez Medvedie a Kurimku, kde ich pohostili dobrým
obedom, ale aj asfaltovou cestou z Hažlína do Bardejova. V kúpeľnom meste ich oficiálne
privítal primátor mesta Boris Hanuščak a na námestí pri pamätníku bol prečítaný pozdravný list
prezidenta SR. Z vďaky za propagáciu odkazu SNP daroval primátor každému účastníkovi
pochodu knihu o Bardejove. V tretí deň viedla trasa pochodu najprv vlakom do Demjaty a potom
peši až do Prešova. Vojaci spolu s niektorými študentmi gymnázií z Tisovca, Banskej Bystrice
a Bratislavy prešli celkom asi 88 km. Pod vedením duchovných EPS mali pri pamätníkoch a na
svojich zastávkach duchovné zamyslenia. Všetci sa po namáhavom podujatí tešili, že túto cestu
podstúpili. Lebo ako hovoril generálny duchovný: „Podporiť odkaz Slovenského národného
povstania vojakmi spolu s mladými ľuďmi – to má nielen symboliku, ale aj silu.“
12. 19. - 27. 6. 2018 organizovalo Ústredie EPS púť na 67. medzinárodné stretnutie protestantských
vojakov v Méjannes Le Clap v južnom Francúzsku. Išlo o zájazd na RIMP, na ktorom sa
každoročne zúčastňujú príslušníci OS a OZ SR ako aj bývalí vojaci.
13. 29.-30. 6. 2018 sa konali VI. Evanjelické cirkevné dni vo Zvolene pod názvom: Slobodná cirkev
v slobodnej republike. Hoci hlavným organizátorom podujatia bola ECAV na Slovensku, na
niektorých čiastkových podujatiach participovalo Ústredie EPS a Úrad EPS MV SR. EPS bola
účastná pri logistickom zabezpečení prípravy a výdaja „vojenského guľáša“, zorganizovaním
pochodu na Pustý hrad a poľnej bohoslužby na Pustom hrade. Ústredie EPS v OS postavilo stan,
v ktorom sa popoludní uskutočnila prezentácia činnosti duchovnej služby ako aj večerné
„bohoslužby pred pol nocou.“
14. 22. - 28. 7. 2018 sa v medzinárodnom mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove konal letný
tábor pre deti zamestnancov MV SR, ktorý organizoval UEPS MV SR. Zúčastnilo sa na ňom 40.
detí.
15. 22. - 29. 7. 2018 sa konal letný tábor pre deti profesionálnych vojakov OS SR a zamestnancov
MO SR v obci Pružina. Tábor organizovalo Ústredie EPS spolu s cirkevnou organizáciou
Armáda Spásy a zúčastnilo sa na ňom 40. detí.
16. 14. 8. 2018 si do malebnej obce juhozápadného Gemera Čierny Potok našlo cestu s odhodlaním
darovať bezplatne krv viac ako 30 dobrovoľných darcov krvi v rámci XIII. ročníka „Kvapky krvi
SNP“. Akciu podporili aj OS SR účasťou čestnej stráže z chemického práporu v Rožňave, z neho
tiež darovali krv: slobodník Vladimír Klima a Rastislav Šulko. Okrem nich sa tejto akcie
zúčastnili aj potomkovia Juraja Lakotu, rozviedčíka 2. paradesantnej brigády 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR, Jaroslav Pinzík (108 násobný darca krvi, prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej
federácie v Slovenskej republike pán Nikolaj Sergejevič Ryžov. V krátkej modlitbe generálny
duchovný spomenul pamiatku nevinných obetí a v príhovore zdôraznil, že akékoľvek násilie aj
keby bolo vykonané vo vojne je neľudské. Preto sú obete stále mementom pre každú generáciu.
Ústredie EPS reprezentoval okrem generálneho duchovného aj kpt. Dávid Vargaeštok, dekan riaditeľ kancelárie, ktorý tiež daroval krv.

17. Počas letných prázdnin sa školopovinným deťom v dennom detskom stacionárnom tábore
venujú vojaci zo Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach. Podplukovník Roman
Bobaľ zhodnotil túto aktivitu za rok 2018 slovami: „Tábor takéhoto charakteru je jedinečnou
aktivitou v dejinách Ozbrojených síl Slovenskej Republiky - a to nielen svojou dĺžkou, keďže
trvá celé dva mesiace, ale aj počtom detí, ktoré naň denne prichádzajú.“ Za plynulý chod celého
detského tábora zodpovedal duchovný EPS, starší kaplán oddielu npor. Simon Czap.
18. 13. 9. 2018 sa pri príležitosti 60. výročia úmrtia generálmajora Alexandra Kordu zišli k pietnej
spomienke príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach. Po príhovore
veliteľa oddielu podplukovníka Romana Bobaľu bol prečítaný životopis generálmajora
Alexandra Kordu. Následne položili vence na hrob a nasledovala štátna hymna, počas ktorej
zazneli čestné salvy. Podplukovník Roman Bobaľ vo svojom príhovore poukázal na osobnosť a
zásluhy generálmajora Alexandra Kordu. Za zosnulého sa pomodlil pravoslávny vojenský
duchovný nadporučík Simon Czap a prítomných oslovil miestny evanjelický farár Marián Krivuš.
19. 21.- 23. 9. 2018 sa konalo v poradí už štvrté stretnutie Otcovia a synovia. Tentoraz sa stretlo
trinásť otcov a devätnásť synov na známom mieste v katastri obce Repište v Chate u daniela.
téma začala zamyslením nad úlohou otca, ktorý má byť kňazom v rodine v duchu slov Martina
Luthera, opierajúceho sa o 1. list Petra, ktorý hovorí, že každý kresťan je kňazom a kráľom v
Kristovi (1Pt 2, 9).
20. 28. - 30. 9. 2018 sa konal 10.ročník Celoslovenského policajného a hasičského výstupu vo
Vysokých Tatrách v Mlynickej doline, s medzinárodnou účasťou, ktorý pripravil Úrad EPS MV
SR. 28. septembra mali policajti, hasiči a ich rodiny slávnostný večer v hoteli Patria s
odovzdávaním ocenení za podporu činnosti duchovnej služby. V sobotu 29. septembra sa k vyše
340 účastníkom výstupu prihovoril generálny duchovný. Po výstupe v nedeľu boli v rímskokatolíckom kostole na Štrbskom Plese ekumenické služby Božie, na ktorých kázal emeritný
biskup slovinskej evanjelickej cirkvi G. Erniša.
21. 2. - 4. 10. 2018 sa v zariadení Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC) Csillagház v Rimavskej
Sobote konalo odborné zhromaždenie duchovných EPS. Okrem pravidelného jesenného
rokovania o budúcoročnom pláne činnosti EPS a ďalších záležitostí na zamestnaní odzneli
prednášky na témy vzťahujúce sa k našej pastoračnej práci a významným historickým
momentom SR z oblasti kultúry. Boli pozvaní dvaja spisovatelia: Ľuboš Jurík a Ľubomír Olah,
ktorí nám porozprávali o dvoch významných osmičkových medzníkoch (1918 a 1968).
Prednáškový okruh bol doplnený aj pohľadom odborníka na špecifickú prácu policajného zboru,
Mgr. Ivana Sopoligu, ktorý prišiel s ponukou prednášať na tému krízovej intervencie, konkrétne
o oznamovaní úmrtia príbuzným zosnulého. Po jeho prednáške sa rozpriadla živá diskusia na
témy o ktorých prednášal.
22. 8. - 12. 10. 2018 sa v Karl- Eberth Hause mesta Steingaden (SRN-Bavorsko) uskutočnilo 8.
medzinárodné stretnutie vojakov a vojenských duchovných k otázkam vojenskej etiky. Slovensko
bolo zastúpené generálnym duchovným EPS plk. Marianom Bodolló. Stretnutie malo význam
nielen pre nemecky hovoriacich príslušníkov, ale aj ostatných zo strednej Európy. Účastníci
dostali dostatočné množstvo informácií aj podnetov pre svoju ďalšiu prácu.
23. 15. 10. 2018 – nastúpil do

pastoračnej služby Úradu EPS MV SR Mgr. Milan Bartko,

evanjelický farár, ktorý dovtedy pôsobil v Banskej Štiavnici. Miestom jeho pôsobenia je
Akadémia PZ v Rači a SOŠ PZ v Pezinku.
24. 25. 10. 2018 sa v Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutočnilo kultúrnospoločenské
a protokolárne podujatie k 100. výročiu vzniku Československa. Na tomto podujatí predstavil
šéfredaktor vojenského časopisu Obrana Pavol Vítko dve knihy, ktoré vznikli v tesnej spolupráci
Ústredia EPS a Vojenskej podpornej nadácie. Ide o publikácie: Duchovní na bojiskách
európskych a svetových vojen a Pokoriteľ Alsterufera. Tá druhá hovorí o veľkom synovi
Československa genmjr. Ivanovi Otovi Schwarzovi, účastníkovi legendárneho letu
československej osádky P/O Oldřicha Doležela, ktorý 27. decembra 1943 potopil nemeckú
ozbrojenú obchodnú loď Alsterufer. V knihe je text napísaný v slovenskom a anglickom jazyku.
O prvej knihe napísal prof. ThDr. Juraj Bándy z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
v Bratislave, že „je cenným a záslužným činom kolektívu autorov o ľuďoch, ktorí sa do histórie
nášho vojenstva zapísali ako služobníci ducha, obľahčujúci život vojakom“.
25. 4. 11. 2018 sa v evanjelickom kostole v Nižnej Slanej konali slávnostné služby Božie, k 100.
výročiu od ukončenia 1. svetovej vojny. Po ukončení služieb Božích bola na priečelí chrámu
odhalená pamätná tabuľa s menami padlých vojakov z Nižnej Slanej. Z vojenskej posádky v
Rožňave bola vojakmi do chrámu Božieho prinesená štátna vlajka Slovenskej republiky. Kázňou
slova Božieho a liturgiou pri tejto príležitosti poslúžil administrátor Združeného cirkevného
zboru ECAV na Slovensku Nižná Slaná – Kobeliarovo a senior Gemerského seniorátu Mgr.
Radovan Gdovin. Zhromaždenie pozdravil a akt odhalenia pamätnej tabule previedol generálny
duchovný.
26. 13.-14. 11. 2018 sa v Berlíne v Nemecku uskutočnilo Stretnutie predstaviteľov európskych
protestantských duchovných služieb pôsobiacich v armádach jednotlivých krajín Európy. Na
tomto stretnutí sa popri predstavení duchovných služieb jednotlivých krajín sa plánovali aj
spoločné kurzy, cvičenia a stretnutia vojenských duchovných, diskutovalo sa o aktuálnych
problémoch (klimatické zmeny, migrácia, etické formovanie vojakov a i.) a riešila sa aj otázka
lepšej spolupráce duchovných v mnohonárodných operáciách a cvičeniach. Generálneho
duchovného zastupoval na tomto zhromaždení kpt. Dávid Vargaeštok.
27. 15. 11. 2018 sa v priestoroch MO SR sa popri pracovnej porade vojenských duchovných EPS s
generálnym duchovným EPS v OS SR a OZ SR uskutočnil i slávnostný nástup vojenských
duchovných, pri ktorom náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Ing. Daniel ZMEKO
ocenil vybraných vojenských duchovných za príkladné plnenie úloh a rozvíjanie dialógu a
spolupráce v ekumenickom duchu. Zároveň celému kolektívu pracovníkov EPS náčelník
Generálneho štábu OS SR zaželal veľa úspechov v napĺňaní cieľov dušpastierskej služby a tým
priorít OS SR v nadchádzajúcom období.
28. 18. 11. 2018 Už tradične býva v činnosti UEPS 3. novembrová nedeľa vyhradená pietnej
spomienke na obete dopravných nehôd. V roku 2018 sa konali pietne spomienky v miestach
pôsobenia policajných duchovných. Celoslovenská pietna spomienka sa konala v Liptovskom
Mikuláši za účasti generálneho duchovného a ďalších vzácnych hostí – št. tajomníka Ministerstva
vnútra SR – Rudolfa Urbanoviča a riaditeľov krajských riaditeľstiev HaZZ ako aj PZ.
Slávnostným kazateľom bol riaditeľ UEPS pplk. Milan Petrula a pietnu spomienku viedol
duchovný mjr. Ján Paciga.

29. 28. - 29. 11. 2018 bola odovzdaná v poradí už 6. humanitárna zásielka Slovenskej republiky
určená pre obyvateľstvo Federácie Bosny a Hercegoviny; Humanitárna pomoc bola dovezená do
okresu Višegrad Unsko-sanského kantónu v Republike Srbskej a rozdistribuovaná cez
organizácie Červeného kríža Bihač a Novo Goražde v rámci etablovaných mechanizmov
Oficiálnej rozvojovej pomoci SR - SlovakAid. Táto materiálna pomoc je konkrétnym vyjadrením
solidarity SR so sociálne najodkázanejšími obyvateľmi týchto oblastí Bosny a Hercegoviny, ako
aj s tými občanmi tretích krajín, ktorí našli v krajine dočasné útočisko a pripravujú sa na
prečkanie náročného zimného obdobia.
30. 29.-30. 11. 2018 sa v priestoroch misijného zariadenia ECAV – Agapé uskutočnilo (už tradičné)
stretnutie duchovných a spolupracovníkov EPS. Každoročne sa tým vytvára priestor na
prehlbovanie vzájomných vzťahov, na poďakovanie za doterajšiu spoluprácu, ale aj možnosť
získať podnety k efektívnejšej službe duchovného a laického stavu veriacich v ekumenickom
spoločenstve. Prednášku mala PaedDr. Terézie Strédl, PhD. na tému „Miesto dieťaťa v rodine“
a následne bola bohoslužba pod vedením kpt. Mgr. Júlie Štofanovej. Potom prítomní zasadli
k spoločnému pohosteniu – predvianočnej kapustnici. Na druhý deň sa účastníci oboznámili so
stavom príprav na najbližšie aktivity EPS v novom roku, na ktoré boli všetci srdečne pozvaní.
31. 30. 11. 2019 sa v Štátnom archíve v Trnave na Štefánikovej ulici konala slávnostná vernisáž
k Výstave: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“, ktorá mapovala 150. ročnú históriu
dobrovoľných hasičov v Trnave. Na slávnosti boli prítomní zástupcovia dobrovoľných a
profesionálnych hasičov, riaditeľka archívu a zástupcovia mesta. Pri významnom hasičskom
jubileu v meste boli medailou primátora mesta Trnava ocenení dlhoroční dobrovoľní hasiči, ktorí
sa významným spôsobom podieľali na formovaní a rozvoji DHZ ako aj niektorí pozvaní
hostia. Do života bola uvedená a požehnaná nová hasičská zástava. Výstava, venovaná tejto
príležitosti bude až konca apríla 2019 oboznamovať návštevníkov so 150. ročnou históriou
dobrovoľníkov v Trnave, Vystavené sú: Originálny zápis o schválení prvých stanov DHZ Trnava,
historické fotografie a rôzne artefakty. Podľa riaditeľky archívu p. Júlie Ragačovej sú to všetko
originály, ktoré pochádzajú z fondu archívu a rôznych súkromných zbierok.
32. 9. 12. 2019 sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok konal adventný koncert.
Kresťanská skupina z Bučovíc z Českej republiky hrala i spievala rómske i české kresťanské
piesne. Vedúci skupiny, bývalý väzeň, podal svedectvo, ako viera v Ježiša Krista pozitívne
ovplyvnila jeho život. Vystúpenia sa zúčastnilo 84 odsúdených zo stredného i maximálneho
stupňa stráženia, ktorí ako poďakovanie odmenili účinkujúcich záverečným potleskom. členovia
medzinárodnej organizácie The Gideons International odovzdali všetkým zúčastneným Nové
zmluvy.
Podrobnosti o našej činnosti si môžete vyhľadať na našej webovej stránke www.ustreps.sk.

4.2. Náklady organizácie
Ústredie v plnej miere uplatňuje Usmernenie MF SR k riadeniu a analýze rizík č.
MF/29671/2005-942 z 15.12.2005 aj v oblasti predchádzaniu nežiaducich dopadov výkonu
neefektívnych alebo neúčelových činností. Náklady na činnosť za rok 2018 vo výške 252 430,98
€ z toho v programe 096 – 225 856,68 € a v programe 05T0B – 26 574,30 €, podrobnejšie
rozobrané v bode 5.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1 Hodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej
organizácii určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2018.
Na základe správcom rozpočtovej kapitoly MO SR vydaného Rozpisu záväzných
ukazovateľov rozpočtu na rok 2018 č. ÚSRK-1-13/2018, v súlade s § 16 zákona NR SR č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bol určený pre rozpočtového disponenta 3. stupňa: R802840 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Slovenskej republiky rozpočet vo výške 223 482 € v kategórii bežných výdavkov,
z toho v programe 096 Obrana (0960104 – ostatná podpora)
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 91 605 €
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
39 672 €
630 –Tovary a služby
53 327 €
640 –Bežné transfery
8 878 €
700 – Kapitálové výdavky
20 000 €
V programe 05T Oficiálna rozvojová pomoc (podprogram 05TOB)
630 –Tovary a služby
10 000 €
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.: ÚSRK36-85/2017 zo dňa 27.12.2017.

5.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených žiadosti, bolo realizovaných celkom 19 rozpočtových
opatrení, z toho 9 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/001-2018/10 - realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-29-178/2018 z dôvodu
spresnenia potreby v kategórii 610 a 620,
- RO02-49/002-2018/10 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-34-19/2018 z dôvodu
úprav RPP v programe 05T0B pre zabezpečenie humanitárnej pomoci Afganistan,
- RO02-49/003-2018/10 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-34-21/2018 z dôvodu
úprav RPP v programe 05T0B pre zabezpečenie humanitárnej pomoci Bosna a
Hercegovina,
- RO02-49/004-2018/11 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-29-260/2018 z dôvodu
spresnenia potreby v kategórii 610,

-

RO02-49/005-2016/12 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-29-296/2018 z dôvodu
poskytnutia voľných zdrojov,
RO02-49/006-2016/12 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-29-320/2018 z dôvodu
poskytnutia voľných zdrojov,
RO02-49/007-2018/12 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-29-326/2018 z dôvodu
vynulovania RPP v kategórii 610 a 620.
VRO02-49/001-2018/06, VRO02-49/002-2018/06, VRO02-49/003-2018/10, VRO0249/004-2018/10, VRO02-49/005-2018/11, VRO02-49/006-2018/11, VRO02-49/0072018/11, VRO02-49/008-2018/11, VRO02-49/009-2018/12
- nevyhnutné presuny
rozpočtových prostriedkov v rámci vlastného rozpočtu, v súlade s platnými
usmerneniami.
b) V zmysle § 8 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z.:
Neboli realizované.

5.3 Príjmy rozpočtovej organizácie
Žiadne

5.4 Výdavky rozpočtovej organizácie
Pre plnenie úloh, boli rozpočtovej organizácii pridelené zdroje v kategórii bežných aj
kapitálových výdavkov.
Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Program 096
Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie
% čerpania Pozn.
Výdavky spolu
213 482
226 409 225 856,68
99,75%
Bežné výdavky
193 482
206 409 205 871,68
99,74%
610
91 605
109 271 109 112,58
99,85%
620
39 672
40 187
40 186,78
99,99%
630
53 327
39 824
39 556,30
99,23%
640
8 878
8 174
8 173,35
99,99%
Kapitálové výdavky
20 000
20 000
19 985
99,93%
Program 05TOB
Výdavky spolu
630

Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie
% čerpania Pozn.
10 000
26 586
26 574,30
99,95%
10 000
26 586
26 574,30
99,95%

Celkové čerpanie k 31. 12. 2018 bolo 99,77 %
Celkové percento čerpania k schválenému pôvodnému rozpočtu by bolo 112,95 %. v kategórii
610 –119,11 %, 620 – 101,30 %, 630 – 118,39 %, 640 – 92,06 %.
Výdavky na zahraničné aktivity – zahraničné služobné cesty RPP 631002 boli čerpané vo výške
3 599,92 €.
Neboli použité prostriedky, o ktoré bola rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit
výdavkov podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 Pomerné rozdelenie miest jednotlivým registrovanými cirkvami a
náboženskými spoločnosťami podľa čl. 28 Štatútu Ústredia EPS – stav
k 31.12.2018

6.2 Rozmiestnenie duchovných v Ústredí ekumenickej pastoračnej služby v OS
SR a OZ SR
6.2.1. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov č. 100080. Tvoria ho dve
miesta profesionálnych vojakov – vojenských duchovných a päť miest zamestnancov vo
verejnom záujme, v roku 2017 boli tabuľkové miesta obsadené takto:
Generálny duchovný: plk. ThDr. Marian Bodolló
Kancelár:
Mgr. Ján Ondrejčín

Kancelária Ústredia:
Dekan – riaditeľ kancelárie: kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok
Samostatný referent:
od 1.1.2018 - 31.1.2018 neobsadené miesto
od 1.2.2018 - 31.8.2018 Natália Bartošová
od 1.9.2018 - trvá Miroslava Ivančová
Správa Ústredia:
Riaditeľ správy :
Ing. Milan Gajdoš
Odborný referent: Filip Chyba
Samostatný referent: Ján Benka

6.2.2. Úrad ekumenickej pastoračnej služby v OS SR

6.2.3. Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR

6.2.4. Úrad ekumenickej pastoračnej služby ZVJS

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1. V programe 096 – Hlavná pracovná činnosť
Cieľ: Organizačne a metodicky riadiť ekumenickú pastoračnú službu v OS SR a OZ SR k
poskytovaniu pastoračnej starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboženských
spoločností
Merateľný ukazovateľ naplnenia cieľa: Duchovno - pastoračné aktivity (DPA)

Názov ukazovateľa

Typ

Merná
jednotka

Pastoračná činnosť

Výstup

Počet

Duchovná obnova

Výstup

Počet

Zabezpečenie pastoračnej
činnosti v zahraničí - misia

Výstup

Počet

Sociálna a charitatívna
činnosť

Výstup

Počet

Publikačná činnosť

Výstup

Počet

Celkom

Výstup

Počet

2018
Plán
Skut
Plán
Skut

2263
5232
122
162

Plán

1

Skut

6

Plán

12

Skut
Plán
Skut
Plán
Skut

39
146
92
2544
5531

V roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku došlo k výraznému posilneniu oblasti pastoračnej
činnosti, ktorá zahŕňa liturgické úkony, vierouku, mravouku a pastorálne poradenstvo
vykonávané duchovnými Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Tento nárast bol zapríčinený aj
zapojením duchovných do prednáškovej činnosti v rámci rôznych projektov a prezentácie
duchovnej služby v silových zložkách štátu, zvýšením záujmu o liturgické úkony a aktívnu účasť
duchovného v rámci rozličných pietnych a slávnostných zhromaždení, teší nás oblasť nárastu
prípadov osobnej pastorácie. Požiadavky v tejto oblasti prichádzajú aj z civilnej oblasti, pričom
toto pôsobenie v cirkvách pomáha udržať odbornú spôsobilosť duchovných EPS.
Oblasť duchovnej obnovy zahŕňa účasť duchovných na duchovných cvičeniach, odborných
zhromaždeniach, konferenciách a spoluorganizáciu cirkevných a kultúrnych podujatí. Duchovní
majú povinnosť aspoň raz ročne sa zúčastniť doškoľovacieho kurzu organizovaného vysielajúcou
cirkvou, nakoľko pri výkone duchovenskej a pastoračnej služby sa duchovní majú riadiť
vnútornými predpismi vysielajúcich cirkví. Tieto príležitosti slúžia tomuto účelu a prispievajú k
udržaniu dobrého kontaktu s vysielajúcou cirkvou. Duchovná služba nadväzovala aj v uplynulom
roku kontakty s duchovnými službami ozbrojených zložiek členských štátov NATO, ktoré
vnímajú našu službu veľmi pozitívne a snažia sa o nadviazanie užšej spolupráce.

EPS sa v uplynulom roku snažila slúžiť jednotkám nasadeným v MKM – EPS nemá duchovného
zaradeného do jednotky v MKM, ale zabezpečuje duchovnú a pastoračnú starostlivosť
krátkodobými návštevami týchto jednotiek. Kvôli vyťaženosti duchovných však stále zostáva
menej času na pravidelné prispievanie do rôznych publikácií, periodík a na webovú stránku
Ústredia EPS – v tejto oblasti plán DPA nebol naplnený, čo treba vnímať kriticky. Celkovo
možno zhodnotiť, že množstvo duchovno pastoračných aktivít výrazne prevyšuje plánovaný
počet, čo znamená, že duchovní EPS majú stabilné miesto v rámci jednotlivých rezortov a ich
služba je prijímaná a podporovaná.
Záver: Cieľ bol splnený.

7.2. V programe 05TOB Oficiálna rozvojová pomoc
Cieľ Poskytnúť ODA v krajinách pôsobenia OS SR v operáciách a misiách MKM, formou
realizácie rozvojových projektov alebo humanitárnej pomoci.
Merateľný ukazovateľ:
Názov ukazovateľa
Realizácia rozvojových projektov
alebo humanitárnej pomoci

Typ

MJ

Výsledok

Počet

R-2

R-1

R

2016

2017

2018

Plánovaná

áno

áno

áno

Skutočná

áno

áno

áno

Hodnota

Vecné hodnotenie:
Finančné hodnotenie podprogramu O5TOB k 31.12.2018:
Schválený rozpočet:

10 000,00 €

Schválený rozpočet
KoMO:

10 000,00 €

Upravený rozpočet:

26 586,00 €

Čerpanie k 31.12.2018
% čerpania
k schválenému rozpočtu:
% čerpania
k upravenému rozpočtu:

26 574,30 €
265,74%
99,96%

Záver: Cieľ je splnený.
Vecné hodnotenie:
V súlade s mechanizmom humanitárnej pomoci SR do zahraničia (Uznesenie vlády SR č. 310
z 12.6.2006) boli k 31.12.2018 aj s použitím prostriedkov 05T0B uskutočnené 2 humanitárne
pomoci takto:
BOSNA A HERCEGOVINA VI – humanitárna pomoc SR v hodnote 45 391,21 eur,
z toho náklady na materiálnu humanitárnu pomoc z prostriedkov 05T0B z rozpočtu 2018 –
4 542,30 eur, z rozpočtu 2017 - 1103,85 eur, celkom 5646,15 eur

Príprava a realizácia - Na základe dvoch písomných žiadostí o materiálnu humanitárnu pomoc
Červeného kríža mesta Novo Goražde a Červeného kríža mesta Bihač adresovaných Veľvyslanectvu SR v
Sarajeve, aktuálnych informácií z Bosny a Hercegoviny a žiadosti ORPO/MZVEZ SR z 25. septembra
2018 bola zvolaná koordinačná porada v súlade s uznesením vlády SR č. 310/2006 k mechanizmu
poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia na deň 26. septembra 2018. Zápis

z koordinačnej porady uložený v dokumentácii MV SR, odbor krízového riadenia pod č.p.: SKRCOKP2-2018/000046-007.
Poskytnutá materiálna pomoc z Ústredia EPS v OS SR a OZ SR – 4 palety oblečenia pre deti,
oblečenie pre dospelých zo zbierky organizovanej duchovnými EPS v OS a OZ SR, 600 ks
hygienických balíčkov (pracie prášky, mydlá, sprchové gély, šampóny, dezinfekčné gély,
obrúsky) a paleta detských plienok (27 balov), 223 ks lekárničiek.
Poskytnutá materiálna pomoc z MV SR- stany, prikrývky, karimatky, spacie vaky a elektrocentrály,
zároveň zabezpečili prepravu materiálu 2 x vozidlo do 5,5 t.
Miesto oficiálneho aktu odovzdania a prevzatia pomoci – Červený kríž Višegrad a Bihač 28.29.11.2018
Darca materiálnej a finančnej pomoci - Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ
SR, Ministerstvo vnútra SR
Výkonný prvok distribúcie – v ČK Višegrad veliteľ LOT Višegrad kpt. Ing. Rastislav BUJNA,
príslušníci OS SR LOT Višegrad, vojenský duchovný ústredia EPS kpt. Mgr. Peter Dragijský,
v ČK Bihač Ing. Zoltán Jasovský MV SR, veľvyslanec v BaH Martin Kačo. Spolupráca
a súčinnosť – Ing. Milan Gajdoš Ústredie EPS, Ing. Zoltán Jasovský MV SR, kpt. Rastislav
Bujna LOT Višegrad, Zuzana Prostredníková spolok Pomáhame lidem na úteku Cieľová skupina
– Materiál určený na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach v regione Višegrad
a v utečeneckom tábore Bihač.
http://www.ustreps.sk/slovenska-republika-odovzdala-oficialnu-humanitarnupomoc-v-bosne-a-hercegovine/
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-4&sprava=materialna-humanitarna-pomoc-srpre-bosnu-a-hercegovinu

AFGANISTAN VII - humanitárna pomoc SR v hodnote 22 032,-eur (z prostriedkov Ústredia
EPS) pre základnú školu v Mazar-e-Sharife
Príprava a realizácia - Na prelome r. 2013/2014 bol zahájený projekt výstavby základnej školy
iniciátor doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. MPH, afgánec, žijúci od svojich štúdii na Slovensku, je
občanom SR, parazitológ, pôsobiaci na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. S pomocou miestnej
Afgánskej vlády (ktorá poskytla pozemok) a z finančných prostriedkov vlastných a jeho rodiny
bola započatá výstavbu základnej školy. Pre úspešnosť projektu založil Združenie pre pomoc
vzdelávania a zdravotníctva pre Afganistan – ZRVZA. V septembri 2014 sa do projektu zapojili
slovenskí vojaci pod vedením pplk. Ing. Petra Michlíka, pôsobiaci v rámci miesie ISAF
v Kandaháre, sumou 600 dolárov pomohli projektu. Škola bola otvorená 30. marca 2016 v
provizórnych podmienkach – bez 1. poschodia. V roku 2016 sa do projektu na žiadosť doc.
Jaliliho zaangažovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, ktoré
dlhodobo organizuje humanitánu pomoc v miestach pôsobenia Ozbrojených síl SR, vrátane
Afganistanu. Koordináciou a spoločným úsilím sa do podpory výstavby školy podarilo zapojiť

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré sa v súvislosti s konferenciou
o pomoci Afganistanu, ktorá sa konala v Bruseli v októbri 2016 rozhodlo poskytnúť finančné
prostriedky v hodnote 50 000,- eur na výstavbu 1. poschodia, zastrešenie budovy školy vrátane
strešných zvodov (rozhodnutia MiZVaEZ č. 23/2016 zo dňa 3.10.2016).
V dňoch 30.3.7.4.2018 bola uskutočnená pastoračná návšteva generálneho duchovného OS a OZ SR plk.
Mariana Bodolló v Afganistane u príslušníkov OS SR pôsobiacich v operácii Resolute Support.
Táto príležitosť bola využitá aj na stretnutie so zástupcami mimovládnej organizácie Khair Khwa
Social Services and Development Organization a monitoring výstavby základnej školy. Základnú
školu podľa informácii navštevovalo cca 400 detí, ktoré doposiaľ nemali možnosť formálneho
vzdelávania. Afganistan je krajina s najnižšou úrovňou vzdelania, a preto je najmä základné
vzdelávanie prioritou afganského ministerstva školstva. Na koordinačnej porade, ktorá sa
uskutočnila dňa 3.7.2018 na MV SR (za účasti zástupcov MZVaEZ SR, MV SR, EPS, SAMRS,
SŠHR SR, SČK, PMVRO, Človek v ohrození), sa účastníci zhodli na potrebe pokračovať
v podpore výučby na uvedenej škole. V tejto súvislosti bola v podmienkach MO SR spracovaná
a schválená informačná správa ústredia EPS pre MiO č. ÚstrEPS-32-3/2018, ktorou bolo
odsúhlasené poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci. Poskytnutá materiálna pomoc - 540
kusov školských uniforiem, pre žiakov základnej školy v Mazar-e-Sharife. Obstaranie školských
uniforiem zabezpečilo Ústredie EPS, 245 ks dievčenských uniforiem v hodnote 9 996 EUR
z vlastných prostriedkov a 295 ks chlapčenských uniforiem z finančných prostriedkov MZVaEZ
SR vo výške 12 036 EUR, prevedených rozpočtovým opatrením do kapitoly MO SR,
podprogram 05TOB, ktorý obhospodaruje Ústredie EPS.
Miesto oficiálneho aktu odovzdania a prevzatia pomoci - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave
14.12.2018 za účasti predstaviteľov rezortov obrany, zahraničných vecí a vnútra. Humanitárnu
pomoc prevzal Nasir Jalili, ktorý od začiatku stojí za uvedeným projektom. Materiálna pomoc
bola dňa 18.12.2018 prepravená leteckým prostriedkom MV SR do operácie Resolute Support
(RS) v Afganistane s využitím prepravnej kapacity návštevy MiO SR (NGŠ OS SR) príslušníkov
OS SR. Preprava do Mazar-e-Sharif na miesto určenia (škola), bude zabezpečená v mesiaci
1/2019 prostriedkami NATO.
Darca materiálnej pomoci - Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
Výkonný prvok distribúcie - Na území Afganistanu plk. ThDr. Marian Bodolló GD OS a OZ SR,
pplk. Nikola Vicena veliteľ SLOVKON OS SR operácie RS Afganistan, ktorý prostredníctvom
leteckej prepravy nemeckých ozbrojených síl zabezpečí prepravu na trase Kábul- Mazar-eSharife.
Spolupráca a súčinnosť- Ing. Milan Gajdoš Ústredie EPS, Ing. Zoltán Jasovský MV SR, Mgr.
Darina Kosegiová, doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. MPH, pplk. Nikola Vicena veliteľ SLOVKON
OS SR operácie RS Afganistan.
Cieľová skupina - žiaci základnej školy v Mazar-e-Sharife
http://www.mosr.sk/43320-sk/slovenska-republika-odovzdala-humanitarnu-pomoc-pre-afganistan/

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V DANOM ROKU
a) Zdroje a ich štruktúra, ktoré boli využité pre činnosť organizácie
Pre zabezpečenie režijných nákladov Ústredia ( mzdy, odvody, tovary a služby, transfery )
boli využité rozpočtové prostriedky z rozpočtovej kapitoly MO SR.
b) Vlastné hodnotenie dosiahnutých výsledkov
Ústredie plní úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite.
c) Vplyv vonkajších podmienok
Vzhľadom k charakteru hlavnej činnosti Ústredia ktorá spočíva v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim 11 registrovaných cirkví a náboženských spoločností (podrobnejšie v bode
1.3.) v troch rezortoch v ktorých sú vytvorené miesta duchovných, je vplyv a spolupráca
s danými cirkvami a ústrednými orgánmi štátnej správy podstatná.
d) Podpora činností, metód a postupov
Ústredie je organizáciou, ktorá sa svojou činnosťou v rezortoch Ministerstva obrany,
vnútra, spravodlivosti zúčastňuje na prehodnocovaní ľudských postojov a konaní tak, aby boli
zachované a posilňované predpoklady pre kultúrny a morálny rozvoj príslušníkov ozbrojených
síl a ozbrojených zborov.
e) Potreba zmeny - časový a vecný harmonogram
V spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike pripraviť Koncepciu rozvoja
ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR pre jednotlivé rezorty.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
- občania SR, príslušníci a zamestnanci OS, alebo OZ SR (profesionálny vojaci a vojaci
prípravnej služby a ich rodinný príslušníci, policajti, príslušníci ZVJS, zamestnanci v štátnej
službe a zamestnanci vo výkone verejného záujmu rezortu ministerstva obrany a vnútra, bývalí
zamestnanci, vojnoví veteráni, ich manželia/ky a deti vrátane rodinných príslušníkov),
- rezort Ministerstva obrany SR – ústredný orgán štátnej správy, Ozbrojené sily SR, Generálny
štáb Ozbrojených síl SR,
- rezort Ministerstva vnútra SR – ústredný orgán štátnej správy, Policajný zbor SR, Prezídium
PZ SR, Slovenská informačná služba, Hasičský záchranný zbor, Horská záchranná služba,
- rezort Ministerstva spravodlivosti SR – ústredný orgán štátnej správy, Generálne riaditeľstvo
ZVJS, Ústavy na výkon väzby, Ústavy na výkon trestu odňatia slobody, Generálna prokuratúra,
Hlavná vojenská prokuratúra, Vojenské obvodné prokuratúry,
- rezort Ministerstva kultúry SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a
cirkví,
- rezort Ministerstva zahraničných vecí SR – ústredný orgán štátnej správy,
- Kancelária prezidenta SR – Vojenská kancelária prezidenta SR,
- Úrad vlády SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,
- Finančná správa - Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad
finančnej správy,

- Ekumenická rada cirkví na Slovensku – spoločenstvo 11 registrovaných cirkví
a náboženských spoločností zúčastnených na dohode,
- Sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne
Primárny výstup z činnosti Ústredia je poskytovanie pastoračnej starostlivosti veriacim
registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti zúčastnených na Dohode medzi Slovenskou
republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej
služby ich veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky vo
všetkých jej formách.
Sekundárnym výstupom sú odborné stanoviská a podkladové materiály, návrhy príhovorov a
prejavov, podklady k tvorbe symboliky OS a OZ SR, publikačná činnosť, štatistické informácie,
odborné poradenstvo, referáty, prednášky, linka dôvery, samotná pomoc ľuďom postihnutým
mimoriadnymi udalosťami a iné druhy výstupov na podporu humanizácie spoločnosti, OS a OZ
SR, vzdelávania a výchovy.

10. ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI PRÍPRAVE VÝROČNÝCH SPRÁV
Výročná správa za rok 2018 bude zverejnená:
• na internetovej stránke Úradu vlády SR www.uvsr.sk,
• na internetovej stránke MO SR www.mosr.sk,
• na internetovej stránke Ústredia www.ustreps.sk.
Verejný odpočet za rok 2018 sa uskutoční dňa 9.5.2019 o 13:00 hod. v priestoroch spoločnej
zasadacej miestnosti – prízemie vpravo, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava III.

V Bratislave 29. apríla 2019

plk. ThDr. Marian Bodolló
generálny duchovný
v.r.

