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Verejný odpočet bude vykonaný dňa 12. mája 2016 o 09,00 hod
Miesto konania verejného odpočtu :
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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
1.1. Údaje o organizácii
Názov organizácie : Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Sídlo organizácie : Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Adresa organizácie : Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Webová adresa: www.ustreps.sk
Rezort / zriaďovateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontakt : telefón ++421 960 317 610 - 612
fax ++ 421 960 317 616, 619
email – ueps@mil.sk
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Generálny duchovný / štatutár : plk. Mgr. Marian Bodolló

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

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

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

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

e) sociálna a charitatívna činnosť, ktorá zahŕňa pôsobenie smerom k dlhodobo a ťažko
chorým príslušníkom a zamestnancom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
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,
f) spoluúčasť na programoch pre rodiny príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely vojenskej
operácie, mierovej pozorovateľskej misie, plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy
o spoločnej obrane proti napadnutiu,
g) organizovanie aktivít náboženského charakteru pre príslušníkov a zamestnancov
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktoré zahŕňa pastoračné evanjelizačné stretnutia,
duchovné obnovy, duchovné podujatia a pod.;
h) koncepčná a metodická činnosť v oblasti duchovnej služby v Ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch, ktorá zahŕňa tvorbu koncepčných materiálov, smerníc,
nariadení, metodických usmernení, podkladov do interných normatívnych aktov
a návrhov právnych noriem majúcich súvis s duchovnou službou;
i) plnenie administratívnych a správnych úloh samostatnej rozpočtovej organizácie
v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v zmysle platnej legislatívy ako aj úloh súvisiacich
s duchovnou správou štruktúr a osôb ústredia podľa cirkevných právnych predpisov
zúčastnených registrovaných cirkví a náboženských spoločností;
j) vojensko-odborná činnosť zahŕňajúca podiel duchovných ozbrojených síl na spracovávaní
mobilizačných dokumentov pre oblasť duchovnej služby a na spracovanie projektov
ďalšieho vzdelávania a prípravy duchovných na plnenie služobných povinností počas
krízových situácií a v čase vojny;
k) organizovanie a zabezpečovanie odbornej prípravy duchovných ústredia a zamestnancov
patriacich ústrediu, ktoré zahŕňa konanie seminárov, duchovných cvičení, odborných
kurzov, konferencií a pod.
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

Strednodobý výhľad organizácie:
Podporiť adaptáciu nových duchovných v jednotlivých zložkách, ich vybavenie,
vyškolenie, pomoc pri spracovaní nevyhnutných základných dokumentov pre činnosť, ale aj
zosynchronizovanie činností v rámci jednotlivých pôsobísk a rezortov.
Novoprijatým vojenským, policajným a väzenským duchovným v OS SR a OZ SR
osobnou angažovanosťou GD napomôcť k integrácii do ozbrojených zložiek štátu a náležitému
zvládaniu funkčných povinností. Vojenským duchovným zabezpečiť prístup do všetkých
útvarov prislúchajúcej vojenskej posádky.
Kontrolnou činnosťou dosiahnuť, aby sa odborné úlohy duchovnej a pastoračnej služby
uspokojivo plnili v súlade s Dohodou medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami
a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej činnosti ich veriacim v ozbrojených silách
a ozbrojených zboroch SR č.270/2005 - Z. z. a Štatútom Ústredia EPS v OS SR a OZ SR.
Podieľať sa na aktualizácii interných normatívnych aktov, tvorbe predpisov v súlade s potrebami
OS SR a OZ SR.
Posilňovať nadviazané vzťahy so zahraničnými duchovnými službami v rámci NATO.
Poskytovať a sprostredkovať humanitárnu pomoc do krajín sužovaných humanitárnymi
krízami, vojenskými konfliktami a živelnými katastrofami.
Napomáhať pri posilňovaní morálneho stavu príslušníkov ozbrojených zložiek a
zabezpečiť v každom roku účasť vojenského duchovného v operáciách medzinárodného
krízového manažmentu.
V spolupráci s registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami vytvoriť
podmienky k tomu, aby v prípade výnimočného či vojnového stavu bola duchovná starostlivosť
zabezpečená pre povolané jednotky a domobranu.
Organizovať aktivity náboženského charakteru so špeciálnym zameraním na rodiny
príslušníkov silových zložiek nasadených do operácií medzinárodného krízového manažmentu.
V spolupráci s psychológmi poskytovať potrebnú duchovnú a duševnú podporu
príslušníkom silových zložiek a ich rodinným príslušníkom v prípade ťažkých životných situácií.
Zintenzívniť starostlivosť o deti príslušníkov OS SR a OZ SR organizovaním detských
táborov a denných stacionárnych táborov počas školských prázdnin stretnutí rodím príslušníkov
OS SR a OZ SR.
Posilniť kultúrne povedomie prostredníctvom
organizovania pietnych aktov,
spomienkových slávností, pochodov.
Podieľať sa na vzdelávaní príslušníkov OS SR OZ SR skrze spoločensko-vedné semináre
a prednáškovú činnosť.
Publikačnou činnosťou sa podieľať na mravnom a kultúrnom formovaní príslušníkov OS
SR a OZ SR.

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
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Slovenskej republiky (ďalej len „Ústredie EPS“) je inštitúciou, ktorej hlavnou úlohou je riadiť
ekumenickú pastoračnú službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR (ďalej len „EPS“)
po odbornej a metodickej stránke. V pracovnej náplni duchovných je nielen náboženské
zaopatrovanie vojakov, policajtov a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a ich
rodinných príslušníkov, ale aj práca zameraná na vytváranie rozhľadu a poskytovanie duchovnej
orientácie v spletitosti morálnych a etických hodnôt rozličných skupín spoločnosti, s ktorými
prichádzajú do styku pri výkone svojho náročného a neraz nebezpečného povolania.
Ku koncu roka 2015 konalo v EPS pastoračnú službu 27 duchovných a zamestnancov zo
šiestich registrovaných cirkví. Všetci duchovní (19) sú v služobnom pomere v niektorom zo
silových rezortov. Sú prirodzenou súčasťou dôstojníckeho zboru OS SR a OZ SR. Ekumenickú
pastoračnú službu po metodickej stránke riadi generálny duchovný ozbrojených síl a ozbrojených
zborov SR (ďalej len „generálny duchovný“) plk. Marian Bodolló, ktorý bol na návrh ERC v SR
do tejto funkcie 15. decembra 2013 vymenovaný Ministrom obrany SR. Pri kontrolách zisťuje, či
sa každý duchovný EPS vo svojej činnosti opieral o ročný osobný plán svojich duchovno pastoračných aktivít, v ktorom sú generálnym duchovným stanovené počty jednotlivých
duchovno-pastoračných aktivít pre danú funkciu. Vyhodnotenie svojich aktivít, je súčasťou
štvrťročnej správy, zasielajú duchovní EPS v písomnej podobe generálnemu duchovnému.
Ústredie EPS si vytvára svoj ročný Plán spoločných aktivít EPS, ktorý je priebežne
aktualizovaný na zasadnutiach Rady Ústredia. Okrem úloh, ktoré vyplývajú z platnej rezortnej
legislatívy a koncepcie duchovnej služby v OS SR a z činnosti ústredných orgánov štátnej správy
si v ňom plánuje aj podujatia pre odborný rast duchovných EPS. Jedným z prvoradých z cieľov
generálneho duchovného je zvýšiť výkon duchovných EPS po kvalitatívnej i kvantitatívnej
stránke. Za týmto účelom generálny duchovný plánovane i príležitostne navštevuje miesta
pôsobenia duchovných. V druhom roku svojho pôsobenia, vykonal pastoračné návštevy a
vizitácie u 7 duchovných EPS. Pravidlom v kontrolnej činnosti generálneho duchovného je raz za
dva roky navštíviť každý vojenský útvar, riaditeľstvo policajného zboru a ústav ZVJS, kde má
Ústredie svojho duchovného.
V strednodobom pláne úloh ekumenická pastoračná služba sleduje ciele potvrdené na
spoločnom sympóziu predstaviteľov cirkví, ktoré majú svojich duchovných v OS a OZ SR
a Ústredia EPS 20. 2. 2014 vo Svätom Jure (ciele pre rozvoj uvedené v bode 2 výročnej správy).
Pri osobných rozhovoroch, písomnom styku, ale najmä na stretnutiach duchovných
(duchovné cvičenia a odborné zhromaždenia) generálny duchovný dbá na dobré meno
ekumenickej pastoračnej služby, prízvukuje, že EPS nie je len dielo jednotlivých cirkví, ale
spoločným úsilím 10 cirkví a židovskej náboženskej spoločnosti o „jednotu v rôznosti“. Činnosť
EPS prezentuje nie len pri návštevách cirkevných podujatí v ECAV na Slovensku, ale aj pri
kontaktoch so štátnymi inštitúciami, s neštátnymi organizáciami, ako aj na konferenciách
zahraničných duchovných služieb. V roku 2015 bol odprezentovať našu duchovnú službu aj pre
ozbrojené sily Ukrajiny. Generálny duchovný udržiava dobré kontakty s predstaviteľmi všetkých
cirkví. V ekumenickom duchu spolupracuje aj s duchovnou službou Katolíckej cirkvi –
Ordinariátom OS a OZ SR.
Na pozvanie predsedníctva ERC sa zúčastňuje na zasadnutiach Riadiaceho výboru ERC pri
prejednávaní personálnych vecí a ostatných aktivít týkajúcich EPS. Raz ročne oboznamuje
predstaviteľov cirkví s činnosťou ich duchovných a so stavom, zámermi a cieľmi EPS.

4.1. Administratívne riadenie duchovných Ústredím EPS a vzdelávanie duchovných EPS
Riaditelia rezortných EPS, vojenskí duchovní, policajní duchovní a väzenskí pastori
spolupracovali s Ústredím EPS vo viacerých oblastiach spoločnej činnosti podľa Plánu Ústredia
EPS 2015.
Generálny duchovný zvolával podľa Plánu Ústredia EPS zasadnutia Rady Ústredia EPS,
ktoré sa väčšinou konali v priestoroch Ústredia EPS so sídlom Za kasárňou 3 v Bratislave,
sporadicky aj na Úrade EPS OS SR, Kutuzovova 8, Bratislava. Zúčastňovali sa ich riaditelia
úradov EPS, riaditeľ kancelárie Ústredia EPS ako aj generálny tajomník ERC v SR. Zasadnutia
sa uskutočnili v dňoch: 14. 1. 2015, 3. 3. 2015, 10. 6. 2015, 9. 9. 2015 so spoločnými
bohoslužbami v kaplnke MO SR a dňa 16. 12. 2015.
Odborné zhromaždenia duchovných Ústredia EPS sa konali v súlade s Plánom činnosti
Ústredia
- 22. – 23. januára 2015 sa konalo v priestoroch Ústredia EPS. Počas stretnutia vystúpil
politológ
PhDr.
Ivo
Samson
s
témou:
„Vplyv
náboženských
faktorov
na bezpečnostnú situáciu krajín Blízkeho východu“. Stretnutie bolo tiež zamerané na
vyhodnotenie a plnenie úloh EPS v roku 2014, ktoré zhodnotil kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok,
riaditeľ kancelárie Ústredia EPS.
Súčasťou stretnutia boli aj spoločné ekumenické bohoslužby dňa 22. januára 2015,
ktorých sa zúčastnili väzenskí pastori a duchovní Ústredia EPS spolu s duchovnými Ordinariátu v
chráme ECAV v Bratislave – Petržalke
- 16. – 18. septembra 2015 sa konalo jesenné odborné zhromaždenie vo výcvikovom
zariadení OS SR na Zemplínskej Šírave. Zamestnanie viedol generálny duchovný. Na tému 1.
Svetová vojna a príčiny vzniku 2. Svetovej vojny prednášala Mgr. Jana Zaťková, PhD. vedecká
pracovníčka z Odboru vojensko – historických výskumov VHÚ. Na zamestnaní duchovných sa
zúčastnili ako hostia z Duchovnej služby Armády Českej republiky (AČR) plk. Mgr. Jaroslav
Knichal, hlavný kaplán AČR a pplk. Mgr. Pavel Ruml, vojenský kaplán AČR.
- duchovné cvičenia duchovných Ústredia EPS sa konali vo dňoch 13. – 15. mája 2015
v priestoroch zariadenia OS SR v Ústí nad Priehradou na Orave. Vzdelávacie zamestnanie viedol
generálny duchovný. Na tému: „Modlitba Pánova a jej každodenný význam“ hovoril teológ Mgr.
Daniel Pastirčák z Cirkvi bratskej.
Okrem toho sa niektorí funkcionári EPS sporadicky stretli na spoločných ranných
modlitebných chvíľach v kancelárií Ústredia EPS.
V súlade s Plánom činnosti Ústredia EPS v dňoch 19. – 20. novembra 2015 sa duchovní
Ústredia EPS zúčastnili stretnutia spolupracovníkov, priaznivcov a priateľov EPS
v zariadení ECAV Agapé, vo Sv. Jure pri Bratislave. Okrem spoločných pracovných stretnutí a
diskusií zaznela aj odborná prednáška dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
v Bratislave doc. Mgr. Ľubomíra Batku PhD. s názvom: „Utečenecká kríza a evanjelická
sociálna etika“. Súčasťou stretnutia boli aj spoločné bohoslužby pre zúčastnených v chráme
ECAV, ktoré viedol generálny duchovný.
Dňa 9. septembra 2015 sa generálny duchovný spolu s ostatnými duchovnými a
pracovníkmi Ústredia EPS zúčastnil cirkevného uvedenia npor. Mgr. Petra Dragijského, do
funkcie starší kaplán 12. mechanizovaného práporu v Nitre. Menovací dekrét duchovnému

Ústredia EPS v OS SR bol uvedenému odovzdaný v Kresťanskom centre zboru Apoštolskej
cirkvi v Nitre.
Dňa 3. októbra 2015 sa generálny duchovný zúčastnil Celocirkevnej konferencie
Apoštolskej cirkvi (AC) v Košiciach spolu s generálnym duchovným Ústredia EPS. Rečníkom
konferencie s medzinárodnou účasťou bol Reverend David Welsh, biskup z Kanady. Na
konferencií bol ustanovený nový biskup AC Mgr. Ján Liba. Pri tejto príležitosti Generálny
duchovný slávnostne odovzdal menovací dekrét duchovného Ústredia EPS riaditeľovi –
staršiemu duchovnému Úradu EPS GR ZVJS.
Okrem vzdelávacích aktivít Ústredia sa duchovní zúčastňovali aj vzdelávacích
konferencií a seminárov svojich cirkví, ktoré svojho duchovného do pastoračnej služby vyslali.
Každoročne sa konajú domáce, medzinárodné a zahraničné konferencie, semináre a odborné
porady, ktorých sa duchovní EPS zúčastňujú aj v rámci svojej dovolenky alebo počas osobného
voľna. Tie sa konajú v rámci vzdelávacej činnosti jednotlivých cirkví a menších cirkevných
celkov. Tieto aktivity sú zaznačené v predkladaných štvrťročných správach.
Účasťou duchovných EPS na týchto duchovných stretnutiach sa zvyšuje odborná úroveň
duchovnej služby v EPS a zároveň sa duchovným poskytuje osobná pastorácia. Viacerí duchovní
EPS aktívne pôsobia v zborovej (v cirkevných obciach) službe svojich cirkví. Zúčastňujú sa
bohoslužobného a praktického života cirkvi a tak zotrvávajú v prepojení na vysielajúcu cirkev
a v kontakte s jej veriacimi.
Okrem aktívnej participácii na ekumenickej spolupráci medzi zúčastnenými cirkvami
Ústredie spolupracuje s Ordinariátom OS a OZ SR. Generálny duchovný udržiava priateľské
vzťahy s biskupom – ordinárom Mons. Františkom Rábekom ako aj s ostatnými predstaviteľmi
Ordinariátu. Pri významných spoločenských pohyboch spolu s nimi hľadá stanoviská a postoje k
aktuálnym celospoločenským otázkam. Každoročne modlitbové stretnutie počas Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov (18. – 25. január), ktoré sa koná striedavo v kostole ECAV
a v katedrále Ordinariátu je už dobrou tradíciou, na ktorú sa začiatkom roka teší mnoho veriacich
príslušníkov z OS SR a OZ SR.
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 (8) a zamestnancov (7) EPS. Generálny biskup podnikol
v dňoch 21. - 26. 4. 2015 pastorálnu návštevu na ostrov Cyprus v Stredozemnom mori. Spolu s
generálnym duchovným sa venovali vojakom zahraničného kontingentu OS SR, ktorí na Cypre
pôsobia pod mandátom OSN v misii UNFICYP. V Nikózii ich prijal zástupca hlavy pravoslávnej
cirkvi na Cypre biskup Gregorias. Generálny biskup mu odovzdal pozdravy od ECAV na
Slovensku, ERC v SR a od metropolitu PC na Slovensku biskupa Rastislava. Na Cypre ich okrem
veliteľov kontingentu prijala aj veľvyslankyňa Slovenskej republiky na Cypre J.E. Oksana
Tomová. Na ambasáde bola reč o príspevku Slovenska ku dialógu medzi tureckými a gréckymi
cypriotmi. Z príležitosti cirkevného uvedenia nového vojenského duchovného por. Mgr. Ondreja
Rišiaňa, PhD. do pastoračnej služby zavítal do Trenčína generálny biskup 28. mája 2015, kde na
Veliteľstve pozemných síl OS SR v Trenčíne (VePS) biskupa a ostatných duchovných EPS
privítal na pôde veliteľstva zástupca veliteľa brigádny generál Ing. Juraj Krištofovič a zástupca
náčelníka štábu plukovník Ing. Ján Dreveňák. Náboženský obrad inštalácie sa konal v miestnom
evanjelickom kostole za prítomnosti členov domáceho cirkevného zboru i hostí z ozbrojených
zložiek nášho štátu. Generálny biskup sa slávnostnému zhromaždeniu prihovoril kázňou na slová

z Príslovia ( 3, 5-7). pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR. Dňa 17. 12. 2015 sa generálny
biskup zúčastnil adventného neformálneho stretnutia s predstaviteľmi Ústredia EPS, pri ktorom
hľadal riešenie pri obsadení dvoch voľných miest duchovných EPS. Generálny biskup ECAV na
Slovensku svojimi radami a vedením výrazne prispel k napĺňaniu cieľov činnosti Ústredia EPS
a pomohol pri zvládaní riešenia všetkých závažných otázok týkajúcich sa ďalšieho smerovania
ekumenickej pastoračnej služby. Cieľom konzultácií s predstaviteľmi ERC a ostatnými
predstaviteľmi registrovaných cirkví je nachádzať také riešenia personálnej politiky, ktoré by
vyhovovali cirkvám i rezortným požiadavkám ozbrojených zložiek štátu.
Za účelom posilniť ekumenický rozhľad veriacich vydalo Ústredie publikáciu Ekuména,
ktorá je zrkadlom postojov registrovaných cirkví a náboženských spoločností k fenoménu
ekumény. Ústredie každoročne vydáva diár EPS. Diár EPS 2016 je siedmim vydaním pre potreby
vojakov, policajtov a príslušníkov ZVJS - spolu vyše 900 kusov a v roku 2016 pripravuje vydanie
Annuálu – 10 rokov práce EPS.
Činnosť duchovných EPS je primárne zameraná na osobnú obnovu viery a náboženského
života veriacich príslušníkov. Duchovní ich preto vedú k praktickému dokazovaniu svojej
hodnotovej orientácie. Cieľom je dosiahnuť takú morálnu úroveň veriacich príslušníkov
ozbrojených zložiek, aby sa mohli bez ujmy na cti prezentovať ako reprezentanti štátu pred
verejnosťou. Slovami povzbudenia, napomenutia i kázaním slova Božieho viedli veriacich k
osobnej viere, ktorá sa prejavuje na jednej strane dobrými pracovnými výsledkami a na druhej
priateľstvom družným vzťahom medzi spolubojovníkmi.
Služby Božie a liturgické úkony sú duchovnými vykonávané podľa predpisov ich cirkví,
ale ostatné pastorálne činnosti ako vyučovanie a sprevádzanie, poradenstvo, prednášková činnosť
sú poskytované v ekumenickom duchu všetkým veriacim príslušníkom OS a OZ SR. Duchovní
EPS sú vo svojich rezortoch k dispozícii ako dobrí odborníci pri usporiadaní slávností a pietnych
aktov pre verejnosť. Tým svojimi prejavmi, príhovormi na pietnych aktoch, spomienkových
slávnostiach alebo štátnych, národných a cirkevných podujatiach robia dobré meno duchovnej
službe.
V roku 2015 sa Ústredie plne zaradilo medzi subjekty, ktoré participujú pri poskytovaní
humanitárnej a rozvojovej pomoci SR nielen v miestach pôsobenia našich vojenských misií.
Organizátorom a koordinátorom tejto činnosti je riaditeľ správy Ústredia Ing. Milan Gajdoš.
Vyhodnotenie medzirezortného podprogramu – 05TOB Oficiálna rozvojová pomoc je uvedené
v samostatnej časti v závere tejto kapitoly pod bodom 4.6.
4.2. Ekumenická pastoračná služba v Ozbrojených silách Slovenskej republiky
Vojenskí duchovní vykonávajú svoju činnosť v OS SR podľa rezortných predpisov
a v zmysle Dohody a Štatútu Ústredia. Riaditeľom Úradu EPS OS SR je kpt. Mgr. Vladimír
Varga a od februára 2014 vykonáva funkciu vedúceho sekretariátu Úradu EPS v OS SR Ing.
Róbert Šereš. V jeho osobe má EPS skúseného pracovníka, ktorý je vo veciach cirkevnej
i vojenskej problematiky dobre zorientovaný. Medzi najznámejšie spomienkové i slávnostné
podujatia OS SR, na ktorých participuje Úrad EPS OS SR patrí spomienka na leteckú tragédiu
v Hejciach (19. 1.), spomienka na tragické úmrtie generála Milana Rastislava Štefánika (4. 5.) a
Deň obetí Dukly (6. 10.). Pri týchto príležitostiach sa každoročne konajú pietne akty, na ktorých
sa zúčastňujú okrem vedenia EPS aj vojenskí duchovní z pravoslávnej a reformovanej cirkvi.
Pastoračná služba v OS SR je koncipovaná tak, aby bola čo najbližšie k vojakom. V roku
2015 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), pri Samohybnom delostreleckom oddiele v Michalovciach (por.
Simon Czap), pri Prápore logistickej podpory 2. mechanizovanej brigády (por. Vlasta Kovaľová,
od septembra 2015 na MD), na Veliteľstve pozemných síl v Trenčíne pôsobí por. Ondrej Rišiaň.
Vojenskí duchovní vyučujú náboženstvo, prisluhujú sviatosti, sobášia aj pochovávajú spôsobom
zaužívaným v ich cirkvi. Okrem konania bohoslužieb v kaplnkách svojich útvarov sa zúčastňujú
aj bežných služieb na útvaroch, pripravujú programy a pomáhajú veliteľom pri organizovaní
verejných a spoločenských aktivít. Prioritu svojej duchovnej činnosti vidia viac v poradenskej
činnosti v osobných pastoračných rozhovoroch, keď s jednotlivcami alebo v skupinách hľadajú
morálne riešenia na nastolené etické otázky ako vo výkone liturgických či bohoslužobných
výkonoch. Vojakom pomáhajú vyrovnávať sa s mnohými duchovno-etickými problémami
svojej. V minulý rok sa tiež častejšie koná prednášková činnosť na spoločensko-vedných
seminároch.
Starostlivosť o rodiny profesionálnych vojakov preukazujú duchovní EPS aktivitami ako sú
letné detské tábory, stretnutia rodín profesionálnych vojakov a denné stacionárne tábory detí
počas dovolenkového. Počas letných prázdnin bol Ústredím EPS organizovaný letný detský
biblický tábor pre deti príslušníkov a zamestnancov rezortu obrany v misijnom stredisku ECAV
na Slovensku Matejková v Brezovej pod Bradlom
S cieľom obnoviť duchovnú integritu veriacich vojakov s ich rodinnými príslušníkmi sa pod
vedením stretnutia rodín profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR v Liptovskom
Mikuláši. Za touto činnosťou je vidieť snahu kpt. Viktora Sabu pomáhať rodinám vojakov
zvládať stresové situácie vyplývajúce z odlúčenia partnerov ako aj stav zvrátiť nepriaznivú
tendenciu rozvodovosti manželstiev príslušníkov OS SR.
V rámci publikačnej činnosti prispievajú vojenskí duchovní podľa potreby do redakcie
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 konajú pravidelné pobožnosti.
Medzinárodnú spolupatričnosť duchovných služieb prehlbovali zahraničné služobné cesty
a stretnutia. V roku 2015 bol na metodickej pomoci pri UNFICYP na Cypre generálny duchovný.
Ústredie EPS pravidelne organizuje účasť na stretnutí protestantských vojakov vo francúzskom
Méjannes Le Clap.
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 snažia skvalitniť svoje pôsobenie
v pastorálnej činnosti.
4.3. Ekumenická pastoračná služba v rezorte Ministerstva vnútra SR
EPS bola v rezorte vnútra postavená hlavne na osobných kontaktoch s jednotlivými
príslušníkmi Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, ako aj Horskej záchrannej
služby a zamestnancami vo verejnom záujme, s ktorými duchovní EPS prichádzajú do kontaktu.
Riaditeľ Úradu EPS MV SR (ÚEPS MV SR) pplk. Milan Petrula vo svojej správe uvádza, že
rozmanitosť tejto služby vyžaduje schopnosť určitého stotožnenia sa s ľuďmi v ozbrojených
zboroch, preto činnosť policajného duchovného sa odohráva prevažne na pôsobisku príslušníkov

PZ t.j. na OR PZ alebo na KR PZ, kde duchovní EPS svoju pastorálnu činnosť založili na
budovaní vzťahov dôvery a priateľstva s príslušníkmi PZ SR i medzi nimi. Duchovná služba je
v rezorte vnímaná ako potrebná. Všetci policajní duchovní sú štrukturálne i funkčne začlenení
Dobré renomé nadobudli policajní duchovní hlavne z dôvodu ich preventívnych činností a
tiež pri výkone vyrozumievania príbuzných o nehodách. a zastabilizovali v celkovom systéme a
chode rezortu vnútrapotrebu dostatočné zručnosti duchovného a hlavne s čím sa takmer každý
jeho podriadený vyrovnal (jedna policajná duchovná v začiatkom roka nastúpila po MD) a svoju
Ústredie EPS malo v sledovanom období v stálej štátnej službe štyroch evanjelických
duchovných a dve reformované duchovné. V nasledujúcom roku, po druhom štvorročnom
období, potrebuje cirkevný súhlas k predĺženiu štátnej služby mjr. Matúš Vongrej.
Riaditeľ ÚEPS MV SR sa výraznou mierou podieľa na napĺňaní plánu činnosti celej EPS.
Kvôli pripravovaným akciám absolvoval množstvo stretnutí s vedením Ústredia EPS a
pri zabezpečovaní medzinárodnej spolupráce aj so zahraničnými partnermi. Zvlášť hodno
vyzdvihnúť jeho vklad do programu 64. ročníka RIMP 2015 v Mejannes Le Clap, kde pripravil
program bohoslužby s poľskou delegáciou a okrem toho mal na starosti aj zabezpečenie a
organizáciu večerného koncertu Hudby MV SR a folklórneho súboru KLNKA. V auguste 2015
zorganizoval pre zamestnancov MV SR Cestovateľský seminár policajtov a hasičov do
Chamonix – Francúzsko a 9.- 11. októbra pripravil ÚEPS MV SR výstup na Bystrú v Západných
Tatrách.
Riaditeľ ÚEPS MV SR vo svojich správach síce otvorene nepíše o negatívach, o ktorých
sa sporadicky zmieňujú médiá, ktoré v rezorte pranierujú zneužitie moci, korupciu a úpadok
profesijnej morálky tých, ktorí by sa vždy mali správať podľa hesla: Pomáhať a chrániť.
V pastoračných rozhovoroch ich však napomína, aby sa nedali strhnúť chladnou vypočítavosťou
a neupadli do korupčného správania. V živote príslušníkov PZ vidí kritické miesto v ich
sociálnom a rodinnom zázemí, keď následkom ich profesijného vyťaženia býva často narušenie
manželských a rodinných vzťahov. Policajti strácajú motiváciu, ak vidia prejavy nespravodlivosti
zo strany verejných inštitúcií i justície. Hoci sú prví na rane pri kritike, problémy pri
presadzovaní zákona sa dajú riešiť len komplexne v spojitosti s celým právnym systémom
a odstránením nepružnosti v súdnom systéme.
4.4. Ekumenická pastoračná služba v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR
Duchovná služba v ústavoch v Zbore väzenskej a justičnej stráže má pastoračný a misijný
charakter. V procese penitenciárnej starostlivosti pre klientov má svoje nezastupiteľné miesto a
opodstatnenie. Keďže v ústavoch zboru pôsobia viaceré registrované kresťanské cirkvi, EPS je
rôznorodá a drží sa stáročiami osvedčeného hesla teológa a pedagóga Jána Amosa Komenského:
„V podstatných veciach svornosť, v nepodstatných voľnosť, ale nadovšetko vzájomná láska
(úcta)“.
V hodnotenom období pastoračnú službu poskytoval starší duchovný Úradu EPS
Generálneho riaditeľstva zboru a traja väzenskí pastori zaradení na referáte ekumenickej
pastoračnej služby v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok, v Ústave na výkon
trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová a v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu
odňatia slobody Košice.
Duchovní ekumenickej pastoračnej služby v procese poskytovania duchovných služieb v
zbore spolupracujú s nadriadenými Generálneho riaditeľstva zboru, s nadriadenými ústavov

zboru, s Ústredím EPS a riaditeľmi Úradov EPS v jednotlivých ozbrojených zložkách
Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj s duchovnými autoritami
väzenských pastorov vysielajúcich cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku.
Väzenskí duchovní sa vyjadrovali a pripomienkovali zmeny a úpravy legislatívnych
noriem, ktoré sa týkali najmä úseku duchovných služieb v zbore. Na základe žiadostí
jednotlivých zástupcov registrovaných cirkví, náboženských spoločností a občianskych združení.
starší duchovný a väzenskí pastori vydávali stanoviská riaditeľom ústavov pre povolenie vstupov
do ústavov k vykonávaniu systematickej, alebo jednorazovej činnosti a plnili ďalšie úlohy
vyplývajúce zo služobnej činnosti v zbore. Rozhovory s príslušníkmi zboru sa uskutočňujú
väčšinou na osobnej úrovni.
4.5. Prehľad aktivít duchovných ekumenickej pastoračnej služby GR ZVJS
Väzenských pastorov koordinuje a kontakt Ústredia EPS 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 od čias svojho vzniku (1. 1. 2007). Jeho osobnostný
vklad významne prispel k etablovaniu ekumenickej pastoračnej služby v rezorte MS SR.
Starší duchovný Úradu EPS Generálneho riaditeľstva zboru pravidelne vykonával,
zabezpečoval a koordinoval ekumenickú pastoračnú službu v jednotlivých ústavoch zboru. Je
pastorom Apoštolskej cirkvi na Slovensku. Súčasťou Úradu je administratívna, riadiaca a
kontrolná činnosť v zbore, úzka spolupráca s Ústredím EPS a riaditeľmi Úradov EPS v OS a OZ
SR, ekumenická spolupráca a duchovná činnosť s registrovanými cirkvami a náboženskými
spoločnosťami, ako aj ďalšia verejná činnosť v medzinárodnej, domácej ale aj zahraničnej
misijnej spolupráci. Súčasťou pastoračnej služby boli premietané filmy a hudobné programy
zaznamenané na nosičoch DVD a CD. Starší duchovný okrem riadiacej činnosti zabezpečuje
duchovnú starostlivosť najmä v ústavoch západnej oblasti Slovenska, a príležitostne aj
v ostatných ústavoch a zariadeniach ZVJS na Slovensku. V hodnotenom období starší duchovný
v jednotlivých ústavoch zboru a v ďalšej verejnej činnosti vykonal 160 spoločných aktivít pre 1
443 klientov a 193 osobných pastoračných po hovorov pre 193 klientov. Vykonal celkom 353
duchovných pastoračných aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1 636 osôb.
Ekumenickú pastoračnú službu referátu ekumenickej pastoračnej služby v Ústave na
výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová (od 1. 12. 2015 pôsobí v ÚVV a ÚVTOS Nitra)
vykonával, zabezpečoval a koordinoval väzenský pastor referátu ekumenickej pastoračnej služby
kpt. Mgr. Milan Graus, kaplán Cirkvi československej husitskej. V hodnotenom období väzenský
pastor v jednotlivých ústavoch vykonal celkom 172 spoločných aktivít pre 761 klientov a 566
osobných pastoračných pohovorov pre 566 klientov. Vykonal celkom 738 duchovných
pastoračných aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1 327 osôb.
Ekumenickú pastoračnú službu referátu ekumenickej pastoračnej služby Ústavu na výkon
trestu odňatia slobody Ružomberok pravidelne vykonával, zabezpečoval a koordinoval väzenský
pastor npor. Mgr. Ľubomír Kordoš, farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku. V hodnotenom období väzenský pastor v jednotlivých ústavoch vykonal celkom 176

spoločných aktivít pre 695 klientov a 620 osobných pastoračných pohovorov pre 958 klientov.
Vykonal celkom 796 duchovných pastoračných aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1 653 osôb.
Ekumenickú pastoračnú službu referátu ekumenickej pastoračnej služby v Ústave na
výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach vykonával, zabezpečoval a
koordinoval väzenský pastor por. Mgr. Stanislav Depta, kazateľ Bratskej jednoty baptistov.
Niektoré významné aktivity uskutočnené v spolupráci v ústavoch zboru. V hodnotenom období
väzenský pastor vykonával svoju činnosť aj v ostatných ústavoch východného Slovenska, kde
celkove vo východnej oblasti vykonal celkom 260 spoločných aktivít pre 2 296 klientov a 289
osobných pastoračných pohovorov pre 289 klientov. Vykonal celkom 549 duchovných
pastoračných aktivít, ktorých sa zúčastnilo 2 585 osôb.
4.6. Vyhodnotenie medzirezortného podprogramu – 05TOB Oficiálna rozvojová pomoc za
rok 2015
Cieľ Poskytnúť ODA v krajinách pôsobenia OS SR v operáciách a misiách MKM, formou
realizácie rozvojových projektov alebo humanitárnej pomoci.
Merateľný ukazovateľ:
R-2
R-1
R
Názov ukazovateľa
Typ
MJ
Hodnota
2013
2014
2015
Realizácia rozvojových
áno
Plánovaná
áno
Výsledo
projektov alebo humanitárnej
Počet
k
áno
áno
Skutočná
pomoci
Vecné hodnotenie:
UKRAJINA 2015 - humanitárna pomoc v hodnote cca 43 350,- eur
Realizácia - Poskytnutá materiálna pomoc – 600 ks lekárničiek z prostriedkov Ústredia
ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, zakúpené pre tento účel v roku 2014 z
programu 05TOB vo výške 3894,- eur. V rámci predmetnej pomoci podľa scenára EPS poskytlo
MV SR deky a prestieradlá vo výške 39456,- eur. Presun materiálnej pomoci na územie Ukrajiny
a odovzdanie obdarovanému od 11. – 13.5.2015. Materiál uložený v colnom sklade Užhorod,
distribúcia cieľovým marginalizovaným skupinám v oblasti Donecka a Luhanska do 31.7.2015
Darca materiálnej pomoci – MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ
SR.
Výkonný prvok distribúcie – generálny duchovný plk. Marian Bodolló, Kyjevská pravoslávna
cirkev
Spolupráca a súčinnosť – MZV a EZ SR, MV SR, zastupiteľstvo SR v Kyjeve, Kyjevská
pravoslávna cirkev
Cieľová skupina – Vojnou postihnuté obyvateľstvo Ukrajiny v oblasti Donecka a Luhanska
http://www.ustreps.sk/s-prezidentom-sr-na-ukrajine-odovzdali-humanitarnu-pomoc/
SRBSKO II etapa 2015 – humanitárna pomoc v hodnote 193 816,89 Eur
Realizácia - Poskytnutá materiálna pomoc – 2000 ks 1,5 V monočlánkov do svietidiel
(vreckových bateriek) poskytnutých Správou štátnych hmotných rezerv, zakúpené pre tento
účel v roku 2015 z programu 05TOB vo výške 720,- eur. Ministerstvo vnútra SR a Správa
štátnych hmotných rezerv poskytlo zo svojich zásob oblečenie pre dospelých, zásobníky na vodu,

poľné stoly, stoličky a ďalšie vybavenie. V rámci bilaterálnych vzťahov a solidarity v otázke
imigrantov, iniciovalo a ponúklo pomoc Srbsku a na tento účel boli využité vo forme oblečenia
(dar spoločnosti Tesco Stores SR, a. s.) aj zásoby vyčlenené MO SR v mesiaci jún 2015.
Uvedená materiálna pomoc bola dňa 6.10.2015 odovzdaná Červenému krížu Srbskej republiky.
Darca materiálnej pomoci – MV SR, MO SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS
SR a OZ SR, Správa štátnych hmotných rezerv
Výkonný prvok distribúcie –Červený kríž Srbskej republiky
Spolupráca a súčinnosť – MZV a EZ SR, MV SR, SŠ HR SR
Cieľová skupina – Utečenci prevažne zo Sýrie a Afganistanu.
http://www.ustreps.sk/slovensko-posle-do-srbska-dalsiu-humanitarnu-pomoc/
SRBSKO III etapa 2015 – humanitárna pomoc v hodnote 43 250,24 Eur
Realizácia - Poskytnutá materiálna pomoc – 1000 ks denných individuálnych hygienických
balíčkov (malé mydlo 15 g, sprchovací gél tuba 35 ml, zubná kefka a pasta 50 ml, antiseptický
gél 50 ml, vlhčené obrúsky 15/1, leukoplast rýchlo obväz 5/1) a 600 ks izotermických prikrývok
(fólie), zakúpené pre tento účel v roku 2015 z programu 05TOB vo výške 5280,-eur. V rámci
predmetnej pomoci poskytlo MV SR zo svojich zásob 1000 ks prikrývok, 2 ks EC, 36 kusov
kachieľ poľných, 2000 ks jednorazových plášťov do dažďa, 200 ks karimatiek. Uvedená
materiálna pomoc bola dňa 25.11.2015 presunutá zo SR na územie Srbska na náklady MV SR,
určená pre cieľovú skupinu – utečenci (v rámci migračnej krízy).
Darca materiálnej pomoci – MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ
SR.
Výkonný prvok distribúcie – Komisariát pre utečencov a migrantov Srbskej republiky
v Belehrade
Spolupráca a súčinnosť – MZV a EZ SR, MV SR, zastupiteľstvo SR v Belehrade
Cieľová skupina – Utečenci prevažne zo Sýrie a Afganistanu.
4.7. Chronologický prehľad spoločných akcií EPS uskutočnených duchovnými EPS v OS
a OZ SR v roku 2015
1. 19. 1. 2015 sa konala Pietna spomienka na 42 vojakov Ozbrojených síl SR, ktorí pred
deviatimi rokmi zahynuli tesne pred pristátím 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 plukovník Marian Bodolló, svojim
príhovorom na biblický text: ,,A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila.“ Ján 1,5
vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť a prosbu k Všemohúcemu, aby naplnil ich srdcia
pokojom a nádejou, že raz sa spolu stretnú pred Jeho tvárou a Boh bude s nimi prebývať
a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť
už viac nebude. A jeden z odkazov z dnešného dňa a nielen na Slovensko by mohol byť aj
tento. Pokúsme sa vnímať a vážiť si prácu vojakov, ktorí sa v dramatických udalostiach
dnešných dní snažia udržať pokoj a krehký mier tam, kde je to potrebné. „ktorí
zmierňovali bolesť, stáli pri pozostalých, pomáhali im aj celému štábu vojakov
a záchranárov ako zo Slovenska, tak aj z Maďarska...“.
2. 22. – 23. 1. 2015 sa konalo Odborné zhromaždenie duchovných EPS v Bratislave,
zúčastnení sa venovali vyhodnoteniu svojich duchovno-pastoračných aktivít za rok 2014.
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4.
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Účastníci zhromaždenia sa okrem svojich organizačných záležitostí zaoberali aj situáciou
na medzinárodnej scéne, kde po teroristických útokoch vo Francúzsku sa nanovo prejavil
náboženský antagonizmus medzi dvoma veľkými civilizáciami sveta. V prednáške
bezpečnostný analytik Dr. Ivo Samson vysvetlil poslucháčom Vplyv náboženských
faktorov na bezpečnostnú politiku krajín blízkeho východu. Zhromaždenie diskutovalo o
úlohe kresťanských cirkví a inštitúcii pri hľadaní východísk z novodobého terorizmu,
ktorý nemožno obchádzať, ale ho treba vyriešiť pri jeho zdrojoch v náboženských
komunitách. sekciách na základe rezortnej príslušnosti.
22. 1. 2015 Ordinariát OS a OZ SR a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a
OZ SR uskutočnili pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov ekumenické
služby Božie. Konali sa za prítomnosti početného bratstva z Ordinariátu, ekumenickej
pastoračnej služby v silových rezortoch SR a miestneho zboru v evanjelickom kostole Sv.
Trojice v Bratislave - Petržalke o 16,30 hod. Témou stretnutia boli Kristove slová
z príbehu O žene Samaritánke: "Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť!" (Jn 4,7). Po
pobožnosti bolo pre účastníkov modlitbového stretnutia pripravené pohostenie na
recepcii, konanej k 9. výročiu vzniku Ústredia EPS v OS SR.
29.1.2015, minister obrany SR Martin GLVÁČ slávnostne odovzdal vojakom a
vojenským policajtom nové vozidlá, ktoré predtým požehnal riaditeľ Úradu ekumenickej
pastoračnej služby OS SR kpt. Mgr. Vladimír VARGA a za Vikariát Ordinariátu OS SR
pplk. PaedDr. Jozef MICHALOV. Celkovo bolo požehnaných a odovzdaných 28 vozidiel
Land Rover, 12 vozidiel AKTIS a 15 vozidiel TATRA.
2.-6. 2. 2015 sa uskutočnilo Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských
duchovných služieb (IMCCC - International Military Chief of Chaplains Conference).
Téma konferencie bola: Duchovná služba, pluralizmus a meniaca sa spoločnosť. Hlavnou
otázkou stretnutia bolo ako najlepšie poskytnúť pastoračnú starostlivosť najmä v
religiózne diverzných ozbrojených zložkách. Prednášatelia boli ako zo silových rezortov,
tak aj univerzitní profesori. Celkovo sa konferencie zúčastnilo viac ako 100
predstaviteľov duchovných služieb v ozbrojených zložkách z celého sveta, ktorí sa stretli
v historických priestoroch námornej akadémie v samotnom srdci Amsterdamu.
15. 2. 2015 v Predpôstnu nedeľu navštívil generálny duchovný EPS plk. Marian Bodolló a
kpt. Viktor Sabo mesto Topoľčany. Na pozvanie evanjelickej farárky Evy Kahanovej
Baškovej vykonali služby Božie a prislúžili Večeru Pánovu so spoveďou v cirkevnom
zbore Topoľčany. Po bohoslužbe odprezentovali domácich cirkevníkom duchovnú službu
v OS SR ako aj svoje účinkovanie v zahraničnej misii ISAF Afganistan.
13. 2. 2015 ukončil por. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD vstupný odborný dôstojnícky kurz
(VODK) špecializovaný na odbornosť duchovný ekumenickej pastoračnej služby
(duchovný EPS). Po ňom sa por. Ondrej Rišiaň ujal funkcie na pozícii dekan pozemných
síl OS SR.
11. 2. 2015 popriala policajná duchovná EPS npor. Júlia Štofanová novému okresnému
riaditeľovi HaZZ v Senici kpt. Ing. Milanovi Černákovi do jeho funkcie veľa múdrosti a
úspechov v zvládaní dôležitých úloh v HaZZ. Zároveň ho oboznámila s činnosťou
policajných duchovných pôsobiacich pod Úradom EPS MV SR. Pán riaditeľ uvítal
možnosť pastorálne, morálne a eticky pracovať s príslušníkmi HaZZ. Návštevu ukončili
návštevou hasičských staníc v Senici a Kútoch. Obec Kúty je zároveň špecifická tým, že
je nazývaná aj ako „obec hasičov“. Za uplynulých desať rokov získali hasiči z Kútov vyše
400 ocenení z rôznych hasičských súťaží. Bolo pozitívne vidieť, ako si obec cení prácu
hasičov a snaží sa ju podporovať, aj to, ako samotní hasiči „žijú“ svojou prácou a venujú

sa jej aj vo voľnom čase v podobe dobrovoľníctva, kde svoje skúsenosti odovzdávajú
budúcej generácii.
9. 4. 3. 2015 sa pri Pamätníku zmierenia v areály MO SR v Bratislave konalo spomienkové
stretnutie, ktoré pri príležitosti spomienky na štyroch slovenských generálov - Augustína
Malára, Jána Goliana, Štefana Jurecha a Rudolfa Viesta, popravených v roku 1945,
zorganizovali členovia Klubu generálov SR a zúčastnili sa ho aj bývalí náčelníci
Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. V mene velenia Ozbrojených síl Slovenskej
republiky sa ho zúčastnil 2. zástupca náčelníka GŠ OS SR generálmajor Pavel Macko.
10. 2. 3. 2015 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov košického seniorátu evanjelickej cirkvi
a
generálneho
duchovného
EPS
plk.
Marian
Bodolló.
Cieľom seniorálnej pastorálnej konferencie bolo vzájomné oboznámenie sa s prácou EPS
a možnou budúcou spoluprácou EPS s Košickým seniorátom ECAV na Slovensku.
11. 3 . 3. 2015, v deň keď Ordinariát OS a OZ oslávil v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave
– Krasňanoch dvanáste výročie svojho vzniku, pozdravil generálny duchovný spolu
s riaditeľom Úradu EPS OS synodálov historicky prvej synody Ordinariátu Ozbrojených
síl a ozbrojených zborov SR. Synoda bude trvať do 1. marca 2017, keď budú uznesenia
synodálneho zhromaždenia sformulované do záverečných téz a oficiálne predstavené. Ich
záväznosť bude mať váhu cirkevných zákonov a budú ukazovateľmi smeru pre všetkých
veriacich Ordinariátu na ich ďalšej spoločnej kresťanskej ceste.
12. Na začiatku marca 2015 v pôstnom období sa vo Východnej uskutočnilo stretnutie
RosPros – rodinných spoločenstiev profesionálov. RNDr. Elenka Bruncková z Oravskej
Poruby, vyštudovaná farmaceutka a podnikateľka v oblasti farmácie, v prednáške,
„Homeopatia áno alebo nie?“ vysvetľovala odborne i príkladmi z praxe všetko o
homeopatii. Poslucháčov oboznámila s históriou vzniku homeopatie, jej filozofiou ale aj s
veľkým nebezpečenstvom ohľadom medicínskych účinkov. Poukázala na finančné
previazanie farmautických firiem a distribútorov liekov, ktoré vydávajú vek to berie ako
zázračnú pilulku a pritom efekt je niekedy pre zdravie človeka aj nebezpečný. Pani
doktorka nás oboznámila aj s nebezpečenstvom duchovných síl a mocností východných
náboženstiev, ktoré sú základom pre homeopatiu. A tým nebezpečné pre kresťanskú vieru
v Pána Ježiša Krista.
13. 6. marca 2015 v Deň výskumu rakoviny vyvrcholili aktivity Nadácie Výskum rakoviny
ku 2015. V piatok poobedňajších hodinách v Obchodnom centre Central v Bratislave sa
konalo osvetovo-zábavné podujatie Deň so snežienkou pre širokú verejnosť, na ktorom
deklarovali tohtoročné heslo Rakovina – Nie je to mimo nás. Na ňom sa okrem iných
známych osobností zúčastnil aj generálny duchovný, ktorý v júni 2013 za mimoriadne
ťažkých poveternostných podmienok organizoval Beh pre život slovenských vojakov v
afganskom Kandaháre. Vo svojom krátkom príhovore sa priznal ku hnutiu Na kolesách
proti rakovine, ktoré plánuje spropagovať u svojich kolegov v uniformách (vojaci,
policajti, hasiči, väzenské stráže).
14. 23. marca 2015,vo vrcholiacom pôstnom čase, sa u policajného duchovného na okrese
policajného zboru uskutočnilo oblastné stretnutie duchovných EPS. Po doobedňajšom
biblickom rozjímaní a u presnení niektorých aktivít duchovnej služby, využili čas v
prítomnosti generálneho duchovného na rozhovory o možnostiach rozvinutia duchovnej
služby na čo možno najširší okruh príslušníkov pôsobiacich v silových rezortoch
Slovenskej republiky.
15. 25. marca 2015 mohli formou prezentácie a otázok študenti „nahliadnuť“ na svet a život
ľudí za mrežami a oboznámiť sa aj s prácou príslušníkov tohto silového rezortu. v

podvečerných hodinách - na pozvanie duchovných správkyň - riaditeľ ÚVTOS a ÚVV
Ilava plk. JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD. študentom predstavil samotný ZVJS a
podrobnejšie priblížil zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými v ilavskej väznici. Na
jeho prezentáciu nadviazal väzenský duchovný npor. Mgr. Ľubomír Kordoš, ktorý
študentom hovoril o vykonávaní duchovnej služby medzi obvinenými a odsúdenými – v
jednotlivých stupňoch stráženia i niektorých špecializovaných oddieloch. Duchovná
služba okrem týchto skupín je poskytovaná aj príslušníkom a zamestnancom ZVJS.
16. 27. 3. 2015 sa v Holíči konal 12. ročník medzinárodného hasičského futbalu. Športového
podujatia, ktoré prekračuje hranice susediacich regiónov Českej republiky a Slovenskej
republiky sa zúčastnili hasiči z Hodonína, Břeclavi a Znojma, celkovo súťažilo 7
mužstiev. Futbalové stretnutie otvoril riaditeľ HaZZ v Skalici plk. Ing. Ján Cvečko
a k účastníkom sa prihovoril aj primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal, ako aj
krajský riaditeľ HaZZ plk. JUDr. Vojtech Valkovič. Futbalistov prišiel pozrieť a
povzbudiť aj prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý ako aj kancelár prezidenta
HaZZ plk. JUDr. Stanislav Celleng. Účastníkov povzbudila duchovným slovom v
pôstnom období aj policajná duchovná npor. Júlia Štofanová a mužstvám popriala veľa
športových zážitkov pri odovzdávaní výherných pohárov. Celé stretnutie bolo
predznamenané priateľským ovzduším, v ktorom okrem silného športového zážitku bolo
sa mohli viesť neformálne rozhovory, ktoré iste prispeli utváraniu dobrých
medziľudských vzťahov.
17. 30. a 31.3.2015 na začiatku veľkého týždňa pred sviatkami, navštívil generálny
duchovný spolu s väzenským pastorom npor. Mgr. Stanislavom Deptom prešovské ústavy
ZVJS. Konkrétne išlo o oddelenie výkonu trestu v Sabinove, kde ich prijal riaditeľ
prešovských väzníc plk. PhDr. Jaroslav Jánoš, PhD. Následne prešli väznicu na ul. Kpt.
Nálepku v Prešove a na záver otvorené oddelenie v mestskej časti Šváby. Generálny
duchovný mal na oddelení výkonu trestu v Sabinove a v otvorenom oddelení v Prešove
prednášky o vojenských aktivitách slovenských svojakov. Hovoril zo skúsenosti, keďže
sám sa zúčastnil zahraničnej misie ISAF v Afganistane. Živo im predstavil ako sa
slovenskí vojaci v krajine plnej konfliktov usilovajú o zmier a upokojenie. Myšlienka
zmierenia a aktívneho úsilia o tvorbu porozumenia medzi ľuďmi dobre korešpondovala
s témou význam blížiacich sa sviatkov Veľkej noci.
18. 2. 4. 2015, na Zelený štvrtok, keď si kresťania pripomínajú ustanovenie svätej Večere
Pánovej, sa vo vojenskej kaplnke na Ministerstve obrany SR konala pobožnosť spojená s
konfirmáciou dospelého člena cirkvi. Zároveň bola vyslúžená sväté Večera Pánova.
V kaplnke MO SR sa tak po prvý krát v jej histórii konala uskutočnil benediktórny
náboženský úkon ECAV na Slovensku. Prítomní veriaci sa účasťou na tejto pobožnosti
znovu ponorili do Božieho tajomstva sviatostí Večere Pánovej a precítením Božej
prítomnosti sa vydali v ústrety sláveniu najväčších kresťanských sviatkov - Veľkej noci.
19. 14. 4. 2015 sa v areáli Ministerstva obrany SR pred slávnostne nastúpeným 2. jazdeckým
plukom Sibírsky v dobových uniformách československých legionárov im bola z rúk
prvého zástupcu NGŠ OS SR generálporučíka Petra Gajdoša odovzdaná replika vojenskej
zástavy pluku, ktorú požehnal dekan vojenského dekanátu veliteľstva vzdušných síl major
Marek Ignacik. Podujatie sa konalo pri príležitosti spomienok na prvú svetovú vojnu,
ktorá popri nesmiernych obetiach na životoch mala aj pozitívny následok - vznik prvých
vojenských jednotiek utvárajúcej sa Československej republiky. Samotný 2. jazdecký
pluk Sibírsky vznikol v októbri 1918 v Tjumeni. Od svojho vzniku bol pluk budovaný
ako prieskumná jednotka, ktorá mala uskutočňovať prieskumnú činnosť v oblasti za

Uralom až po Vladivostok. Jeho úlohou bolo aj sprevádzanie transportov.
20. 17. 4. 2015 dorazila do Kyjeva zásielka liekov zo Slovenska v hodnote takmer 58 tisíc
eur, kde ju prebrali predstavitelia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Kyjevského
patriarchátu. Preberania humanitárnej pomoci sa zúčastnila aj Jeho Svätosť Patriarcha
Filaret, ktorý poďakoval Slovenskej vláde za pomoc ľudom, ktorí sa ocitli v núdzi v
dôsledku konfliktu vo Východnej Ukrajine.
21. 21. - 26. 4. 2015 vykonal generálny biskup zahraničnú cestu na Cyprus. Cestu uskutočnil
spolu s generálnym duchovným OS a OZ SR plk. Mgr. Marianom Bodolló. Pastoračne sa
venovali vojakom zahraničného kontingentu OS SR, ktorí na Cypre pôsobia pod
mandátom OSN v misii UNFICYP. V Nikózii boli delegáti zo Slovenska prijatí
zástupcom hlavy pravoslávnej cirkvi na Cypre biskupom Gregoriasom. Generálny biskup
mu odovzdal pozdravy nielen od ECAV na Slovensku, ale aj ERC a tiež od metropolitu
PC na Slovensku biskupa Rastislava. V hlavnom meste ich prijala veľvyslankyňa
Slovenskej republiky na Cypre J.E. Oksana Tomová. Na ambasáde spolu so svojim
zástupcom predstavili slovenskej delegácii príspevok Slovenska na dialógu medzi
tureckými a gréckymi cypriotmi.
22. 25. 4. 2015, v sobotu sa za EPS zúčastnil Národná slávnosti na Devíne por. Ondrej Rišiaň.
Slávnosť pripravila Matica Slovenská pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta
Štúra. Na mieste, kde sa 24. apríla 1836 zišli štúrovci je osadená pamätná tabuľa, aby
označila ako genius loci, miesto kde si mladí slovenskí národovci dali slovanské mená.
Štúr si vtedy vyvolil meno Velislav. Národné dni sa z iniciatívy Matice slovenskej konajú
už štvrtý rok po sebe na hrade Devín, aby boli pripomenutím rozhodnutia vtedajšej
národne uvedomelej mládeže bojovať za práva svojho národa. Tichým položením vencov
pri pamätníku Cyrila a Metoda a pri pamätnej tabuli venovanej Antonovi Bernolákovi, si
účastníci uctili dejateľov, ktorí vyorali prvé brázdy „na roli národa slovenského.“
23. 4. 5. 2015 sa pri príležitosti 96. výročia tragického úmrtia M. R. Štefánika konala pietna
spomienka, ktorú na Dunajskom nábreží pri nákupnom centre Eurovea organizovala
Nadácia M. R. Štefánika. Na slávnostnom položení vencov sa zúčastnili vysokí štátny
predstavitelia Slovenskej republiky, zástupcovia miestnej samosprávy a diplomatického
zboru. Za Ústredie Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR sa na pietnom akte
zúčastnil kpt. Dávid Vargaeštok, dekan – riaditeľ kancelárie Ústredia, ktorý sa
k účastníkom spomienky prihovoril duchovným slovom. Okrem neho mali pri pamätníku
príhovory aj títo organizátori a hostia: prof. Dušan Bakoš, predseda Nadácie M. R.
Štefánika; Miloš Koterec, štátny tajomník MO SR; viceprimátorka Bratislavy Ivety
Plšeková; Hélene Roos, Chargée d'affaiers Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR.
24. 8. 5. 2015, v deň 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny pripravilo Ústredie EPS spolu
s domácim cirkevným zborom ďakovné služby Božie v Trenčianskych Stankovciach.
Domáci viery i množstvo hostí z radov príslušníkov ozbrojených zložiek prišli do kostola
evanjelickej cirkvi, aby piesňami, slovom i hudbou ďakovali Pánu Bohu za dar víťazstva
nad nacistickou porobou a fašizmom v Európe. Výnimočnosť bohoslužby, na ktorej
generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian Bodolló kázal na biblický text J 9, 1-5,
podčiarkla prítomnosť čestnej stráže OS SR, generálov a vysokých dôstojníkov z radov
bývalých i súčasných príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov (OS a OZ SR)
ako aj účasť člena vojenského diplomatického zboru Ruskej federácie. Slávnosť v živom
prenose vysielala RTVS na 2. programe; u divákov na Slovensku mala dobrý ohlas, za
dobré zvládnutie programu celej slávnosti patrí najväčšia vďaka domácej farárke Jarmile
Petrulovej a riaditeľovi Úradu EPS MV SR pplk. Milanovi Petrulovi.

25. 11.-14. 5. 2015 mali pravoslávni vojenskí duchovní kpt. Vladimír Varga a mjr. Marek
Ignacik duchovné cvičenia v Pravoslávnej cirkevnej obci Ladomirová. Toto zamestnanie
sa konalo v súlade s Plánom činnosti OS SR na Výcvikový rok 2015 s požehnaním
metropolitu Rastislava pod vedení otca Pavla Kačmára. Súčasťou duchovných cvičení
boli aj modlitebné spomienky za vojakov, ktorí padli na tomto území počas bojov
Karpatsko-duklianskej operácie a prvej svetovej vojny. Svoju úctu padlým duchovní
prejavili tým, že za nich odslúžili zádušné panychídy pri vojenských pamätníkoch na
Dukle a vo Svidníku a zádušnou svätou liturgiou v kaplnke svätých apoštolom rovných
kniežat Vladimíra a Oľgy na vojenskom cintoríne s prvej svetovej vojny v Ladomirovej.
Pri pamätníku na Dukle sa duchovní stretli s priamym účastníkom bojov z druhej svetovej
vojny pánom Jurčišinom a vypočuli si jeho svedectvo o bojoch, ktorými prešiel.
26. 13. - 15. 5. 2015 sa v priestoroch Doškoľovacieho zariadenia Ozbrojených síl SR v Ústí
nad Priehradou konali tzv. Dni ticha – duchovné cvičenia pre ostatných pracovníkov EPS.
Do lona Oravskej prírody ich priviedla túžba po zveľaďovaní svojho duchovného života
a rozhorlení žiť úprimný kresťanský život. Po spôsobe majstra Eckharta z Hochheimu
sprevádzal vojenských, policajných a väzenských duchovných i ostatných pracovníkov
EPS známy slovenský básnik, prozaik, esejista, výtvarník a kazateľ Daniel Pastirčák.
Jednotlivé prosby Pánovej modlitby, vykladal „necirkevne“, pričom doprial účastníkom
cvičení dostatok času, aby si v tichu osobnej samoty mohli uvedomiť hĺbku myšlienok
kresťanmi najčastejšie recitovaných slov.
27. 16. 5. 2015, na pozvanie Krajského výboru dobrovoľného hasičstva v Trnave sa policajná
duchovná EPS npor. Júlia Štofanová zúčastnila 3. Hasičskej púte v bazilike v Šaštíne –
Strážach. Slávnosť bola venovaná spomienke na zakladateľov hasičstva, medzi ktorých
patrí aj domáci rodák Jozef Karas. Príslušníci hasičských zborov z celého kraja sa prišli
na námestie v Šaštíne – Strážach, tam sa asi 500 účastníkov zo 49. oddielov
dobrovoľných ale aj profesionálnych hasičov po vytvorení sprievodu vydalo smerom
k národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie. Na tomto slávnostnom podujatí dostala
priestor pre pozdrav aj evanjelická farárka pôsobiaca pri OR PZ v Senici.
28. 18. 5. 2015 navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči generálny
duchovný, ktorý spoločne s väzenským pastorom npor. Stanislavom Deptom Levoča bol
prijatý vedením levočskej väznice. Generálny duchovný mal pred odsúdenými prednášku
na tému: „Sme len ľudia“ spojenú s besedou o vojenskej misii v Afganistane, lebo cieľ
odkazu zmierenia a iniciatívneho úsilia o tvorbu porozumenia medzi ľuďmi, je stálou
výzvou pre všetkých.
Generálny duchovný bol v roku 2012 ako vojenský duchovný
vyslaný plniť úlohy pri slovenskom kontingente ISAF v Afganistane
29. 20. 5. 2015 sa generálny duchovný zúčastnil odovzdávania 5. etapy humanitárnej pomoci
Ukrajine, keď sa po oficiálnom privítacom ceremoniáli prezidenta SR Andreja Kisku
pripojil k jeho k delegácii. Spolu navštívili Národný onkologický inštitút, kde prezident
SR mal krátky príhovor k malým pacientom, ktorí zvádzajú svoje boje s nádorovými
ochoreniami. Na stretnutí bolo vidno úprimné dojatie matiek, ktoré s vďakou za pomoc
počúvali prezidenta. Prezident priamo na oddelení detskej onkológie odovzdal tri
certifikáty, ktoré symbolizovali realizovanú humanitárnu pomoc: Pre detskú onkológiu,
pre Medzinárodnú asociáciu na podporu Ukrajiny a pre Kyjevský patriarchát ukrajinskej
pravoslávnej cirkvi, ktorý prevzal jej poverený zástupca Bohdan Tymošenko.
30. 28. 5. 2015 prišiel do Trenčína pri príležitosti cirkevného uvedenia vojenského
duchovného por. Mgr. Ondreja Rišiaňa, PhD. do funkcie vojenského dekana generálny
biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik ako aj ostatní predstavitelia a funkcionári EPS.

Pred náboženským obradom prijal najvyššieho duchovného predstaviteľa ECAV
i ostatných funkcionárov Ústredia EPS na pôde veliteľstva pozemných síl OS SR
v Trenčíne zástupca veliteľa brigádny generál Ing. Juraj Krištofovič a zástupca náčelníka
štábu plukovník Ing. Ján Dreveňák. Slávnostná pobožnosť sa konala v miestnom
evanjelickom kostole za prítomnosti početného členstva domáceho cirkevného zboru i
hostí z ozbrojených zložiek nášho štátu. Generálny biskup sa v slávnostnej kázni
prihovoril k zhromaždeniu a upozornil poslucháčov na slová biblického textu, v ktorých
autor knihy Prísloví ( 3, 5-7), napomína ľudí, aby sa nespoliehali na „svoj rozum“, ale
hľadali Božiu múdrosť; až potom im Pán Boh „urovná chodník“. „Keď sa budú Pána
Boha báť a odvrátia sa od zlého, Pán Boh ich požehná“. Evanjelický farár Ondrej Rišiaň
sa po slávnostnom sľube pred cirkevnou i svetskou vrchnosťou stal duchovným
ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR. Generálny duchovný ho
následne ako duchovného Ústredia EPS pozdravil a dekrétom poveril konať duchovnú
službu v rezorte obrany.
31. 29.5.2015 sa konalo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti pri
príležitosti Dní mesta Hnúšte. Boli na ňom ocenené rôzne osobnosti. Čestné občianstvo
mesta bolo udelené deväťdesiatštyriročnému filmovému kritikovi a publicistovi Pavlovi
Brankovi. Cena primátora mesta pripadla Anne Moncoľovej, dlhoročnej matrikárke,
aktívne pracujúcej v SPOZ-e a tiež generálnemu duchovnému Ozbrojených síl a
ozbrojených zborov SR Marianovi Bodolló.
32. 12. 6. 2015 sa v Kútoch konalo 3. kolo Slovenského pohára v behu na 100 m cez
prekážky a výstupu na cvičnú vežu na Hasičskej stanici v Kútoch – tzv. Záhorácky
dvojboj. Súťažili hasičské družstvá z celého Slovenska, navzájom si zmerali sily
v disciplínach, ale išlo pritom aj o to, aby sa mali možnosť navzájom spoznať a vymeniť
si svoje odborné skúsenosti. Súťaž, ktorú organizovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Senici v spolupráci s MV SR pozdravila za EPS policajná duchovná
npor. Júlia Štofanová a v krátkom príhovore povzbudila hasičov v ich práci, ku ktorej je
nutná dobrá fyzická kondícia. Súťaž vyhral hasič z Kútov Jakub Pavelka, ktorý vybojoval
viackrát zlatú medailu na národnej úrovni a takisto na Medzinárodnej súťaži v hasičskom
útoku.
33. 16.-22. 6. 2015, počas 64. medzinárodného stretnutia protestantov silových
zložiek (RIMP 2015) v prišlo do južného Francúzska v dvoch turnusoch s rozličným
programom 74 zamestnancov a príslušníkov rezortu MO SR, MV SR a ZVJS. V prvom
31 člennom boli účastníci z MO SR, a v druhom turnuse 34 bolo členov hudby MV SR a
14 tanečníkov z Detského folklórneho súboru Klnka z Dúbravky. Ich hlavným bodom
programu bolo večerné vystúpenie na námestí Mejannés Le-Clap. Stretnutia sa celkovo
zúčastnilo 570 účastníkov z ozbrojených zložiek 22 krajín sveta, čo bol historicky
najväčší počet.
34. 22.-29. 6. 2015 sa v Seoule, v južnej Kórei, zúčastnil školenia (MEO - Military
Evangelism Observation) Vojenských kresťanských spoločenstiev (Military Christian
Fellowship - MCF), aj kpt. Dávid Vargaeštok, aby získal poznatky o tomto projekte,
priniesol svedectvo o Vojenských kresťanských spoločenstvách vo svete na Slovensko a
zhodnotil možnosti založenia takéhoto spoločenstva pre vojakov OS SR v aktívnej službe,
ale aj vo výslužbe. Spolu s ním sa školenia zúčastnili zástupcovia zo 14 krajín, kde ešte
nie je (MCF) založené, alebo kde je túžba po jeho rozvoji; Sú to: Čad, Južný Sudán,
Burundi, Guinnea Bissau, Mikronézia, Palau, Japonsko, Čína, Vietnam, Dánsko, Ukraina,
India a Srí Lanka.

35. 28. 6. 2015 na pozvanie miestneho farára Juraja Macku kázal v evanjelickom kostole
v Dačovom Lome generálny duchovný. Pozornosť poslucháčov upriamil na zjavenie(Sk
9, 19, ktoré apoštol Pavol, zažil pri svojom obrátení, s dôrazom na slová Pána Ježiša,
ktoré mu zazneli pri Damasku: „Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť“. Plk.
Marian Bodolló vyzval veriacich, aby nasledovali Pavlov príklad, i príklad našich
národných a cirkevných dejateľov ako boli miestnym dobre známi: Július Dérer, Oto
Vízner a Ján Slávik a Pavel Dasco, posledný z rodu Dacsovcov. Po službách Božích
generálny duchovný spolu s domácim bratom farárom za prítomnosti početného
obecenstva bratov a sestier, zasadili k 500. výročiu Reformácie (1517)v areáli Božieho
chrámu tri tisy, ktoré boli zároveň symbolicky venované i spomenutým významným
osobnostiam histórie cirkevného zboru v obci.
36. 1. - 4. 7. 2015 zorganizovala duchovná služba pod vedením kpt. Viktora Saba detský
denný tábor. Konal sa pre deti zamestnancov AOS, Personálneho úradu OS SR a
Jazykového inštitútu v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v
Liptovskom Mikuláši. 28 detí vo veku od 7 do 14 rokov prežilo požehnané chvíle pri
biblických lekciách o prorokovi Danielovi. Počas tábora sa ochladili v bazéne, vyrábali si
rôzne predmety a veci, spievali detské kresťanské piesne, modlili sa a hrali rôzne
spoločenské hry. Hasičský a záchranný zbor v Liptovskom Mikuláši im pripravil ukážku
hasičskej techniky ako aj prekvapenie v podobe pripravenej lanovej dráhy.
37. 5.-7. 7. 2015 vykonali predstavitelia a pracovníci Ústredia (generálny duchovný, vedúci
sekretariátu Úradu EPS OS SR, a duchovný CČSH) cestu po pamätných miestach
reformačných dejateľov. Navštívili miesto, kde boli väznení reformačný kazatelia zrúcaniny hradu Branč i miesto, kde je jediný pomník na Slovensku venovaný
najvýznamnejšiemu českému reformátorovi Majstrovi Jánovi Husovi – v Brezovej pod
Bradlom. V roku 600. výročia upálenia Majstra Jána Husa sa hlavné slávnosti na jeho
počesť konali na Staromestskom námestí a v priľahlých chrámoch v Prahe, záverečná
bohoslužba bola v Betlehemskej kaplnke, kde s jedným z celebrantov svätej Večere
pánovej bol aj náš duchovný CČSH kpt. Milan Gras.
38. 12.-19. 7. 2015 sa konal v misijnom stredisku ECAV na Slovensku Matejková v Brezovej
pod Bradlom letný tábor pre deti príslušníkov a zamestnancov OS SR, PZ SR, ZVJS SR.
Hlavný vedúci tábora generálny duchovný plk. Marian Bodolló umožnil zúčastniť sa
tábora aj niekoľkým deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom z detského
domova a tým im spríjemniť neľahkú situáciu.
39. 21. 7. 2015 na pamätnom akte pri vchode do auly Filozofickej fakulty UK na
Šafárikovom námestí v Bratislave, si obete invázie vojsk Varšavskej zmluvy prišli uctiť
viaceré význačné štátne a politické subjekty. Na spomienke malo účasť aj Ústredie EPS v
OS SR a OZ SR. Jej veniec položil k pamätnej tabuli kpt. Dávid Vargaeštok, ktorý vo
svojom príhovore zdôraznil biblické pravdy z knihy Príslovia: "Spravodlivosť pozdvihuje
národ, no hriech je pre národy hanbou."(Príslovia 14, 34). Sebe aj generáciám, ktoré to
nezažili, je potrebné pripomínať zneužitie moci svetskou vrchnosťou, aby sa predišlo
opakovaniu a usilovali sme sa o konanie spravodlivosti. Ako veriaci ľudia nesmieme
zabudnúť, že "presadzovať spravodlivosť a právo sa Hospodinovi páči viac ako obeta."
(Príslovia 21,3).
40. 14.8.2015 prišiel na Ústredie EPS list od Afanatija, pravoslávneho Luhanského a
Bilovod´ského biskupa Kyjevského patriarchátu. Píše v ňom o veľkej vďačnosti ľudí,
ktorí sa v nemocniciach v Luhanskej a Doneckej oblasti dostali k pomoci zo Slovenskej
republiky. Ústredie EPS pomáha pri distribúcii humanitárnej pomoci nachádzať spôsoby

a adresné miesta, kde je akútny nedostatok základných pomôcok pre zdravie a život
obyvateľov postihnutých regiónov. Napĺňa tým zároveň svoje poslanie vyplývajúce z
kresťanského učenia lásky k blížnym - ako hovorí apoštol Pavel: „Jedni druhých bremená
znášajte a tak naplníte zákon Kristov.“ (Gal. 6, 2)
41. 16 – 23. 7. 2015 pripravil Úrad EPS MV SR pre policajtov, hasičov ako aj občianskych
zamestnancov rezortu vnútra cestovateľský seminár s cieľom priblížiť účastníkom
významné dejinné udalosti v rovine duchovnej a spoločenskej. Išlo o 600. výročiu
upálenia Majstra Jána Husa a 110. výročie od prvého výstupu Milana Rastislava Štefánika
na Mont Blanc. Počas tohto seminára sa o duchovné potreby účastníkov starali policajní
duchovní úradu ekumenickej EPS pplk. Milan Petrula a mjr. Ján Paciga. Popri biblických
zamysleniach si urobili čas na osobné rozhovory, vzájomné spoznávanie ako aj na chvíle
vhodné na meditáciu a rozímanie o viere v živote človeka a jeho vzťahu k Bohu.
42. 9.-16. 8. 2015 pripravil Úrad EPS MV SR biblický tábor pre deti zamestnancov MV SR.
Konal sa v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom
Slavkove pod Vysokými Tatrami. Piati policajní duchovní sa počas extrémne teplých dní
s láskou a s plným nasadením starali o 37 detí z celého Slovenska vo veku 7 až 15 rokov.
Hlavnou biblickou témou tábora bolo ovocie Ducha Svätého, o ktorom pútavo deťom
každý deň rozprávala vedúca tábora, kpt. Mgr. Jana Tabačková.
43. 26. 8. 2015 bola na nástupišti Samohybného delostreleckého oddielu (shdo)v
Michalovciach vykonaná poradová prehliadka pred vyvedením vojakov (shdo) do
výcvikového priestoru vojenského obvodu (VP VO Lešť). V závere poradovej prehliadky
dostal vojenský duchovný EPS por. Simon Czap možnosť vykonať krátku pobožnosť.
V nej tento starší kaplán shdo poukázal na históriu a dôležitosť delostrelectva, predniesol
modlitbu k svätej Barbore, patrónke delostrelcov a povzbudil odchádzajúcich k hrdosti na
svoju vojenskú profesiu. Po modlitbe požehnal všetkých odchádzajúcich príslušníkov OS
SR a posvätil aj bojovú techniku.
44. 17.-20. 8. 2015 vykonali štyria príslušníci OS SR (medzi nimi boli dvaja duchovní EPS)
púť na horu Grabarka. V chráme Vzkriesenia Isusa Christa v meste Siemiatycze sa
spoločne s príslušníkmi poľských ozbrojených síl a zborov vydali na dvanásťkilometrovú,
no náročnú pochod. Účastníci púte sa počas pochodu striedali pri nesení veľkého
dreveného kríža, a tak si odskúšali v praxi slová apoštola Pavla: „Jedni druhých bremená
znášajte a tak naplníte zákon Christov“ (Gal 6, 2). Na tejto hore sa nachádzajú stovky,
možno aj tisíce krížov, ktoré tam ľudia z vďaky za život dodnes vynášajú. Na účastníkov
zapôsobilo silným dojmom, keď videli ako mnohí po namáhavej ceste, dokážu obísť na
kolenách celý chrám a potom stráviť na tejto hore celú noc i nasledujúci deň v pokání a
modlitbách. Jeho Preosvietenosť biskup Juraja, pravoslávny ordinár OS a OZ Poľska,
skupine zo Slovenska vyslovil uznanie za spoluúčasť na púti poľských ozbrojených síl
a zborov.
45. 19.-20. 8. 2015 sa uskutočnil tretí ročník, medzi vojakmi populárneho, športovoturistického podujatia Fatra march – Memoriál rotmajstra Pavla Dzivého. Podujatie
zorganizovali príslušníci Práporu výcviku a jednotky CIMIC a PSYOPS, aby si uctili
pamiatku svojho zosnulého rotmajstra. Pietnu spomienku viedol generálny duchovný plk.
Marián Bodolló. Trasa pochodu, ktorá viedla z obce Zázrivá do obce Strečno, merala 35,6
km a náročnú túru podstúpilo 48 príslušníkov OS SR z toho tri ženy. Z trasy predčasne
odstúpilo takm€er štvrtina účastníkov. Najrýchlejším bol npor. Peter Janura z VÚ 8116 a
najrýchlejšou účastníčkou sa stala npor. Ing. Jana Čáni z VÚ 4444 Hlohovec.
46. 17. – 18. 9. 2015 mali duchovní a zamestnanci Ústredia EPS odborné zhromaždenie vo

vojenskom zariadení 2. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR na Zemplínskej
Šírave, kde sa pod vedením odborníčky z Vojenského historického ústavu Mgr. Jany
Zaťkovej, PhD. zamýšľali nad príčinami 1. a 2. svetovej vojny. Na zamestnaní Ústredia
EPS hosťovali aj predstavitelia Duchovnej služby Armády Českej republiky plk. Jaroslav
Kníchal, hlavní kaplán AČR a pplk. Pavel Ruml, vojenský kaplán AČR. V následnej
diskusii zazneli výzvy ku ostražitosti, lebo v dnešných časoch videli účastníci odborného
zhromaždenia niektoré paralely k smutným epizódam vojnovej histórie.
47. 12. 9. 2015 odovzdalo Slovensko srbskému Červenému krížu v súvislosti s migračnou
krízou v Európe prvý balík humanitárnej pomoci v hodnote viac ako 85-tisíc €. Pomoc
pozostávala z prikrývok a spacích vakov, oblečenia a obuvi pre dospelých i deti, ale aj zo
sterilných zdravotníckych rukavíc. Druhý balík, pozostávajúci z oblečenia pre dospelých,
zásobníkov na vodu, poľných stolov a stoličiek v hodnote 193 816,89 € dorazil do
Belehradu 6. októbra. Aj na tejto humanitárnej pomoci zo Slovenska sa svojim vkladom
podieľalo Ústredie EPS.
48. 9.-11. 9. 2015 pripravil ÚEPS MV SR pre príslušníkov i zamestnancov rezortu v poradí
už 7. ročník výstupu v Tatrách. Cieľom bolo zdolať najvyšší vrch Západných Tatier –
Bystrú (2248 m) s nástupom v Podbanskom. Večer, pred výstupom sa účastníci výstupu
zišli v Holiday Vilage Tatralandia na zhromaždení s duchovným programom, ktorý viedol
policajný duchovný mjr. Matúš Vongrej. Na parkovisko na Podbanskom prišlo okolo 280
účastníkov pochodu, po modlitbe a požehnaní generálneho duchovného plk. Mgr.
Mariána Bodolló, zahájili výstup. Pri zabezpečovaní akcie v horskom sprevádzali a
usmerňovali účastníkov výstupu aj traja členovia horskej záchrannej služby, za čo sa
riaditeľ, ÚEPS MV SR pplk. Milan Petrula, poďakoval náčelníkovi oblastného strediska
Horskej záchrannej služby Západné Tatry –Žiarska dolina, pplk. Ing. Romanovi
Švandovi. Trasa, ktorej celková dĺžka bola 24 km, preverila telesnú zdatnosť a odskúšala
sily, výdrž a kondíciu, všetkých zúčastnených. Aj napriek nie celkom vydarenému
počasiu sa však organizátori výstupu tešia veľkému záujmu o tieto duchovno-turistické
aktivity Ú EPS MV SR.
49. 7. 11. 2015 sa konala pietna spomienka na symbolickom cintoríne obetí Nízkych Tatier v
Demänovskej doline. Spomienkovú pobožnosť tu viedol duchovný Úradu ekumenickej
pastoračnej služby MV SR Ján Paciga, ktorý v príhovore okrem iného poďakoval za
obetavú činnosť horských záchranárov, za ich pomoc ľuďom v núdzi, za ich prácu, ktorá
je pre nich životným poslaním. Spomienkami sa nieslo spoločné prianie účastníkov, aby
obetí v horách bolo čo najmenej, aby Pán Boh sprevádzal, viedol a obdaroval zdravým
úsudkom každého, kto sa do nich vyberie.
50. 11. 10. 2015 na symbolickom cintoríne obetí Západných Tatier v Žiarskej doline pietna
spomienka na zosnulých priateľov, kolegov, rodinných blízkych, ktorí zahynuli pri
zdolávaní jednotlivých vrcholov tohto horského masívu. Ekumenickú pobožnosť viedli
duchovný Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR Ján Paciga, duchovný Vikariátu
MV SR Marcel Senderák a Slovo Božie kázal riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej
služby MV SR Milan Petrula.
51. 15. 11. 2015 pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd inicioval
ÚEPS MV SR s podporou bardejovského cirkevného zboru a za aktívnej účasti všetkých
zložiek Integrovaného záchranného systému pietnu spomienku v evanjelickom kostole
Cyrila a Metoda v Bardejove. Na pobožnosti sa prihovoril sa Ján Velebír, senior Šarišskozemplínskeho seniorátu a zborový farár ECAV v Bardejove a policajný duchovný mjr.
Matúš Vongrej v kázni slova Božieho vysvetlil, že tragické následky dopravných nehôd

sa dotýkajú dnes všetkých. Pripomenul, že naša smrť, keď nastane, je stretnutím s
Bohom, preto by sme ako kresťania mali myslieť aj na život vo večnosti. Obecenstvo
v hojnom zastúpení funkcionárov PZ okresov i krajov Východného Slovenska vzdalo po
prečítaní smutnej štatistiky obetí dopravných nehôd úctu zosnulým a v modlitbách
mysleli aj na mnohých ťažko zranených, z ktorých mnohí majú trvalé následky.
Nepriaznivá štatistika dopravných nehôd varuje, veď najmä v Prešovskom kraji značne
stúpli počty usmrtených oproti minulému roku.
52. 15. 11. 2015 sa v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši konala celoslovenská
spomienka na obete dopravných nehôd. Na evanjelických službách Božích sa v tretiu
novembrovú nedeľu zúčastnilo mnoho významných hostí z radov policajtov, hasičov,
záchranárov, predstaviteľov samosprávy ako aj širokej verejnosti. Počas pobožnosti bola
daná možnosť pre duchovných ÚEPS MV SR, ako aj predstaviteľov a príslušníkov
záchranárskych a ozbrojených zborov MV SR formou piety vyjadriť žiaľ nad obeťami
dopravných nehôd i solidaritu s poškodenými a rodinami zosnulých spoluobyvateľov.
Rečníci vyslovili prianie, aby obetí na cestách bolo čo najmenej. Slovo Božie kázal
riaditeľ ÚEPS MV SR pplk. Milan Petrula.
53. 15. 11. 2015 v rámci Trnavského kraja sa spomienka na obete dopravných nehôd konala
v evanjelickom kostole v Senici. V ňom si spoločne funkcionári policajného zboru
s veriacimi pripomenuli krehkosť a zraniteľnosť ľudského života, ktorý tak často vyhasne
veľmi nečakane „na ceste“ do určitého cieľa. V príhovoroch aj v kázni Božieho slova
bolo hlavnou myšlienkou pamätať , že život treba žiť v perspektíve večnosti. Potom
prišli na rad výzvy. Riaditeľ OR HaZZ kpt. Ing. Milan Černák vyzval prítomných k
opatrnosti a ohľaduplnosti voči iným na cestách. Prítomným sa prihovoril aj npor. Mgr.
Ľuboslav Farkaš – duchovný HaZZ, ktorý z osobnej skúsenosti uviedol, ako často sa
stretáva s ľahostajnosťou ľudí pri dopravnej nehode. Preto prítomných konkrétne
povzbudil, aby neboli ľahostajní, ale aby dokázali zastaviť a zistiť čo sa stalo, či netreba
zavolať pomoc.
54. 19. 11. 2015 sa konal Druhý ročník dvojdňového jesenného stretnutia pracovníkov
a sympatizantov ekumenickej pastoračnej služby. Otvorila ho prednáška dekana
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Bratislava doc. Ľubomíra Batku, PhD.
v misijnom zariadení ECAV vo Svätom Jure. Témou bola Utečenecká kríza a evanjelická
sociálna náuka. Účastníci stretnutia diskutovali v prítomnosti brigádneho generála
Daniela Zmeka, náčelníka štábu pre podporu operácií Generálneho štábu OS SR,
o ľudskom prístupe k utečencom v kontexte aktuálneho vývoja kolektívnej bezpečnosti v
Európe.
55. 29. 11. 2015, v prvú adventnú nedeľu, mali v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v
Ružomberku ekumenickú bohoslužbu. Tým aj veriaci v ústavnom zariadení nábožne
vstúpili do nového cirkevného roka sprevádzaní Božím slovom, modlitbami a spevom
piesní. Väzenský duchovný EPS npor. Ľubomír Kordoš priblížil zhromaždením
prítomným históriu a symboliku adventného venca. Veniec, na ktorom zapáli prvú sviecu,
požehnal väzenský kaplán katolíckej duchovnej služby kpt. PaedDr. Peter Halkoci.
56. 6. 12. 2015 zavítal do priestorov kaplnky svätého archanjela Michala na veliteľstve
vzdušných síl vo Zvolene svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Je už tradíciou, že
Mikuláš každoročne zavíta medzi veľké a malé deti, aby ich svojou prítomnosťou potešil.
Ešte predtým, ako prišiel, si však nedočkavé deti vypočuli z úst tety Majky príbeh o
svätom Mikulášovi a adventnom čase. A potom sa spoločne spevom snažili privolať
Mikuláša. Podarilo sa a do kaplnky vstúpil Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Nedočkavé

očká našich ratolestí upreli svoj pohľad už len na jednu osobu a úpenlivo čakali, kedy
prídu na rad, aby sa mohli pred Mikulášom pochváliť peknou básničkou, pesničkou, alebo
si len užívať nezvyčajnú chvíľu v jeho blízkosti.
57. 14. – 22. 12. 2015 vykonal riaditeľ Úradu EPS OS SR kpt. Vladimír Varga pastoračnú
návštevu jednotky SLOVCON spojenú s bohoslužobnou činnosťou vo vojenskej operácii
OSN UNFICYP na Cypre. Slovenský kontingent tam v počte niekoľko desiatok
príslušníkov OS SR plní úlohy v priestore operačnej zodpovednosti Sektoru 4, ako i úlohy
pre potreby velenia vojenskej operácie UNFICYP vyplývajúce z jej mandátu a poslania,
čím prispieva zabráneniu obnovenia bojov medzi gréckymi a tureckými obyvateľmi
Cypru. Dňa 19. decembra, pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša riaditeľ Úradu EPS OS SR
v nárazníkovej zóne v chráme sv. Neofyta za hojnej účasti príslušníkov SLOVCON-u a
SRBCON-u liturgoval bohoslužbu podľa juliánskeho kalendára, ktorý sa vo východných
cirkvách teší veľkej úcte. Riaditeľ Ú EPS OS SR sa stretol aj s metropolitom Vasiliom,
ktorý vyzdvihol pôsobenie našich príslušníkov v operácii UNFICYP na Cypre a teší sa na
ďalšiu spoluprácu s našimi príslušníkmi.
Na tomto mieste boli spomenuté len podujatia, o ktorých malo Ústredie prostredníctvom
podaných informácii známosť. Okrem nich duchovní EPS pôsobili vo svojich miestnych zboroch
a náboženských obciach podľa potrieb vysielajúcich cirkví.

4.5. 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. Ústredie realisticky posúdilo schopnosť realizovať
plány EPS v podmienkach súčasných ekonomických obmedzení. Náklady na činnosť za rok 2015
celkom 164 492 €, 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 2015.
Na základe správcom rozpočtovej kapitoly MO SR vydaného Rozpisu ukazovateľov
rozpočtu na rok 2015 č. SEEK-1-16/2015-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 197 877,- € v kategórii bežných výdavkov, z toho:
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 89 849 €
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
33 596 €
630 –Tovary a služby
60 408 €
640 –Bežné transfery
8 024 €

Z toho v programe 05T Oficiálna rozvojová pomoc, podprogram 05TOB
630 –Bežné transfery
6 000 €
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.: SEEK74-193/2014. Rozpočtovými opatreniami uvedenými v bode 1.1.3, boli záväzné ukazovatele
v priebehu roka znížené na konečných 164 492,- €, z toho v programe 096 - 158 492,- €
a v programe 05T – 6000,- €.
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 15 rozpočtových opatrení,
z toho 8 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/ORL-2015/02 – rozpis záväzných ukazovateľov na základe spisu č.p.: SEEK49-1/2015 – zosúladenie rozdielov medzi verziou 3 a 4 v IIS MO SR,
- RO02-49/001-2015/06 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-28-42/2015 z dôvodu
povolenia prekročiť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2015, schválené pre
kapitolu MO SR Z. č. 385/2014 o štátnom rozpočte na rok 2015 (úprava platových taríf
zamestnancov od 1.1.2015 o 1,5%, od 1.7.2015 o 1%),
- RO02-49/002-2015/10 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-49-209/2015 z dôvodu
zníženia bežných výdavkov v kat. 610 a 620 na základe mzdovej inventúry,
- RO02-49/004-2015/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-49-299/2015 z dôvodu
z dôvodu zníženia bežných výdavkov v kat. 610, 620 a 640 na základe mzdovej
inventúry,
- RO02-49/005-2015/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-49-307/2015 z dôvodu
predloženia voľných zdrojov v kategórii 630 a 640,
- RO02-49/006-2015/12 – realizované na základe spisu č.p.: SEEK-49-318/2015 z dôvodu
predloženia voľných zdrojov v kategórii 630,
- VRO02-49/001-2015/02, VRO02-49/002-2015/04, VRO02-49/003-2015/08, VRO0249/004-2015/10, VRO02-49/005-2015/10, VRO02-49/006-2015/11, VRO02-49/0072015/12 a VRO02-49/008-2015/12- 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
Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie % čerpania Pozn.
Výdavky spolu
191 877
158 492 158 073,20
99,74%
Bežné výdavky
610
89 849
80 521 80 518,06
99,99%
620
33 596
30 699 30 688,97
99,97%
630
60 408
39 855 39 451,07
99,98%
640
8 024
7 417
7 415,10
99,97%
Kapitálové výdavky
Program 05TOB
Výdavky spolu
6 000
6 000
6 000
100%
630
6 000
6 000
6 000
100%
Celkové čerpanie k 30.12. 2015 bolo v programe 096 - 99,74 %
Celkové percento čerpania k schválenému pôvodnému rozpočtu by bolo 82,38 %. v kategórii 610
–89,61 %, 620 – 91,38 %, 630 – 65,30 %, 640 – 92,41 %.
Výdavky na zahraničné aktivity – zahraničné služobné cesty RPP 631002 boli čerpané vo výške
6 753,18 €.
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. 2015 bolo v programe 05TOB - 100 %
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnené dobrým spôsobom.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 Organizačná štruktúra Ústredia k 31.12.2015

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 2015 boli tabuľkové miesta obsadené takto:
Generálny duchovný:
plk. Mgr. Marian Bodolló
- Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
Kancelária Ústredia:
- Dekan – riaditeľ kancelárie: kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok
- Samostatný referent: Ivica Kujanová

Správa Ústredia:
- Riaditeľ správy : Ing. Milan Gajdoš
- Odborný referent: Filip Chyba
- Samostatný referent - vodič: Ján Benka
Aktuálna obsadenosť miest duchovných v služobnom pomere :
Ústredie:
plk. Mgr. Marian Bodolló, generálny duchovný Ústredia, Bratislava
kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok, dekan-riaditeľ kancelárie Ústredia, Bratislava
Ozbrojené sily SR:
kpt. Mgr. Vladimír Varga, riaditeľ – Úrad ekumenickej pastoračnej služby OS SR Bratislava
mjr. Mgr. Marek Ignacik, PhD, dekan - Veliteľstvo vzdušných síl OS SR Zvolen,
por. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD, dekan – Veliteľstvo pozemných síl OS SR Trenčín
kpt. Mgr. Viktor Sabo, starší kaplán - Akadémia ozbrojených síl M.R. Štefánika, Liptovský
Mikuláš,
npor. Mgr. Peter Dragijský, starší kaplán – 12. mechanizovaný prápor Nitra
npor. Mgr. Simon Czap, starší kaplán - Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce,
por. Mgr. Vlasta Kovaľová, starší kaplán - Prápor logistickej podpory Prešov (materská
dovolenka)
Ministerstvo vnútra SR:
pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ, Úrad EPS MV SR, Bratislava,
mjr. Mgr. Ján Paciga PhD, duchovný - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský
Mikuláš,
mjr. Mgr. Matúš Vongrej, duchovný - Krajské riaditeľstvo PZ Prešov,
kpt. Mgr. Jana Tabačková, duchovná - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košice,
kpt. Mgr. Alžbeta Lucskayová, duchovná - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Lučenec
npor. Mgr. Júlia Štofanová, duchovná - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Senica
Zbor väzenskej a justičnej stráže:
mjr. Mgr. Ján Šefčík, riaditeľ, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Bratislava
kpt. Mgr. Milan Graus, väzenský pastor, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia
slobody Nitra
npor. Mgr. Stanislav Depta, väzenský pastor, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu
odňatia slobody Košice
npor. Mgr. Ľubomír Kordoš, väzenský pastor, Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Ružomberok

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

2015
Plán
Skut
Plán
Skut

2263
4462
122
194

Plán

1

Skut

2

Plán

12

Skut
Plán
Skut
Plán
Skut

24
146
157
2544
4839

V porovnaní s plánom duchovno-pastoračných aktivít na roky 2014-2016 došlo v roku 2015
naplneniu všetkých stanovených cieľov. Nastalo výrazné posilnenie pastoračnej činnosti –
čo zahŕňa výkon liturgických obradov, vierouky, mravouky a pastoračných rozhovorov.
Zároveň sa rozvíja aj sociálna a charitatívna činnosť duchovných, ktorí sa angažujú v práci
s deťmi, sociálne slabšími rodinami a charitatívnej pomoci. K naplneniu stanovených
cieľov pomohla aj skutočnosť, že v roku 2015 začali svoju službu noví duchovní EPS a fakt,
že duchovní už majú rozvinuté zázemie v miestach svojho pôsobenia.

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, Ústav pre vzťahy štátu a
cirkví,
– rezort Ministerstva zahraničných vecí SR – ústredný orgán štátnej správy,
– Kancelária prezidenta SR – Vojenská kancelária prezidenta SR,
– Úrad vlády SR – ústredný orgán štátnej správy, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,
– Ekumenická rada cirkví na Slovensku – spoločenstvo 11 registrovaných cirkví
a náboženských spoločností zúčastnených na dohode,
– daňové úrady, sociálne poisťovne, zdravotné poisťovne
Primárny výstup z činnosti Ústredia je poskytovanie pastoračnej starostlivosti veriacim
registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti zúčastnených na Dohode medzi Slovenskou
republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej

služby ich veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky vo
všetkých jej formách.
Sekundárnym výstupom sú odborné stanoviská a podkladové materiály, návrhy príhovorov a
prejavov, podklady k tvorbe symboliky OS a OZ SR, publikačná činnosť, štatistické informácie,
odborné poradenstvo, referáty, prednášky, 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 2015 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 2015 sa uskutoční dňa12.5.2016 o 09:00 hod. v priestoroch spoločnej
zasadacej miestnosti – prízemie vpravo, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava III

V Bratislave 29. apríla 2016

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

