PRÁVNY STAV K VYKONÁVANIU DUCHOVNEJ SLUŽBY
KATOLÍCKYMI KŇAZMI ORDINARIÁTU OZBROJENÝCH SÍL
A OZBROJENÝCH ZBOROV SR
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z.z.: „Slovenská
republika, uznávajúc svoju povinnosť zabezpečiť vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú
starostlivosť pre katolíckych veriacich v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru,
Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, (ďalej len "Ozbrojené sily a ozbrojené zbory") a
pre osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, a Svätá stolica, uznávajúc osobitné životné
podmienky a potrebu špecifickej formy duchovnej starostlivosti o príslušníkov Ozbrojených síl a
ozbrojených zborov a o osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu, vychádzajúc zo
Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podpísanou vo Vatikáne 24.
novembra 2000 (ďalej len "Základná zmluva"), dohodli sa takto:“
Čl. 1 ods. 1 Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z.z.: „Svätá
stolica zriadi ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov (ďalej len "ordinariát") pre duchovnú
službu katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a osobám
zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu (ďalej len "duchovná služba").“
Čl. 1 ods. 2 Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z.z.:
“Ordinariát bude podľa kánonického práva a podľa Apoštolskej konštitúcie Spirituali militum
curae postavený na úroveň diecézy a bude zároveň osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl
a ozbrojených zborov. Ordinariát bude mať právnu subjektivitu kánonickú. Ordinariát bude
právnickou osobou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.”
Čl. 1 ods. 3 Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z.z.:
“Činnosť ordinariátu sa bude riadiť kánonickým právom, Apoštolskou konštitúciou Spirituali militum
curae, touto zmluvou a právnymi predpismi Slovenskej republiky.”
Čl. 8 ods. 1 Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 648/2002 Z.z.:
“Činnosť Duchovná služba a vykonávanie náboženských obradov bude súčasťou výkonu služby kňazov
a diakonov ordinariátu.”

Čl.
2
ods.
3
Štatútu Ordinariátu
Ozbrojených
síl
a
ozbrojených zborov
SR (https://www.ordinariat.sk/statut-ordinariatu-ozbrojenych-sil-a-ozbrojenych-zborov-sr/): “Cieľom
Ordinariátu je zabezpečovať poskytovanie duchovnej služby katolíckym veriacim v ozbrojených silách,
ozbrojených zboroch a v záchranných zboroch (hasičský zbor, horská služba) a ich rodinným
príslušníkom. Na základe zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z 21. augusta 2002
Ordinariát zabezpečuje aj poskytovanie duchovnej služby osobám pozbaveným slobody rozhodnutím
štátneho orgánu.”

Čl. 5 ods. 1 Štatútu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: “Ordinariát týmto veriacim
na základe ich osobitných životných podmienok a na základe potreby špecifickej formy duchovnej
starostlivosti zabezpečuje vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivosť v rámci
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského záchranného zboru, Horskej záchrannej
služby a Colnej správy (ďalej len „Ozbrojené sily, ozbrojené zbory a záchranné zbory“) a duchovnú
starostlivosť aj o osoby pozbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu.”
Čl. 22 ods. 2 Štatútu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: “Ordinár ustanovuje
klerikov do služby a úradov v ordinariáte podľa predpisov kánonického práva. Takto ustanovených
klerikov prijíma do služobného pomeru podľa právnych predpisov príslušný služobný nadriadený v
ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch, alebo v záchranných zboroch.”
Čl. 27 ods. 1 Štatútu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: “Právne postavenie
klerikov ordinariátu je garantované predpismi kánonického práva, predpismi Apoštolskej konštitúcie
„Spirituali militum curae“, Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe
katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a právnymi
predpismi Slovenskej republiky, pričom sa absolútne rešpektuje ich osobitný klerický stav.”
Čl. 27 ods. 2 Štatútu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: “Duchovná služba a
vykonávanie náboženských obradov je hlavnou súčasťou služby klerikov ordinariátu.”
Čl. 27 ods. 3 Štatútu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: “Klerici nesmú byť
poverovaní úlohami, ktoré sú nezlučiteľné s výkonom ich služby.”
Čl. 27 ods. 4 Štatútu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: “Klerici Ordinariátu
nesmú mať pridelené služobné zbrane, ani ich nosiť a používať.”
Čl. 31 ods. 1 Štatútu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: “Na vykonávanie
duchovnej služby v Ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a záchranných zboroch, disponujú klerici
ordinariátu pastoračnými miestnosťami na bohoslužobné účely a administratívnymi miestnosťami na
úradné a iné činnosti súvisiace s vykonávaním ich služby v súlade s ustanoveniami zmlúv medzi
Slovenskou republikou a Svätou stolicou.”
Čl. 36 ods. 1 Štatútu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: “Na tento štatút vydaný
Svätou Stolicou nadobudne platnosť 1 mesiac po jeho zverejnení. Nemôže byť zmenený bez jej
súhlasu.”

Čl. 5 odst. 4 písm a) Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu: „V čase núdzového stavu môže prezident na návrh
vlády nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na
pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy”.

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Na účely tohto zákona je mimoriadnou službou vojenská služba vykonávaná v služobnom
pomere, ktorú je v období krízovej situácie1) povinný vykonať vojak mimoriadnej služby uvedený v
písmene e)“.
§ 2 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Na účely tohto zákona je vojakom mimoriadnej služby
1. profesionálny vojak, ktorému bol v období krízovej situácie1) nariadený výkon mimoriadnej
služby,
2. vojak v zálohe povolaný na výkon odbornej prípravy, ktorému bol v období krízovej
situácie1) nariadený výkon mimoriadnej služby,
3. vojak v zálohe povolaný na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie1) po
prezentácii v ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily"),
4. registrovaný občan, ktorý bol v čase vojny4) alebo vojnového stavu5) odvedený a povolaný na
výkon mimoriadnej služby po prezentácii v ozbrojených silách“.
§ 3 ods. 1 Zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky: „Príslušník ozbrojených
síl (ďalej len „vojak") skladá vojenskú prísahu, ktorá znie: „Slávnostne prisahám, že budem verný
Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú
z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem vykonávať vojenské rozkazy.
Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť,
zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som
pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“.
§ 132 ods. 1 Zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Služobná disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, právne záväzné akty Európskej únie, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy a vojenskú prísahu. Služobná disciplína je aj povinnosť dodržiavať vojenské rozkazy,
nariadenia, príkazy a pokyny veliteľov, Etický kódex profesionálneho vojaka, vojenské predpisy,
služobné predpisy a ostatné interné predpisy, s ktorými bol profesionálny vojak riadne oboznámený.”
§ 132 ods. 2 Zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: “Vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz a pokyn nesmú byť vydané v rozpore s
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi,
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vojenskou prísahou, Etickým kódexom
profesionálneho vojaka, vojenskými predpismi, služobnými predpismi a ostatnými internými
predpismi”.
Čl. 2 Etického kódexu profesionálneho vojaka, ktorý podľa § 132 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. o
štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ustanovuje:
„Veliteľ nesmie vyžadovať od podriadených profesionálnych vojakov plnenie úloh, ktoré sú v rozpore s
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi,
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi.“.

§ 132 ods. 4 Zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: “Ak veliteľ trvá na splnení vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu,
musí ho profesionálnemu vojakovi písomne potvrdiť a profesionálny vojak je povinný ho splniť.
Písomné potvrdenie sa nevyžaduje, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.”.
§ 132 ods. 5 Zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: “Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu,
nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok;
túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz,
nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.”

