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

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2014
Verejný odpočet bude vykonaný dňa 12. mája 2015 o 09,00 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 (ďalej len „Ústredie“)
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. Mgr. Marian Bodolló

1.2. Členovia vedenia organizácie
Generálny duchovný: plk. Mgr. Marian Bodolló
Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
Riaditeľ kancelárie – dekan: kpt. Mgr. 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.
Ústredie je odborným riadiacim a metodickým orgánom ekumenickej pastoračnej služby a riadi
úrady ekumenickej pastoračnej služby v štruktúrach OS SR a OZ SR.
Hlavné činnosti rozpočtovej organizácie spočívajú v poskytovaní pastoračnej
starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboženských spoločností zúčastnených na

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

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

f)

g)

h)

i)

j)

k)

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

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

Ciele pre rozvoj:
a) Využitie všetkých vhodných prostriedkov na mravné formovanie príslušníkov a
zamestnancov OS a OZ SR, v prospech spoločného dobra v súlade s právnym poriadkom
SR
b) Vo výchovno - vzdelávacom procese uplatňovať zásady náboženskej znášanlivosti,
ekumenizmu a spolupráce, rešpektovať presvedčenie osôb iného náboženského vyznania
a osôb bez náboženského vyznania.
c) Ochrana a podpora manželstva a rodiny

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

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A JEJ NÁKLADY
4.1. Slovo generálneho duchovného OS a OZ SR
Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu!
(Mk 16.15)
Kresťan má povinnosť ohlasovať evanjelium Ježiša Krista všetkým a všade (teologická
reflexia)
Vážení čitatelia Výročnej správy!
Už 20 rokov môžu duchovní ekumenickej pastoračnej služby verejne hlásať evanjelium aj
na miestach vyhradených ozbrojeným zložkám nášho štátu. Pán Boh nám otvoril dvere pre
svoju zvesť o spáse, aby mohla naplniť všetky oblasti našej spoločnosti. Aj „zamestnanci v
štátnych službách“, pred ktorými mali voľakedy vyznávači kresťanskej viery určitý rešpekt, sa
stretajú s touto novou realitou slobody v náboženských veciach a kontaktu s verejnou
prezentáciou zvesti o Kristu. Príslušníci silových zložiek môžu dať slobodne najavo svoje
náboženské presvedčenie, lebo vyznanie viery prestalo byť tabuizovanou záležitosťou.
Vojaci, policajti dokonca aj väzni spolu s väzenskou strážou sa môžu zúčastňovať zhromaždení,
na ktorých sa hovorí o Bohu a záchrane z večného zahynutia. Kazatelia kresťanskej zvesti
svedčia, že je Božou vôľou, aby sa každý človek zorientoval v duchovnej oblasti svojho bytia
a našiel odpustenie svojich hriechov a spásu vo viere v Ježiša Krista a Jeho učení.
Myšlienka, že každý kresťan má byť vo svojom okolí misionárom je dobre známa od
najstarších kresťanských dôb. Každý kresťan má byť vyznávačom svojej viery a prijíma úlohu
svedka Ježiša Krista, čím sa stáva nositeľom dobrej zvesti o záchrane v Kristu do oblastí, kde ho
ešte nevyznávajú. Slovami: Choďte...a ohlasujte..., sám Kristus ustanovuje kresťanskú misiu ako
svätú a povinnú úlohu cirkvi. V začiatkoch cirkvi sa aj apoštoli verne držali tejto úlohy a po nich
aj všetci učitelia cirkvi. Apoštol Pavol v Prvom liste Timotejovi (2 kap. 3 - 7 verš) píše: „Toto je
dobré a príjemné nášmu Spasiteľovi, Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali
pravdu: lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý
dal seba samého ako výkupné za všetkých; ako svedectvo vo vopred určenom čase. Preto som bol
ustanovený za ohlasovateľa a apoštola – pravdu hovorím, neklamem, - za učiteľa pohanov vo
viere a pravde.“
Vojaci aj ostatní príslušníci, ktorí konajú službu v zbrani vedia, čo znamená byť vyslaný a
splniť rozkaz. Kristovým slovám dávajú veliteľskú právomoc. Ak sú poslaní, idú, aby vykonali

rozkaz. Kresťania majú svojho veliteľa a mali by sa k jeho rozkazom postaviť s rešpektom
a odvahou. A keďže vo svete prebieha ustavičný zápas dobra so zlom, potrebujú aj vystrojenie:
berú tak na seba celú výzbroj Božiu (Ef 6,11-16). Aj duchovní EPS sa musia učiť od Božích
svedkov podriaďovaniu sa Božiemu slovu a v poslušnosti s dobrou „výbavou“ pracovať na
záchrane života im zverených ľudí, a tak pomáhať konečnému víťazstvu Kristovej veci na svete.
Každý misijný pracovník pritom vie, že hlavné slovo pri záchrane človeka má sám Boh,
ktorý sa v Ježišovi Kristovi dáva poznať svetu. No chápe aj to, že k spaseniu pre večný život sa
ľudia dostanú skrze počutie Božieho slova, ktoré sa im zvestuje aj skrze kazateľov, ktorí plnia
Boží misijný príkaz. Aj práca na záchrane sveta, aby v ňom víťazilo dobro nad zlom, je pre
veriacich v ozbrojených zložkách motívom aj imperatívom. Vo svojich zamestnaniach v silových
rezortoch nášho štátu idú neraz do ohrozených oblastí, aby sa starali o bezpečnosť a záchranu
ľudských životov.
Príslušníci OS SR bývajú dokonca posielaní aj do vojenských misií v zahraničí v rámci
plnenia mierotvorných úloh vojenských zoskupení svetového spoločenstva. Tým sa dostavajú
aj do krajín, kde hlásať kresťanské učenie znamená ohrozenie ich života. Ani na takýchto
miestach im nesmie chýbať odvaha hlásať radostnú zvesť a svedčiť tým, ktorí môžu byť
zachránení. Aj na túto službu sa treba náležite pripraviť, aby sa mohla vykonať efektívne. Práve
preto, že život príslušníka ozbrojených zložiek sa neraz odvíja v tieni smrti, je potrebné
nebojácne sa postaviť nepriateľovi, zachrániť a zachovať svojho blížneho i seba pred časnou
i večnou ujmou.
My, ako pracovníci ekumenickej pastoračnej služby, chceme vážne a s rešpektom
pracovať na záchrane hynúcich duší kdekoľvek na svete, a hoci sme v tejto práci profesionálmi,
máme čo dobiehať v tomto „umení“. Musíme sa naučiť konať svoju službu v ozbrojených silách
a zboroch zodpovedne nielen pred svetskou vrchnosťou, ale najmä pred Pánom Bohom, aby sme
s pokorným rešpektom napĺňali misijné poslanie takým spôsobom, aby sa k evanjeliu o Jeho
Synovi mohla dostať každá ľudská bytosť. Veď ak sme boli z Božej milosti zahrnutí do Jeho
záchrany my, vynasnažme sa, aby sa dielo misie dostalo všade, kde sme sa prostredníctvom
svojho zamestnania dostali. Vážme si tieto príležitosti a naplňme vôľu nášho Boha, aby sme raz
i my dostali veniec víťazstva v nebeskom kráľovstve. Amen.

4.2. Chronologický prehľad spoločných akcií uskutočnených duchovnými EPS
v OS a OZ SR v roku 2014
13. 01. 2014 generálny duchovný OS a OZ SR (generálny duchovný) prednášal študentom
Gymnázia v Tisovci o slovenskej vojenskej misii v Afganistane. V audiovizuálnej prednáške
predstavil žiakom a učiteľom gymnázia svoje duchovné pôsobenie na misii ISAF v Afganistane
a potom v živej diskusii odpovedal na rozmanité otázky osobného i etického rozmeru vojenskej
služby. Vystúpenie generálneho duchovného poslucháčov mimoriadne zaujalo.
15. a 21. 01. 2014 generálny duchovný navštívil Úrad EPS MV SR a stretol sa aj s predstaviteľmi
MV SR: štátnym tajomníkom MV SR Ing. Mariánom Saloňom, PhD. a prezidentom Policajného
zboru generálom PaedDr. Tiborom Gašparom. Nešlo len o nadviazanie kontaktov, ale po
pozitívnom zhodnotení činnosti policajných duchovných EPS načrtli tiež víziu ďalšej spolupráce
a rozvoja duchovnej služby v rezorte vnútra a Policajnom zbore SR.

19. 01. 2014 sa konala Pietna spomienka na 42 vojakov Ozbrojených síl SR, ktorí pred ôsmimi
rokmi zahynuli pri havárii lietadla An-24 na kopci Borsó v maďarskej obci Hejce. Už tradične jej
zúčastňujú aj predstavitelia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR. Generálny
duchovný podplukovník Marian Bodolló, svojim príhovorom na biblický text: ,,Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25,40c i modlitbou
poukázal na skrytú skutočnosť Božieho pôsobenia cez láskavých ľudí, „ktorí zmierňovali bolesť,
stáli pri pozostalých, pomáhali im aj celému štábu vojakov a záchranárov ako zo Slovenska, tak
aj z Maďarska...“.
19. 01. 2014 v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši slávili v rámci
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločnú bohoslužbu predstavitelia Katolíckej cirkvi a
cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR. Na ekumenickom slávení sa zúčastnil aj
dekan - riaditeľ kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR por. Dávid Vargaeštok.
22. a 23. 01. 2014 sa konali modlitbové stretnutia príslušníkov OS a OZ SR ako aj zamestnancov
MO SR v kaplnke sv. Juraja na MO SR a v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave v Krasňanoch.
Veriaci z ozbrojených zložiek sa podľa pripraveného materiálu ekumenického spoločenstva
kresťanov v Kanade slávili jednotu kresťanov v duchu slov Ježišovej modlitby: „Otče, prosím ťa,
...aby boli jedno.“ Ekumenickú bohoslužbu uviedol generálny duchovný OS a OZ SR pplk.
Biskup – ordinár Mons. František Rábek pripomenul, že slová apoštola Pavla: „Veď či je Kristus
rozdelený?“ sú výčitkou nielen pre misijný zbor svätého Pavla v Korinte, ale i pre nás.
Generálny duchovný pplk. Marian Bodolló vo svojom príhovore na pozadí príbehu z II.
Vatikánskeho koncilu oslovil J. E. biskupa Rábeka: „Brat biskup, k tomu hľadaniu spoločného a
modlitbám sme dnes boli pozvaní aj my, nekatolíci. A ak arcibiskup z Cantenbury videl otvorenú
bratskú náruč Jána XXIII, dnes som ju ja videl u Vás v našom prijatí. Kiež Pán požehná našu
dobrú spoluprácu a stretávanie aj naďalej. Amen.“
28. – 29. 01. 2014 sa uskutočnili vizitácie na miestach pôsobenia vojenských duchovných EPS.
Išlo o návštevu vojenskej posádky Hlohovec a AOS M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši
generálnym duchovným a dekanom – riaditeľom kancelárie Ústredia. Najprv navštívili pôsobisko
staršieho kaplána por. Jána Magyara, ktorý má na starosti duchovné zaopatrovanie vojakov
a zamestnancov obidvoch útvarov v Hlohovci, ktorých velitelia sa stretli s predstaviteľmi
Ústredia EPS. U kpt. Viktora Saba na pôde akadémie ich prijal rektor brig. gen. doc. Ing. Boris
Ďurkech, PhD. Generálny duchovný sa oboznámil so situáciou na AOS a po pobožnosti
v miestnej kaplnke sa v rozhovore s funkcionármi akadémie zamýšľali nad možnosťou rozvoja
duchovnej služby a prioritách v pastoračnej starostlivosti na roky 2015 – 2020.
30. 01 2014 predstavitelia Ústredia, pplk. Marian Bodolló a por. Dávid Vargaeštok navštívili
miesto pôsobenia policajného duchovného mjr. Mgr. Jána Pacigu, PhD. v Liptovskom Mikuláši.
Na pôde Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR sa stretli s vedením a príslušníkmi PZ,
s ktorými sa rozprával o súčasnom vnímaní pôsobenia duchovnej služby v polícii, ako aj o
úlohách a činnosti policajtov v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zavítali aj na
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, kde ich prijala
riaditeľka OR HaZZ mjr. PhDr. Eva Krajčiová, s ktorou prediskutovali otázky duchovnej služby
v súvislosti s činnosťou a životom hasičov.

02. 02. 2014 ukončenie distribúcie humanitárnej pomoci v provincii Uruzgán. Cieľovým
skupinám, ktoré tvorili najmä afganskí vodiči, sa začala pomoc rozdávať 20. 1. 2014. Celková
materiálna pomoc bola vyčíslená na cca 22 tisíc €. V nej bolo – 500 ks lekárničiek, zakúpené zo
združených prostriedkov MZV SR, EZ, Ústredia EPS, a Evanjelickej diakonie ECAV na
Slovensku. Okrem toho dostali domorodí obyvatelia aj spacie vaky, poľné fľaše a trojdielne
súpravy nádob na jedenie v poľných podmienkach zo zásob MV SR.
07. 02. 2014 sa uskutočnila celokrajská dopravno-preventívna akcia "Chráň si svoj život", ktorej
sa okrem krajskej špecialistky na prevenciu, hovorcov KR PZ a dopravných hliadok zúčastnil aj
policajný duchovný ekumenickej pastoračnej služby kpt. Matúš Vongrej. Akcia bola zameraná na
účastníkov cestnej premávky nepoužívajúcich motorové vozidlá, pri ktorej policajti rozdávali
chodcom reflexné prvky a letáky s povinnosťami chodcov v cestnej premávke. Policajní
duchovní pôsobiaci po celom Slovensku tak aj týmto spôsobom pomáhajú chrániť život a zdravie
ľudí. Okrem toho sú zapojení do projektu "Správaj sa normálne", v rámci ktorého konajú
preventívne prednášky na základných školách.
10. 02. 2014 pri slávnostnej inaugurácii najvyššieho duchovného predstaviteľa Pravoslávnej
cirkvi v českých krajinách a na Slovensku pozdravil vladyku Rastislava v Katedrálnom chráme
svätého kniežaťa Alexandra Nevského v Prešove medzi inými cirkevnými hodnostármi aj
generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR pplk. Marian Bodolló.
20. - 21. 02. 2014 mali duchovní EPS, odborné zhromaždenie vo Svätom Jure. V prvý deň sa na
ňom zúčastnili i predstavitelia cirkví, ktoré vyslali svojich duchovných do EPS. V úvodnej
prednáške o pastoračnej službe v ekumenickom prostredí Slovenska dp. generálny biskup ECAV
na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik pripomenul 20. výročie
prvej oficiálnej vládnej iniciatívy vytvoriť podmienky pre duchovnú službu v armáde SR.
V prednáške rozobral ekumenické prostredie pri vzniku duchovnej služby v SR a vo svete,
rozanalyzoval súčasný stav a načrtol ciele a úlohy pre budúci rozvoj EPS. K histórii, stavu a
budúcnosti EPS sa za jednotlivé cirkvi vyjadrili vdp. László Fazekas za Reformovanú kresťanskú
cirkev, dp. eparchiálny tajomník Pravoslávnej cirkvi Michal Švajko, dôstojní bratia Ján Lacho,
biskup Apoštolskej cirkvi a Ján Szőllős, predseda Rady Bratskej jednoty baptistov. Zo strany
Ústredia boli predstavitelia cirkví priamo od svojich duchovných oboznámení s prácou na
jednotlivých postoch v ozbrojených zložkách štátu.
19. - 26. 03. 2014 v rámci metodickej pomoci navštívil Cyprus generálny duchovný OS a OZ SR
pplk. Marian Bodolló. V kaplnke sv. Cyrila a Metoda vo Famaguste vykonal bohoslužbu a
v rámci pastoračnej činnosti sa venoval nekatolíckym veriacim. Svojou návštevou im pripomenul
pôstny čas, pričom príslušníkom misie UNFICYP poukázal na jeho správne prežitie i na
vzdialených miestach od svojho rodiska. Vojenská duchovná služba je na Cypre vysoko
hodnotená aj univerzitnými študentmi vo Famaguste, ktorí využívajú prítomnosť duchovnej
služby pre svoj duchovný rast a povzbudenie. V podobnom duchu zazneli aj slová veľvyslankyne
Slovenskej republiky na Cypre Oksany Tomovej počas návštevy generálneho duchovného na
slovenskom veľvyslanectve.
20. 03. 2014 sa uskutočnilo otvorenie zrekonštruovanej hasičskej stanice Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni. Profesionálni hasiči dostali dôstojné priestory,
čím sa im zvýšili pracovné podmienky pri ich neľahkej a obetavej práci. Slovom Božím a

modlitbou požehnal spolu s rímsko-katolíckym hasičským duchovným npor. PaeDr. Pavlom
Mikolášom budovu hasičskej stanice aj duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR
kpt. Mgr. Matúš Vongrej. V modlitbách vyslovili prosby o Božie požehnanie a ochranu pre
všetkých prítomných hasičov.
13. 04. 2014 predviedol počas Koncertu k Veľkej noci svoje hudobné umenie medzi ostatnými
majstrami muziky a spevu organista Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Modre
a zamestnanec Ústredia EPS v OS SR a OZ SR Ján Benka.,
04. 05. 2014 v deň 95. výročia tragického skonu gen. M.R.Štefánika predniesol na Rázusovom
nábreží v Bratislave pred zástupcami verejnej a štátnej správy a pred účastníkmi pietnej
spomienky prejav pplk. Marian Bodolló.
28. - 29. 04. 2014 vykonal generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR pplk. Mgr. Marian
BODOLLÓ vizitáciu policajného duchovného kpt. Mgr. Matúša Vongreja, ktorý pôsobí v
Prešovskom kraji. Menovaný evanjelický duchovný pôsobil najprv na Vysunutom pracovisku
Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR vo Vranove nad Topľou, v roku 2014 pôsobil pri
Krajskom riaditeľstve PZ v Prešove.
13.-15. 05. 2014 mali pravoslávni vojenskí duchovní v súlade s plánom činnosti duchovné
cvičenia, ktoré sa s požehnaním arcibiskupa Rastislava uskutočnili v pravoslávnej cirkevnej obci
Ladomírová. Duchovným EPS sa venoval správca cirkevnej obce otec Pavol Kačmár s
maťuškou. Vďaka otcovi Pavlovi sa vojenskí duchovní mohli oboznámiť s miestami a faktami,
ktoré veľmi úzko súvisia s otázkami duchovného aj vojenského života v kraji okolo Dukly.
14. – 16. 05. 2014 boli duchovné cvičenia pre ostatných duchovných EPS v Liptovskom
Mikuláši. Počas duchovných cvičení bol vytvorený priestor na sebareflexiu i osobné rozhovory,
pri ktorých si duchovní EPS mohli uvedomiť aké dôležité je dávať, ale aj prijímať. Prednáškou:
„Cirkev a médiá a cirkev ako médium“ vtiahol riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, a.s. Ľubomír
Turčan duchovných EPS do sveta písaného slova. Na svoju duchovnú obnovu mysleli duchovní
na základe biblickej prednášky „Nový začiatok“ v podaní evanjelického farára Stanislava Gregu.
27. 05. 2014 bol v bratislavskom Veľkom evanjelickom kostole slávnostne inštalovaný generálny
duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Pplk. Mariana Bodolló uviedol do funkcie
generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR. Stalo sa tak po tom, čo ho na
návrh Ekumenickej rady cirkví v SR ustanovil do funkcie 1. decembra 2013 minister obrany SR
Martin Glváč. Po bohoslužbe a recepcii bola vo veľkom kostole slávnostná akadémia z
príležitosti 8. výročia existencie Ústredia EPS.
30. 05. 2014 odovzdali veteráni slovenských misií a operácií, ktorí slúžili na Balkáne v uniforme
slovenských vojakov, humanitárnu pomoc, ktorú pomohli dopraviť na povodňami postihnutý
Balkán aj dobrovoľníci z Občianskeho združenia srbsko-slovenského priateľstva a pracovníci
Evanjelickej diakonie na Slovensku, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a
Ozbrojených zborov SR a ďalší. Pomoc v podobe ventilačných systémov na vysušovanie domov,
prikrývok, pracovných oblekov a rukavíc, oblečenia pre deti či dezinfekčné prostriedky a ďalšie
potreby išla do srbských obcí Smederevská Palanka a Lubovija, ktorá leží na hranici s Bosnou.

03. - 04. 06. 2014 vykonal generálny duchovný kontrolné návštevy - vizitácie na východnom
Slovensku. Najprv navštívil ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach, kde ho prijal
riaditeľ pplk. Peter Gerbery, ktorý ho poinformoval o práci príslušníkov zboru medzi väzňami.
Generálny duchovný sa spolu so starším duchovným mjr. Jánom Šefčíkom sa zúčastnil
bohoslužby, ktorú viedol tamojší väzenský pastor npor. Stanislav Depta. V Ďalší deň pplk.
Marian Bodolló navštívil Samohybný delostrelecký oddiel (shdo) v Michalovciach, kde ho
privítal veliteľ útvaru podplukovník Ing. Jozef Haňo. Na brífingu v miestnej klubovni im
generálny duchovný priblížil prácu ekumenickej pastoračnej služby, jej históriu, štruktúru a
poslanie. Zároveň ich oboznámil aj s plánovanými aktivitami a s ďalšími projektmi EPS, ako sú
napr. organizovanie letného detského tábora, či medzinárodného stretnutia protestantských
vojakov vo Francúzku (Méjannes le Clap) a iné.
09. – 13. 06. 2014 v Martine zvládli svoje úlohy pri výcviku príslušníkov národného
podporného prvku (NSE) - deklarovaného príspevku do Síl rýchlej reakcie NATO (NATO
Response Forces – NRF) 2015 aj dvaja duchovní EPS por. Vlasta Kovaľová, staršia kaplánka
Práporu logistickej podpory Prešov a por. Simon Czap, starší kaplán Samohybného
delostreleckého oddielu Michalovce. Na profesionálnej úrovni absolvovali výcvik, ktorý začal
teoretickou prípravou a pokračoval praktickou prípravou v priestoroch Výcvikovej
jednotky vojenských misii v Sučanoch.
14. 06. 2014 sa uskutočnilo slávnostné odhalenie busty generála Štefana Jurecha v obci Bošáca
na námestí pomenovanom po tomto slávnom rodákovi. Podujatie sa konalo pod záštitou
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V programe medzi príhovormi hostí
vyčlenili priestor slovo staršieho kaplána Multifunkčného práporu Hlohovec poručíka Jána
Magyara, ktorý vyzdvihol generálovu statočnosť a odvahu v boji proti fašistickej ideológii a
apeloval, aby aj súčasné generácie sa inšpirovali odkazom slávneho bojovníka za slobodu.
Vojenský duchovný Štefan Jurech (* 9. jún 1898, Bošáca – † 3. marec 1945, Flossenbürg,
Nemecko) bol slovenský vojenský diplomat a generál II. stupňa, velil Rýchlej divízii na
východnom fronte. Na prelome rokov 1942 a 1943 sa pokúsil prostredníctvom svojich emisárov
dohodnúť prechod celej divízie na stranu Červenej armády. Tieto prípravy boli odhalené a
generál Jurech bol zatknutý a roku 1945 popravený v likvidačnom tábore Flossenbürg. Na
spomienke na generála Jurecha sa zúčastnil i jeho syn plukovník v. v. Marcel Jurech, ktorý sa
významne pričinil o obnovu pamiatky na tohto význačného slovenského diplomata a vojaka.
15. 06. 2014 Spievali príslušníci OS SR a zamestnanci ekumenickej pastoračnej služby na
stretnutí spevokolov Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku v Šamoríne. Na tomto
podujatí vystúpilo so svojim repertoárom osem spevokolov. Repertoár spevokolu Ústredia EPS
nacvičil a viedol organista a dirigent modranského spevokolu Ján Benka. Vojenský spevokol
vzbudil záujem, jednak pre samotné umelecké stvárnenie nábožných piesní: Boh slávny
Hospodin a Na Krista svoje hriechy, jednak pre vojenské rovnošaty, v ktorých speváci z Ústredia
EPS vystúpili. Celé podujatie bolo zamerané nielen na umelecké vyžitie, ale aj vnútromisijne: pre
ľudí trpiacich v dôsledku živelných pohrôm v Srbsku, ktorí boli postihnutí povodňami v obci
Šíde vo Vojvodine, bola vykonaná finančná zbierka.
17. - 25. 06. 2014 sa uskutočnila cesta slovenskej delegácie - 22 príslušníkov ozbrojených zložiek
SR na 63. medzinárodné stretnutie protestantských vojakov (Rassemblement international
militaire protestant - RIMP) v Mejannés le Clap, v južnom Francúzsku. V kraji Cévennes sa už

od roku 1951 stretávajú protestantskí vojaci, aby hľadali Božiu vôľu pre svoj život a uvažovali
nad aktuálnymi témami, ktoré prináša tento život. Cestou tam navštívila slovenská delegácia
francúzske hlavné mesto Paríž. Program RIMP 2014 bol spestrený hudobnými koncertmi
gospelovej a írskej hudby. V ďalší deň navštívili účastníci RIMP Múzeum púšte, kde sa
oboznámili s dejinami protestantizmu a protireformácie, s artefaktmi svedectiev jednoduchých
ľudí, ktorí hľadali pravdu v Písme svätom. V meste Orange účastníci videli historické skvosty
starovekej architektúry. Počas bohoslužieb pripravovaných delegáciami rôznych národov,
zaznievali svedectvá, piesne a zamyslenia, sa pre príslušníkov ozbrojených zložiek otvárala
možnosť, znovu objaviť Božiu blízkosť, ktorá k človeku prichádza cez Slovo Božie v božskej
osobe Ježiša Krista. Rozhovory a výmena skúseností s veriacimi príslušníkmi
zahraničných armád sú vzácnymi chvíľami, kvôli ktorým sa toto letné podujatie teší medzi
účastníkmi veľkej obľube.
24. 06. 2014, pri príležitosti 202. výročia od vypuknutia francúzsko-ruskej vojny, kedy Napoleon
Bonaparte vtrhol s približne 600 000 armádou na územie ruského impéria, navštívil náčelníka
Generálneho štábu generála Milana Maxima riaditeľ Úradu EPS OS SR (ÚEPS) poručík
Vladimír Varga. Náčelníkovi GŠ odovzdal kópiu Kazanskej ikony Presvätej Bohorodičky, ktorou
pripomenul výročie počiatku francúzskej invázie do Ruska. Pri tejto príležitosti riaditeľ ÚEPS
povedal: „Každý veliteľ je Boží sluha. A slúžiť Bohu je pre každého veľkou cťou a vyžaduje si
vysoké nároky“, potom mu zaprial pokojnú službu vo funkcii náčelníka Generálneho štábu OS
SR.
26. 06. 2014 prišli protestantskí duchovní EPS na najvýznamnejšie podujatie ECAV na
Slovensku v roku - IV. evanjelické cirkevné dni, ktoré sa konali v posledných júnových dňoch v
meste Spišská Nová Ves.
27. 06. 2014 o 14.00 hodine otvoril generálny duchovný slávnostným príhovorom pre účastníkov
IV. ECD expozíciu - filmovú a fotografickú prezentáciu o činnosti duchovných zložiek v
rezortoch ministerstiev obrany, vnútra a spravodlivosti. Vyslovil radosť z Božieho požehnania a
pomoci v tejto osobitnej misijnej oblasti v našej krajine. Návštevníci podujatia si mali možnosť
pozrieť túto expozíciu do soboty popoludnia. V rozhovoroch s duchovnými EPS mali Účastníci
ECD možnosť informovať sa o ich službe a činnosti.
01. 07. 2014 v úvode utorňajšieho koncertu orchestra California Youth prezidentka Nadácie
Výskum rakoviny Margita Klobušická a člen správnej rady nadácie a riaditeľ Ústavu
experimentálnej onkológie SAV Ján Sedlák prijali do Kruhu priateľov nadácie dvoch nových
členov: Johna Tregellasa, angličana, ktorý 20 rokov pôsobil v Prahe, majiteľa agentúry The
Prague Concert. Nadácii Výskum rakoviny umožnil za posledné roky sedem benefičných
koncertov renomovaných amerických mládežnických orchestrov. Okrem toho prispela Jeho
agentúra finančne na zbierkový účet nadácie. Privítali tiež aj Mariana Bodolló, generálneho
duchovného ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, ktorý v júni 2013 v agfánskom Kandaháre
zorganizoval symbolický beh pre život (4 km). V ťažkých klimatických podmienkach sa ho
zúčastnila jedna vojačka a 15 vojakov. Slávnostná udalosť prijatia nových členov do Kruhu
priateľov Nadácie sa udiala pred nastúpenými 118 členmi orchestra California Youth Symphony,
v ktorom hosťovala aj slovenská harfistka Adriana Antalová a pod taktovkou sympatického
maestra Lea Eylara sa sála naplnila hudbou, plnou nádherných melódií a chytľavých rytmov v
programe: Richard Strauss: Don Juan.

02. 07. 2014 privítal veliteľ vzdušných síl brigádny generál Miroslav Korba na pôde veliteľstva
vzdušných síl vo Zvolene predstaviteľov cirkví SR. Pozvanie prijal najvyšší predstaviteľ
pravoslávnej cirkvi vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a
Slovenska, za evanjelickú cirkev augsburského vyznania biskup Západného dištriktu ECAV na
Slovensku Milan Krivda za katolícku cirkev reprezentoval kancelár Ordinariátu OS a OZ SR
nadporučík Peter Dziják. Zámerom spoločného stretnutia bolo prezentovať poslanie vzdušných
síl i prácu vojenských duchovných a upevniť budúcu spoluprácu. Brigádny generál Korba v
rámci krátkeho brífingu oboznámil návštevu s úlohami a poslaním vzdušných síl. Vojenskí
duchovní vzdušných síl plukovník Marko Trochan a major Marek Ignacik priblížili hosťom
špecifiká práce v oblasti duchovnej služby. Program návštevy pokračoval v zmiešanom krídle
Sliač, kde návštevu zaujal trenažér L-39 ale aj statická ukážka lietadiel MiG-29, L-39 a vrtuľníka
Mi-17. Arcibiskup Rastislav spolu s biskupom Milanom Krivdom poďakovali za pozvanie a
pripravený program. „Doterajšiu spoluprácu si vážime a budeme mať aj naďalej snahu
pokračovať vo vytváraní dobrých vzťahov“, skonštatovali na záver návštevy vzácni hostia.
03. - 06. 07. 2014 sa vo Vroclave (Wrocław) konalo IX. stretnutie kresťanov zo šiestich národov.
Pre vyše 7 000 účastníkov medzinárodný prípravný výbor, ale najmä domáca Evanjelická cirkev
a. v. v Poľsku pripravili program pod heslom: Slobodní v Kristu, ktorý bol vybraný z Listu
apoštola Pavla Galatským 5, 1: „Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa
zapriahnuť zase do jarma otroctva!“ Stretnutie sa nieslo v znamení niekoľkých výročí. Vo
štvrťstoročné výročie pádu železnej opony a 25 rokov slobodnej Európy rezonovali počas celého
podujatia: pri prednáškach, počas panelových diskusií, ale aj v osobných rozhovoroch, kedy si
mohli účastníci tohto stretnutia porovnať príbehy jednotlivých krajín v čom sa rovnako prípadne
v čom odlišne vyvíjali. Zúčastnili sa ho zástupcovia evanjelických a reformovaných cirkví zo
Saska, Branderburska, Bavorska, Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska, ale prizvaní
boli aj naši bratia a sestry vo viere z Ukrajiny, pobaltských republík a Ruska. Počas sobotných
služieb Božích bola pre viac ako 5000 účastníkov prislúžená Večera Pánova. Nedeľa sa svätila v
miestnych kostoloch, kde kázali hostia zo zahraničia. Prajeme si všetci, ktorí sme tam boli, ale aj
tí, ktorí sú už teraz pozvaní, aby sa v podobnom duchu a pokoji s Božou pomocou konalo aj X.
stretnutie národov, ktoré bude budúci rok v Budapešti.
05. 07. 2014 prišlo na zrúcaniny hradu Branč v okrese Senica množstvo veriacich, aby si
pripomenuli výročie príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda, ale aj 340. výročie
martýrstva protestantských učiteľov a farárov. Za Ústredie EPS sa stretnutia zúčastnil por. Dávid
Vargaeštok, riaditeľ kancelárie Ústredia. Hlavnou témou cirkevného podujatia, na ktorom sa
každý rok zúčastňujú príslušníci OS a OZ SR boli slová zo svätého Písma: Pamätajte na tých, čo
vás viedli... Biskup Západného dištriktu Milan Krivda vyzdvihol v slávnostnej kázni odkaz misie
Konštantína a Metoda na Veľkej Morave, ich prácu, vytvorenie písma, preklady a službu, ktorá
mala pečať lásky, zodpovednosti za všetkých ľudí, pričom bolo jasne vidieť ich ochotu prinášať
im to najpodstatnejšie - radostnú zvesť o záchrane v Ježišovi Kristovi. Aj život martýrov, z
ktorých mnohým sa život skončil v trápení na galejách, si zasluhuje úctu. Spomienka na týchto
martýrov bola pre všetkých prítomných povzbudením, aby boli verní až do smrti a podľa slov
zasľúbenia raz prijali z rúk nášho Spasiteľa Ježiša Krista veniec života v našej nebeskej otčine.

08. 07. 2014 sa pri 1. výročí na tragickú smrť rtn. Daniela Kavuliaka v Turzovke konala pietna
spomienka. Jeho rodičia a súrodenci sa spolu so spolubojovníkmi z 3. roty 11. Mechanizovaného
práporu stretli pri hrobe tohto slovenského vojaka, ktorý zahynul počas misie ISAF
v Afganistane. Na počesť zomrelého mu bola odhalená pamätná tabuľa. Na tabuli je biblický text
z 2 listu Timoteovi 4,7-8: „Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je
pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán... Účastníci tam položili veniec,
pomodlili sa a zaspievali pieseň: „Kto za pravdu horí“. Na základe biblického textu prijali od
vojenského duchovného kpt. Viktora Saba niekoľko myšlienok na povzbudenie vo viere, ktorá
nás drží, pomáha a prenáša aj cez takéto spomienky.
08. 07. 2014 bolo v priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
slávnostné vyradenie kadetov – poručíkov. Na slávnostnom vyradení sa zúčastnil a prítomných
povzbudil príhovorom generálny duchovný OS a OZ SR pplk. Marián Bodolló. Po slávnosti
prebehli v aule akadémie promócie. Generálny duchovný zostal ešte krátky čas na akadémii, aby
prerokoval so starším kaplánom EPS a s dekanom ústredia pastoračné aktivity naplánované na
druhý výcvikový polrok 2014.
11. 07. 2014 na
letnom detskom tábore Reformovaného zboru v Gemerskej Hôrke
zabezpečovala policajná duchovná kpt. Alžbeta Lucskayová návštevu a program policajtov.
Hlavnou témou tábora bola otázka: ,,Čo urobiť na rázcestí?“ Po úvodnej pobožnosti bol film o
ohrozeniach vo virtuálnom priestore a o vhodnom používaní moderných technológii. Potom sa
deti dočkali sľúbeného ,,prekvapenia“ ,ktoré im pripravili policajti OR PZ Rožňava: na motorke
sa dostavil npor. Ing. Gabriel Grecmacher z dopravnej polície, nasledovali policajti z
kynologického oddelenia, kpt. Peter Lőrincz a prap. Ladislav Nagy so svojimi služobnými psami
s Eronom a Ronnym. Psovodi predviedli ukážky so psami, bolo viditeľné ako ich psy poslúchali
a ako dokážu neutralizovať nebezpečných zločincov. Po vyše hodinovom „predstavení“
príslušníkov PZ odpovedali deťom ešte na ich otázky.
17.-20. 07. 2014 sa v priestoroch Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika uskutočnili Misijné
dni východného dištriktu ECAV na Slovensku. V Liptovskom Mikuláši sa toto podujatie koná už
šiesty rok, tentoraz sa stretlo viac ako 500 stálych účastníkov a okolo 100 návštevníkov
podujatia. Nosnou témou bol slogan: "Jeden za všetkých, všetci za jedného." Na biblickej
postave starozmluvného Jozefa sa prednášatelia snažili poukázať na rôzne problémy v rodinných
vzťahoch, ich duchovnom smerovaní a vyzdvihnúť dôležitosť jednoty v rodine i cirkvi. Po rannej
prednáške boli semináre. Štrnásť rôznych prednášateľov, štrnásť rôznych tém. Určite to bol
kvalitný záber na čas a energiu prednášajúcich. Pre deti bol pripravený program s obdobnou
témou: Prázdninové dobrodružstvo v Egypte, okrem toho boli pre dospelých k dispozícii Nočné
diskusie.
Misijné dni vyvrcholili nedeľnými službami Božími, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil
biskup východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol a bola zároveň prislúžená spoveď s Večerou
Pánovou. Za celým programom misijných dní VD bolo cítiť starostlivosť domáceho vojenského
duchovného kpt. Viktora Saba.
10. - 24. 08. 2014 sa v Hoteli GRANIT Zemplínska Šírava uskutočnil biblický tábor pre deti
profesionálnych vojakov a zamestnancov, ktorý organizačne zabezpečuje Ústredie. V bohatom

programe detského tábora bola návšteva Vinianského jazera, Morského oka, Zemplínskeho
múzea v Michalovciach, kaštieľa a skanzenu v Humennom, a tiež zoologická záhrada v
Košiciach. Popri týchto aktivitách nechýbala ani turistika a kúpanie v bazéne hotela, či
člnkovanie na Šírave, ktoré sa konali pod vedením oddielových vedúcich. Zažili aj plavbu loďou
po Zemplínskej Šírave. Neoddeliteľnou súčasťou každého večera bol táborový oheň. Vedenie
hotela pre deti zabezpečilo aj ďalšie zaujímavé programy, ako je zoznamovacia diskotéka či
koncert dychovej hudby Vlašanka. S láskou sa na letnom biblickom tábore starali o duchovnú a
pastoračnú oblasť dvaja duchovní z ekumenickej pastoračnej služby, pôsobiaci v Ozbrojených
silách SR: por. Vlasta Kovaľová z Práporu logistickej podpory Prešov a por. Simon Czap zo
Samohybného delostreleckého oddielu Michalovce.
03.-10. 08. 2014 Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR pripravil vo Veľkom Slavkove,
dedinke pod Vysokými Tatrami, letný Biblický tábor pre deti zamestnancov MV SR z rôznych
miest Slovenska. 25 detí vo veku od 8 do 18 rokov Deti na základe biblických príbehov prežívali
hodnotu priateľstva, v ktorom dokážeme iných prijímať a chrániť. Učili sa aké dôležité je
odpúšťať a čo všetko je odpustené nám. Slovami, hrou, ale aj skúsenosťou pri túre na Hrebienok,
k Studenovodským vodopádom, či na Štrbské pleso alebo pri kúpaní v Aquacity Poprad či
nočnej hre si mohli deti ako inak zážitok odskúšať, keď ich Pán Boh stráži a ochraňuje.
Prekvapením pre deti bola aj návšteva policajtov na motorkách, policajných kynológov so
svojimi skvele vycvičenými štvornohými priateľmi. Mohli si vyskúšať hasičskú striekačku či
prilbu. Využili tiež pozvanie Horskej služby, kde sme sa mohli dozvedieť mnoho o práci
horských záchranárov, no najväčší úspech zožal psík, ktorý je cvičený na vyhľadávanie ľudí
zavalených lavínou.
16.- 20. 08. 2014 vykonal púť na horu Grabarka dekan vojenského dekanátu veliteľstva
vzdušných síl vo Zvolene mjr. Marek Ignacik, ktorý sa vydal na cestu na základe pozvania
biskupa Jerzego (Juraja), pravoslávneho ordinára poľských ozbrojených síl a zborov. Podľa
zachovaných historických svedectiev v júli roku 1710 v okolí Siemiatycz vypukla epidémia
cholery. Ľudia, ktorí epidémiu cholery prežili postavili na vrchole hory z vďaky za život malý
drevený chrám. Od tých čias navštevuje Horu Grabarka množstvo pútnikov, ktorí na sviatok
Premenenia Pána nesú svoje kríže na svojich pleciach.
23. 08. 2014 sa zúčastnili vojaci piatich armád (Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a
USA) 19. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ktorý organizuje Zväz
vojakov SR. Pri pamätníku hrdinov SNP na brehu Štrbského Plesa sa poklonili pamiatke
účastníkov SNP, kde prezident Zväzu vojakov SR plukovník v.v. Tomáš Švec a náčelník
Strategického centra krízového manažmentu GŠ OS SR brigádny generál Jindřich Joch zdôraznili
význam odkazu SNP pre dnešné ozbrojené sily. Popri generáloch, dôstojníkoch a vojakoch
bývalých i súčasných OS SR sa výstupu zúčastnila i početná delegácia amerických ozbrojených
síl, ktorú viedli pridelenec obrany USA na Slovensku podplukovník Matthew Atkins a letecký
pridelenec podplukovník Andrew Taylor. Podľa prezidenta Zväzu vojakov SR plukovníka v. v.
Tomáša Šveca sa na tohtoročnom výstupe napriek nie najlepšiemu počasiu, keď pre mnohých bol
Kriváň a výhľad z neho zakrytý hmlou, zúčastnilo celkovo 1 050 účastníkov, medzi ktorými bol
aj nestor vojenského alpinizmu a účastník vojenskej himalájskej expedície plukovník v. v. Ján
Matlák. Po výstupe Tomáš Švec škonštatoval: „Pozitívne je, že sa medzi účastníkmi výstupu

zvyšuje počet profesionálnych vojakov.“ Za EPS sa výstupu zúčastnil generálny duchovný pplk.
Marian Bodolló.
23. 08. 2014 si bývalí väzni a ich potomkovia pripomenuli pietnou spomienkou nespravodlivo a
protiprávne väznených komunistickým režimom. Už po 15. krát prišli ku pamätníku na bráne
Leopoldovskej väznice, aby svojou prítomnosťou vyjadrili, že niektoré momenty života nie je
možné zabudnúť a ich bremeno ťaží aj ďalšie generácie. Bola to však aj chvíľa uvedomenia si, že
práve takéto bolestné chvíle tríbia a zoceľujú charakter človeka a mnohí z tých, ktorí prežili
takéto tragédie, síce nie sú vďační za samotný bolestný zážitok, ale za skúsenosti, silu a istotu,
ktorú získali pod vplyvom bolesti, prenasledovania a utrpenia. Za Ústredie EPS sa pietnej
spomienky zúčastnil riaditeľ – dekan por. Dávid Vargaeštok, ktorý svoj príhovor založil na
slovách biblickej knihy „Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný
čas...“ – (Kazateľ 3:1).
08. 09. 2014 bola v evanjelickom kostole Kaiser Wilhelm Kirche (Kurfürstendamm)
inštalácia najvyššieho evanjelického biskupa Bundeswehru dr. Sigurda Rinka. Odchádzajúceho
biskupa dr. Martina Dutzmanna vystriedal po šiestich rokoch. Na adresu odchádzajúceho biskupa
zazneli slová uznania a obdivu:,, ...situáciu sa snažil riešiť s vecnými podnetmi a ráznosťou!“
Novovymenovaný biskup vo svojom inauguračnom príhovore predniesol prítomným ťažiskové
oblasti, ktorým sa chce venovať: zvesť slova Božieho, aktívna práca s vojakmi a ich rodinnými
príslušníkmi a etické otázky mieru. Výmena sa udiala za prítomnosti viac ako tristo vojenských
duchovných zo SRN, zahraničia ako aj ostatných pozvaných hostí. Novému biskupovi pozdravil
a zablahoželal v mene OS SR a Ústredia EPS generálny duchovný pplk. Marian Bodolló. poprial
mu hodne Božieho požehnania, pevné zdravie a najmä dobré rozhodnutia. Vyjadril tiež nádej
pokračovania dobrej spolupráce medzi duchovnými zložkami OS SR a Bundeswehru.
16. – 19. 09. 2014 uskutočnilo Ústredie EPS pre svojich duchovných a zamestnancov niekoľko
podujatí na východnom Slovensku. Najdôležitejšie z nich bolo odborné zhromaždenie s témou:
Kristus vyslobodzuje zo závislosti, ktoré sa konalo vo vojenskom zariadení 2. mechanizovanej
brigády Pozemných síl OS SR na Zemplínskej Šírave. Prednášateľom a lektorom bol uznávaný
odborník v tejto oblasti, riaditeľ neziskovej organizácie Život bez závislosti ThDr. Jozef Brenkus,
PhD, ktorý v dvoch fundovaných prednáškach a následnej živej diskusii vtiahol účastníkov
zhromaždenia do hľadania východísk z tohto bio-psycho–sociálno-spirituálneho problému našej
spoločnosti. Prítomní sa zhodli na tom, že tento negatívny fenomén dnešnej civilizácie treba
riešiť na duchovnej báze za asistencie fundovaných odborníkov z oblasti liečenia látkovej i
nelátkovej závislosti. Na druhý deň zamestnania sa duchovní EPS zaoberali prípravou
naplánovaných aktivít EPS na zostávajúce mesiace tohto roka ako aj budúcoročného plánu aktivít
EPS.
18. 09. 2014 si v roku 100. výročia začiatku 1. sv. vojny pripomenuli pamiatku obetí „veľkej
vojny“ predstavitelia EPS. Položením venca k pamätníku pochovaných vojakov z 1. sv. vojny na
verejnom cintoríne v Košiciach a bohoslužbou v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi (RKC)
v Košiciach vzdali úctu obetiam, ktoré po našich obciach zanechali množstvo hrobových miest a
pamätníkov utrpenia. Po pietnom akte boli predstavitelia Ústredia EPS pozvaní na pobožnosť,
ktorú pripravil miestny zbor RKC v Košiciach. Slovo Božie o mieste Pána Boha v živote ľudí

kázal po slovensky i maďarsky vojenský dekan por. Dávid Vargaeštok. Po pobožnosti pozval
hostí z EPS miestny zbor RKC na pohostenie, pri ktorom sa v družnej debate prediskutovali
možnosti ďalšej ekumenickej spolupráce.
18. 09. 2014 sa uskutočnil VI. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní
zranených osôb z havarovaných vozidiel. Paralelne sa konal aj XVII. Ročník Memoriálu Pavla
Snopka a Jozefa Dobríka. Súťaž slávnostne otvoril prezident Hasičského a záchranného zboru
gen. Alexander Nejedlý a krajský riaditeľ HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Dušan Sľuka.
Podujatia sa zúčastnil aj generálny duchovný pplk. Marián Bodolló, ktorý povedal krátke
svedectvo na základe Ježišových slov „nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za
svojich priateľov“ (Jána 15:13).
19. 09. 2014 sa konal XIII. ročník medzinárodných streleckých pretekov v Kežmarku, na ktoré
pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR zavítal spolu so svojimi spolupracovníkmi aj generálny
duchovný OS a OZ SR pplk. Marian Bodolló. Organizačnú tiaž streleckých pretekov niesol Zväz
vojakov SR – Klub Kežmarok, ktorý v spolupráci Okresným úradom Kežmarok, Okresným
riaditeľstvom policajného zboru Kežmarok a niektorými miestnymi združeniami pripravil
medzinárodnú súťaž v streľbe z pištole vz. 82 a zo samopalu vz. 58. Strelieb sa prvýkrát
zúčastnilo i družstvo reprezentujúce značku EPS. Generálny duchovný podporil ducha cielenej
odvahy účastníkov krátkym príhovorom na pozadí slov apoštola Pavla z listu Filipanom“ 3, 1314: „Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím: zabúdam na to, čo je za
mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím
povolaním v Kristovi Ježišovi.“
14. 09. 2014, vo sviatok Povýšenia Pánovho Kríža sa v pravoslávnom chráme vo Veľkých
Kapušanoch konala archijerejská liturgia, na ktorej bol prítomný aj vladyka Juraj, Michalovskokošický arcibiskup. Slávnostná svätá liturgia za účasti duchovenstva mitr. prot. Jána Chomu,
mitr. prot. Ladislava Bílého kancelára Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, prot. Iva Ozimaniča,
správcu farnosti Bežovce, prot. por. Simona Czapa vojenského duchovného a protodiakona
Matúša Spišáka sa konala z príležitosti posviacky novopostavenej zvonice a zvona, ktorý
je zasvätený uhorskému kráľovi svätému Štefanovi. V deň chrámového sviatku bola v chráme
vystavená aj ikona s pozostatkami svätého Štefana, ktorej sa veriaci mali možnosť pokloniť. Na
bohoslužbe sa zúčastnil tiež generálny duchovný pplk. Marian Bodolló.
22. 9. 2014 sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie a pietna spomienka pri príležitosti Dňa
Ozbrojených síl SR. V úvode minister obrany SR Martin Glváč a náčelník generálneho štábu
genpor. Milan Maxim vzdali poctu všetkým padlým vojakom pri pamätníku zmierenia položením
venca. Slávnosť pokračovala v kinosále MOSR, kde po prečítaní rozkazu Prezidenta SR a
hlavného veliteľa OS SR Andreja Kisku, v ktorom boli opísané začiatky slovenských
ozbrojených zložiek, sa k prítomným prihovoril náčelník generálneho štábu. V krátkosti zhrnul
doterajšie pôsobenie Ozbrojených síl v rámci Slovenska, krajín Severoatlantickej aliancie, ale aj
celého sveta, zdôraznil dôležitosť plnenia stanovených cieľov a vzájomných vzťahov v rámci OS
SR. Vzácnou chvíľou bolo aj udelenie vyznamenaní piatim príslušníkom OS SR ministrom
obrany. Na záver zhromaždenia vo svojom príhovore dekan – riaditeľ kancelárie Ústredia EPS
por. Dávid Vargaeštok vyzdvihol dôležitosť vojenskej služby na základe učenia Písma, zdôraznil,

že táto služba nie je v rozpore s kresťanskou vierou, ak nasleduje stále platné princípy Božieho
zákona - byť obrancom slabých, chrániť, udržiavať mier a bojovať proti útlaku, nespravodlivosti
a zlu.
26.-28. 09. 2014 sa vo Vysokých Tatrách stretlo 294 účastníkov VI. policajného a hasičského
výstupu vo Vysokých Tatrách, tentokrát na Východnú Vysokú, ktorý organizuje Úrad EPS MV
SR. Účastníci boli ubytovaní v zariadení MV SR Kremenec v Tatranskej Lomnici a v blízkom
okolí. Cieľom výstupu, ktorý pripravil a moderoval riaditeľ Úradu EPS MV SR pplk. Milan
Petrula, bola pôvodne Východná Vysoká, ale pretože pre poveternostné podmienky nebola
bezpečne zdolateľná, účastníci dostali možnosť pokračovať individuálne pri zhodnotení svojich
možností a schopností. Niektorí vyšli po Dlhé pleso, iní až na Poľský hrebeň a niektorý
odvážlivci prešli za daných podmienok až do Veľkej Studenovodskej doliny, kde sa popri
Zbojníckej chate dostali späť na východzí bod výstupu – Hrebienok. Napriek počasiu si každý z
účastníkov užil krásu Tatier aj v takej podobe, v akej sa nám koncom septembra ukázali, a na
takej trase, na akú si sám trúfol. V nedeľu boli Služby Božie v evanjelických chrámoch v
Tatranskej Lomnici a Starom Smokovci, ktoré slúžil policajný duchovný z Liptovského
Mikuláša mjr. Ján Paciga. V nich spoločne vyjadrili vďaku Pánu Bohu za Jeho požehnanie a
spoločne strávený čas.
06. 10. 2014 sa pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie uskutočnil
spomienkový pietny akt vo Svidníku, pri pamätníku sovietskych vojakov za účasti najvyšších
štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky, štátnej správy, ozbrojených síl, miestnej
samosprávy, zahraničných hostí, pamätníkov bojov o Dukliansky priesmyk a hojnej účasti
obyvateľov mesta. Súčasťou pietneho aktu bola krátka zádušná panychída, ktorú odslúžil dekan
vojenského dekanátu veliteľstva vzdušných síl mjr. Mgr. Marek Ignacik, PhD. obohatená spevom
členov speváckeho zboru Pravoslávnej cirkevnej obci vo Svidníku. Za túto akciu patrí
poďakovanie správcovi cirkevnej obce Mgr. Jánovi Sovičovi a členom zboru, ktorí svojou
spoluprácou umocnili duchovný zážitok všetkých prítomných v duchu slov svätého Jána
Zlatoústeho: „Nie zbytočné sú dary za zosnulých, nie zbytočné sú za nich modlitby, nie zbytočné
sú almužny...“
05.-12. 10. 2014 zorganizoval Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR pre svojich
rezortných kolegov Cestovateľský seminár do Nemecka a Francúzska so zameraním na
významné historické a cirkevné miesta a pamiatky v týchto krajinách. Hlavným sprievodcom
seminára bol riaditeľ ÚEPS pplk. Milan Petrula, ktorý mal na začiatku každého dňa krátke
biblické zamyslenie s modlitbou. Na poznávacom zájazde boli aj dvaja duchovní ÚEPS MV SR –
kpt. Jana Tabačková a mjr. Ján Paciga. 43 cestovateľov navštívilo postupne mestá Ulm,
Kostnicu, kde sa na brehu jazera Bodensee oboznámilo s priebehom historicky významného
cirkevného koncilu (1414-1418) a popravením majstra Jána Husa. Nasledujúcu noc, strávilo pod
Mont Blancom v nádhernom alpskom mestečku Chamonix. Nasledovala návšteva najväčšieho
protestantského múzea vo Franscúzsku v mestečku Mialet, kde sa účastníci oboznámili s
dejinami francúzskych protestantov tzv. hugenotov v neľahkom období ich existencie, keď
zotrvávali vo viere aj napriek útlaku a ťažkému prenasledovaniu. Ďalšie dni boli spojené s
návštevou úžasných antických pamiatok v mestách Nimes a Orange, kde si prezreli koloseum,
antický chrám a rímske divadlo – pamiatky, ktoré sa v pomerne zachovalom stave dajú navštíviť

aj po 2000 rokoch od ich postavenia. Zážitkom bola aj prehliadka rímskeho aquaduktu Pont Du
Gard, kde sa cestovatelia oboznámili s premyslenou rímskou technológiou prepravy pitnej vody
na vzdialenosť 50 km s celkovým prevýšením len 15 metrov a prešli si samotnú chodbu tohto
mosta, kadiaľ pôvodne pretekala voda do mesta Nimes. Vzácnymi chvíľami bola aj návšteva
mesta Avignon, kde hlavným cieľom bola prehliadka pápežských palácov a záhrad, ako aj
historického centra mesta. Návšteva pevnosti Aigues-Mortes, odkiaľ boli v stredoveku vysielané
niektoré križiacke výpravy, účastníkom seminára dopriata nebola predovšetkým kvôli
nepriaznivému počasiu a s tým súvisiacimi záplavami v celej oblasti. Zaujímavá však bola
podvečerná prehliadka mesta Marseille aj jej dominanty – katedrály Notre dam de la Gard, ktorá
sa hrdo týči nad týmto rozľahlým prímorským mestom. Záver cesty tvorili pútavé návštevy miest
Azúrového pobrežia Saint Tropez a Nice, odkiaľ sa cestovatelia vydali na cestu domov s vďakou
voči Pánu Bohu za požehnané spoločne strávené chvíle.
10. 10. 2014 zorganizovali predstavitelia miestnej samosprávy, Ozbrojených síl SR, zariadenia
HOREZZA, a.s. a Oblastného výboru zväzu protifašistických bojovníkov v Poprade
spomienkový pietny akt pri príležitosti 70. výročia na letecké nešťastie pri Zadnom Gerlachu,
keď pri leteckom nešťastí zahynulo šesť členov posádky lietadla Li-12 a šestnásť
československých výsadkárov. Pri pamätníku v areáli horského hotela Granit v Tatranských
Zruboch položili veniec k pamätníku tragicky zahynutých: za 5. pluk špeciálneho určenia v
Žiline a Odbor špeciálneho určenia GŠ OS SR pplk. Pavel Švelka, za Úrad EPS OS SR jeho
riaditeľ kpt. Vladimír Varga, ktorý prítomných pozdravil v mene náčelníka GŠ OS SR
generálporučíka Ing. Milana Maxima. Za mesto Vysoké Tatry položil veniec primátor mesta Ján
Mokoš, za OV ZPB v Poprade jeho predseda pplk. v.v. Michal Kopko, ako aj zástupcovia
ostatných oblastných výborov z podtatranského regiónu a Zväzu vojakov SR, ktorých zastupoval
plk. v.v. Jan Macoun. Po príhovoroch bola za tragicky zosnulých vojakov odslúžená zádušná
panychída dekanom vojenského dekanátu VVzS vo Zvolene mjr. Marekom Ignacikom. Za duše
zosnulých sa pomodlil aj kaplán rímskokatolíckej farnosti v Starom Smokovci Jozef Dobrovič a
biblický text a záverečné požehnanie predniesol evanjelický farár Pavel Kušnír. Na pietnom akte
bol prítomný aj riaditeľ Nemocnice Granit - Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby
Nová Polianka Milan Mirilovič, ktorý účastníkov panychídy privítal na spoločnej recepcii.
17. – 19. 10. 2014 sa už tretí krát v roku konala víkendová formácia a duchovná obnova pre
manželské páry a rodiny vojakov. Do príjemného prostredia Výcvikového zariadenia na
Zemplínskej Šírave prišli nielen rodiny príslušníkov Samohybného delostreleckého oddielu
v Michalovciach, ale na túto duchovno–relaxačnú aktivitu dorazili aj rodiny zo Sabinova a
dokonca až z Liptovského Mikuláša. Cieľom víkendovej formácie, ktorú vedie pravoslávny
vojenský duchovný EPS por. Simon Czap, je poukázať na dôležité postavenie rodiny, jej poslanie
a úlohu pri formovaní mladej generácie. Duchovná obnova je vždy aj o budovaní dobrých
vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Každý účastník stretnutia si okrem dojmov z prekrásneho
Zemplína odniesol aj niečo zo spoločnej modlitby, ktorej moc povzbudila rodiny vojakov
húževnatejšie pracovať v prospech svojich rodín, aby sa mali dobre nielen po stránke materiálnej,
ale aj po duchovnej. Pri rozchode z vydarenej akcie si všetci sľúbili, že sa znova stretnú pri
najbližšom vhodnom termíne.

27.-30. 10. 2014 bol na oficiálnej návšteve Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR
Winfried Bischler, policajný prezident spolkovej krajiny Durínsko. Prišiel spolu s hlavným
policajným duchovným, evanjelickým farárom Michaelom Zippelom v sprievode ďalších hostí z
Ministerstva vnútra Spolkovej krajiny Durínsko. Delegáciu prijal aj prezident PZ SR generál
PaedDr. Tibor Gašpar, spolu s riaditeľom úradu medzinárodnej policajnej spolupráce plk. JUDr.
Jaroslavom Paľovom, ako aj ďalšími zamestnancami Prezídia Policajného zboru. V rozhovore
nadviazali na partnerstvo medzi duchovnými službami v rezortoch vnútra obidvoch krajín.
V diskusii sa venovali téme vzdelávania policajtov, ako aj činnosti duchovných služieb.
Zahraničná strana predstavila základné informácie o svojom pôsobení a vnímaní naliehavých
problémov, ktoré prináša moderná doba. Prijatia sa zúčastnil aj generálny duchovný ústredia EPS
v OS a OZ SR pplk. Mgr. Marian Bodolló, ktorý v mene ekumenickej pastoračnej služby
pozdravil zahraničných hostí a poprial im príjemný pobyt a mnoho krásnych, dobrých zážitkov
na Slovensku. Na území Pezinka prijal delegáciu riaditeľ okresného riaditeľstva Hasičského
záchranného zboru v Pezinku, pán plk. Ing. Emil Moťovský, ktorý im priblížil činnosť
profesionálnych hasičov.
30. 10. 2014, sa na Háji Nicovô v Liptovskom Mikuláši uskutočnila pietna pobožnosť z
príležitosti prichádzajúceho sviatku Pamiatky na zosnulých. Na cintoríne, v ktorom je
pochovaných 1369 známych, ale aj neznámych vojakov z prvej a druhej svetovej vojny z rôznych
národností, pripravila Duchovná služba Akadémie ozbrojených síl túto pietnu pobožnosť za
prítomnosti zamestnancov, profesionálnych vojakov a kadetov – študentov. Vďaka patrí
prorektorovi pre vojenské veci za príhovor, školským jednotkám za súčinnosť pri organizácii a
príprave. Tiež študentom – kadetom, profesionálnym vojakom, budúcim duchovným, kolegom v
OS SR, príslušníkovi colnej správy SR, dekanovi a staršiemu kaplánovi AOS za prípravu, ale
hlavne Pánu Bohu, ktorý vylial požehnanie Ducha Svätého na dotknuté srdcia. Lebo kde je Duch
tam je sloboda, nádej, pokoj a život. Raz aj ten večný...
01.11.2014 bola Dimitrijevská zádušná sobota, keď pravoslávni veriaci navštevujú hroby
zosnulých príbuzných, v chrámoch a na cintorínoch sa slúžia Panychídy a usporadúvajú sa
spomienkové pohostenia. Pamiatku zosnulých, najmä vojakov si uctili aj pravoslávni vojenskí
duchovní kpt. Vladimír Varga a mjr. Marek Ignacik vykonaním zádušných bohoslužieb a
pietnych aktov. Zádušná sobota pred sviatkom veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho bola
ustanovená po bitke na Kulikovom poli (7.9.1380) kniežaťom sv. Dimitrijom Donským. Ten, po
víťaznej bitke, navštívil Trojickú lavre, kde boli vykonané modlitby za viac ako 250 tisíc padlých
vojakov bojujúcich za vlasť. Do rodín spolu s radosťou z víťazstva prišiel i žiaľ zo straty a tak sa
tento osobitný deň spomienky stal „na Rusi“ dňom, kedy sa spomína na všetkých zosnulých.
Vykonané boli nielen bohoslužby, ale aj spoločné stolovanie. S postupom času vznikla tradícia
uskutočňovať takúto spomienku každý rok.
18. 11. 2014 navštívil pravoslávny arcibiskup Rastislav, metropolita českých krajín a Slovenska
Vzdušné sily OS SR. Na pôde veliteľstva ho prijal veliteľ vzdušných síl brigádny generál Ing.
Miroslav Korba, ktorému sa poďakoval za možnosť vykonávať kňazské rekolekcie
pravoslávnych duchovných stredného a západného Slovenska v kaplnke veliteľstva a priestoroch
vojenského dekanátu. Na znak svojej vďaky mu vladyka Rastislav daroval ikonu svätého
archanjela Michala, patróna pilotov a vzdušných síl s venovaním. Veliteľ vzácny dar prijal a

povedal, že vzdušné sily sú vždy pripravené podať pomocnú ruku pri organizovaní podobných
podujatí.
20. – 21. 11. 2014 sa duchovní Ústredia EPS v OS SR a OZ SR a dobrovoľní spolupracovníci a
priaznivci práce EPS stretli na spoločnom sústredení v cirkevnom zariadení ECAV Agapé vo
Svätom Jure. Na ňom si viac ako 25 účastníkov vypočulo prednášku o vede a viere v živote
kresťana. Renomovaný vedecký pracovník SAV RNDr. Dalibor Krupa, CSc., PhD. predstavil
poslucháčom vývoj Zeme a experimentálnej fyziky vo vzťahu k náboženským predstavám
a k hypotézam niektorých význačných vedcov. Vyznávačsky podporil kresťanský postoj vedy
znalého veriaceho človeka. Po pobožnosti, na ktorej generálny duchovný pplk. Marian Bodolló
kázal o druhom príchode Ježiša Krista, nasledovala večera, „kapustnica“ a obrazová produkcia o
letných stretnutiach protestantských vojakov v Mejannés-Le-Clap v provensálskom Francúzsku,
počas ktorej si účastníci stretnutia zaspomínali na spoločne prežité chvíle počas našej
najznámejšej zahraničnej aktivity.
23. 11. 2014, pri príležitosti sviatku archanjela Michala (podľa juliánskeho kalendára),, patróna
vzdušných síl sa v kaplnke zvolenského zámku zišli príslušníci vzdušných síl, vojenskí
dôchodcovia a pravoslávni veriaci zo Zvolena, Banskej Bystrice a okolia. Duchovnú atmosféru
na odpustovej svätej liturgii umocnil spev v podaní speváckeho okteta, ktoré v tomto regióne už
štyri roky pôsobí pod vedením dekana EPS na veliteľstve vzdušných síl mjr. Mareka Ignacika.
Slávnostnú kázeň predniesol prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., profesor Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý vo svojej reči poodhalil kúsok zo života archanjela
Michala, hlavného stratéga a veliteľa nebeského vojska, sveta anjelov a vôbec duchovného sveta.
Prítomným pripomenul, že každý z nás pri krste dostáva anjela ochrancu a že je v záujme
každého, kto chce ísť po ceste spásy, aby nepretržite spolupracoval so svojim anjelom
prostredníctvom modlitby.
23.11.2014 zorganizoval Úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR (ÚEPS
MV SR) celoslovenskú spomienku na obete dopravných nehôd v Liptovskom Mikuláši. Služby
Božie sa konali v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Liptovskom Mikuláši v
hlavnom kostole, Kazateľom bol generálny duchovný OS a OZ SR pplk. Marian Bodolló, ktorý
zdôraznil potrebu ľudskosti, opatrnosti a ohľaduplnosti na našich cestách v súlade s Božím
poriadkom a láskou. Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR pplk. Milan Petrula
vo svojom príhovore ocenil a vyzdvihol nebezpečnú a obetavú prácu policajtov, hasičov a
záchranárov pri dopravných nehodách a v predloženej štatistike celoslovenskej dopravnej
nehodovosti poukázal na fakt, že oproti roku predchádzajúcemu sa na území SR v tomto roku
stalo síce menej dopravných nehôd, avšak s väčším počtom usmrtených, ktorých počet v tomto
roku vzrástol na 217 mŕtvych, čo je opäť varovaním a výzvou k opatrnosti pre vodičov aj
ostatných účastníkov cestnej premávky. Prítomných pozdravili pplk. Ing. Veronika Hoštáková z
poverenia prezidenta policajného zboru a prezident Hasičského a záchranného zboru SR gen.
JUDr. Alexander Nejedlý.
25.-27. 11. 2014 – na pozvanie ekumenickej duchovnej služby armády Českej republiky sa
predstavitelia EPS zúčastnili na ich výročnej konferencii v Kostelní Vydří v Južných Čechách.

Spolu s generálnym duchovným sa podieľali na programe stretnutia aj riaditelia EPS v OZ SR
a vedúci sekretariátu Úradu EPS OS SR.
03. 12. 2014 bola realizovaná distribúcia humanitárnej pomoci SR pre Bosnu a Hercegovinu
v celkovej výške viac ako 17 tis. eur (17 703,- €) na základe požiadavky, ktorú obdržali
príslušníci OS SR v priestore operácie ALTHEA – LOT Foča. Hygienické potreby (pracie
prášky, mydlá, sprchové gély, šampóny, detské plienky...) zabezpečilo Ústredie ekumenickej
pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, oblečenie a obuv pre dospelých bola zo zásob MV SR.
Colné konanie 1.12.2014, transport Bratislava – Foča 1.-2.12.2014 boli v réžii Evanjelickej
diakonie.
Ústredie EPS okrem dennej operatívy a úloh vyplývajúcich z platnej rezortnej legislatívy
a koncepcie duchovnej služby v OS SR plní celý rad úloh, ktoré vyplývajú z činnosti ústredných
orgánov štátnej správy. Generálny duchovný má za cieľ po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke
zvýšiť výkon duchovných EPS. Za tým účelom generálny duchovný navštevuje plánovite i mimo
plánu duchovných miesta pôsobenia v ich mieste pôsobenia. V roku 2014, v prvom roku svojho
pôsobenia, vykonal vizitácie a pastoračné návštevy takmer u všetkých duchovných EPS v mieste
ich pôsobenia.
Vo výchovno – vzdelávacom procese Generálny duchovný dbá o to, aby v osobných
rozhovoroch, písomnom styku, ale najmä na duchovných cvičeniach a odborných
zhromaždeniach bolo zrejmé, že v ekumenickej pastoračnej službe nejde o novotvar, ale o dielo
jednotlivých cirkví, ktoré sa prejavuje v tímovej práci duchovných EPS. Túto „jednotu v
rôznosti“ EPS prezentuje pri styku a kontaktoch, či už so štátnymi inštitúciami alebo s neštátnymi
organizáciami, ako aj so zahraničnými duchovnými službami spriatelených krajín. Kvôli
väčšiemu zviditeľneniu ekumenickej povahy pastoračnej služby, ale tiež na zvýšenie
vzdelanostnej a odbornej úrovne duchovných, generálny duchovný zintenzívnil kontakt
s predstaviteľmi cirkví, ktoré podpísali Dohodu č. 270/2005 Z. z. (ďalej len „zúčastnené cirkvi“).
Okrem spomenutej ekumenickej spolupráce medzi zúčastnenými cirkvami Ústredie
pokračovalo v budovaní dobrej ekumenickej spolupráce aj s Ordinariátom OS a OZ SR.
Generálny duchovný zintenzívnil kontakty s biskupom – ordinárom Mons. Františkom Rábekom
a ostatnými predstaviteľmi Ordinariátu, s ktorými hľadá spoločné stanoviská a postoje k
aktuálnym celospoločenským otázkam.
Personálnu politiku Ústredia EPS rieši generálny duchovný po dohode s vedením
vysielajúcej cirkvi a Ekumenickou radou cirkví v SR (ERC), osobitne s jej predsedom PhDr.
Milošom Klátikom, PhD., ktorý ako generálny biskup ECAV na Slovensku je cirkevnou
autoritou pre najväčší počet duchovných EPS. Aj v roku 2014 hľadal a pomáhal nachádzať
riešenie pre aktuálne koncepčné usporiadanie Ústredia EPS spolu s predsedom ERC a s vedením
ECAV na Slovensku ako aj PC na Slovensku. Cieľom konzultácií s dotknutými predstaviteľmi
registrovaných cirkví bolo nachádzať také riešenia personálnej politiky, ktoré by vyhovovali
cirkvám i rezortným požiadavkám OS SR.
Za účelom posilniť duchovný rozmer príslušníkov ozbrojených zložiek a poskytnúť
pomoc pri hľadaní kresťanskej orientácie vydalo Ústredie viacero publikácii. Aj v tomto roku bol
vydaný v poradí už piaty Diár EPS. Vyše 900 ks rozdali duchovní Ústredia vojakom, policajtom
a príslušníkom ZVJS. Do poslednej verzie prispeli svojimi príhovormi okrem generálneho
duchovného aj rezortní riaditelia EPS. Ďalšími publikáciami boli - Zborník teologických prác
a zamyslení duchovných Ústredia EPS v OS SR a OZ SR s názvom: „Aby sme múdre srdce

získali“ a „Bulletin č. 7 - Ekumenická pastoračná činnosť v Ozbrojených silách Slovenskej
republiky (Bull 12-7)“.
V roku 2014 Ústredie pokračovalo v participácii na angažovanosti SR pri poskytovaní
humanitárnej pomoci v miestach pôsobenia našich vojenských misií. Za Ústredie je
organizátorom a koordinátorom tejto činnosti riaditeľ správy Ústredia Ing. Milan Gajdoš.
Začiatkom roka (2. 2. 2014) bola v Afganistane v provincii Uruzgán dokončená distribúcia
humanitárnej pomoci vo výške cca 22 tisíc €. Cieľovú skupinu tvorili afganskí vodiči zásobujúci
leteckú základňu v Kandaháre. Darcami materiálnej pomoci, v ktorej bolo 500 ks lekárničiek,
spacie vaky, poľné fľaše a trojdielne súpravy nádob na jedenie v poľných podmienkach zo zásob
MV SR. Táto humanitárna pomoc bola výsledkom spolupráce MV SR, MZV SR a EZ, Ústredia
EPS a Evanjelickej diakónie. Distribúcia humanitárnej pomoci SR pre Bosnu a Hercegovinu
v celkovej výške viac ako 17 tis. eur (17 703,- €) bola realizovaná 3. decembra 2014. Na základe
požiadavky, ktorú obdŕžali príslušníci OS SR v priestore operácie ALTHEA – LOT Foča, dostali
pracovníci tamojšieho Červeného kríža hygienické potreby (pracie prášky, mydlá, sprchové gély,
šampóny, detské plienky...). Koordináciu zabezpečilo Ústredie, oblečenie a obuv pre dospelých
bola zo zásob MV SR. Colné konanie, transport Bratislava – Foča bola v réžii Evanjelickej
diakonie. O humanitárnej pomoci vznikol aj televízny dokument, ktorý bol odvysielaný v relácii
Profesionál na televíznej stanici STV 2 4.3.2015 http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7789/61747
V roku 2014 bola činnosť duchovných EPS viac ako v predchádzajúcich rokoch zameraná
na osobnú obnovu viery a náboženského života veriacich príslušníkov. Duchovní ich viedli
k praktickému preukázaniu morálnej a etickej vyspelosti v rozličných životných situáciách na
miestach výkonu ich služby. Cieľom je dosiahnuť takú morálnu úroveň jednotiek a útvarov OS
SR, ale tiež aj riaditeľstiev a ústavov OZ SR, ktorou sa môžu bez ujmy na cti prezentovať pred
verejnosťou. Duchovní viedli veriacich príslušníkov OS a OZ SR slovami povzbudenia,
napomenutia i kázaním slova Božieho k takej osobnej viere, ktorá sa bude prejavovať dobrými
pracovnými výsledkami a družným vzťahom medzi nimi, ale aj hrdosťou k príslušnosti k svojmu
útvaru a jednotke. Služby Božie a rôzne liturgické úkony boli vykonávané podľa predpisov
zúčastnených cirkví, no ostatné pastorálne činnosti ako vyučovanie, poradenstvo, prednášková
činnosť a sprevádzanie boli poskytované v ekumenickom duchu všetkým veriacim príslušníkom
aj ostatným zamestnancom OS a OZ SR. Zároveň boli duchovní EPS k dispozícii svojim
rezortom pri usporiadaní slávností a pietnych aktov pre verejnosť. Prejavmi a príhovormi na
pietnych aktoch, spomienkových slávnostiach alebo štátnych, národných a cirkevných
podujatiach dobre reprezentovali duchovnú službu.

4.3. Ekumenická
republiky
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Pastoračná služba v OS SR je koncipovaná tak, aby bola čo najbližšie k vojakom. V roku
2014 pôsobili duchovní EPS na týchto útvaroch: Akadémia ozbrojených síl gen. Milana
Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (kpt. Viktor Sabo), na Veliteľstve vzdušných síl vo
Zvolene (mjr. Marek Ignacik, PhD.), pri Samohybnom delostreleckom oddiele v Michalovciach
(por. Simon Czap), pri Prápore logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády (por. Vlasta
Kovaľová), a do 15. októbra pri Multifunkčnom prápore v Hlohovci (por. Ján Magyar). Na
Veliteľstve síl výcviku a podpory v Trenčíne sa po pplk. Marianovi Bodolló, ktorý sa stal

generálnym duchovným, miesto neobsadilo s tým, že začiatkom roku 2015 nastúpil na funkciu
dekan Pozemných síl OS SR evanjelický duchovný Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD.
Vojenskí duchovní vyučujú náboženstvo, prisluhujú sviatosti, sobášia aj pochovávajú
spôsobom zaužívaným v ich cirkvi. Okrem konania bohoslužieb v kaplnkách svojich útvarov sa
neraz zúčastňujú bežných služieb na útvaroch, pripravujú programy a pomáhajú veliteľom pri
organizovaní verejných a spoločenských aktivít. Avšak ako prioritu svojej duchovnej činnosti
vidia čoraz viac v poradenskej činnosti v osobných pastoračných rozhovoroch, keď s
jednotlivcami alebo v skupinách hľadajú morálne riešenia na nastolené etické otázky.
Napomáhajú tak vyrovnávať sa s mnohými duchovno-etickými problémami príslušníkov OS SR.
Vykonávajú tiež prednáškovú činnosť na spoločensko-vedných seminároch.
Počas letných prázdnin býva organizovaný letný detský biblický tábor pre deti príslušníkov
a zamestnancov rezortu obrany. V roku 2014 sa konal vo Vojenskej zotavovni na Zemplínskej
Šírave, kde bol pripravený bohatý a pestrý program pre 29 detí.
S cieľom obnoviť duchovnú integritu veriacich vojakov s ich rodinnými príslušníkmi sa pod
vedením kpt. Viktora Saba v roku 2014 konali stretnutia rodín profesionálnych vojakov a
zamestnancov MO SR. Za touto činnosťou je vidieť snahu napomôcť posilňovať rodiny vojakov
ako aj pozdvihnúť morálny stav príslušníkov OS SR.
V rámci publikačnej činnosti prispievajú vojenskí duchovní podľa potreby redakcie do
vojenského časopisu OBRANA, na portál internetovej stránky MO SR www.ustreps.sk ako aj do
rôznych cirkevných periodík.
Úrad ekumenickej pastoračnej služby v OS SR zabezpečoval agendu a koordinoval
vojenských duchovných v ich duchovnej činnosti a úlohách. V kaplnke MO SR a na útvaroch OS
SR, kde máme svojich duchovných sa vykonávali pravidelné pobožnosti.
Vojenskí duchovní EPS sa zúčastňovali zahraničných konferencií a sympózií spojených
s prednáškovou činnosťou a nadväzovali osobné kontakty s duchovnými armád NATO.
Vymieňaním skúseností a prehlbovaním svojich vedomostí sa snažili skvalitniť svoje pôsobenie
v pastorálnej činnosti.

4.4. Ekumenická pastoračná služba v rezorte Ministerstva vnútra SR
Aj v deviatom roku existencie EPS pri MV SR bola duchovná práca v prostredí rezortu
Ministerstva vnútra SR, teda medzi príslušníkmi Policajného zboru (PZ), Hasičského
a záchranného zboru, ako aj Horskej záchrannej služby a zamestnancami vo verejnom záujme,
postavená hlavne na osobných kontaktoch s jednotlivými príslušníkmi Policajného zboru,
s ktorými pracuje. Riaditeľ ÚEPS MV SR pplk. Milan Petrula konštatoval, že rozmanitosť tejto
služby vyžaduje dostatočné zručnosti duchovného a hlavne potrebu určitého stotožnenia sa
s ľuďmi, s čím sa takmer každý jeho podriadený vyrovnal (jedna policajná duchovná bola
v mesiacoch 6. - 12. 2014 na MD) a svoju pastorálnu činnosť založil na budovaní vzťahov dôvery
a priateľstva s príslušníkmi PZ SR i medzi nimi. Činnosť policajného duchovného sa odohráva
prevažne na pôsobisku príslušníkov PZ t.j. na OR PZ alebo na KR PZ; v celku je prijímaná
pozitívne, je vnímaná ako potrebná. Všetci policajní duchovní sa štrukturálne i funkčne dobre
začlenili a zastabilizovali v celkovom systéme a chode rezortu vnútra. Dobré renomé nadobudli
policajní duchovní tiež pri preventívnych činnostiach Policajného zboru SR a pri výkone
vyrozumievania príbuzných o nehodách.

Ústredie EPS má v stálej štátnej službe štyroch evanjelických a dvoch reformovaných
duchovných. V sledovanom roku úspešne požiadal svoju cirkev o predĺženie platnosti súhlasu
riaditeľ ÚEPS MV SR po druhom štvorročnom období. ÚEPS MV SR sa výraznou mierou
podieľa na napĺňaní plánu činnosti EPS. Okrem toho každoročne organizuje i svoje vlastné
aktivity. Najznámejšou z nich je organizovanie výstupu na niektorý zo štítov Vysokých Tatier. Je
to dobrá príležitosť na stretnutie pre príslušníkov a zamestnancov MV SR a ich rodín. V roku
2014 ÚEPS MV SR pripravil výstup na Východnú Vysokú. VI. Policajného a hasičského výstupu
vo Vysokých Tatrách sa v posledný septembrový víkend zúčastnilo 294 účastníkov.
Riaditeľ Úradu EPS MV SR vo svojich štvrťročných správach však zdôvodňuje i negatíva
tohto profesijného stavu, ktorý sa u niektorých odzrkadľuje v úpadku profesijnej morálky
a chladnou vypočítavosťou tých, ktorí by sa vždy mali správať podľa hesla: Pomáhať a chrániť.
V živote príslušníkov PZ je kritické miesto v ich sociálnom a rodinnom zázemí, čoho častým
následkom býva narušenie manželských a rodinných vzťahov. Policajti sa pri svojej práci neraz
potykajú s nepružnosťou v súdnom systéme, so slabou vymožiteľnosťou práva a s recidívou
kriminality tých, ktorí boli prepustení z väzenia. Citlivo vnímajú nespravodlivosť konanú zo
strany verejných inštitúcií i justície.

4.5. Ekumenická pastoračná služba v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR
Aj v roku 2014 bolo poslaním Ekumenickej pastoračnej služby Zboru väzenskej
a justičnej stráže uspokojovanie náboženských potrieb obvinených a odsúdených v ústavoch na
výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody
pre mladistvých a v Nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav”). V každom
ústave je referát duchovných služieb, ktorý zabezpečuje, aby sa pastoračná činnosť duchovných
a dobrovoľníkov konala v súlade s osobitnými predpismi na základe slobodne prejaveného
záujmu obvineného alebo odsúdeného. V ústave, v ktorom má duchovný EPS tabuľkové miesto,
je podľa staršieho duchovného Úradu EPS GR ZVJS výkon duchovnej služby zabezpečovaný
relatívne dostačujúco. Pastoračná služba duchovných EPS sa však poskytuje aj obvineným
a odsúdeným v ostaných ústavoch, tie však väzenskí pastori navštevujú podľa možnosti, lebo pri
počte štyroch výkonných pracovníkov, je intenzívnejšia práca ťažko dosiahnuteľná. Do
starostlivosti ekumenickej pastoračnej služby patria samozrejme i príslušníci a zamestnanci
ZVJS. Týchto sa snaží Ústredie EPS vtiahnuť do svojich aktivít, napríklad i organizovaním
detského biblického tábora cez letné školské prázdniny.
Duchovných EPS koordinuje a kontakt s Ministerstvom spravodlivosti SR a Generálnym
riaditeľstvom ZVJS zabezpečuje Úrad ekumenickej pastoračnej služby Zboru väzenskej
a justičnej stráže (ďalej len „Úrad EPS ZVJS“). Je organizačnou zložkou Generálneho
riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „ZVJS”) a sídli v Bratislave. Úrad EPS
ZVJS vedie podľa pokynov generálneho duchovného OS a OZ SR a príslušných rezortných
noriem starší duchovný mjr. Ján Šefčík. Úrad EPS ZVJS od čias svojho vzniku (1. 1. 2007)
významne prispel k etablovaniu ekumenickej pastoračnej služby v rezorte MS SR.
Starší duchovný okrem riadiacej činnosti zabezpečuje duchovnú starostlivosť v ústavoch
západnej oblasti Slovenska, pričom ďalší traja väzenskí pastori vykonávali pastoračnú službu
takto: v ústavoch vo východnej oblasti - por. Mgr. Stanislav Depta, ktorý pôsobí v Košiciach, pre
strednú oblasť vykonával duchovnú službu väzenský pastor kpt. Mgr. Milan Graus v Banskej

Bystrici (od 1. 1. 2015 v Nitre) a severné Slovensko mal na starosti npor. Ľubomír Kordoš
v Sučanoch (od 1. 1. 2015 v Ružomberku).
V roku 2014 Ústredie pokračovalo v úsilí o vytvorenie ďalšieho systemizovaného miesta
duchovného v ZVJS. Starší duchovný Úradu EPS ZVJS sa zasadzuje o to, aby bol prijatý
duchovný vyčlenený pre duchovnú službu v štyroch ústavoch ZVJS, čím by sa pre neho uvoľnil
čas aj pre výkon riadiacich a administratívnych úkonov. Ústredie EPS podniklo patričné kroky v
spolupráci s Ekumenickej rady cirkví v SR.
Prostredie na výkon pastoračnej služby v ZVJS je pre každého väzenského pastora
špecifické a osobité podľa daných pomerov v ústave a tvorí rozmanitý komplex činností.

4.6. Medzirezortný podprogram – 05TOB Oficiálna rozvojová pomoc MO SR
V roku 2014 Ústredie pokračovalo v participácii na angažovanosti SR pri poskytovaní
humanitárnej pomoci v miestach pôsobenia našich vojenských misií. Za Ústredie je
organizátorom a koordinátorom tejto činnosti riaditeľ správy Ústredia Ing. Milan Gajdoš.
V rokoch 2012-2013 sa jeho činnosťou vytvoril mechanizmus pre možnosť realizácie oficiálnej
rozvojovej pomoci (ODA) v miestach pôsobenia OS SR s dôrazom na prioritné krajiny v súlade
s Národným programom oficiálnej rozvojovej pomoci SR. V roku 2014 sa podarilo prepájať našu
vojenskú prítomnosť s civilnou angažovanosťou v tejto oblasti dvoma humanitárnymi aktivitami
pre marginalizované skupiny - v operácii ISAF Afganistan a ALTHEA Bosna a Hercegovina.
Cieľ pre rok 2014 - 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

Hodnota

Rok
2014

Plánovaná

áno

Skutočná

áno

Vecné hodnotenie:
AFGANISTAN 6 - humanitárna pomoc v provincii Uruzgán v hodnote cca 22 tis. eur
Realizácia - príprava od októbra 2013, poskytnutá materiálna pomoc – 500 ks lekárničiek zo
združených prostriedkov MZVa EZ, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
a Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, spacáky, poľné fľaše, jedacie nádobie trojdielne
zo zásob MV SR. Letecký transport s humanitárnym materiálom Bratislava – Kandahár
9.12.2013, dočasné uskladnenie LZ Kandahár, distribúcia cieľovým skupinám 20.1.2014 –
2.2.2014.
Darca materiálnej pomoci – MZVaEZ, MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS
SR a OZ SR a Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Finančné prostriedky podprogramu 05TOB v roku 2014- 1298,- eur
Výkonný prvok distribúcie – Starší duchovný NSE Kandahár por. Marek Brody, príslušníci OS
SR

Spolupráca a súčinnosť – ÚstrEPS, Ozbrojené sily SR, MV SR, MZVaEZ, Evanjelická
diakonia ECAV na Slovensku
Cieľová skupina – Afganskí vodiči vozidiel zásobujúcich LZ v Kandaháre. Pri vstupnej kontrole
vozidiel, ktoré prichádzajú do priestoru LZ Kandahár, v mieste, ktoré zabezpečujú vojaci OS SR
– distribúcia vodičom 1 ks lekárnička, 1 ks spací vak, 1 ks jedacie nádobie trojdielne.
http://www.ustreps.sk/31110/humanitarna-pomoc-pre-afganistan/
BOSNA A HERCEGOVINA – humanitárna pomoc SR v hodnote viac ako 17 tis. eur
(17 703,- eur)
Realizácia – príprava od 10.11.2014 na základe požiadavky, ktorú obdržali príslušníci OS SR
v priestore operácie ALTHEA – LOT Foča, 14.11.2014 koordinačná porada na MV SR,
poskytnutá materiálna pomoc – oblečenie a obuv pre deti, hygienické potreby (pracie prášky,
mydlá, sprchové gély, šampóny, detské plienky...) zabezpečilo Ústredie ekumenickej pastoračnej
služby v OS SR a OZ SR, oblečenie a obuv pre dospelých zo zásob MV SR. Colné konanie
1.12.2014, transport Bratislava – Foča 1.-2.12.2014 v réžii Evanjelickej diakonie, distribúcia
cieľovej skupine 3.12.2014.
Darca materiálnej pomoci – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR,
Ministerstvo vnútra SR, prepravu humanitárnej pomoci uhradila Evanjelická diakonia ECAV na
Slovensku.
Finančné prostriedky podprogramu 05TOB v roku 2014 - 2700,76 materiál + 58,- colné
konanie, celkom 2758,76 eur
Výkonný prvok distribúcie – veliteľ LOT B FOCA mjr. Radko Škára, dekan – riaditeľ
kancelárie Ústredie EPS por. Dávid Vargaeštok. Odovzdanie pomoci 2.12.2014 o 10,00
v priestore Červeného kríža Foča ul. Jevrejska bb za účasti zástupcu ambasádora p. Boreckého,
zástupcov MOSR.
Spolupráca a súčinnosť - za OS SR – SLOVCON ALTHEA mjr. Radko Škára, mjr. Milan
Žilinčár VePS, za MV SR oddelenie humanitárnej pomoci Ing. Zoltán Jasovský, za MZV a EZ
Ing. Darina Kosegiova, za Evanjelickú diakoniu Mgr. Radoslav Gajdoš MBA.
Cieľová skupina – Červený kríž FOČA, ČAJNICE, KALINOVIK, TRNOVO (RS), TRNOVO
(BiH). Humanitárnu pomoc prevzala oficiálne p. Snežana KOVAČ – sekretary of organization.
Materiál určený na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach, najmä v zložitom
a vzdialenom teréne a na poskytnutie pomoci postihnutým povodňami v lete 2014.
http://www.ustreps.sk/slovenski-vojaci-sa-podielali-na-humanitarnej-pomoci-v-bosne/
O humanitárnej pomoci vznikol aj televízny dokument, ktorý bol odvysielaný v relácii
Profesionál na televíznej stanici STV 2 ktorý bol odvysielaný 4.3.2015
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7789/61747
Na základe požiadavky MZVaEZ SR z 03. decembra 2014 a predbežného súhlasného
stanoviska MZVaEZ SR zo dňa 03. decembra 2014 zvolalo MV SR koordinačnú poradu k
poskytnutiu materiálnej humanitárnej pomoci Slovenskej republiky pre Ukrajinu IV etapu.
V rámci spoločného úsilia rezortov zapojených do materiálnej humanitárnej pomoci SR pre
Ukrajinu, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených
zboroch SR pripravilo pre tento účel na základe výzvy MZVaEZ materiálnu pomoc vo forme 600

ks lekárničiek z prostriedkov podprogramu 05TOB vo výške 3894,- eur. Vzhľadom ku plnej
kapacite lietadla sa však lekárničky na Ukrajinu neprepravili a sú uskladnené pre potreby HA
v roku 2015.

4.6. 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 2014 celkom 162 622,22
eur, podrobne rozobrané v bode 5.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1 Hodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu, ktoré boli rozpočtovej
organizácii určené rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2014.
Na základe správcom rozpočtovej kapitoly MO SR vydaného Rozpisu ukazovateľov
rozpočtu na rok 2014 č. SEEK-1-17/2014-ORPTR, 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: R802-840 Ústredie
ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky rozpočet vo výške 148 735 € v kategórii bežných výdavkov, z toho:
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 66 342 €
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
25 659 €
630 –Tovary a služby
49 143 €
640 –Bežné transfery
7 591 €
Z toho v programe 05T Oficiálna rozvojová pomoc, podprogram 05TOB
640 –Bežné transfery
4 000 €
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.: SEEK64-2012/2013. Rozpočtovými opatreniami uvedenými v bode 1.1.3, boli záväzné ukazovatele
v priebehu roka zvýšené na konečných 162 969 €.
Celkovo možno hodnotiť, že v rámci možností a úprav rozpočtu organizácia plynule čerpala
prostriedky so snahou o dodržiavaním spracovaných plánov výdavkov PVVČ.
Túto oblasť hodnotím ako splnené dobrým spôsobom.

5.2 Rozpočtové opatrenia

Na základe riadne odôvodnených žiadosti, bolo realizovaných celkom 18 rozpočtových opatrení,
z toho 7 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/ORL-2014/01 – rozpis záväzných ukazovateľov na základe spisu č.p.: SEEK73-1/2014,
- RO02-49/001-2014/04 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-73-65/2014 z dôvodu
potreby presunu zdrojov v prospech OS SR pre organizáciu 63. stretnutia vojakov vo
Francúzsku.
- RO02-49/002-2014/05 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-73-73/2014 z dôvodu
zabezpečenia krytia obligatórnych náležitostí – príspevok na bývanie u profesionálnych
vojakov,
- RO02-49/003-2014/06 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-72-12/2014 z dôvodu
zvýšenia platov v súvislosti s uplatnením § 5 z. 473/2013 Z.z. o štátnom rozpočte na rok
2014 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové
tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zml. vyššieho stupňa na rok 2014,
- RO02-49/004-2014/09 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-73-206/2014 z dôvodu
zabezpečenia realizácie programu Oficiálnej rozvojovej pomoci,
- RO02-49/005-2014/09 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-73-209/2014 z dôvodu
zabezpečenia realizácie programu Oficiálnej rozvojovej pomoci,
- RO02-49/006-2014/10 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-73-219/2014 podľa
vývoja počtov profesionálnych vojakov a zamestnancov a spresnenia potreby platových
prostriedkov a odvodov do poisťovní do konca roka 2014 - zvýšenie bežných výdavkov
v kat. 610 a 620,
- RO02-49/007-2014/11 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-73-269/2014 podľa
spresnenia potreby do konca roka zníženie bežných výdavkov k kat. 610 a 620,
- RO02-49/008-2014/11 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-72-33/2014 z dôvodu
participácie na spoločnej humanitárnej pomoci pre Ukrajinu povolilo MF SR uskutočniť
prevod zdrojov z programu 096 obrana na program 05TOB Oficiálna rozvojová pomoc,
- RO02-49/009-2014/12 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-73-330/2014 z dôvodu
spresnenia potreby a poskytnutia voľných zdrojov v kat. 620,
- RO02-49/010-2014/12 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-73-343/2014 z dôvodu
spresnenia potreby a poskytnutia voľných zdrojov v kat. 630 a 640.
- VRO02-49/001-2014/02, VRO02-49/002-2014/03, VRO02-49/003-2014/05, VRO0249/004-2014/06, VRO02-49/005-2014/10, VRO02-49/006-2014/11 a VRO02-49/0072014/12- nevyhnutné presuny rozpočtových prostriedkov v rámci vlastného rozpočtu,
v súlade s platnými usmerneniami.
b) V zmysle § 8 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z.:
Neboli realizované.
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnené dobrým spôsobom.

5.3 Príjmy rozpočtovej organizácie
Žiadne

5.4 Výdavky rozpočtovej organizácie
Pre plnenie úloh, boli rozpočtovej organizácii pridelené zdroje len v kategórii bežných
výdavkov.
Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Program 096
Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie
% čerpania Pozn.
Výdavky spolu
144 735
154 969
154 671,46
99,81
Bežné výdavky
610
66 342
77 109
77 029,91
99,90
620
25 659
28 832
28 825,65
99,98
630
49 143
42 030
41 819,94
99,50
640
3 591
6 998
6 995,96
99,97
Kapitálové výdavky
Program 05TOB
Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie
% čerpania Pozn.
Výdavky spolu
4 000
8 000
7 950,76
99,38
Bežné výdavky
610
620
630
4 000
8 000
7 950,76
99,38
640
Kapitálové výdavky
Celkové čerpanie k 30.12. 2014 bolo v programe 096 - 99,81 %
Celkové percento čerpania k schválenému pôvodnému rozpočtu by bolo 106,87 %. v kategórii
610 –116,11 %, 620 – 112,34 %, 630 – 85,10 %, 640 – 194,82 %.
Výdavky na zahraničné aktivity – zahraničné služobné cesty RPP 631002 boli čerpané vo výške
3 719,86 €.
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.
Celkové čerpanie k 30.12. 2014 bolo v programe 05TOB - 99,38 %
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnené dobrým spôsobom.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 Organizačná štruktúra Ústredia k 31.12.2014

6.2 Personálne informácie
Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov č. 100080, ktoré vydal
služobný úrad Ministerstva obrany. Tvoria ho dve miesta profesionálnych vojakov a päť miest
zamestnancov vo verejnom záujme, v roku 2014 boli tabuľkové miesta obsadené takto:
Generálny duchovný:
pplk. Mgr. Marian Bodolló

- Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
Kancelária Ústredia:
- Dekan – riaditeľ kancelárie: por. Mgr. Dávid Vargaeštok
- Samostatný referent: Ivica Kujanová
Správa Ústredia:
- Riaditeľ správy : Ing. Milan Gajdoš
- Odborný referent: Filip Chyba
- Samostatný referent - vodič: Ján Benka
Obsadenosť jednotlivých Úradov EPS v OS SR a OZ SR k 31.12.2014:
Úrad ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených síl SR
Adresa: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Riaditeľ : kpt. Mgr. Vladimír VARGA
Vedúci sekretariátu: Ing. Róbert ŠEREŠ
Samostatný referent: Lucia TOMICOVÁ
Veliteľstvo vzdušných síl
Adresa: Jána Jiskru 8299/10, 960 01 Zvolen
Dekan: mjr. Mgr. Marek IGNACIK, PhD.
Veliteľstvo pozemných síl
Adresa: M. Rázusa 7, 911 27 Trenčín
Dekan: por. Mgr. Ondrej RIŠIAŇ, PhD.
Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika
Adresa: Demänová 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Starší kaplán: kpt. Mgr. Viktor SABO
Multifunkčný prápor
Adresa: Duklianska 39, 920 01 Hlohovec
Starší kaplán: funkcia neobsadená
Samohybný delostrelecký oddiel
Adresa: Hviezdoslavova 1, 071 01 Michalovce
Starší kaplán: por. Mgr. Simon CZAP
Prápor logistickej podpory
Adresa: Lesík delostrelcov 1, 080 01 Prešov
Starší kaplán: por. Mgr. Vlasta KOVAĽOVÁ

Úrad ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Riaditeľ: pplk. Mgr. Milan PETRULA
Sekretariát
Referent - špecialista: Mgr. Dagmar TOMAŠOVIČOVÁ
Krajský dopravný inšpektorát, Krajské riaditeľstvo PZ Prešov
Adresa: Pionierska 33, 080 05 Prešov
Duchovný: mjr. Mgr. Matúš VONGREJ
Okresné riaditeľstvo PZ Liptovský Mikuláš
Adresa: Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš
Duchovný: mjr. Mgr. Ján PACIGA, PhD.
Krajské riaditeľstvo PZ Košice
Adresa: Kuzmányho 8, 040 01 Košice
Duchovný: kpt. Mgr. Jana TABAČKOVÁ
Okresné riaditeľstvo PZ Lučenec
Adresa: Tuhárske námestie 12, 984 01 Lučenec
Duchovný: kpt. Mgr. Alžbeta LUCSKAYOVÁ
Okresné riaditeľstvo PZ Senica
Adresa: Moyzesova 1, 905 01 Senica
Duchovný: npor. Mgr. Júlia ŠTOFANOVÁ
Akadémia policajného zboru
Adresa: Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
Duchovný: Úrad ekumenickej pastoračnej služby, Generálne riaditeľstvo ZVJS SR
Adresa: Chorvátska 3, 813 04 Bratislava
Riaditeľ- starší duchovný: mjr. Mgr. Ján ŠEFČÍK
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach
Adresa: Floriánska 8, 041 42 Košice
Väzenský duchovný: por. Mgr. Stanislav DEPTA
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých – Martin
Adresa: Priečinok 29, 036 63 Martin - Sučany
Väzenský duchovný: npor. Mgr. Ľubomír KORDOŠ

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
Adresa: Komenského 7, priečinok 165, 975 28 Banská Bystrica
Väzenský duchovný: kpt. Mgr. Milan GRAUS

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Cieľ: Organizačne a metodicky riadiť ekumenickú pastoračnú službu v OS SR a OZ SR k
poskytovaniu pastoračnej starostlivosti veriacim registrovaných cirkví a náboženských
spoločností
Merateľný ukazovateľ naplnenia cieľa: Duchovno - pastoračné aktivity

Názov ukazovateľa

Typ

Merná
jednotka

Pastoračná činnosť

Výstup

Počet

Duchovná obnova

Výstup

Počet

Zabezpečenie pastoračnej
činnosti v zahraničí - misia

Výstup

Počet

Sociálna a charitatívna
činnosť

Výstup

Počet

Publikačná činnosť

Výstup

Počet

Celkom

Výstup

Počet

2014
Plán
Skut
Plán
Skut

2300
3171
122
125

Plán

0

Skut

2

Plán

11

Skut
Plán
Skut
Plán
Skut

14
132
107
2565
3419

V roku 2014 došlo k zachovaniu minuloročnej tendencie zvýšenia aktivít takmer vo všetkých
oblastiach pôsobnosti duchovných Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Významný nárast stále
zaznamenáva najmä oblasť pastorálneho poradenstva, obzvlášť v rezorte Ministerstva vnútra
a Zbore väzenskej a justičnej stráže, kde je táto pomoc a služba čoraz viac vyhľadávaná.
Bohoslužobná činnosť zostáva stále výrazne žiadaná v Ozbrojených silách SR ako aj v ZVJS SR.
Došlo aj k zvýšeniu počtu organizovania rôznych stretnutí, významné bolo nadviazanie
kontaktov s duchovnými službami jednotlivých krajín NATO, teda rozšírenie medzinárodnej
spolupráce. Kvôli vyťaženosti duchovných však stále zostáva menej času na vzdelávanie
a pravidelné prispievanie do rôznych publikácií, periodík a na webovú stránku Ústredia EPS.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V DANOM ROKU

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

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
– občania SR, príslušníci a zamestnanci OS, alebo OZ SR (profesionálny vojaci a vojaci
prípravnej služby a ich rodinný príslušníci, policajti, príslušníci ZVJS, zamestnanci v štátnej
službe a zamestnanci vo výkone verejného záujmu rezortu ministerstva obrany a vnútra, bývalí
zamestnanci, vojnoví veteráni, ich manželia/ky a deti vrátane rodinných príslušníkov),
– rezort Ministerstva obrany SR – ústredný orgán štátnej správy, Ozbrojené sily SR, Generálny
štáb Ozbrojených síl SR,
– rezort Ministerstva vnútra SR – ústredný orgán štátnej správy, Policajný zbor SR, Prezídium
PZ SR, Slovenská informačná služba, Hasičský záchranný zbor, Horská záchranná služba,
– rezort Ministerstva spravodlivosti SR – ústredný orgán štátnej správy, Generálne riaditeľstvo
ZVJS, Ústavy na výkon väzby, Ústavy na výkon trestu odňatia slobody, Generálna prokuratúra,
Hlavná vojenská prokuratúra, Vojenské obvodné prokuratúry,
– rezort Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR – ústredný orgán štátnej správy,
Železničná polícia, Generálne riaditeľstvo železničnej polície,
– rezort Ministerstva kultúry SR – ústredný orgán štátnej správy,
– rezort Ministerstva zahraničných vecí SR – ústredný orgán štátnej správy,
– Kancelária prezidenta SR – Vojenská kancelária prezidenta SR,
– Úrad vlády SR – ústredný orgán štátnej správy,
– Ekumenická rada cirkví na Slovensku – spoločenstvo zastupujúce 11 registrovaných cirkví
a náboženských spoločností zúčastnených na dohode,

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

10. ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI PRÍPRAVE VÝROČNÝCH SPRÁV
Výročná správa za rok 2014 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 2014 sa uskutoční dňa12.5.2015 o 09:00 hod. v priestoroch spoločnej
zasadacej miestnosti – prízemie vpravo, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava III

V Bratislave 29. apríla 2015

plk. Mgr. Marian Bodolló
generálny duchovný

