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

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2008
Verejný odpočet bude vykonaný dňa 5. mája 2009 o 10,00 hod
Miesto konania verejného odpočtu :
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR so
sídlom v Bratislave, Partizánska 2, 811 03 Bratislava I, 1. poschodie,
kancelária generálneho duchovného

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, 309
fax ++ 421254641310
email – jaroslav.balocky@mil.sk, milan.gajdos@mod.gov.sk
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Generálny duchovný / štatutár : plk. Ing. Mgr. Jaroslav BALOCKÝ

1.2. Členovia vedenia organizácie
Generálny duchovný: plk. ThMgr. Tomáš SEMKO (do 30. apríla 2008)
plk. Ing. Mgr. Jaroslav BALOCKÝ (od 1. júna 2008)
Kancelár: Mgr. Katarína HRIVNÁKOVÁ (do 30. apríla 2008)
Mgr. Ján ONDREJČIN (od 1.júla 2008)
Riaditeľ správy : pplk. 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 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 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, 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 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 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;
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 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.
m) poskytovanie pomoci v oblasti charitatívnych, humanitárnych a sociálnych programov
neziskových, mimovládnych organizácii, napomáhať rozvoju civilno – vojenskej
spolupráci aj mimo územia Slovenskej republiky.
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.
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. 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.
5. Zintenzívniť spoluprácu Ústredia a jej podriadených zložiek s registrovanými cirkvami
a náboženskými spoločnosťami 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 s cieľom
prehlbovania pastoračnej starostlivosti veriacim v OS SR a OZ SR v praxi.
6. Angažovať sa v spolupráci s OS SR a neziskovými organizáciami na medzinárodných
humanitárnych akciách v oblastiach pôsobenia našich vojenských misií s dôrazom na
Afganistan.

3. Kontrakt s ústredným orgánom
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.
V roku 2008 sa Ústredie EPS nachádzalo len v druhom roku svojej existencie a už mu bolo nutné
prechádzať veľkou vnútornou premenou. Personálne sa takmer úplne obmenilo. V polovici roka
nahradil na poste generálneho duchovného plk. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký plk. Mgr. Tomáša
Semka, ktorý bol z tejto funkcie odvolaný. Avšak i napriek novému obsadeniu Ústredie zvládalo
priebežne plniť úlohy v súlade s jeho poslaním.
Okrem dennej operatívy a úloh, vyplývajúcich z platnej legislatívy, ktoré musí plniť ako
samostatná právnická osoba, zabezpečovalo pravidelné bohoslužby v kaplnke MO SR, odborné
zhromaždenia duchovných a rokovania s Ekumenickou radou cirkví, v spolupráci s odborne
riadenými úradmi EPS pripravilo aj viaceré náboženské podujatia. Koncom júna 2008 pri
príležitosti Stretnutia kresťanov šiestich národov Európy na Hlavnom námestí v Bratislave sa
Ústredie spolupodieľalo na prezentácii duchovnej služby v OS SR a OZ SR. Na celoslovenskom
podujatí protestantských cirkví na Branči venovanému pamiatke na protestantských martýrov dňa
5. júla 2008 zorganizovalo stretnutie vojakov, vojenských dôchodcov a vojenských veteránov.
Hlavným výkonným orgánom a štatutárom Ústredia EPS je generálny duchovný Ústredia EPS
(ďalej len „generálny duchovný“). Do tejto funkcie bol vymenovaný 1. júna 2008 plk. Jaroslav
Balocký, ktorý do svojho vymenovania pôsobil na Veliteľstve pozemných síl (VePS) v Trenčíne,

kde ako dekan EPS Trenčín vykonával pastoračnú činnosť už mnoho rokov. Medzi jeho
rozmanitými aktivitami na VePS v Trenčíne v roku 2008 hodno spomenúť zorganizovanie
Seniorátneho kola celoslovenskej biblickej olympiády v apríly 2008, ktorá sa konala v spolupráci
so seniorkou Považského seniorátu ECAV v KMC Trenčín. Pri príležitosti 100-ho výročia
zavedenia oktávy modlitieb za jednotu kresťanov organizačne pripravil ekumenickú pobožnosť
za účasti protestantských a katolíckych duchovných.
Plk. Ing. Mgr. Jaroslava Balockého slávnostne uviedol do funkcie generálneho duchovného dp.
generálny biskup Mgr. Miloš Klátik, PhD. v evanjelickom Malom kostole v Bratislave dňa
20.10.2008 za účasti ministra obrany SR, generality OS SR a ďalších predstaviteľov cirkví, štátu
a ministerstiev ako aj vojenských pridelencov.
Generálny duchovný skonsolidoval prácu na Ústredí EPS tým, že realizoval poverenia
Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Riadiacou účasťou na duchovných cvičeniach
a odborných zhromaždeniach viedol duchovných EPS k bratskej spolupatričnosti a k tímovej
práci v pastoračnej službe. Na základe pozvánok sa zúčastnil reprezentačných podujatí
uskutočňovaných na MO SR v súčastiach OS SR a MV SR. Vždy na základe biblickej zvesti sa
prihováral na pietnych aktoch pri pamätníkoch vojakov /napr. Priština - 9.12.2008/, pri
odchodoch a návratoch vojakov z misií, ako aj pri národných sviatkoch na verejnosti. Z nich k
najvýznamnejším patrí aktívna účasť na 15. výročí vzniku OS SR a príhovor pri mohyle na
cintoríne v St. Turej a pri pamätníku Šuleka a Holbyho v Hlohovci.
Svoje odborné vzdelanie zveľaďoval účasťou na sympóziách a konferenciách doma aj v
zahraničí. V septembri sa zúčastnil teologickej konferencie ECAV v T. Lomnici. V októbri sa
zúčastnil na Konferencii šéfov vojenských protestantských pastoračných služieb v Berlíne, ktorá
bola na tému: Pôsobenie duchovného pri posttraumatických stavoch vojakov a ich rodín. Všetky
kontakty, či už so štátnymi inštitúciami alebo s neštátnymi organizáciami ako aj s duchovnými
službami zahraničných krajín využíval na zviditeľnenie a prezentáciu pastoračnej služby v OS
SR.
V roku 2008 sa Ústredie EPS začalo angažovať aj v medzinárodných humanitárnych akciách
v oblastiach pôsobenia našich vojenských misií. Z jeho iniciatívy v súčinnosti s Evanjelickou
diakóniou na Slovensku, Ozbrojenými silami SR a Maďarským provinčným rekonštrukčným
tímom bola zabezpečená a v decembri odoslaná materiálna pomoc pre zimou trpiace
obyvateľstvo v Afganistane. Ľudia z najchudobnejších častí a v utečeneckých táboroch (cca 900
rodín) na severe Afganistanu v provincii Baghlan dostali vo forme balíkov s oblečením materiál
v celkovej hodnote viac ako 3,1 mil. Sk. Realizácia takto organizovanej humanitárnej pomoci
významne prispieva aj k rozvíjajúcej sa spolupráci MO SR, ktorého súčasťou Ústredie EPS je
a neziskových organizácii v oblasti civilno-vojenskej spolupráce, čo je ďalší rozmer, ktorý
chceme aj naďalej rozvíjať. Organizátorom a koordinátorom tejto oblasti je riaditeľ správy
Ústredia pplk. Ing. Milan Gajdoš.
V lete Ústredie EPS sprevádzkovalo vlastnú internetovú stránku na portáli MO SR, ktorú
priebežne aktualizuje kancelár Ústredia EPS Mgr. Ján Ondrejčin a na ktorú pravidelne
prispievajú správami, príhovormi a zamysleniami duchovní EPS. Odpoveďami na konkrétne
situácie a reakciami na anketu, fórum a linku dôvery chceme oslovovať jednotlivcov z radov
ozbrojených zložiek a tak adresne komunikovať s tými, ktorí sa momentálne nachádzajú v ťažkej
psychickej či sociálnej situácii.
Ústredie EPS vydalo publikáciu zbierky básní „S tebou Pane“, ktorú autorsky pripravila
zamestnankyňa Ústredia EPS Ing. Božena Dobrovičová . Zbierka básni chce poetickým slovom
posilniť duchovný rozmer vojakov a napomáhať pri hľadaní kresťanskej orientácie.

V júli 2008 bol pre deti príslušníkov OS SR a OZ SR zorganizovaný a uskutočnený detský
biblický tábor pod odborným vedením duchovných Ústredia v ubytovni BARMO Kaleník .
Ústredie riadilo činnosti duchovných ekumenickej pastoračnej služby v jednotlivých súčastiach:
Pastoračná služba v OS SR bola vykonávaná profesionálnymi vojakmi – vojenskými
duchovnými ktorí v súčasnosti pôsobia na troch miestach: Od augusta 2007 na Akadémii
ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši pôsobí por. Viktor Sabo,
od apríla 2008 na Poddôstojníckej akadémii Ladislava Gábriša Škultétyho v Martine výkon
pastoračnej služby má na starosti por. Marian Bodolló a na Veliteľstve vzdušných síl vo Zvolene
kňazskú službu koná pplk. Marek Ignacik. Do konca mája 2008 bolo plk. Jaroslavom Balockým
duchovne zaopatrované aj Veliteľstvo pozemných síl v Trenčíne.
Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR (ďalej len „ÚEPS“) vedie Ing. Gustav Kőszegi ako
zástupca riaditeľa ÚEPS vzhľadom k tomu, že funkcia riaditeľa úradu nebola v roku 2008
obsadená. Duchovných EPS koordinoval a dbal, aby sa vykonávali pravidelné bohoslužby
a pobožnosti na útvaroch OS SR a aby sa vojakom pri strate životného optimizmu poskytovala
náležitá útecha. Duchovní svojou činnosťou v útvaroch OS SR napomáhali vytváraniu dobrých
osobných vzťahov medzi vojakmi z rozličných cirkví a poskytovali duchovnú orientáciu
vojakom v otázkach svedomia. Témy a obsah kázni boli kristocentricky orientované, zamerané
na získanie pevnej kresťanskej viery a aplikované na život vo vojenskom prostredí. Pastorálne
rozhovory mali za cieľ obnoviť duchovnú integritu veriacich vojakov, rodinných príslušníkov a
zamestnancov MO SR a tak pomáhali posilňovať morálny stav OS SR.
Duchovní EPS vykonávali vo svojich pôsobiskách pravidelné protestantské bohoslužby
v kaplnkách na svojich útvaroch. Ako pastorálno-psychologický poradcovia sa zúčastňovali
vyvedení do výcvikového priestoru v Sučanoch, resp. VVP Lešť, pričom pre vojakov vytvárajú
špeciálny duchovný program, niekedy aj s návštevou blízkych cirkevných zborov. Vykonávajú
tiež prednáškovú činnosť, vedú spoločensko-vedné semináre a predovšetkým v osobných
pastoračných rozhovoroch jednotlivo alebo v diskusiách v skupinách hľadajú morálne riešenia
na nastolené etické otázky a tak pomáhajú vyrovnávať sa s mnohými duchovnými problémami
profesionálnych vojakov. V rámci publikačnej činnosti prispievajú podľa potreby najmä do
vojenského časopisu OBRANA a do rôznych cirkevných periodík. Vyučujú náboženstvo,
prisluhujú sviatosti, sobášia aj pochovávajú spôsobom v ich cirkvi zaužívaným. Pri návštevách
svojich duchovných predstavených ich sprevádzajú po útvaroch resp. na miestach svojho
pôsobenia.
Pastoračná služba duchovných bola umocnená spoluprácou duchovných s Univerzitnými
pastoračnými centrami na Slovensku, návštevou rodín profesionálnych vojakov, zamestnancov a
vojenských veteránov, spoluprácou s miestnymi cirkvami a spoločenstvami. Generálny duchovný
vykonal viacero pastoračných návštev vo vojenských útvaroch a zariadeniach. Zástupca
riaditeľa Úradu EPS spolu s generálnym duchovným a príslušnými duchovnými EPS sa zúčastnili
na viacerých spomienkových a slávnostných podujatiach, ktorých usporiadateľom boli OS SR.
Hodno spomenúť aspoň niektoré: Posvätenie obnoveného vojenského cintorína na východnom
Slovensku vo Vyšnom Mirošove, potom vo Važci. V októbri sa v rámci výročia Dní obetí
Dukly pri pamätníku na duklianskom priesmyku a pri pamätníku vo Svidníku konali pietne akty,
ktoré vykonal generálny a dekan VzS OS SR.
Duchovní EPS účasťou na zahraničných konferenciách a sympóziách spojených s prednáškovou
činnosťou a najmä osobnými kontaktmi medzi duchovnými spriatelených armád si vymieňali
svoje skúsenosti a prehlbovali svoje vedomosti s cieľom skvalitniť svoje pôsobenie v pastorálnej

činnosti. Tu možno spomenúť kurz vojenských duchovných v Ecole des Missions v Le Bouveret
vo Švajčiarsku, ktorého sa zúčastnil por. Marian Bodolló.
Medzinárodnú spolupatričnosť prehlbovali aj zahraničné návštevy, akou iste bola návšteva
vojenských duchovných rímskokatolíckeho, pravoslávneho a evanjelického dekanátu vzdušných
síl Armády Poľskej republiky. Súčasťou stretnutia boli aj návštevy v podriadených zväzkoch
a útvaroch VVzS v LZ Sliač, LZ Prešov, bvrps Zvolen. V rozhovoroch došlo aj na porovnanie
podmienok duchovných služieb v našej a Poľskej armáde, nosenie zbraní vojenskými
duchovnými, hodnostných označení, spôsobu pastorácie a výcviku duchovných, pôsobenie
duchovných v zahraničných misiách. Dekani z Poľska sa stretli aj s pracovníkmi ÚEPS,
generálnym duchovným a biskupom Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Pri spoločných
diskusiách sa ukázala blízkosť problematiky duchovnej služby v obidvoch armádach.
Pastoračnú službu v rezorte Ministerstva vnútra zastrešuje Úrad ekumenickej pastoračnej služby
Ministerstva vnútra SR (ďalej len „Úrad EPS MV SR“), ktorý riadi riaditeľ-starší duchovný npor.
Mgr. Milan Petrula. Policajní duchovní vykonávajúci pastoračnú službu na vysunutých
pracoviskách pri Akadémii policajného zboru kpt. Mgr. Miroslav Táborský, vysunutom
pracovisku Stred pri Okresnom riaditeľstve PZ Liptovský Mikuláš duchovný npor. Mgr. Ján
Paciga a od 15.9.2008 nový policajný duchovný npor. Mgr. Matúš Vongrej na vysunutom
pracovisku Východ pri Okresnom riaditeľstve PZ Vranov nad Topľou plnili svoje poslanie medzi
zamestnancami v štátnej službe, vo verejnom záujme, príslušníkmi Policajného zboru,
Hasičského a záchranného zboru, ako aj Horskej záchrannej služby. Každá z týchto oblastí má
svoje špecifiká, svoje potreby. Iná je pastoračná služba medzi policajtmi, iná medzi hasičmi a iná
medzi záchranármi. Rozmanitosť tejto služby vyžaduje dostatočné zručnosti duchovného
a hlavne potrebu určitého stotožnenia sa s ľuďmi, s ktorými pracuje. Samotná rozmanitosť
policajnej služby je sama o sebe veľmi veľká a tak služba v rezorte Ministerstva vnútra je
skutočne službou, ktorá nesie v sebe veľa požiadaviek.
V prostredí rezortu Ministerstva vnútra SR je činnosť duchovných postavená na osobných
kontaktoch s jednotlivými príslušníkmi. Budovanie vzťahu dôvery a priateľstva bolo jednou
z hlavných úloh aj v roku 2008. Toto úsilie prináša svoje ovocie a duchovní v krajoch kde
pôsobia, ako aj na samotnom ministerstve sú prizývaní na rôzne podujatia medzi policajtmi,
hasičmi a záchranármi. Účasť duchovných na takýchto aktivitách je veľmi potrebná, nakoľko pri
takýchto príležitostiach je možnosť prezentovania duchovnej služby už len samotnou účasťou
duchovného medzi širšími vrstvami jednotlivých príslušníkov zamestnancov rezortu, ako aj
občianskej spoločnosti. Samotné prostredie, v ktorom sa duchovná služba realizuje, je potrebné
dokonale spoznať a snažiť sa objaviť čo najviac miest, ktoré sú styčné, spoločné v službe
policajta a duchovného. Postupne sa objavujú vždy nové možnosti, ktoré dávajú príležitosť
duchovným zapojiť sa do celkového chodu rezortu a stať sa tak jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Pri ministerstve spravodlivosti SR zaobstaráva výkon duchovnej služby Referát Úradu
ekumenickej pastoračnej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „Referát“). Referát
je organizačnou zložkou Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len
„ZVJS”) a riadi ho starší duchovný kpt. Mgr. Ján Šefčík podľa príslušných legislatívnych noriem
platných v rámci rezortu MS SR v spolupráci s generálnym duchovným. Referát má dvojročnú
existenciu (od 1.1. 2007), za tento čas významne prispelo k stabilizácii duchovnej služby
v rezorte MS SR.
Hlavným cieľom a poslaním pastoračnej služby v ZVJS je rozvoj duchovných hodnôt
a uspokojovanie náboženských potrieb obvinených a odsúdených v rámci možností ústavov.

Pastoračná služba sa poskytuje obvineným a odsúdeným v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na
výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a
v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav”) v súlade s osobitnými predpismi na
základe dobrovoľnosti a prejaveného záujmu obvineného alebo odsúdeného. Spolu s duchovnou
starostlivosťou o príslušníkov a zamestnancov ZVJS a ich rodinných príslušníkov tvorí
rôznorodý komplex úloh, ktoré pastoračná služba v rezorte MS SR sa usilovala naplniť aj v roku
2008 celkovo s troma výkonnými pracovníkmi. Prostredie na výkon pastoračnej služby v ZVJS je
pre každého z nich osobité a špecifické.
V ústavoch západnej oblasti pôsobí starší duchovný, ktorý má kumulovanú funkciu, (okrem toho
pracuje ako riadiaci pracovník na Referáte).Ďalší dvaja väzenskí pastori vykonávajú pastoračnú
službu v ústavoch oblasti Východ, kde pôsobí npor. Mgr. Vlastimil Šulgan, (od 1. januára 2008)
a v oblasti Stred kde pôsobí väzenský pastor npor. Mgr. Milan Graus (nastúpil 15. apríla 2008 do
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch).
Duchovnú službu môže na princípe dobrovoľnosti poskytovať aj zástupca registrovanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „zástupca cirkvi“), ktorý je na to písomne
splnomocnený príslušným cirkevným úradom podľa osobitného predpisu.
Náklady na činnosť celkom 4 692 tis. Sk podrobne rozobrané v bode 5.
Úlohy boli plnené v zmysle platných zákonov a predpisov.

5. Rozpočet
5.1 Hodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej
organizácii určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2007.
Na 5. mimoriadnom kolégiu ministra obrany SR, ktoré sa konalo 15.12.2007, bol
prerokovaný a následne schválený materiál „Návrh rozpisu rozpočtu rozpočtovej kapitoly MO
SR na rok 2008“, spisom č. p.: SEFIM-1-37/2008 bol doručený rozpis záväzných ukazovateľov
rozpočtu na rok 2008 určený pre rozpočtového disponenta 3. stupňa: R802-840 Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky vo výške 5 602 tis. Sk v kategórii bežných výdavkov, z toho:
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 547 tis. Sk
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
876 tis. Sk
630 –Tovary a služby
2 015 tis. Sk
640 –Bežné transfery
164 tis. Sk
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi SEFIM
MO SR č.p.: SEFIM-64-25/2008.
Rozpočtovými opatreniami uvedenými v bode 1.1.3. boli záväzné ukazovatele v priebehu
roka upravené na konečných 5 050 tis. Sk. Napriek úpravám záväzných ukazovateľov
zapríčinených oblasťou obsadzovania personálu v roku 2008, možno zhodnotiť rok 2008
z hľadiska percentuálneho plnenia záväzných ukazovateľov ako splnený dobrým spôsobom.

5.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených žiadosti, bolo realizovaných celkom 14 rozpočtových
opatrení, z toho 6 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
-

RO02-49/001-2008/05 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-71-73/2008 ako
výsledok mzdovej inventúry, zníženie bežných výdavkov v kategórii 610,620,
- RO02-49/002-2008/06 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-71-103/2008, z dôvodu
premiestnenia profesionálneho vojaka k RO – 35, zvýšenie bežných výdavkov v kategórii
610, 620, 630, 640,
- RO02-49/003-2008/07 – realizované na základe spisu SEFIM-70-20/2008, ktoré bolo
vykonané na základe RO MF SR č. 20/2008 – zníženie bežných výdavkov v kategórii
630, navŕšenie kapitálových výdavkov v kategórii 710, pre zabezpečenie nákupu
osobného automobilu,
- RO02-49/004-2008/11 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-71-187/2008 ako
výsledok mzdovej inventúry, zníženie bežných výdavkov v kategórii 610,620,
- RO02-49/005-2008/11 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-71-210/2008,
z dôvodu potreby navŕšenia zdrojov v kategórii 640, pre vyplácanie nárokovej čiastky
príspevku na bývanie pre profesionálnych vojakov,
- RO02-49/006-2008/12 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-71-231/2008, zníženie
kapitálových výdavkov v kategórii 710 o sumu, ktorá bola určená pre zabezpečenie
nákupu osobného automobilu – nákup nerealizovaný zo šetriacich dôvodov,
- RO02-49/008-2008/12 - realizované na základe spisu č.p.: SEFIM-71-257/2008, zníženie
bežných výdavkov – zostatky v kategórii 630 (5 tis.Sk),
- VRO02-49/001-2008/02, VRO02-49/002-2008/08, VRO02-49/003-2008/10, VRO0249/004-2008/11,
VRO02-49/005-2008/12,
VRO02-49/006-2008/12
presun
rozpočtových prostriedkov v rámci vlastného rozpočtu, v súlade s článkom X.
Metodických pokynov SEFIM MO SR č.p.: SEFIM-64-25/2008, na zabezpečenie
financovania nevyhnutných úloh rozpočtovej organizácie.
b) V zmysle § 8 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z.:
Neboli realizované.
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnenú dobrým spôsobom.

5.3 Príjmy rozpočtovej organizácie
Príjmy v celkovej výške 12,5 tis. Sk ( 12 489,- Sk) predstavovali platbu profesionálneho
vojaka odchádzajúceho do zálohy za škodu spôsobenú vojenskej správe tým, že neodovzdal
materiál ktorý mal riadne prevzatý. Predmetná skutočnosť bola riešená ako škoda EKŠ 1/2008
uhradená v plnej výške.

5.4 Výdavky rozpočtovej organizácie
Pre plnenie úloh, boli rozpočtovej organizácii pridelené zdroje len v kategórii bežných
výdavkov, úpravou v 3. štvrťroku podľa bodu 1.1.3 aj v kategórii kapitálových výdavkov,
k čerpaniu však v tejto kategórii nedošlo.

Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky spolu
Bežné výdavky
610
620
630
640
Kapitálové výdavky

Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie % čerpania Pozn.
5 602
5 050
4 691,8
93
2 547
876
2 015
164
-

2 470
868
1 521
191
-

2 255,8
734,9
1 511,3
189,8
-

91
85
99
99
-

Celkové čerpanie k 31.12. 2008 bolo 93 %
Výdavky na zahraničné aktivity – zahraničné služobné cesty RPP 631002 boli čerpané vo výške
64,87 tis. Sk.
Neboli použité prostriedky, o ktoré bola rozpočtová organizácia oprávnená
prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.5 Rovnomernosť čerpania výdavkov
Rok 2008 bol z hľadiska čerpania ovplyvnený zmenami v personálnom obsadení
zamestnancov i profesionálnych vojakov (zo 6 skutočne obsadených miest rozviazali v priebehu
roka pracovný pomer 3 z. a 1 pfv bol prepustený do zálohy). Úpravy s tým súvisiace čiastočne
ovplyvňovali čerpanie rozpočtu vo všetkých ekonomických kategóriách, zároveň vznikala
nutnosť úprav záväzných ukazovateľov.
Je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že organizácia v roku 2008 cielene realizovala náklady len
do zazmluvnených vzťahov a najnutnejších výdavkov (dalo by sa povedať krízový variant) s
cieľom presunúť ušetrené zdroje vo výške 490 tis. Sk (viac ako 24 % výdavkov kategórie 630) na
nákup 1 ks vozidla, ktoré organizácia nevyhnutne potrebuje na doplnenie tabuliek počtov
(celový počet vozidiel podľa TMP 2 ks). Čerpanie v kategórii 630 boli týmto ovplyvnené,
nakoľko bol schválený presun predmetných zdrojov z kategórie bežných výdavkov do kategórie
kapitálových výdavkov. Napriek tomu však v 3. štvrťroku boli uvedené zdroje viazané a v 4.
štvrťroku bol limit o uvedenú sumu v kategórii kapitálových výdavkov znížený.
Napriek týmto skutočnostiam bolo čerpanie v zmysle platnej legislatívy a usmernení SEFIM MO
SR, najlepšie čerpanie v kategórii 630, tak ako aj po minulé roky. Organizácia svojimi
opatreniami a spracovanými plánmi obstarania a nákupov venuje oblasti čerpania zdrojov veľkú
pozornosť a zabezpečila rovnomerné čerpanie v priebehu roka.

5.6 Zhodnotenie zamestnanosti
Schválené priemerné evidenčné počty:
- profesionálni vojaci 2,34 osôb
- zamestnanci 3,51 osôb

Skutočné evidenčné počty
-

profesionálni vojaci január – máj 2 osoby, jún – september 3 osoby, október – december 2
osoby
zamestnanci - január 4 osoby, február – apríl 3 osoby, máj – jún 2 osoby, júl – december 4
osoby

Rok 2008 bol z hľadiska zamestnanosti najmä u zamestnancov vo verejnom záujme zložitý.
V tejto kategórii zamestnancov došlo v priebehu roka k 100 % obmene pracovníkov na funkciách
a teda vyškolenie (najmä v produktoch systému SAP R/3), prerozdelenie kompetencií
a zosúladenie činností personálu bolo to podstatné v tomto roku.
U profesionálnych vojakov nastala zmena vo funkcii štatutára rozpočtovej organizácie.

5.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol
V súlade s Ročným plánom činnosti Útvaru vnútorného auditu MO SR na rok 2008
schváleným ministrom obrany SR, bol v Ústredí v termíne od 14. júla 2008 do 14. augusta 2008
vykonaný vnútorný audit v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Predmetom vnútorného auditu bolo hodnotenie
komplexného finančného riadenia rozpočtovej organizácie s cieľom posúdiť hospodárenie
rozpočtovej organizácie v systéme rozpočtovania, financovania, účtovníctva, správy majetku
štátu, komplexnosti a kvality procesu verejného obstarávania, vrátane procesu uzatvárania
a evidencie zmlúv, hodnotenou činnosťou bol aj kontrolný systém v Ústredí. Auditované obdobie
rok 2007, 2008, východiská rok 2006.
Výsledky sú uvedené v audítorskej správe č. 4/2008 z výkonu vnútorného auditu č.p. ÚVA-2712/2008 – počet listov 89. Vnútorným auditom bol zistený v niektorých prípadoch nesúlad so
všeobecnými právnymi normami, internými normatívnymi aktmi. Zistenia mali však malú až
strednú úroveň neovplyvňujúcu negatívne plnenie úloh predmetu rozpočtovej organizácie. Pre
odporúčania audítorskej pracovnej skupiny boli spracované Akčné plány č.1 v ktorom boli
uvedené akceptované odporúčania a prijaté opatrenia na ich vyriešenie, č.2 v ktorom boli
uvedené vyhodnotenia splnených opatrení.

5.8 Zhodnotenie majetkovej pozície rozpočtovej organizácie
Ústredie vzniklo bez delimitácie majetku, všetky zásoby a dlhodobý investičný majetok bol
nadobudnutý v poslednom štvrťroku 2006 a v roku 2007. V roku 2008 nebol pohyb v stave
dlhodobého majetku Ústredia, neeviduje dlhodobý finančný majetok, nemá žiadne majetkové
podiely v iných spoločnostiach, stav zásob je nulový, materiál je v používaní, je riadne vedená
jeho evidencia. Ústredie nemá žiaden nehnuteľný majetok. Neeviduje žiadne pohľadávky
a záväzky po lehote splatnosti. Platobná disciplína je dodržiavaná v zmysle vnútorných smerníc
rozpočtovej organizácie.

5.9 Zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania
rozpočtových prostriedkov
Finančné prostriedky čerpané v roku 2008 na plnenie úloh v súlade s Plánom hlavných úloh
a základných opatrení boli čerpané hospodárne, efektívne, účelovo a v súlade s platnými
zákonmi.

6. Personálne otázky a organizačná štruktúra
6.1 Organizačná štruktúra Ústredia

6.2 Personálne informácie
Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov, ktoré vydal služobný
úrad Ministerstva obrany. Tvoria ho dve miesta profesionálnych vojakov a päť miest
zamestnancov vo verejnom záujme, k 31.12.2008 boli tabuľkové miesta obsadené takto:

- Generálny duchovný (profesionálny vojak): plk. Ing. Mgr. Jaroslav BALOCKÝ (od 1.6.2008)
Kancelária Ústredia:
- Kancelár (zamestnanec VS): Mgr. Ján ONDREJČIN (od 1.7.2008)
Správa Ústredia:
- Riaditeľ správy Ústredia (profesionálny vojak): pplk. Ing. Milan GAJDOŠ (od 1.7.2006)
- Vedúci odborný referent – špecialista pre ekonomickú činnosť (zamestnanec VS): funkcia
neobsadená,
- Vedúci odborný referent (zamestnanec VS): Ing. Božena DOBROVIČOVÁ ( od 1.7.2008)
- Samostatný odborný referent (zamestnanec VS): Ivica KUJANOVÁ (od 1.9.2008)
- Odborný referent (zamestnanec VS): Ján BENKA (od 1.1.2008)
Ústredie riadi činnosť úradov ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach Ozbrojených síl
a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Plánované počty miest duchovných:
Ústredie:
-1
Ministerstvo obrany – Ozbrojené sily:
OS - 7
Ministerstvo vnútra – Policajný zbor:
PZ - 6
Ministerstvo spravodlivosti – Zbor väzenskej a justičnej stráže: ZVJS – 3
Obsadenosť miest duchovných v služobnom pomere k 31.12.2008:
Ústredie:
plk. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký, generálny duchovný Ústredia, Bratislava
OS SR:
pplk. Mgr. Marek Ignacik, PhD, Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen,
por. Mgr. Viktor Sabo, štábny kaplán Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika, Liptovský
Mikuláš,
por. Mgr. Marian Bodolló , starší kaplán Poddôstojnícka akadémia, Martin
MV SR – PZ SR:
npor. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ - starší duchovný, Úrad EPS PZ SR, Bratislava,
kpt. Mgr. Miroslav Táborský, policajný duchovný - vysunuté pracovisko Policajná akadémia,
Bratislava,
npor. Mgr. Ján Paciga, policajný duchovný – vysunuté pracovisko Stred, Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru Liptovský Mikuláš,
npor. Mgr. Matúš Vongrej, policajný duchovný – vysunuté pracovisko Východ, Okresné
riaditeľstvo Policajného zboru Vranov nad Topľou
MS SR – ZVJS:
kpt. Mgr. Ján Šefčík, riaditeľ - starší duchovný EPS, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej
a justičnej stráže, Bratislava
npor. Mgr. Milan Graus, väzenský pastor, Ústav na výkon trestu odňatia slobody mladistvých,
Sučany
npor. Mgr. Vlastimil Šulgan, väzenský pastor, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu
odňatia slobody v Košiciach

7. Plnenie cieľov
Cieľ Ústredia EPS v OS SR a OZ SR :
Duchovnou a pastoračnou starostlivosťou zúčastňovať sa na prehodnocovaní ľudských
postojov a konaní tak, aby boli zachované a posilňované predpoklady pre kultúrny a morálny
rozvoj príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
Pre jeho naplnenie Ústredie plnilo úlohy v súlade s Plánom hlavných úloh a základných opatrení
na rok 2008, podrobnejšie sú splnené úlohy vyhodnotené v bode 4.
Monitoring cieľov za rok 2008 z hľadiska vecného:
Personálne obsadenie štruktúr Ústredia je merateľným ukazovateľom, ktorý je pre rok 2008
splnený. Celková naplnenosť duchovnými v štruktúre Ústredia 11 zo 17, čo predstavuje 65%.
(V priebehu roka 2008 odchod do zálohy 1 duchový, nastúpili celkom 2).
Na rokovaniach s Ekumenickou radou cirkví v SR (ERC) bola k problematike personálneho
obsadzovania duchovných zúčastnených cirkví a náboženských spoločností prijatá koncepcia
vytvorenia databázy kňazov v rámci ERC s cieľom dlhodobejšieho personálneho plánovania
obsadenia funkcií duchovných v OS SR a OZ SR a obsadenia všetkých tabuľkových miest do
konca roka 2010.

8. Hodnotenie a analýza vývoja v danom roku
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.
Vlastné hodnotenie dosiahnutých výsledkov
Ústredie plní úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite.
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.
Podpora činností, metód a postupov
Ústredie je mladou, len necelé 3 roky fungujúcou 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.
Potreba zmeny - časový a vecný harmonogram
Ústredie sa v súčasnosti nachádza vo fáze riešenia aktuálnych otázok doplnenia neobsadených
miest duchovných v jednotlivých rezortoch, zmien a hľadanie optimálnej formy v teritoriálnom

rozmiestnení najmä vojenských duchovných OS SR v súvislosti s návrhom modelu
dosiahnuteľných síl vrátane časových horizontov ich rozvoja – model 2020, ktorý by mal byť
dosiahnutý v roku 2012 a nasadzovania vojenských duchovných vo vojenských misiách.
Nevyhnutná potreba vytvorenia miesta väzenského pastora v ZVJS pre teritórium Západ.

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.

10. Organizačné pokyny pri príprave výročných správ
Ústredie okrem spracovania výročnej správy a jej zverejnenia na internetovej stránke
Ministerstva obrany a Ústredia vykoná verejný odpočet v termíne ako je uvedené na čelnej
strane tejto výročnej správy. Zároveň predloží výročnú správu za rok 2008 Ekumenickej rade
cirkví na Slovensku.
Bratislava 29. apríla 2009

plk. Ing. Mgr. Jaroslav BALOCKÝ
generálny duchovný

