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Verejný odpočet bude vykonaný dňa 12. mája 2017 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. ThDr. Marian Bodolló

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

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

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

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

e) sociálna a charitatívna činnosť, ktorá zahŕňa pôsobenie smerom k dlhodobo a ťažko
chorým príslušníkom a zamestnancom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov
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
ministerstvom obrany SR. Po stránke odbornej a metodickej riadi ekumenickú pastoračnú službu
v Ozbrojených silách SR, v rezorte vnútra (MV SR) a Zbore väzenskej a justičnej stráže. Ústredie
je medzirezortná inštitúcia. Pastoračnú službu vykonávajú duchovní z registrovaných cirkví
zúčastnených na Dohode, ktorí sú v služobnom alebo zamestnaneckom pomere v jednotlivých
rezortoch. Služba duchovných je zameraná na uspokojovanie duchovných potrieb príslušníkov
jednotlivých rezortov a ich rodinných príslušníkov.

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

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

rozvíjať solidaritu a dobročinnosť s osobami

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

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE
4.1. Chronologický prehľad aktivít EPS uskutočnených duchovnými EPS v OS
a OZ SR v roku 2016
1. 17. 1. 2016 boli na návšteve v evanjelickom cirkevnom zbore v Senci predstavitelia EPS. V
závere Aliančného modlitebného týždňa 2016 sa zúčastnili liturgického stvárnenia nedeľnej
pobožnosti. Cirkevnému zboru poslúžili kpt. Dávid Vargaeštok z Reformovanej kresťanskej
cirkvi, npor. Peter Dragijský z Apoštolskej cirkvi, Ján Ondrejčin a plk. Marian Bodolló, ktorý
kázal na známy text z Lukášovho evanjelia O márnotratnom synovi. V Kázni na situáciu
kresťanov v dnešnej sekularizovanej spoločnosti, keď sa mnohí z nich, podobne ako mladší syn z
biblického príbehu, rozhodli ísť po ceste bezbrehej slobody vytvoriac si svet bez Boha. Po
službách Božích boli hostia domácimi zboru pozvaní na tradičné pohostenie agapé, kde sa vo
vzájomných rozhovoroch oboznámili s rozličnými podobami kresťanskej misie v našom
cirkevnom a vojenskom prostredí.
2. 18. 1. 2016 vyznamenali Cenou Raoul-a Wallenberg-a v Budapešti okrem iných aj duchovnú
Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Evu Antala, ktorá je dlhoročnou
spolupracovníčkou Ústredia EPS pôsobiacou vo väzniciach. Svoju prácu s väzňami začala v roku
1999 a stála tak pri zrode väzenskej misie. Svoju prácu s odsúdenými vykonáva popri práci
farárky pričom navštevuje nielen väzňov, ale veľký dôraz kladie aj na prácu s ich rodinami.

3. 19. 1. 2016 sa konala v poradí desiata Pietna spomienka na 42 vojakov Ozbrojených síl SR,
ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí vojenského špeciálu An-24 na kopci Borsó v blízkosti
maďarskej obci Hejce. Za ekumenickú pastoračnú službu sa jej zúčastnil 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 zároveň prosbu k
Všemohúcemu, aby naplnil smútiace srdcia pokojom a nádejou, lebo príde deň, keď sa ocitnú
pred Jeho tvárou a Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; ak sa vierou pridržali Jeho
Syna Ježiša Krista. Generálny duchovný ďalej povedal: „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...“.
4. 20. – 21. 1. 2016 sa konalo Odborné zhromaždenie duchovných EPS v Bratislave,
zúčastnení sa venovali vyhodnoteniu svojich duchovno-pastoračných aktivít za rok 2015.
Účastníkom zhromaždenia sa prihovorili prednášatelia z rozličných spoločenstiev a organizácii:
Ing. Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, hovoril o
histórii a postavení židovstva vo svete; plk. PhDr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenského
historického ústavu, predstavil problematiku skúmania a písania článkov o historických
osobnostiach v našom vojenstve. Téme vojenských duchovných v našej novodobej histórii sa vo
svojich príspevkoch venovali aj ďalší odborníci na históriu a vydávanie odborných publikácii ako
PhDr. Daniela Kodajová, PhD., z historického ústavu SAV a Ján Juráš, predseda Spolku Martina
Rázusa, ktorí poukázali na historické osobnosti našich vojenských dejín, v kontexte
pripravovanej konferencie Sláva šľachetným IV.
5. 20. 1. 2016 slávili v katedrále sv. Šebastiána v Bratislave - v Krásňanoch možnosť zjednotenia
kresťanov v rámci Týždňa za jednotu kresťanov. Duchovní EPS i Ordinariátu prosili Boha
o odpustenie i pomoc, aby kresťania našli cestu k sebe pri hľadaní spoločného domova. Na
pobožnosti v ekumenickom duchu zneli modlitby a spevy; Kázeň o Božom stvoriteľskom diele
mal generálny duchovný plk. Marian Bodolló a homíliu Mons. Františka Rábeka, biskupa ordinára o štyroch formách ekumenického spolužitia si viacerí zúčastnení vypočuli na sv. omši,
ktorá nasledovala po ekumenickej pobožnosti. Po pobožnosti bolo pre účastníkov modlitbového
stretnutia pripravené pohostenie na recepcii, konanej k 9. výročiu vzniku Ústredia.
6. 1. 2. 2016 sa v reprezentačných priestoroch Veľvyslanectva SR na Ukrajine konalo oficiálne
odovzdávanie humanitárnej pomoci SR Ukrajine. Podpredseda vlády a minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa v predslove k prijímateľom pomoci vyjadril,
že ide o priateľský postoj Slovenska k svojmu východnému susedovi, ktorému v jeho ťažkej
hospodárskej i bezpečnostnej situácii chce naša krajina pomáhať na ceste k stabilizácii a rozvoju.
Potom minister zahraničia vo forme troch symbolických šekov odovzdal finančný dar 42.400 eur,
predstaviteľom dvoch užhorodských nemocníc a detským sociálnym zariadeniam v IvanoFrankovsku a Luhansku na východe Ukrajiny. Tejto cesty sa zúčastnil jej kancelár Ústredia EPS
Ján Ondrejčin, keďže EPS sa angažuje pri realizácii humanitárnych aktivít našej krajiny v
rozličných krízových oblastiach vo svete a tentoraz pomohlo MZV a EZ SR v nadviazaní
kontaktov s Oblastnou infekčnou klinikou mesta Užhorod a Užhorodským mestským
perinatálnym centrom.

7. 1.-5. 2. 2016 sa uskutočnilo Medzinárodné stretnutie hlavných predstaviteľov vojenských
duchovných služieb (IMCCC - International Military Chief of Chaplains Conference) v Ľubľane,
Slovinsko. Konferencia o Vojenskej intervencii v humanitárnej kríze a úlohe duchovného mala za
cieľ odpovedať na otázku - ako reagovať na utečeneckú krízu a vykonávať pastoračnú
starostlivosť ako medzi vojakmi, tak aj utečencami. Prednášateľmi boli nielen vojaci, ale aj
civilní pracovníci, ktorí aktívne zmierňujú dopad utečeneckej krízy vo svojej krajine. Za Ústredie
EPS sa konferencie zúčastnil generálny duchovný plk. Marian Bodolló.
8. 23. 2. 2016 poručík Simon Czap a čatár Marián Marcin zo Samohybného delostreleckého
oddielu v Michalovciach (shdo) navštívili Evanjelickú špeciálnu základnú školu internátnu pre
hluchoslepé deti a z poverenia veliteľa oddielu podplukovníka Pavla Barančíka jej odovzdali
humanitárnu pomoc pre tamojšie postihnuté deti. Príslušníci shdo vyzbierali túto pomoc, ktorá
zahŕňala rôzne oblečenia, obuv a hračky pre deti tohto špeciálneho zariadenia za čo im riaditeľ
školy PaedDr. Miloš Kollár, PhD. poďakoval a vojakov oboznámil s poslaním ako aj s históriou
školy.
9. 7. 3. - 18. 6. 2016 generálny duchovný absolvoval Vyšší veliteľsko-štábny kurz v Liptovskom
Mikuláši. Keďže v tom čase bude mimo svojho pracoviska, o svojom nástupe na informoval
predsedu ERC v SR.. Na základe dohovoru s ním GD požiadal ERC v SR o súhlas k vymenovaniu
pplk. Mgr. Milana Petrulu, riaditeľa Úradu EPS MV SR, za zástupcu generálneho duchovného počas
jeho neprítomnosti.
10. 16. 3. 2016 si príslušníci Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach uctili
pamiatku vojaka, svojho bývalého kolegu, Tomáša Kardoša. Slávnostným nástupom na nástupišti
oddielu odhalil veliteľ oddielu podplukovník Pavol Barančík pomník. Je vyrezaný zo stromu,
ktorý pochádza z miesta leteckého nešťastia, ktoré sa stalo na vrchu Borsó pri obci Hejce 19.
januára 2006 pri návrate vojenského špeciálu AN-24, kde zahynulo 41 príslušníkov a 1
zamestnanec vojenského kontingentu KFOR v Kosove. Na pietnom akte sa okrem rodičov
zosnulého vojaka a miestnych civilných a vojenských hodnostárov zúčastnil aj veliteľ 2.
mechanizovanej brigády brigádny generál Martin Stoklasa a arcibiskup michalovsko – košickej
pravoslávnej eparchie vladyka Juraj.
11. 8. 4. 2016 sa v Holíči konal futbalový turnaj, v ktorom spoločne súťažili hasičské, ale aj
policajné mužstvá z Trnavského kraja, výcvikového strediska Lešť a susedného Hodonína.
Futbalový turnaj otvoril krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave plk.
JUDr. Vojtech Valkovič. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambala
a okresný riaditeľ Policajného zboru v Skalici plk. Ing. Jozef Obuch. Hráčov pozdravil aj
prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý ako aj kancelár prezidenta HaZZ plk. JUDr.
Stanislav Celleng. Za EPS MV SR pozdravila športové podujatie policajná duchovná kpt. Júlia
Štofanová.
12. 14. 5. 2016 sa kpt. Júlia Štofanová zúčastnila celoslovenského podujatia pod názvom „Deň
hasičov“, ktoré sa konalo na Tyršovom nábreží v Bratislave a počas celého dňa sa ho zúčastnilo
viac ako 10 tisíc návštevníkov. Počas neho hasiči účastníkom prezentovali svoje povolanie a pre
divákov pripravili aj názorné ukážky svojej práce, ako napríklad hasenie požiaru, odstraňovanie
následkov dopravnej nehody, ale aj ukážky leteckej prepravy, pri ktorých spolupracovali všetky
silové zložky.

13. 14. 5. 2016 sa vyššie spomenutá policajná duchovná zúčastnila aj 4. hasičskej púte do
Šaštína, ku Národnej bazilike v Šaštíne –Strážach, aby sa v predvečer svätodušných sviatkov
profesionálni i dobrovoľní hasiči duchovne posilnili a zverili do Božej opatery a vyprosili si
pomoc do ďalšieho obdobia svojej služby.
14. 16. – 19. 5. 2016 sa uskutočnilo duchovno – vzdelávacie stretnutie pracovníkov EPS – tzv.
duchovné cvičenia v Doškoľovacom zariadení OS SR v Ústi nad Priehradou pri Trstenej na
Orave. O vzdelávanie sa pričinili dvaja protestantskí teológovia Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imre
Peres, PhD. a Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD., ktorí sa na tomto stretnutí venovali témam
kresťanskej nádeje, večnosti i pastorálnej starostlivosti o človeka a v diskusných rozhovoroch
podnietili túžbu po duchovnom a osobnom vzdelanostnom raste.
15. 25. - 27. 5. 2016 organizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR
O. ročník vojenského pochodu „Duchovne po stopách hrdinov SNP“. Za výdatnej pomoci zo
strany oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, mestskej a obecnej
samosprávy ako aj obyvateľov miest a obcí sa na trase pochodu konali miestne zhromaždenia pri
pamätníkoch SNP a z 2. svetovej vojny. Cieľom pochodu, ktorému velil generálny duchovný
plk. Marian Bodolló, bolo ľudí spájať v dobrej snahe pokračovať v tradíciách boja za hodnoty,
za ktoré kládli životy vojaci a partizáni na bojiskách počas bojov 2. svetovej vojny. Na pozadí
bojov a udalostí SNP v Malohonte si účastníci spolu s miestnym obyvateľstvom uvedomovali
historický odkaz SNP a zároveň prijímali duchovné impulzy z úst duchovných EPS.
16. 16. – 19. 6. 2016 sa konalo 65. Medzinárodné stretnutie protestantských vojakov
(Rassemblement International Militaire Protestant - RIMP) v Méjannes-Le-Clap v južnom
Francúzsku. Počas štyroch dní stretnutia takmer 400 príslušníkov ozbrojených zložiek z viac ako
desiatky štátov sveta, sa zaoberalo témou „Cudzinci a pútnici na zemi“. Po kázaniach
duchovných, prednáškach a seminároch mali slovenskí účastníci možnosť živo reagovať na
počuté ako aj pohnuté udalosti dnešných dní. Okrem toho mali aj kultúrne a umelecké dojmy z
fakultatívnych výletov do okolitej prírody a starobylých miest s antickými a stredovekými
pamiatkami. Aby to účastníci zo Slovenska, bolo ich 30, všetko stihli vydali sa na cestu už o dva
dni skôr a z južného Francúzska sa vrátili až o dva dni po ukončení stretnutia.
17. 21. 6. – 24. 6. 2016 konali Duchovné cvičenia pravoslávnych vojenských Vladimíra Vargu,
Mareka Ignacika a Simona Czapa, ktoré sa uskutočnili v pravoslávnej cirkevnej obci Ladomirová
a v jeho okolí. Súčasťou duchovných cvičení bola prednáška o. Petra Savčáka na tému „O čom
hovorí východné kresťanské umenie“ ako aj modlitebné spomienky za vojakov, ktorí padli na
tomto území počas bojov Karpatsko-duklianskej operácie a prvej svetovej vojny. Odslúžili za
nich zádušné panychídy pri vojenských pamätníkoch na Dukle, vo Svidníku a blízkom okolí, ako
aj zádušnou svätou liturgiou v kaplnke svätých apoštolom rovných kniežat Vladimíra a Oľgy na
vojenskom cintoríne padlým v 1. svetovej vojne v Ladomirovej.
18. 6. - 8. 7. 2016 sa konali Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe (V. ECD), ktoré
organizovala ECAV na Slovensku. Ústredie EPS na ňom participovalo nielen samotnou účasťou,
ale aj niekoľkými aktivitami: Usporiadalo diskusiu so záujemcami z radov účastníkov 5. ECD o
evanjelizácii medzi príslušníkmi OS a OZ SR; Diskusné fórum „Mužská spiritualita medzi
vojakmi“ a Služby Božie a nočný pochod k pamätníkom. Na polnočných službách Božích

liturgovali duchovní EPS z viacerých zúčastnených cirkví a v kázni slova Božieho generálny
duchovný plk. Marian Bodolló v zmysle biblického textu (Lk 6, 6-11 - Uzdravenie človeka s
vyschnutou rukou) poukázal na tri skupiny mužov a ich možnosti pozitívnej zmeny. Po
pobožnosti sa sprievod asi 70 účastníkov ECD vydal položiť vence a zažaté sviece k pamätníkom
I. svetovej vojny, Komunistického prenasledovania a Holokaustu.
19. 9. - 16. 7. 2016 organizovalo Ústredie EPS spolu s Armádou spásy v SR letný biblický tábor
pre deti vo veku 9-16 rokov v Brezovej pod Bradlom - misijnom stredisku Matejková. Deti mali
pripravený bohatý program, ktorý im, tak veríme, poslúžil nielen k utuženiu ich tela, ale aj ducha.
Tábor začínal rozcvičkou, cez deň boli hry a výlety. Po večeroch si deti vypočuli prednášky o
vzťahoch, autoritách, predsudkoch, nebezpečenstvách astrológie a povier, pokušeniach a vlastnej
identite. V posledný večer bolo vyhodnotenie športovej olympiády a ocenenie víťazných tímov a
jednotlivcov.
20. 10. - 17. 7. 2016 sa vo Veľkom Slavkove konal letný tábor pre deti príslušníkov PZ SR. V
Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichthys sa letného tábora zúčastnilo 33 detí
vo veku 8 až 15 rokov. Starostlivosťou o deti príslušníkov plní EPS MV SR úlohu prinášať
rodinám zamestnancov MV SR ponuku Božej lásky, posilnenie viery a pomoc pri prekonávaní
ťažkých chvíľ života. Na pozadí biblickej témy „Putovanie izraelského národa“ sa deti stali v
krásnom podtatranskom kraji putujúcimi a policajní duchovní sprievodcami na ceste z Egypta až
do Zasľúbenej zeme. Vedúci skupín mali pre deti pripravené každodenné biblické zamyslenia, po
ktorých boli deti oboznámené s Božím pozvaním vykročiť na cestu viery s uistením, že
sprievodcom na nej je Boží Syn, Ježiš Kristus.
21. V čase prázdnin, relaxu, oddychu a dovoleniek v roku 2016 prichádzali deti vojakov
a zamestnancov v skorých ranných hodinách k shdo Michalovce ale aj k 22. mechanizovanému
práporu v Michalovciach. Rodiny vojakov tak využili možnosť dať svoje ratolesti do opatery
organizátorov denného tábora– tzv. stacionára v priestoroch Duklianskych kasárni pod
Hrádkom. Keďže deti sa obmieňali, tábor trval počas obidvoch prázdninových mesiacov.
Garantom tohto projektu bol vojenský duchovný EPS nadporučík Simon Czap. Vďaka podpore
ale poďakovanie patrí aj všetkým príslušníkom Samohybného delostreleckého oddielu, ktorí
venovali časť finančných prostriedkov prostredníctvom Vojenskej podpornej nadácie, ktorá na
zabezpečenie bohatého programu venovala časť finančných prostriedkov získaných z 2%
odvodu daní nadácii. Priam rodičovskú starostlivosť dostali aj menšie deti vďaka slobodníčke
Silvii Slančíkovej a vojačke Gabriele Čerevkovej, ktoré počas štyridsiatych dvoch pracovných
dní privítali 289 detí a boli pripravené denne plniť všetky želania ratolestí rodín profesionálnych
vojakov.
22. 17. - 19. 7. 2016 uskutočnili príslušníci Ozbrojených síl SR na čele s Náčelníkom
Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generálom Milanom Maximom púť na
horu Grabarka v Poľskej republike. Slovenskú delegáciu pozdravil a privítal Náčelník
Generálneho štábu poľských ozbrojených síl generál Mieczysław Gocuł, ktorý sa živo sa
zaujímal o program slovenských vojakov počas medzinárodnej púte na horu Grabarku. Na hore
Grabarka navštívili slovenskí pútnici kláštor, kde ich s históriou a súčasnosťou tohto najväčšieho
pútnického miesta poľskej pravoslávnej cirkvi oboznámil vikár pravoslávneho vojenského
Ordinariátu poľských ozbrojených síl ks. płk. Aleksy Andrejuk. 18. augusta sa po svätej liturgii v
chráme Vzkriesenia Isusa Christa v meste Siemiatycze vydali na trinásťkilometrovú púť, ktorú

slovenskí vojaci prešli spoločne s príslušníkmi poľských, českých, ukrajinských a litevských
ozbrojených síl a zborov. Všetci účastníci sa počas púte striedali pri nesení veľkého dreveného
kríža. Po príchode na horu Grabarku všetkých pútnikov privítal poľský vojenský ordinár – biskup
Juraj, ktorý vysoko ohodnotil účasť slovenských vojakov a ich generála. Nasledovalo osadenie a
posvätenie kríža, na ktorom bol umiestnený aj štítok, ktorý bude všetkým návštevníkom tohto
pútnického miesta pripomínať účasť Náčelníka Generálneho štábu OS SR a slovenských vojakov
na tejto púti.
23. 5.-6. 9. 2016 sa zišlo na svojom jesennom odbornom zhromaždení 20 pracovníkov EPS v
zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v Kováčovej pri Zvolene. Na tomto
zamestnaní zhodnotili svoju doterajšiu činnosť v silových rezortoch štátnej správy a v rozprave
načrtli nové línie pastoračnej starostlivosti o dušu vojaka, policajta a príslušníka ZVJS ako aj
osobám, ktorým bola odňatá osobná sloboda z dôvodov vymedzených zákonom.
V vzdelávateľnej časti programu pozvaní bezpečnostní experti z Policajného zboru oboznámili
duchovných EPS so súčasnou situáciou na poli extrémizmu a chuligánstva na Slovensku.
Úvodom boli oboznámení s legislatívnym rámcom i rôznorodosťou pôsobenia od maskovania
počnúc po otvorenú agresívnu a protispoločenskú činnosti extrémistických skupín. Duchovní
i pracovníci EPS dostali odpovede na svoje otázky o novodobých formách pôsobenia
antidemokratických živlov na Slovensku.
24. 8.-9. 9. 2016 sa generálny duchovný zúčastnil na Synodálnom zhromaždení Ordinariátu,
ktoré sa konalo v priestoroch kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. Generálny
duchovný vysoko ocenil možnosť zdieľať názory svojich kolegov z katolíckej duchovnej služby
na ich činnosť v OS SR a OZ SR, keď historicky prvý krát sa zúčastňoval Synody nielen ako
pozorovateľ, ale vo svojich vstupoch mohol poukazovať na doterajšie pozitívne skúsenosti
a nové možnosti spolupráce Ordinariátu a EPS v našich ozbrojených zložkách. Generálny
duchovný poďakoval za poskytnutý priestor ako aj pozvanie k ďalšej spolupráci Ordinariátu
a EPS.
25. 23. - 25. 9. 2016 sa vedenie Ústredia ako aj prednášatelia z radov duchovných EPS
zúčastnili na vedeckej konferencii Sláva šľachetným IV v Liptovskom Mikuláši. V budove
Mestského úradu odzneli prednášky, ktoré nadväzovali na jednotlivé príspevky v publikácii
Sláva šľachetným IV. Uvádzaná publikácia, ktorá mala podnadpis Osudy kapitánov slovenských
dobrovoľníkov 1848/49 a vojenských duchovných, je kolektívnou monografiou trinástich autorov,
ktorí sa pod odbornou garanciu Historického ústavu SAV zhostili nie len témy Slovenského
povstania v meruôsmych rokoch, ale aj historicky doteraz neprebádaných oblastí vojenského
duchovenstva. Prednášky boli podelené do blokov: Prvý sa niesol v znamení výzvy Ľudovíta
Štúra: „Bojovníci, naša úloha je pekná, veľká, národ z biedy a ničoty vytrhnúť a priviesť ku
slobode.“ Druhý blok mal nadpis prevzatý z výroku Vladimíra Roya: „Zo dňa na deň počujem
rudý smiech smrti“. V treťom odzneli prednášky o pôsobení vojenských duchovných v časoch
druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Na záver podujatia boli v evanjelickom kostole slávnostné
Služby Božie, na ktorých sa okrem domácich veriacich zúčastnila čestná stráž OS SR a početné
publikum z radov ozbrojených zložiek štátu. V kázni slova Božieho generálny duchovný plk.
Marian Bodolló na pozadí biblickej udalosti - zajatia Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade (J 18,
1-10) vyzdvihol vlastnosť, ktorú by mal mať každý muž – odvahu. Len tak bude môcť čeliť
ťažkostiam a odporu, keď v boji za správnu vec, ako v prípade národovcov – za práva svojho
ľudu a spravodlivosť, je treba aj niečo pretrpieť.

26. 23. - 25. 9. 2016 sa konal v poradí už 8. ročník akcie pod názvom Celoslovenský policajný a
hasičský výstup, ktorý pripravil úrad ekumenickej pastoračnej služby pre policajtov, hasičov,
občianskych pracovníkov Ministerstva vnútra SR a ich rodinných príslušníkov. Účastníci si
mohli trasu výstupu vybrať podľa svojich síl a schopností. Najdlhšia merala približne 22 km s
traťovým výškovým prevýšením približne 1470 metrov. Účastníci začínali v Žiarskej doline, aby
sme sa spoločne mohli stretnúť na pietnom mieste – Symbolickom cintoríne obetiam Západných
Tatier, na ktorom zazneli duchovné slová o životnej púti, o životných cestách, po ktorých
kráčame. Modlitbu a požehnanie predniesol riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV
SR. Na cestu sa príslušníci OZ SR vydali s myšlienkami o svojom postavení uprostred Božieho
stvoriteľského diela. Prvú zastávku mali na Žiarskom sedle, kde vznikla skupinová fotka,
zaspievali národnú hymnu a po inštrukciách v sprievode členov dobrovoľnej horskej záchrannej
služby pokračovali vo výstupe. Jedni išli smerom na Baranec, druhí sa vydali na Plačlivô,
Smutné sedlo a niektorí ešte ďalej najnáročnejšou trasou na Baníkov a Žiarsku chatu. Vďaka
Pánu Bohu mali krásny čas, vzácne stretnutia s ľuďmi, ktorých spája nadšenie pre spoznávanie
slovenskej prírody a láska k Božiemu stvoriteľskému dielu. Pritom mohli počúvať Božie slovo,
ktoré má moc meniť ľudské životy k dobrému.
27. 1. - 8. 10. 2016 sa zúčastnili príslušníci z rezortu MV SR cestovateľského seminára
zameraného na spoznávanie práce polície, hasičov i horských záchranárov v Slovinskej
republike. Pod vedením policajných duchovných EPS Milana Petrulu a Jany Tabačkovej sa
oboznamovali s ich duchovnými hodnotami, kultúrnym dedičstvom a prírodnými krásami
Slovinska. „Základný tábor“ mali v kúpeľnom mestečku Moravskych Topliciach, kde sa o nich
postaral miestny evanjelický cirkevný zbor spolu s emeritným biskupom Gejzom Ernišom.
Navštívili tiež Pokljuky a spolu so slovinskou horskou službou urobili aj výstup na národný vrch
Slovinska Triglav v Julských Álpách. Najdôležitou zástavkou bolo oblastné mesto Murska
Sobota, v ktorom slovenská delegácia navštívila najväčší evanjelický zbor v Slovinsku. Miestny
evanjelický farár Leon Novak slovenským návštevníkom vyložil históriu a súčasnosť Slovinskej
evanjelickej cirkvi ako aj postavenie v spoločnosti a prácu cirkevného zboru v tomto meste.
V Murskej Sobote prijal slovenskú delegáciu riaditeľ policajnej správy Murska Sobota, pán
Mag. Damir Ivančić, hlavný veliteľ dobrovoľných hasičov ako aj oblastný riaditeľ hasičskej
správy Murská Sobota. S miestnymi policajnými, hasičskými predstaviteľmi sa oboznámili s
členením a fungovaním policajtov a hasičov v Slovinskua navštívili aj operačné stredisko
tiesňového čísla 112 pre oblasť Murská Sobota.
28. 6. 10. 2016 sa generálny duchovný zúčastnil na pietnych aktoch MO SR na Dukle a počas
Spomienky na obete Karpatsko-duklianskej operácie sa prihovoril prítomným na základe slov
Svätého Písma: „Cez mnohé súženie musíme vojsť do kráľovstva Božieho.“ (Sk 14,22) pričom
vyslovil názor, keď spolu s ozbrojenými silami si aj duchovní uvedomujú, že sa treba pokloniť
tým, ktorí nemysleli len na seba a poďakovať im, že obetovali svoje životy v prospech pokoja
a mieru. A požehnal pamiatku padlých vojakov – osloboditeľov slovami: Nech Pán požehná
spomienku na nich a nech odpočívajú v pokoji!
29. 26. 10. 2016 sa v kaplnke Úradu vlády Slovenskej republiky konali služby Božie, ktoré
viedol duchovný EPS pplk. Milan Petrula. Na túto pobožnosť prišiel predsedajúci biskup
Evanjelickej cirkvi a. v. v Tanzánii a viceprezident Svetového luteránskeho zväzu za oblasť
Afriky, Dr. Alex Gehaz Malasusa, ktorý v tomto čase bol na návšteve Slovenska. Prišiel v

sprievode generálneho biskupa ECAV na Slovensku, Miloša Klátika. Služieb Božích sa zúčastnil
aj generálny duchovný OS a OZ SR a medzi vzácnych hostí patril aj štátny tajomník Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, pán Rudolf Urbanovič.
30. 17. – 21. 10. 2016 sa vo Varšave konalo Medzinárodné stretnutie pravoslávnych vojenských
duchovných, otvoril ho vladyka Jerzy, pravoslávny vojenský ordinár Poľských Ozbrojených síl.
Konferencie sa zúčastnili delegácie z dvanástich krajín. Slovensko reprezentoval major Vladimír
Varga riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby OS SR (ÚEPS), sprevádzal ho nadporučík
Simon Czap starší kaplán Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach. Účastnici sa
venovali nielen hlavnej téme konferencie, ktorá mala názov: „Pravoslávny vojenský duchovný a
migračné problémy“, ale aj prezentácii svojich duchovných služieb v krajinách v ktorých
pôsobia.
31. V októbri 2016 sa konalo významné taktické cvičenie Železničný tunel 2016, ktoré
organizovalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici. Cvičenie malo za
cieľ preveriť schopnosť záchranných zložiek pomôcť obetiam vlakového nešťastia. Viac ako
stovka hasičov, policajtov, záchranárov a figurantov precvičila postupy pri vyslobodzovaní osôb
z vykoľajeného vlaku v železničnom tuneli Jablonica. OR HaZZ v Senici umožnilo aktívnu
účasť duchovnej služby na taktickom cvičení a EPS ako regulárna zložka duchovnej služby bola
prizvaná na zabezpečenie krízovej intervencie pre dvadsať zranených osôb.
32. 7. - 8. 11. 2016 si Ústredie EPS pripomínalo 10. výročie svojej existencie. Slávnosť, začala
v pondelok poobede ďakovnou ekumenickou bohoslužbou vo Veľkom evanjelickom kostole v
Bratislave, pokračovala kultúrnou akadémiou a slávnostnou recepciou v hoteli Tatra. Zúčastnili
sa na nej vysokí cirkevní a štátni predstavitelia, hodnostári, velitelia a riaditelia jednotlivých
oddelení, riaditeľstiev a ústavou, ako aj mnoho radových príslušníkov zo všetkých troch silových
rezortov – ministerstva obrany, vnútra a spravodlivosti. Na podujatí k 10. výročiu vzniku EPS sa
zúčastnili aj účastníci konferencie šéfov protestantských duchovných služieb, ktorá sa ako
Stretnutie Európskych protestantských generálnych duchovných konala na Slovensku z
príležitosti okrúhleho výročia EPS. Na nej zástupcovia z maďarských, dánskych, nemeckých,
francúzskych, slovinských, českých, nórskych, poľských a britských Ozbrojených síl rozoberali
aktuálne problémy duchovnej služby vo svojich krajinách.
33. 6.- 8. 11. 2016 pricestoval na rokovanie s NGŠ generálom Ing. Milanom Maximom,
pravoslávny biskup Ozbrojených síl Poľskej republiky J. P. Jerzy, so svojim sprievodom.
Rokovania sa zúčastnil tiež generálporučík Ing. Pavol Macko, CSc. a pravoslávni duchovní EPS
za účelom výmeny skúseností v oblasti poskytovania duchovnej služby v oboch ozbrojených
silách. Na Slovensku sa poľskí hostia zúčastnili osláv 10. výročia EPS, vykonali krátku zádušnú
panychídu na Slavíne za vojakov padlých v 2. svetovej vojne a svätú liturgiu v chráme svätého
kniežaťa Rastislava spoločne s J. B. Rastislavom, arcibiskupom prešovským, metropolitom
českých krajín a Slovenska a pravoslávnymi duchovnými EPS pri príležitosti sviatku svätého
veľkomučeníka Demetera Solúnskeho.
34. Druhý novembrový víkend sa konal Turnaj bedmintonu. Hasiči a záchranári z Bratislavy a
okolia súťažili v zmiešanej štvorhre. Turnaj mal okrem športového vyžitia aj benefičný účel.
Radosť z hry a utuženie priateľských vzťahov boli umocnené podporou niekoľkých sociálnych
projektov, organizovaných v rámci MV SR. Duchovná služba chváli tento krok HaZZ, ako dobrý

skutok a Súkromnej strednej umeleckej škole animovanej tvorby ďakuje za poskytnutie priestoru
ako všetkým zúčastneným za úžasný športový zážitok.
35. 20. 11. 2016 sa zišli zdravotnícki záchranári, dopravní policajti, hasiči a veriaci na
spomienkových službách Božích v evanjelickom kostole v Poprade- Veľkej. Na pobožnosti si
pripomenuli obete dopravných nehôd. Podujatie zorganizoval Úrad ekumenickej pastoračnej
služby MV SR. Liturgoval domáci farár Jozef Vereščak, a Božie slovo kázal policajný duchovný
mjr. Matúš Vongrej. Zámerom pietnej spomienky ako preventívnej akcie bolo vzdať úctu
všetkým obetiam dopravných nehôd, vyjadriť sústrasť pozostalým, spomenúť si na ťažko
zranených, ktorým nehoda radikálne zmenila životy. Na tejto pietnej spomienke bol zároveň
priestor vyjadriť vďačnosť tým, ktorí sú pripravení rýchlo a profesionálne pri nehodách
zasahovať.
36. 20. 11. 2016 sa veriaci Myjavského seniorátu zišli v Cirkevnom zbore ECAV Vrbovce
spolu s pozvanými hosťami MV SR, aby spomínali na tých, zomreli pri dopravných nehodách.
Pripomenuli si krehkosť a zraniteľnosť ľudského života, ktorý tak často vyhasne veľmi nečakane
„na ceste“ do určitého cieľa. Mnohých zúčastnených sa táto téma osobne dotýkala práve kvôli
tomu, že ich blízky človek, manžel /ka/, súrodenec či rodič odišiel na večnosť práve pri
dopravnej nehode.
37. 1. - 2. 12. 2016 sa v ubytovacom a školiacom stredisku Agapé vo Svätom Jure konalo
adventné stretnutie duchovných EPS s veriacimi a sympatizantmi kresťanskej misie v
ozbrojených silách a ozbrojených zboroch. Účastníkov stretnutia, medzi ktorých zavítal aj
zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR brigádny generál Daniel Zmeko, privítal generálny
duchovný a oboznámil ich s pripraveným programom tohto náučno-spomienkového podujatia.
Hlavným hosťom večera bol doc. Nasir Jalili, vysokoškolský pedagóg pochádzajúci z
Afganistanu, ktorý po štúdiách na Lekárskej fakulte UK v Bratislave zostal ako vedec pracovať
na Slovensku. Ako uznávaný parazitológ hovoril o téme „Parazity a exotické parazity už aj na
Slovensku?“ Poukázal na to, že v dnešnom meniacom sa svete je v našich zemepisných šírkach
veľký pohyb ľudí a zrejmý posun teplotných pásem smerom k pólom, čím sa rýchlo prenášajú i
ohrozenia na choroby spôsobované prispôsobivými parazitmi. Druhý význačný hosť emeritný evanjelický biskup Július Filo, oboznámil účastníkov stretnutia s históriou evanjelikov
vo Svätom Jure ako aj s aktuálnym životom v tomto bývalom kráľovskom meste s vynikajúcou
vinárskou tradíciou.
38. 20. 12. 2016 sa uskutočnila štátna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku a ministra obrany
SR Petra Gajdoša v Bosne a Hercegovine. Návšteva mala popri svojej oficiálnej časti pozdravenie slovenských vojakov pôsobiacich v operácii Európskej únie EUFOR ALTHEA, i
duchovný a humanitárny rozmer. V sprievode najvyšších predstaviteľov brannej moci boli
cirkevní hodnostári: generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš
Klátik a ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, ktorí sa za
našich vojakov pomodlili a požehnali ich. Generálny duchovný plk. Marian Bodolló sprevádzal
humanitárnu pomoc v celkovej hodnote vyše 22 tisíc eur do Bosny a Hercegoviny, aby ju v meste
Foča odovzdal miestnym predstaviteľom Červeného kríža.

4.2. Náklady organizácie
Ústredie v plnej miere uplatňuje Usmernenie MF SR k riadeniu a analýze rizík č.
MF/29671/2005-942 z 15.12.2005 aj v oblasti predchádzaniu nežiaducich dopadov výkonu
neefektívnych alebo neúčelových činností. Ústredie realisticky posúdilo schopnosť realizovať
plány EPS v podmienkach súčasných ekonomických obmedzení. Náklady na činnosť za rok 2016
celkom 193 372 € v programe 096 a 9 996 € v programe 05T0B 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 záväzných
ukazovateľov rozpočtu na rok 2016 č. SEEK-1-16/2016-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: R802840 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch
Slovenskej republiky rozpočet vo výške 214 707 € v kategórii bežných a kapitálových výdavkov,
z toho v programe 096 Obrana (0960104 – ostatná podpora)
610 –Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 94 000 €
620 –Poistné a príspevok do poisťovní
35 402 €
630 –Tovary a služby
43 159 €
640 –Bežné transfery
9 146 €
710 – Obstaranie kapitálových aktív
23 000 €
Z toho v programe 05T Oficiálna rozvojová pomoc (podprogram 05TOB)
630 –Tovary a služby
10 000 €
Zmeny záväzných ukazovateľov boli realizované v súlade s Metodickými pokynmi č.p.: SEEK48-250/2015. Rozpočtovými opatreniami uvedenými v bode 1.1.3, boli záväzné ukazovatele
v priebehu roka zvýšené na konečných 219 094 €.
Celkovo možno hodnotiť, že v rámci možností a úprav rozpočtu organizácia čerpala prostriedky
plynule.
Túto oblasť hodnotím ako splnené dobrým spôsobom.

5.2 Rozpočtové opatrenia
Na základe riadne odôvodnených žiadosti, bolo realizovaných celkom 14 rozpočtových
opatrení, z toho 8 vnútorných rozpočtových opatrení.
a) V zmysle § 16 – 18 zákona č. 523/2004 Z.z. :
- RO02-49/0RL-2016/01 – zosúladenie rozdielov medzi verziou 3 a verziou 5 v IIS MO SR
na základe spisu č.p.: SEEK-78-1/2016,
- RO02-49/001-2016/05 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-38-21/2016 z dôvodu
zvýšenia platov zamestnancov a profesionálnych vojakov v súvislosti s uplatnením §5

zákona 411/2015 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2016 (uprava stupníc platových taríf,
hodnostných platov).
- RO02-49/002-2016/06 - realizované na základe spisu č.p.: SEEK-78-94/2016 z dôvodu
zabezpečenia dofinancovania nákupu osobného automobilu,
- RO02-49/003-2016/11 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-78-217/2016 z dôvodu
úprav platových prostriedkov na základe mzdovej inventúry,
- RO02-49/004-2016/12 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-78-250/2016 z dôvodu
úprav limitov miezd a platov (odmeny),
- RO02-49/005-2016/12 – realizované na základe spisu č.p.: ÚSRK-78-258/2016 z dôvodu
spresnenia potreby a poskytnutia voľných zdrojov
- VRO02-49/001-2016/02, VRO02-49/002-2016/06, VRO02-49/003-2016/10, VRO0249/007-2016/12, VRO02-49/008-2016/12 - 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 v kategórii bežných aj
kapitálových výdavkov.
Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Program 096
Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie
% čerpania Pozn.
Výdavky spolu
204 707
194 124
193 372
99,61%
Bežné výdavky
181 707
170 124
169 372
99,56 %
610
94 000
90 046
90 044
99,99 %
620
35 402
34 093
34 084
99,97%
630
43 159
38 695
37 954
99,98%
640
9 146
7 290
7 290
99,97%
Kapitálové výdavky
23 000
24 000
24 000
100 %
Program 05TOB
Výdavky spolu
630

Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpanie
% čerpania Pozn.
10 000
10 000
9 996
99,96%
10 000
10 000
9996
99,96%

Celkové čerpanie k 30.12. 2016 bolo v programe 096 - 99,61 %
Celkové percento čerpania k schválenému pôvodnému rozpočtu by bolo 94,46 %. v kategórii 610
–95,79 %, 620 – 96,30 %, 630 – 87,93 %, 640 – 79,71 %.

Výdavky na zahraničné aktivity – zahraničné služobné cesty RPP 631002 boli čerpané vo výške
3 481,54 €. Zahraničné aktivity boli prínosom pre nadviazanie vzťahov, rozvíjanie spolupráce a
získavanie skúseností v medzinárodnom prostredí .V neposlednom rade organizácia a účasť
príslušníkov OS SR na stretnutí protestantských vojakov vo Francúzsku bola významnou
vojensko-náboženskou prezentáciou OS SR a Slovenskej republiky.
Celkové čerpanie k 31.12. 2016 program 05TOB - 99,96 %
Celkovo hodnotím túto oblasť ako splnené dobrým spôsobom.
Neboli použité prostriedky,
o ktoré bola rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

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

6.2 Rozmiestnenie duchovných v Ústredí ekumenickej pastoračnej služby v OS
SR a OZ SR
6.2.1. Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR

Štruktúra a pracovné miesta Ústredia sú stanovené tabuľkami počtov č. 100080. Tvoria ho
dve miesta profesionálnych vojakov – vojenských duchovných a päť miest zamestnancov vo
verejnom záujme, v roku 2016 boli tabuľkové miesta obsadené takto:
Generálny duchovný:
plk. ThDr. Marian Bodolló
- Kancelár: Mgr. Ján Ondrejčín
Kancelária Ústredia:
- Dekan – riaditeľ kancelárie: kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok
- Samostatný referent: Ivica Kujanová
Správa Ústredia:
- Riaditeľ správy : Ing. Milan Gajdoš
- Odborný referent: Filip Chyba
- Samostatný referent - vodič: Ján Benka

6.2.2. Úrad ekumenickej pastoračnej služby v OS SR

6.2.3. Úrad ekumenickej pastoračnej služby MV SR

6.2.4. Úrad ekumenickej pastoračnej služby ZVJS

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
V programe 096104 Ostatná podpora
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

2016
Plán
Skut
Plán
Skut

2263
3784
122
139

Plán

1

Skut

1

Plán

12

Skut
Plán
Skut
Plán
Skut

13
146
121
2544
4058

V porovnaní s plánom duchovno-pastoračných aktivít na roky 2014-2016 došlo v roku 2016
k naplneniu stanovených cieľov okrem publikačnej činnosti. Oproti predchádzajúcemu
roku síce poklesli výkony v niektorých oblastiach, čo možno pripísať aj snahe o skvalitnenie
služieb poskytovaných duchovnými. Najvýraznejšou a najsilnejšou oblasťou je pastoračná
činnosť, ktorá zahŕňa výkon liturgických obradov, vierouky, mravouky a pastoračných
rozhovorov. Postupne 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 duchovní už majú rozvinuté zázemie
v miestach svojho pôsobenia.

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

Typ

MJ

Výsledok

Počet

R-2

R-1

R

2014

2015

2016

Plánovaná

áno

áno

áno

Skutočná

áno

áno

áno

Hodnota

Vecné hodnotenie:
Finančné hodnotenie podprogramu O5TOB k 31.12.2016:
Schválený rozpočet:

10 000,00 €

Schválený rozpočet
KoMO:

10 000,00 €

Upravený rozpočet:

10 000,00 €

Čerpanie k 31.12.2016

9995,80 €

% čerpania
k schválenému rozpočtu:
% čerpania
k upravenému rozpočtu:

99,96%
99,96%

Záver: Cieľ je splnený.
Vecné hodnotenie:
MACEDÓNSKO 2016 – humanitárna pomoc v hodnote 49 086,91 EUR
z toho náklady na materiálnu humanitárna pomoc z prostriedkov Ústredia ekumenickej
pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v hodnote 1 587,90 EUR
Realizácia - Za účelom materiálnej humanitárnej pomoci SR pôvodne pre Grécku republiku
(utečenecká kríza) číslo zápisu SKR-COKP2-2016/000365-019 bolo obstarané 300 ks denných
individuálnych hygienických balíčkov (mydlo, sprchovací gél tuba 35 ml, zubná kefka a pasta 50
ml, antiseptický gél 50 ml, vlhčené obrúsky 15/1, leukoplast rýchlo obväz 5/1) z programu
05TOB v hodnote 1587,90 eur. Materiál bol odovzdaný na ďalšiu distribúciu do skladov CO MV
SR v súlade so zápisom z koordinačnej porady.

Na základe rozhodnutia MZVaEU bola materiálna humanitárna pomoc poskytnutá Macedónsku
dňa 19. augusta 2016. Materiálna pomoc SR, o ktorú Macedónsko požiadalo prostredníctvom
Mechanizmu civilnej ochrany EÚ pozostávala z cca 7 ton materiálu – 600 litrov dezinfekčných
prostriedkov, 2000 ks pršiplášťov, 1000 ks uterákov, ďalej stanov, poľných lôžok, spacích vakov,
diek, vodných púmp a individuálnych hygienických balíčkov.
Darca materiálnej pomoci – MV SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ
SR.
Výkonný prvok distribúcie – Riaditeľstvo pre ochranu a záchranu Macedónskej republiky
Šaban Saliu
Spolupráca a súčinnosť – MZV a EZ SR - donáciu v mene SR odovzdal veľvyslanec Martin
Bezák, MV SR
Cieľová skupina – Obyvatelia záplavami postihnutých obcí na severnej periférii Skopje
BOSNA A HERCEGOVINA – humanitárna pomoc SR v hodnote 22 674,20 eur a finančný
dar 5000,- eur, celkom 27 674,20 eur.
z toho náklady na materiálnu humanitárnu pomoc z prostriedkov Ústredia ekumenickej
pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v hodnote 8 407,90 EUR
Realizácia – Na základe žiadosti Červeného kríža z mesta Foča adresovanej veliteľovi EUFOR
LOT – Foča z 28. novembra 2016 a súhlasného stanoviska Ministerstva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR, zvolalo Ministerstvo vnútra SR na deň 1.12.2016 koordinačnú poradu
k možnému poskytnutiu kombinovanej humanitárnej pomoci SR pre Červený kríž z mesta Foča.
Koordinačná porada bola zvolaná v súlade s uznesením vlády SR č. 310 z 12. apríla 2006.
Poskytnutá materiálna pomoc z Ústredia EPS v OS SR a OZ SR – 2 palety oblečenia a hračky
pre deti, oblečenie pre dospelých zo zbierky organizovanej duchovnými EPS v AOS Liptovský
Mikuláš a shdo Michalovce, 700 ks (2 palety) hygienických balíčkov (pracie prášky, mydlá,
sprchové gély, šampóny, dezinfekčné gély, obrúsky) a paleta (210 ks) detských plienok
Poskytnutá materiálna pomoc z MV SR- prikrývky vlnené 420 ks a 200 ks spacích vakov,
zároveň zabezpečuje prepravu materiálu vozidlom do 5,5 t.
Poskytnutá finančná pomoc z MZV a EZ vo výške 5000,- eur. Nakládka humanitárnej pomoci
(HA) v Logistickej základni pre krízové situácie Vajnory Bratislava 16.12.2016 o 07,00 hod,
presun HA 17.12.2016 na trase Bratislava, Gyor, Budapešť, Paks, hraničný prechod
Udvar/Duboševica, Osijek, Dakovo, hraničný prechod Slavonski Brob/Bosanský Brob, Derventa,
Doboj, Zenica, Sarajevo, Foča.
Miesto oficiálneho aktu odovzdania a prevzatia pomoci – Červený kríž Foča, 20.12.2016
oficiálna adresa prijímateľa je Crveni Krst Republike Srpske- Opstinska organizacija Crvenog
Krsta Foca na ul. Jevrejska bb, 73 300 Foca (UTM: 34T CP 2018 1926 alebo v stupňoch N 43
30.286 E 18 46.540)
Darca materiálnej a finančnej pomoci – Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR
a OZ SR, Ministerstvo vnútra SR, MZV a EZ
Výkonný prvok distribúcie – veliteľ LOT B FOCA mjr. Ing. Branislav KRAJČÍK, príslušníci
OS SR LOT Foča, generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló. Za účasti
zástupcu ambasádora p. Boreckého.

Spolupráca a súčinnosť – Ing. Milan Gajdoš, za OS SR – SLOVCON ALTHEA mjr. Ing.
Branislav KRAJČÍK, za MV SR oddelenie humanitárnej pomoci Ing. Zoltán Jasovský, za MZV
a EZ Ing. Darina Kosegiova,
Cieľová skupina – Červený kríž FOČA. Humanitárnu a finančnú pomoc prevezme oficiálne p.
Snežana KOVAČ – sekretary of organization. Materiál určený na pomoc ľuďom v ťažkých
existenčných podmienkach.
http://www.ustreps.sk/navsteva-bosny-a-hercegoviny-mala-vianocny-charakter/

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 2016 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 2016 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 30. apríla 2017

plk. Mgr. Marian Bodolló

generálny duchovný

