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

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2006
Verejný odpočet bude vykonaný dňa 31. mája 2007
Miesto konania verejného odpočtu :
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR so
sídlom v Bratislave, Partizánska 2,
1. poschodie, kancelária Generálneho duchovného
Čas konania verejného odpočtu:
09,00 hodín

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 : Partizánska 2, 811 03 Bratislava – Staré Mesto
Adresa organizácie : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Rezort / zriaďovateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontakt : telefón ++421960322020, ++421254641308
fax ++ 421254641310
email – tomas.semko@mil.sk, milan.gajdos@mod.gov.sk
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Riaditeľ / štatutár : plk. ThMgr. Tomáš SEMKO

1.2. Členovia vedenia organizácie
Generálny duchovný: funkcia neobsadená, na základe menovacieho dekrétu Ekumenickej
rady cirkví vykonáva plk. ThMgr. Tomáš SEMKO
Kancelár: funkcia neobsadená
Riaditeľ kancelárie: mjr. Ing. Milan GAJDOŠ (od 1.7.2006)

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 oficiálne svoju činnosť Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky (ďalej len ,, ústredie“). Ústredie riadi činnosť duchovných
ekumenickej pastoračnej služby v rezortoch Ministerstva obrany SR, Ministerstva vnútra SR,
Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií.
Hlavné činnosti rozpočtovej organizácie spočívajú v poskytovaní 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 uverejnenej pod č. 270/2005 Z. z., (ďalej len „dohoda“).
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.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
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 pri 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
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,

f) spoluúčasť na programoch pre rodiny príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely vojenskej
operácie, mierovej pozorovateľskej misie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy
o spoločnej obrane proti napadnutiu,
g) organizovanie aktivít náboženského charakteru pre príslušníkov a zamestnancov
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktoré zahŕňa pastoračné evanjelizačné stretnutia,
duchovné obnovy, duchovné podujatia a pod.;
h) koncepčná a metodická činnosť v oblasti duchovnej 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;
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 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 partnermi
v oblasti duchovnej služby, ktorá zahŕňa účasť na zahraničných konferenciách,
seminároch, výmenných pracovných návštevách, stretnutiach, cvičeniach a pod.
Za najdôležitejšie úlohy z hľadiska strednodobého výhľadu činnosti Ústredia považujeme:
1. Vytvoriť predpoklady na splnenie cieľov vyplývajúcich z koncepcií rozvoja duchovnej služby
v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch.
2. Pokračovať v budovaní štruktúr Ústredia ako aj procesov nevyhnutných k fungovaniu
rozpočtovej organizácie v zmysle platných predpisov, realizovať administratívne, logistické
a organizačné úlohy súvisiace so správou štruktúr v pôsobnosti Ústredia EPS v OS SR a OZ SR
podľa cirkevných právnych predpisov zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských
spoločností ako aj koncepcií rozvoja duchovnej služby jednotlivých ministerstiev tak, aby sa
v roku 2010 dosiahol optimálny variant zabezpečenia duchovnej služby z hľadiska personálneho
obsadenia, t.j. 100% obsadenie všetkých tabuľkových miest duchovných ERC, skvalitniť
informovanie verejnosti o aktivitách a činnosti Ústredia, zriadením internetovej stránky.
3. Napomáhať pri posilňovaní morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zložiek, participovať na
tvorbe obsahu, metodiky etickej a mravnej výchovy ich príslušníkov, rozvíjania ich mravných
a morálnych kvalít ako aj medziľudských vzťahov.
4. Plniť úlohy smerujúce k vytváraniu dobrých osobných vzťahov, vykonávať pravidelné
bohoslužby, pobožnosti, osobné rozhovory v útvaroch Ozbrojených síl a ozbrojených zboroch
SR k povzbudzovaniu vo viere, pri odchodoch a návratoch z misií ale aj na verejnosti pri
pietnych aktoch, týmto prehlbovať poznanie viery, poskytovať duchovnú orientáciu v otázkach

svedomia, útechy pri strate životného optimizmu vojakom, policajtom zamestnancom ich
rodinným príslušníkom.

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

4. Činnosti / produkty organizácie a jej náklady
Organizácia vykonávala činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a platnej koncepcie
rozvoja duchovnej služby v OS SR.
V roku 2006 bolo hlavné úsilie smerované na zriadenie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby
v OS SR a OZ SR ako rozpočtovej organizácie a s tým spojené administratívne, ekonomické
a organizačné úlohy vo všetkých oblastiach pre chod organizácie v zmysle platných zákonov
a predpisov.
Ústredie nevytvára produkty.

5. Rozpočet
5.1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej
organizácii určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2006
Na 1. rokovaní kolégia ministra obrany SR, ktoré sa konalo 12.1.2006, bol prerokovaný
a následne schválený materiál č. p.: SEFIM-D-3/2006 Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR
na rok 2006. Na základe rozpisu rozpočtu boli rozoslané rozpočtové listy záväzných
ukazovateľov na rok 2006 pre jednotlivých rozpočtových disponentov. K č. p.: SEFIM-9-2/2006
dostal rozpočtový list rozpočtový disponent 2. stupňa M 000-R KaMO, v rámci ktorého boli
zahrnuté aj výdavky na ekumenicko - pastoračnú službu (do zriadenia samostatnej rozpočtovej
organizácie) na programovom prvku M501 – 210 vo výške 3 596 000,- Sk (z toho 610 – vo výške
2 100 tis. Sk, 620 – vo výške 712 tis. Sk, 630 – vo výške 622 tis. Sk a 640 – vo výške 162 tis.
Sk).
Ústredie, vzhľadom k dátumu vzniku neobdržalo rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na
rok 2006 ale na základe žiadosti č.p. UEPS-1-137/2006 boli rozpočtovým opatrením RO0249/001-2006/09 rozpočtové prostriedky v kategórii bežných výdavkov vo výške 1 304 000,- Sk
presunuté od RD 01-R KaMO/R.

Pokrytie nákladov na zriadenie Ústredia v roku 2006 malo byť v zmysle dohody o spôsobe
financovania Ústredia podpísanej zástupcami zainteresovaných ústredných orgánov realizované
podľa komplexného rozpočtu spolu financovaním takto :
- Ministerstvo obrany SR – 50 %.
- Ministerstvo vnútra SR – 30,5 %.
- Ministerstvo spravodlivosti (ZVJS) – 18 %.
- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (ŽP) – 1,5 %.
Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 34/2006 v nadväznosti na žiadosť č.
SEFIM-27-61/2006 upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre rozpočtovú kapitolu MO
SR na rok 2006. Na základe uvedeného bol rozpočtovým opatrením RO02-49/003-2006/11
zvýšený rozpočet Ústredia v kategórii kapitálových výdavkov vo výške 1 303 000,- Sk.
Celkom v roku 2006 pridelených 2 607 tis. Sk, upravené - znížené rozpočtovým opatrením
RO02-49/004-2006/12 o 281 tis. Sk (bežné výdavky) a zvýšené rozpočtovým opatrením RO0249/005-2006/12 o 11 tis. Sk (bežné výdavky) t.j. 2 337 tis. Sk, z toho 1 034 tis. Sk v kategórii
bežných výdavkov a 1 303 tis. Sk v kategórii kapitálových výdavkov.
Vzhľadom ku skutočnosti pridelenia rozpočtu v mesiaci september (bežné výdavky)
a november(kapitálové výdavky), reálne čerpanie finančných zdrojov bolo vykonané až po
vykonaní potrebných krokov zriadenia štátnej pokladne, sprístupnení jednotlivých modulov
v systéme SAPR/3 a procese obstarania v zmysle Zákona č. 25/2006. Keďže rozpočtová
organizácia bola obsadená do 1.11.2006 iba jedným funkcionárom – riaditeľom kancelárie.
5.2. Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených žiadosti bolo celkom realizovaných 5 rozpočtových
opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/001-2006/09 – zdôvodnené v bode 5.1.,
- RO02-49/002-2006/10 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci vlastného rozpočtu na
nevyhnutné výdavky (zo 640 na 630) súvisiace so zriadením Ústredia,
- RO02-49/003-2006/11 – zdôvodnené v bode 5.1.,
- RO02-49/004-2006/12 – na základe výsledkov mzdovej inventúry zníženie bežných
výdavkov (610,620)
- RO02-49/005-2006/12 – nevyhnutné zvýšenie z dôvodu realizácie platby v kategórii
610,620.
b) V zmysle § 8 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z.:
Neboli realizované
5.3. Príjmy rozpočtovej organizácie
Neboli realizované.
5.4. Výdavky rozpočtovej organizácie

Ako je uvedené v poslednej stati bodu 5.1. vzhľadom k špecifikám zriaďovania organizácie
s minimálnym personálom sa podarilo zrealizovať naplánované a pridelené RP ako bežných tak
i kapitálových výdavkov dobrým spôsobom, s čerpaním v poslednom štvrťroku 2006.
1.3.1. Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie v tis. sk
Výdavky spolu
Bežné výdavky
610
620
630
640
Kapitálové výdavky
713
714

Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie % čerpania Pozn.
2 607
2 337
2 189,2
93,7
1 304
1 034
887,3
85,8
385
182
181
99,45
135
68
55,7
81,9
622
742
624,4
84,1
162
42
26,3
62,6
1 303
1 301,1
99,9
203
201,9
99,5
1 100
1 099,9
99,9

Ako je z tabuľky zrejmé, celkové percento výdavkov je ovplyvnené najmä kategóriou bežných
výdavkov a to najmä v kategóriou 620,630 a 640. Čerpanie v kategórii 620 bolo ťažšie
ovplyvniť, ide prakticky o zostatky nedočerpaných finančných prostriedkov na poistnom
a príspevkoch zamestnávateľa na 16 podpoložkách.
Percento čerpania v kategórii 630 bolo ovplyvnené chybou dodávateľa Drevona Bratislava a.s..
Z dôvodu neoznámenia zmeny čísla účtu v banke, bola platba vo výške 113,1 tis. Sk (faktúra č.
0071302 evidovaná v knihe faktúr pod č. 7/2006)realizovaná na neexistujúci účet a dňa
29.12.2006 bola spätne vrátená, nové číslo účtu bolo písomne oznámené po 31.12.2006, platbu
nebolo možné zrealizovať v roku 2006.
Napriek zníženiu pôvodného rozpočtu v kategórii 640 bežné transfery ako je uvedené v bode 5.2.
o 120 tis. Sk nepodarilo sa v tejto kategórii dosiahnuť lepšie percento čerpania. Ide o zostatky
finančných zdrojov na položke z ktorej sa preplácal príspevok na bývanie a náhrady pri
presťahovaní, ku ktorému došlo reálne ku koncu roka a presná čiastka bola jasná po termíne
možných úprav.
Hlavné ťažisko plnenia úloh v oblasti výdavkov t.j. nákup - doplnenie materiálu a techniky
podľa TMP a pridelených finančných zdrojov bolo napriek zložitosti vzniknutia rozpočtovej
organizácie v druhej polovici roka, bez delimitácie majetku a s obsadenosťou 1 profesionálneho
vojaka a od 1.11.2006 1 zamestnanca zo 7 plánovaných splnené dobrým spôsobom.
Výdavky na zahraničné aktivity neboli realizované. Rozpočtová organizácia nemala zdroje
finančných prostriedkov uvedené v § 23 odst.1 zákona 523/2004 Z.z..
5.5. Rovnomernosť čerpania výdavkov
Neuvádzame vzhľadom k novozriadenej rozpočtovej organizácii s čerpaním v poslednom
štvrťroku.

5.6. Zhodnotenie zamestnanosti
Záväzné ukazovatele čo sa priemerných evidenčných počtov zamestnancov a profesionálnych
vojakov týka boli dané rozpočtovým opatrením RO02-49/001-2006/09 takto:
- priemerný počet

zamestnanci(VS)
0,66 osôb

profesionálni vojaci
0,5 osôb

Uvedené priemerné evidenčné počty boli spresnené v mesiaci september, zároveň
s finančnými zdrojmi. Napriek snahe a vykonaným opatreniam, sa nepodarilo naplniť počty
zamestnancov. Po vykonanej mzdovej inventúre boli rozpočtovým opatrením RO02-49/0042006/12 upravené priemerné počty takto:
- priemerný počet

zamestnanci(VS)
0,17 osôb

profesionálni vojaci
0,25 osôb

5.7. Zhodnotenie majetkovej pozície rozpočtovej organizácie
Ústredie vzniklo bez delimitácie majetku, do konca roku sa zvýšilo imanie o zásoby
a dlhodobý investičný majetok. Tento majetok bol na konci roka 2006 riadne zinventarizovaný,
záverečná správa uložená pod č.p. ÚstrEPS -1-18/2007.
V súlade so Zákonom 431/2002 o účtovníctve § 19, bola vykonaná riadna účtovná závierka
evidovaná pod č.p. ÚstrEPS-7-6/2007, v oblasti záväzkov a pohľadávok zistený stav:
- pohľadávky - nulové,
- záväzky – vo výške 113.110,- Sk, záväzok vzniknutý chybou dodávateľa Drevona Bratislava
a.s., z dôvodu neoznámenia zmeny čísla účtu dodávateľa v banke bola platba (faktúra č. 0071302
evidovaná v knihe faktúr pod č. 7/2006)realizovaná na neexistujúci účet a dňa 29.12.2006 bola
spätne vrátená, nové číslo účtu bolo písomne oznámené po 31.12.2006.
5.8. Zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania rozpočtových
prostriedkov
Finančné prostriedky čerpané v roku 2006 na plnenie hlavnej úlohy zriadenia rozpočtovej
organizácie boli čerpané hospodárne, efektívne, účelovo a v súlade s platnými zákonmi.
Predbežnou finančnou kontrolou jednotlivých finančných operácii neboli zistené nedostatky.

6. Personálne otázky
6.1. Organizačná štruktúra Ústredia
Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov, ktoré vydal služobný
úrad Ministerstva obrany pod č. p.: OOd-V-1-10/2006. Tvoria ho dve miesta profesionálnych
vojakov a päť miest zamestnancov vo verejnom záujme takto:
Generálny duchovný (profesionálny vojak): funkcia neobsadená, na základe menovacieho
dekrétu Ekumenickej rady cirkví vykonáva plk. ThMgr. Tomáš SEMKO
Kancelár (zamestnanec VS): funkcia neobsadená
Riaditeľ kancelárie (profesionálny vojak): mjr. Ing. Milan GAJDOŠ (od 1.7.2006)
Vedúci odborný referent – špecialista pre ekonomickú činnosť (zamestnanec VS): Ing. Daniel
DOBROVIČ (od 1.11.2006)
Vedúci odborný referent (zamestnanec VS): Ing. Zora NOVOMESTSKÁ (v roku 2006 funkcia
neobsadená)
Samostatný odborný referent (zamestnanec VS): funkcia neobsadená
Odborný referent (zamestnanec VS): funkcia neobsadená
Ústredie riadi činnosť úradov ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach Ozbrojených síl
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Plánované počty miest duchovných v rámci
jednotlivých ministerstiev:
Ministerstvo obrany – ozbrojené sily:
OS - 7
Ministerstvo vnútra – Policajný zbor:
PZ - 6
Ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže: ZVJS - 4
Obsadenosť miest duchovných v služobnom pomere k 31.12.2006 v rámci jednotlivých
ministerstiev :
MO SR – OS SR:
plk. ThMgr. Tomáš Semko, riaditeľ, Úrad EPS OS SR – Bratislava, ECAV
pplk. Mgr. Ing. Jaroslav Balocký, dekan, Veliteľstvo pozemných síl OS SR Trenčín, ECAV
kpt. Mgr. Marek Ignacik, PhD, Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen, pravoslávny
por. Mgr. Viktor Sabo, Poddôstojnícka akadémia Veliteľstva výcviku, Veliteľstva síl výcviku
a podpory OS SR Martin, ECAV (v roku 2006 funkcia neobsadená)
MV SR – PZ:
npor. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ, Úrad EPS PZ (ECAV)
kpt. Mgr. Miroslav Táborský, policajný duchovný na Policajnej akadémii, Bratislava, ECAV

MS SR – ZVJS:
nikto

7. Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavnou prioritou roka 2006 bolo zriadenie Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS
SR a OZ SR k 1. 7. 2006 a s tým súvisiace vytvorenie fungujúceho systému rozpočtovej
organizácie ako celku vo všetkých oblastiach života, čím vytvoriť predpoklady pre dobudovanie
a rozvoj Ústredia v ďalších rokoch.
Táto náročná úloha roku 2006 bola plnená s minimálnym personálnym obsadením (1
profesionálny vojak + 1 zamestnanec od 1.11.2006), bez delimitácie akéhokoľvek majetku
hnuteľného či nehnuteľného. Úlohy museli byť plnené tak aby k 31.12.2006 bol nevyhnutný
materiál pre chod organizácie, služby (telekomunikačné....) nielen nakúpený ale aj zúčtovaný
v systéme SAPR/3, zinventarizovaný pri dodržaní zákonných noriem a predpisov. Vyžadovalo to
splnenie najmä týchto úloh:
V oblasti zabezpečenia financovania organizácie v systéme Štátnej pokladnice
- založenie klienta v informačnom systéme Štátnej pokladnice,
- založenie používateľov IS ŠP,
- založenie účtov v ŠP,
- zabezpečenie realizácie hotovostných operácií,
- zabezpečenie potrebného technického vybavenia (HW,SW),
- zaškolenie používateľov v systéme ŠP,
- realizácia platieb.
V oblasti financovania, účtovníctva a rozpočtovania
- napojenie na ekonomický informačný systém SAPR/3,
- založenie účtov do NOKIE a prístup do modulov FI, FM, MM, FI-AA, CO, EIS, HR-PY,
- registrácia rozpočtovej organizácie na daňovom úrade, zdravotných poisťovniach,
sociálnej poisťovni,
- zabezpečenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
- zaškolenie v systéme SAPR/3,
- zabezpečenie finančných zdrojov z jednotlivých ministerstiev podľa dohody o spôsobe
financovania,
- rozpis pridelených prostriedkov v systéme SAPR/3 do úrovne tried funkčnej klasifikácie
a do úrovne hlavných programov, podprogramov a rozpočtových podpoložiek platnej
ekonomickej klasifikácie vrátane rozpisu na prvky ŠPP,
- čerpanie a úpravy rozpočtu v systéme SAPR/3.
Samotné účtovanie, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z., bolo vykonávané do doby ročnej
uzávierky v zmysle dohody o poskytnutí výkonov Výkonovým strediskom Centrum služieb –
Účtovníctvo a mzdy Ministerstva obrany SR.
V oblasti logistiky
- vyhľadanie vhodnej lokality, budovy na prenájom kancelárskych priestorov, vyriešenie
zmluvných vzťahov,

-

určenie formy obstarávania, obstaranie tovarov a služieb v zmysle platných zákonov,
zavedenie predpísanej dokumentácie, príjem materiálu, evidencia, účtovanie materiálu,
spracovanie a obeh dokladov k účtovaniu (objednávky, spracovanie faktúr...),
inventarizácia.

V oblasti personálneho manažmentu
- opatrenia k obsadeniu voľných pracovných miest,
- zmena tabuliek počtov z dôvodu zosúladenia rozsahu reálne potrebnej práce potrebnej pre
riešenie záležitosti Ústredia ako samostatnej rozpočtovej organizácie s tabuľkami
počtov,
zmena chybného ČVO v TP
- príjem zamestnancov so všetkou nevyhnutnou agendou,
- v ozbrojených zboroch bol rok 2006 zameraný na obsadenie novovzniknutých miest
duchovných, ich adaptáciu, vybavenie, vyškolenie, spracovanie nevyhnutných základných
dokumentov pre činnosť. V Policajnom zbore boli obsadené 2 miesta zo 6 plánovaných,
v zbore väzenskej a justičnej stráže boli vybratí 3 uchádzači na novovzniknuté miesta
duchovných, napriek vybaveniu všetkých potrebných náležitosti k ich prijatiu zo
šetriacich dôvodov nebolo v roku 2006 zo 4 plánovaných duchovných obsadené žiadne
miesto.
Z ostatných oblastí
- zavedenie pracoviska administratívnej bezpečnosti, príjem, odosielanie pošty,
evidencia spisov, OUS,
- návrh znaku Ústredia,
- nadviazanie spolupráce s Evanjelickou diakóniou a pomoc na projektoch sociálnej
pomoci a humanitárnej starostlivosti,
- koncepčná a metodická činnosť zahrňujúca najmä spolupodieľanie sa na tvorbe nového
predpisu o duchovnej a náboženskej službe,
- spracovanie nevyhnutnej dokumentácie pre chod organizácie.

8. Hodnotenie a analýza vývoja v danom roku
Pre činnosť organizácie, zabezpečenie jej režijných nákladov v roku 2006 boli využité
rozpočtové prostriedky z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany (podrobnejšie v bode 5.1).
Úlohy roka 2006 boli splnené v požadovanom rozsahu a kvalite. Výstupy predchádzajúcich
kapitol nasvedčujú že rok 2006 bol náročný. Vyhodnotenie plnenia plánu hlavných úloh za rok
2006 bolo riadne spracované a predložené Organizačnému odboru MO SR. Výhrady voči
činnosti Ústredia v roku 2006 neboli vznesené.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
– občan SR, príslušník, alebo zamestnanec OS, alebo OZ SR (vrátane rodinných
príslušníkov),
– rezort Ministerstva obrany SR – ústredný orgán štátnej správy, Ozbrojené sily SR,
Generálny štáb Ozbrojených síl SR,
– rezort Ministerstva vnútra SR – ústredný orgán štátnej správy, Policajný zbor SR,
Prezídium PZ SR, Slovenská informačná služba, Hasičský záchranný zbor, Horská záchranná
služba,
– rezort Ministerstva spravodlivosti SR – ústredný orgán štátnej správy, Generálne
riaditeľstvo ZVJS, Ústavy na výkon väzby, Ústavy na výkon trestu odňatia slobody, Generálna
prokuratúra, Hlavná vojenská prokuratúra, Vojenské obvodné prokuratúry,
– rezort Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – ústredný orgán štátnej
správy, Železničná polícia, Generálne riaditeľstvo železničnej polície,
– rezort Ministerstva kultúry SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a
cirkví,
– rezort Ministerstva zahraničných vecí SR – ústredný orgán štátnej správy,
– Kancelária prezidenta SR – Vojenská kancelária prezidenta SR,
– Úrad vlády SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,
– Ekumenická rada cirkví – spoločenstvo 11 registrovaných cirkví a náboženských
spoločností zúčastnených na dohode,
– daňové úrady, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne
Primárny výstup z činnosti Ústredia je poskytovanie pastoračnej starostlivosti veriacim
registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti zúčastnených na Dohode medzi
Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone
pastoračnej služby ich veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky vo všetkých jej formách.
Sekundárnym výstupom sú odborné stanoviská a podkladové materiály, návrhy príhovorov a
prejavov, podklady k tvorbe symboliky OS a OZ SR, publikačná činnosť, štatistické informácie,
odborné poradenstvo, referáty, prednášky a iné druhy výstupov na podporu humanizácie
spoločnosti, OS a OZ SR, vzdelávania a výchovy.

Bratislava 15. mája 2007

plk. ThMgr. Tomáš SEMKO
generálny duchovný

