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Predkladacia správa
Materiál sa predkladá na rokovanie podľa Plánu práce kolégia ministra obrany Slovenskej
republiky na rok 2020.
Predkladaný materiál „Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok
2019“ vypracovala Vojenská polícia. Pri jeho spracovaní sa vychádzalo z vlastných poznatkov
Vojenskej polície. Použité štatistické údaje vychádzajú z evidencie trestných činov evidovaných
Vojenskou políciou získaných z výstupov automatizovaného informačného systému „Informačný
systém policajného výkonu“.
Cieľom materiálu je oboznámiť hlavných funkcionárov rezortu ministerstva obrany so
stavom trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany v roku 2019.
Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 2019 bude v mesiaci
jún 2020 predložené na prerokovanie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť v súlade
s jeho uznesením č. 177 zo 4. mája 2000.
Cieľom materiálu je informovať členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
obranu a bezpečnosť o stave a vývoji trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany v roku 2019.
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Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 2019
1. Trestná činnosť v rezorte ministerstva obrany v roku 2019
1.1. Celkový počet trestných činov zaevidovaných Vojenskou políciou
V roku 2019 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkovo 136
trestných činov1 (z toho doposiaľ preukázaných 23 trestných činov, 38 podozrení z trestného
činu odovzdaných veliteľským orgánom na priestupok a disciplinárne konanie, v 34 prípadoch
nebolo preukázané protiprávne konanie a 41 podozrení z trestného činu bolo doposiaľ
neukončených). V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 27 trestných činov menej, čo je
pokles o 16,6 %. Z celkového počtu bolo zaevidovaných 30 vojenských trestných činov, 27
ostatných trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby a 79 trestných činov
spáchaných mimo výkonu štátnej služby. (Graf č. 1)
1.1.1. Štruktúra vojenských trestných činov
V roku 2019 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 30
vojenských trestných činov.
Najčastejšie sa vyskytujúcimi vojenskými trestnými činmi boli v počte 7 prečin
porušovania povinností dozornej služby (§ 408 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov (ďalej len „T.z.“)) a prečin porušovania služobných povinností (§ 411 T.z.),
nasledovalo 6 prečinov vyhýbania sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby (§ 401
T.z.), 5 prečinov neuposlúchnutia rozkazu (§ 393 a § 394 T.z.) a 3 prečiny porušovania povinností
strážnej služby (§ 407 T.z.). Najmenej v počte 1 bol zaevidovaný prečin porušovania práv
a chránených záujmov vojakov (§ 400 T.z.) a prečin urážky medzi vojakmi (§ 396 T.z.).
(Graf č. 2)
Najviac vojenských trestných činov Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov2
pozemných síl v počte 15 trestných činov, za ktorými nasledovali príslušníci vzdušných síl s
počtom 5 trestných činov a 3 trestné činy boli zaevidované u príslušníkov Ministerstva obrany
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“). U príslušníkov v zahraničných
operáciách ako aj u príslušníkov útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu
bol zaevidovaný 1 trestný čin. Neznáma osoba spáchala 5 trestných činov. (Graf č. 2)
Najviac vojenských trestných činov Vojenská polícia zaevidovala v posádke Zvolen
v počte 5 trestných činov. Nasledujú posádky Prešov a Žilina s počtom 4 trestné činy a posádka
Malacky s počtom 3 trestné činy. V posádkach Hlohovec, Trenčín, Ružomberok, Rožňava
Michalovce a Nitra boli spáchané 2 trestné činy. Najmenej 1 trestný čin bol spáchaný v posádke
Pod pojmom „trestné činy“ sa ďalej myslia všetky podozrenia zo spáchanie trestných činov vrátane preukázaných
trestných činov
2 Pod pojmom „príslušník“ sa ďalej myslia všetci zamestnanci rezortu ministerstva obrany
1

3

Bratislava a taktiež aj mimo územia Slovenskej republiky bol spáchaný 1 trestný čin. (Cyprus).
(Graf č. 3)
V porovnaní s rokom 2018 (46 trestných činov) je to menej o 16 trestných činov, čo je
pokles o 34,8 %. Výrazný pokles o 12 trestných činov bol zaevidovaný u príslušníkov pozemných
síl.
1.1.2. Štruktúra ostatných trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby
V roku 2019 Vojenská polícia zaevidovala v rezorte ministerstva obrany 27 ostatných
trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby.
Prevažoval najviac prečin ohovárania (§ 373 T.z.) v počte 5 a prečiny krádeže (§ 212
T.z.) a ublíženia na zdraví (§ 155-§ 158 T.z.) v počte 4. Ďalej boli zaevidované 2 prečiny
subvenčného podvodu (§ 225 T.z.), podvodu ( § 221 T.z.) a usmrtenia (§ 149 T.z). Po 1 boli
zaevidované prečiny nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (§ 171 T.z.), porušovanie tajomstva
prepravovaných správ (§ 196 T.z.), poškodzovanie cudzích práv (§ 209 T.z. účinného v čase
spáchania skutku), neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla (§ 216 T.z.), nebezpečné
vyhrážanie (§ 360 T.z.), výtržníctvo (§ 364 T.z.), neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
(§ 374 T.z.) a poškodzovanie cudzích práv (§ 375 T.z.). (Graf č. 4)
Najviac ostatných trestných činov počas výkonu štátnej služby Vojenská polícia
zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 5 trestných činov. Nasledovali príslušníci
ministerstva obrany v počte 4 trestné činy, príslušníci útvarov a zariadení priamo podriadených
generálnemu štábu v počte 3 trestné činy a najmenej 1 trestný čin bol zaevidovaný u príslušníkov
vzdušných síl. Neznáma osoba spáchala 14 trestných činov. (Graf č. 4)
Najviac ostatných trestných činov počas výkonu štátnej služby Vojenská polícia
zaevidovala v posádke Martin v počte 6 trestných činov. Nasleduje posádka Zvolen s počtom 4
trestné činy a posádky Bratislava a Ružomberok s počtom 3 trestné činy. V posádke Nitra boli
zaevidované 2 trestné činy. Najmenej 1 trestný čin bol spáchaný v posádkach, Žilina, Hlohovec,
Levice, Malacky, Michalovce, Prešov, Trenčín a Rožňava ako aj mimo územia Slovenskej
republiky (Cyprus). (Graf č. 5)
V porovnaní s rokom 2018 (44 trestných činov), je to menej o 17 ostatných trestných
činov spáchaných počas výkonu štátnej služby, čo je pokles o 38,6 %.
Vojenská polícia v roku 2019 zaevidovala 57 trestných činov spáchaných príslušníkmi
rezortu ministerstva obrany počas výkonu štátnej služby, teda u vojenských trestných činov
a ostatných trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby, čo je v porovnaní s rokom
2018, kedy bolo zaevidovaných 90 trestných činov, menej o 33 trestných činov, čo predstavuje
pokles o 36,7 %.
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1.1.3. Štruktúra ostatných trestných činov spáchaných mimo výkon štátnej služby
V roku 2019 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala 79 trestných
činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby.
Z toho najviac v počte 12 bolo spáchaných prečinov nebezpečného vyhrážania (§ 360
T.z.) a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (§ 289 T.z.). Druhým najčastejšie sa
vyskytujúcim trestným činom bol prečin ublíženia na zdraví (§ 155-158 T.z.) v počte 8.
Nasledovali prečiny podvodu (§ 221 T.z.) v počte 6 a úverového podvodu (§ 222 T.z.) v počte 5.
V počte 4 boli zaevidované prečiny výtržníctva (§ 364 T.z.) a zanedbania povinnej výživy
(§
207 T.z.). Nasledovali 3 prečiny porušovania domovej slobody (§ 194 T.z.), poškodzovania cudzej
veci (§ 245 T.z.), pytliactva (§ 310 T.z.) a porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu
osobnej povahy(§ 377 T.z.). V počte 2 bol zaevidovaný prečin ohovárania (§ 373 T.z.). Po 1 boli
zaevidované prečiny porušovania ochrany rastlín a živočíchov (§ 305 T.z.), usmrtenia
(§ 149
T.z.), týrania zvierat (§ 378 T.z.), nebezpečného prenasledovania (§ 360a T.z.), neposkytnutia
pomoci (§ 177 T.z.), vydierania (§ 189 T.z.), ohrozovania mravnej výchovy mládeže (§ 211 T.z.),
krádeže (§ 212 T.z.), poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
(§ 288 T.z.), nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami (§ 294 T.z.), krivého
obvinenia (§ 345 T.z.), neoprávneného uskutočňovania stavby (§ 299a T.z.), falšovania
a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej
značky (§ 352 T.z.) a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi (§ 374 T.z.). (Graf č. 6)
Najviac ostatných trestných činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby Vojenská
polícia zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 34 trestných činov. Za ním nasledovali
príslušníci vzdušných síl v počte 19 trestných činov a príslušníci útvarov a zariadení priamo
podriadených generálnemu štábu s počtom 7 trestných činov. U príslušníkov ministerstva
obrany boli zaevidované 4 trestné činy. Neznáma osoba spáchala 8 trestných činov a v 7
prípadoch sa jednalo o civilné osoby. (Graf č. 6)
V porovnaní s rokom 2018 (73 trestných činov) je to viac o 6 trestných činov spáchaných
mimo výkon štátnej služby, čo je nárast o 8,2 %, pričom sa o najväčší nárast jednalo u prečinov
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (§ 289 T.z.) a úverového podvodu (§ 222 T.z.).
Najviac ostatných trestných činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby Vojenská
polícia zaevidovala v posádke Zvolen a Michalovce v počte 14 trestných činov. Nasleduje
posádka Prešov s počtom 10 trestných činov, posádka Trebišov s počtom 7 trestných činov,
posádky Trenčín a Martin s počtom 6 trestných činov. V posádke Ružomberok bolo zaevidovaných
5 trestných činov a v posádke Bratislava to boli 4 trestné činy. V posádkach Hlohovec a Malacky
boli zaevidované po 3 trestné činy a v posádkach Levice a Rožňava po 2 trestné činy. Najmenej
a to 1 trestný čin bol zaevidovaný v posádkach Nitra a Žilina. V Českej republike bol taktiež
spáchaný 1 trestný čin.
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1.2. Trestné činy zaevidované v jednotlivých organizačných súčastiach rezortu
ministerstva obrany v porovnaní s rokom 2018
V roku 2019 najviac trestných činov Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov
pozemných síl v počte 54, čo je pokles o 15 trestných činov (-21,7%), za ktorými nasledujú
príslušníci vzdušných síl v počte 25, čo predstavuje nárast o 5 trestných činov
(+25%), príslušníci ministerstva obrany v počte 11, čo predstavuje pokles o 17 trestných činov
(-60,7%), príslušníci útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu taktiež
v počte 11, čo je pokles o 4 trestné činy (-26,7%). U príslušníkov v zahraničných operáciách bol
zaevidovaný 1 trestný čin, čo predstavuje pokles o 1 trestný čin (-50%). Neznáma osoba spáchala
27 trestných činov, čo je nárast o 3 trestné činy (+12,5%). Civilná osoba spáchala 7 trestných
činov. (Graf č. 7)
V pomere k celkovému počtu príslušníkov jednotlivých organizačných súčastí rezortu
ministerstva obrany k počtu zaevidovaných trestných činov Vojenská polícia zaevidovala najviac
trestných činov u príslušníkov pozemných síl, kde percentuálny podiel je 0,69 %, kde každý 144.
príslušník bol podozrivý zo spáchania trestného činu a najmenej trestných činov Vojenská polícia
zaevidovala u príslušníkov útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu, kde
percentuálny podiel je 0,28 %, kde každý 361. príslušník bol podozrivý zo spáchania trestného
činu. (Graf č. 8)
Vojenská polícia zaznamenala v porovnaní s rokom 2018 pokles trestnej činnosti skoro
u všetkých organizačných súčasti rezortu ministerstva obrany, okrem príslušníkov vzdušných síl,
u ktorých sa jednalo o nárast najmä u prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (§ 289 T.z.).
1.3. Nápad trestnej činnosti v roku 2019 v jednotlivých posádkach rezortu ministerstva
obrany
Najviac trestných činov Vojenská polícia zaevidovala v posádke Zvolen v počte 23
trestných činov. Nasleduje posádka Michalovce s počtom 17 trestných činov, posádka Prešov
s počtom 15 trestných činov, posádka Martin s počtom 12 trestných činov, posádka Ružomberok
s počtom 10 trestných činov, posádka Trenčín s počtom 9 trestných činov, posádka Bratislava
s počtom 8 trestných činov, posádky Malacky a Trebišov s počtom 7 trestných činov, posádky
Hlohovec a Žilina s počtom 6 trestných činov, posádky Nitra a Rožňava s počtom 5 trestných
činov, posádka Levice s počtom 3 trestné činy. V zahraničných operáciách boli zaevidované 2
trestné činy a v Českej republike 1 trestný čin. (Graf č. 9)
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1.3.1. Porovnanie trestnej činnosti v jednotlivých posádkach rezortu ministerstva obrany
s predchádzajúcim rokom
Posádka
Zvolen
Michalovce
Prešov
Martin
Ružomberok
Trenčín
Bratislava
Malacky

Nápad trestných
činov v r. 2019
23
17
15
12
10
9
8
7

Nárast/Pokles
s r. 2018
+4
-9
-5
+2
-1
+1
-15
+1

Posádka
Trebišov
Hlohovec
Žilina
Nitra
Rožňava
Levice
Cyprus
ČR

Nápad trestných
činov v r. 2019
7
6
6
5
5
3
2
1

Nárast/Pokles
s r. 2018
+3
+4
+5
+0
-4
-2
+0
+1

1.4. Majetkove a ekonomické trestné činy v rezorte ministerstva obrany v roku 2019
a ich porovnanie s rokom 2018
1.4.1. Počet majetkových a ekonomických trestných činov zaevidovaných v rezorte
ministerstva obrany podľa jednotlivých súčastí v roku 2019
V roku 2019 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 21
majetkových a 15 ekonomických trestných činov s celkovou výškou škody 106.220,12 €.
Z majetkových trestných činov bolo najviac zaevidovaných 5 prečinov krádeže (§ 212
T.z.) a taktiež 5 prečinov porušovania služobných povinností (§ 411 T.z.).
Z ekonomických trestných činov prevažoval prečin podvodu (§ 221 T.z.) v počte 8
a prečin úverového podvodu (§ 222 T.z.) v počte 5. (Graf č. 10)
Najviac majetkových a ekonomických trestných činov Vojenská polícia zaevidovala
u príslušníkov pozemných síl v počte 15. Za nimi nasledovali príslušníci ministerstva obrany v
počte 4 trestné činy.
Z celkového počtu 36 trestných činov tejto kategórie, spáchali neznáme osoby 9 trestných
činov.
V roku 2019 Vojenská polícia zaevidovala celkom 36 majetkových a ekonomických
trestných činov, čo je nárast o 3 majetkové trestné činy (+ 16,7 %) a pokles o 5 ekonomických
trestných činov (- 25 %).
Vojenská polícia zaznamenala celkovo pokles o 2 trestné činy v zaevidovaných
majetkových a ekonomických trestných činoch spáchaných príslušníkmi rezortu ministerstva
obrany oproti roku 2018. (Graf č. 11)
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1.4.2. Celková výška škody spôsobená trestnými činmi v roku 2019
V roku 2019 bola v rezorte ministerstva obrany v trestnom konaní evidovaná škoda
v celkovej výške 160.038,12 €, čo predstavuje pokles o 63,3 % oproti roku 2018, v ktorom bola
zaevidovaná celková výška škody 435.834 €. (Graf č. 12)
1.4.2.1. Porovnanie škody spôsobenej na majetku rezortu ministerstva obrany a civilnom
majetku
V roku 2019 bola na majetku rezortu ministerstva obrany spôsobená škoda vo výške
147.556,12 €, čo je pokles o 60 % oproti roku 2018 (výška škody 371.806 €) a na civilnom
majetku v celkovej výške 12.482 €, čo predstavuje pokles o 80 % oproti roku 2018 (64.028 €).
(Graf č. 12)
1.5. Osobitne sledované trestné činy zaevidované v roku 2019
V roku 2019 Vojenská polícia zaevidovala v rezorte ministerstva obrany 26 sledovaných
trestných činov v súvislosti s korupciou, extrémizmom, alkoholom, drogami a s usmrtením.
1.5.1. Alkohol
Najviac zaevidovaných trestných činov bolo v súvislosti s požitím alkoholických
nápojov v počte 22 prípadov (nárast o 12 prípadov v porovnaní s rokom 2018), pričom
najčastejšie sa jednalo v 12 prípadoch o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (§
289 T.z.) a v 3 prípadoch o prečin výtržníctva (§ 364 T.z.). (Graf č. 13) (Graf č. 14)
Z toho po 9 trestných činov bolo zaevidovaných u príslušníkov pozemných síl
a príslušníkov vzdušných síl, po 2 trestné činy boli zaevidované u príslušníkov ministerstva
obrany, ako aj u príslušníkov útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu.
1.5.2. Drogová kriminalita
V hodnotenom období bol zaevidovaný 1 prípad podozrenia z drogovej trestnej činnosti,
kde sa jednalo o nájdenie zataveného vrecúška s obsahom bielej neznámej látky, pričom
vykonanou expertízou bolo preukázané že sa nejedná o drogy.
1.5.3. Korupcia
V súvislosti s možným prvkom korupcie nebol zaevidovaný žiadny prípad, v ktorom
by bol preverovaný prvok korupčného konania, nakoľko v daných trestných veciach je vecne
príslušná konať Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru.
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1.5.4. Usmrtenie
V hodnotenom období boli zaevidované 3 prípady, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb
bez cudzieho zavinenia.
1.5.5. Extrémizmus
V hodnotenom období nebol zaevidovaný žiadny trestný čin súvisiaci s extrémizmom.
V tejto oblasti Vojenská polícia spolupracuje najmä s Policajným zborom, Colným riaditeľstvom,
Zborom väzenskej a justičnej stráže a Vojenským spravodajstvom v konkrétnych prípadoch
spoločného záujmu.
2.

Kategórie podozrivých a obvinených z trestnej činnosti

2.1. Prehľad podozrivých podľa organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany
V zaevidovaných 136 trestných činoch v rámci rezortu ministerstva obrany bolo
z jednotlivých súčastí najviac 54 podozrivých osôb v podriadenosti veliteľa pozemných síl, 25
osôb v podriadenosti veliteľa vzdušných síl, 11 osôb z ministerstva obrany, 11 osôb z útvarov
a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu a 1 osoba zo zahraničných operácií.
Neznáma osoba spáchala 27 trestných činov a v 7 prípadoch sa jednalo o civilné osoby.
(Graf č. 15)
2.2. Kategórie podozrivých
Na celkovom počte zaevidovaných trestných vecí v roku 2019 sa podieľalo 82 osôb
z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov (60 %), 19 osôb z hodnostného zboru
dôstojníkov (14 %), 1 zamestnanec (1 %), 7 civilných osôb (5 %) a 27 z kategórie neznáma
osoba (20 %). (Graf č. 16)
2.3. Prehľad obvinených podľa organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany
V roku 2019 bolo Vojenskou políciou v rezorte ministerstva obrany vznesené obvinenie
v 17 prípadoch. Z toho v 10 prípadoch bolo vznesené obvinenie u príslušníkov vzdušných síl,
v 6 prípadoch u príslušníkov pozemných síl a v 1 prípade u príslušníka v útvaroch a zariadeniach
priamo podriadených generálnemu štábu.
Z celkového počtu 17 obvinených bolo v 1 prípade vznesené obvinenie za majetkovú
a ekonomickú trestnú činnosť. Pre porovnanie, v roku 2018 bolo obvinenie vznesené v 24
prípadoch, pričom v 2 prípadoch pre majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť. (Graf č. 17)
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3.

Spôsoby ukončenia a objasnenosť trestných vecí v roku 2019

3.1. Spôsob ukončenia trestných vecí a porovnanie s predchádzajúcim rokom
V roku 2019 Vojenská polícia ukončila 115 trestných činov, z toho bolo 110 trestných
činov z roku 2019 a 5 trestných činov z roku 2018. Pre porovnanie, v roku 2018 Vojenská polícia
ukončila 177 trestných činov.
Spôsob ukončenia
Odovzdanie veci z dôvodu vecnej a miestne príslušnosti PZ SR
Odovzdanie
Odmietnutie
Návrh na podanie obžaloby
Postúpenie
Zastavenie trestného stíhania
Prerušenie trestného stíhania
Odloženie
Podmienečné zastavenie trestného stíhania

§

Počet

197/1,a,b
197/1,d
209/1
214/1
215/1,4
228/1
197/1,c
216/1

27
22
16
15
12
12
6
4
1

Nárast/
Pokles
-35
-11
-1
-2
-5
-4
-2
-2
+0

Najviac trestných činov v počte 27 bolo ukončených odovzdaním Policajnému zboru
SR z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti, čo je pokles o 35 trestných činov v porovnaní s rokom
2018. Návrhom na podanie obžaloby bolo ukončených 15 trestných činov, čo je pokles o 2
trestné činy v porovnaní s rokom 2018. (Graf č. 18)
3.2. Objasnenosť trestnej činnosti v roku 2019 a jej porovnanie s rokom 2018
Vojenská polícia v roku 2019 z celkového počtu 115 ukončených prípadov objasnila 109
prípadov, čo predstavuje objasnenosť 95 %.
V roku 2018 bolo objasnených 169 zo 177 ukončených prípadov, čo predstavuje
objasnenosť taktiež 95 %. Z toho vyplýva, že aj v roku 2019 si Vojenská polícia naďalej udržuje
vysokú objasnenosť prípadov. (Graf č. 19)
4.

Prevencia kriminality v roku 2019

Za účelom zvyšovania právneho vedomia príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej
republiky a zamestnancov rezortu ministerstva obrany Vojenská polícia reflektovala na aktuálne
problémy v rezorte ministerstva obrany publikáciou odborných článkov v rezortnom časopise
Obrana v rubrike „Vaše starosti na našu hlavu“, ktorý je dostupný na adrese
https://www.mosr.sk/obrana/. Za účelom informačno-osvetových aktivít Vojenská polícia
publikovala odborný článok vo Vojenskej osvete Spoločenskovedné semináre 2. časť pod názvom
„Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach Ministerstva obrany
Slovenskej republiky“. S ohľadom na bezpečnostnú situáciu v rezorte ministerstva obrany
Vojenská polícia distribuovala preventívne pomôcky – propagačný materiál zameraný na
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problematiku vedenia motorových vozidiel pod vplyvom alkoholických nápojov a vplyv
návykových látok na profesionálnu kariéru.
V rámci vzdelávania bolo vykonaných spolu 134 preventívnych aktivít v prospech úradov,
útvarov, zariadení a právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu ministerstva obrany
zameraných na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v rezorte ministerstva obrany (prevencia škôd,
ochrana majetku štátu, omamné a psychotropné látky, alkoholizmus, dodržiavanie etického kódexu
profesionálneho vojaka, základné práva a povinnosti profesionálnych vojakov).
V rámci predchádzania protiprávnej činnosti v rezorte ministerstva obrany Vojenská
polícia okrem spomenutých aktivít sa snaží včas odhaliť, prípadne predísť následnému
protiprávnemu konaniu i formou preventívno-bezpečnostných akcií, dopravno-bezpečnostných
akcií a to zameraním sa napr. na kontroly v oblasti požívania alkoholu, drog, dodržiavania
povinností stanovenými vojenskými predpismi napr. v oblasti zabezpečenia ochrany zbraní
a munície, ochrany dôležitých objektov ako aj ďalších oblastí, kde sa predpokladajú vážnejšie
následky v prípade zanedbania si uložených povinností profesionálneho vojaka alebo zamestnanca.
V tomto smere Vojenská polícia tiež úzko spolupracuje aj s Policajným zborom a Mestskou
políciou v rámci súčinnostných akcií.
V priebehu roka 2019 bola Vojenská polícia za účelom plnenia úloh v oblasti prevencie
kriminality (prijímanie preventívnych opatrení, ovplyvňovanie výskytu sociálno-patologických
javov, motívov a príležitostí k páchaniu trestných činov a inej protispoločenskej činnosti)
začlenená do učebných osnov Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika a Základne výcviku
a mobilizačného doplňovania Martin.
V oblasti preventívnej činnosti Vojenská polícia nadviazala spoluprácu so špecialistami
v oblasti prevencie kriminality Vojenskej polície Českej republiky. Pracovné rokovanie bolo
zamerané na zdieľanie metód, pracovných postupov a plánovania vzdelávacích aktivít.
Na úrovni generálneho štábu, veliteľstiev síl a veliteľstiev útvarov boli určení pracovníci
poverení prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti v úradoch, útvaroch
a zariadeniach Ozbrojených síl Slovenskej republiky a boli zriadené komisie pre prevenciu
kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktoré v hodnotenom období pravidelne na svojich
zasadaniach navrhovali a prijímali opatrenia v zmysle aktuálne platnej stratégie, v ktorých
zohľadňovali situáciu na základe vyhodnotenia policajno-bezpečnostnej situácie, ako aj aktuálne
potreby konkrétneho subjektu prevencie kriminality. Do 15 pracovných dní od zasadania komisie
pre prevenciu kriminality predkladali Vojenskej polícii správu o prijatých opatreniach.
V roku 2019 boli v prospech subjektov prevencie kriminality v rezorte ministerstva
obrany vykonané prednášky v oblasti boja proti kriminalite. Tieto boli zamerané aj na výkon štátnej
služby, ako aj na oblasť prevencie v doprave. Vojenská polícia zorganizovala aj aktivity s civilnou
verejnosťou formou rôznych statických a dynamických ukážok činnosti Vojenskej polície a
materiálu s cieľom propagácie Vojenskej polície a ozbrojených síl na verejnosti, ako aj pozitívneho
zvyšovania verejnej mienky obyvateľstva.

11

Záver
Pri spracovaní materiálu sa vychádzalo z poznatkov Vojenskej polície. Použité štatistické
údaje vychádzajú z výstupov automatizovaného informačného systému „Informačný systém
policajného výkonu“, v ktorom sú Vojenskou políciou vedené evidencie trestných činov.
V roku 2019 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkovo 136
trestných činov (z toho doposiaľ preukázaných 23 trestných činov, 38 podozrení z trestného činu
odovzdaných veliteľským orgánom na priestupok a disciplinárne konanie, v 34 prípadoch nebolo
preukázané protiprávne konanie a 41 podozrení z trestného činu bolo doposiaľ neukončených).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 27 trestných činov, čo je pokles o 16,6 %.
Z počtu 136 trestných činov, bolo :
a) 30 vojenských trestných činov, čo predstavuje pokles o 34,8 %. Z týchto trestných činov
prevažoval prečin porušovania povinností dozornej služby (§ 408 T.z.), prečin porušovania
služobných povinností (§ 411 T.z.) a prečin vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu
vojenskej služby (§ 401 a § 402 T.z.). Príčinou páchania týchto trestných činov je snaha sa
vyhnúť náročnejším zamestnaniam a tým si zjednodušiť výkon štátnej služby a neplnenie
si uložených služobných povinností profesionálnymi vojakmi alebo ich porušenie.
b) 27 ostatných trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby, čo predstavuje
pokles o 38,6%. Z týchto trestných činov prevažoval prečin ohovárania (§ 373 T.z.), prečin
krádeže (§ 212 T.z.) a prečin ublíženia na zdraví (§ 155-§ 158 T.z.).
c) 79 trestných činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby, čo predstavuje nárast
o 8,2 %. Z týchto trestných činov prevažoval prečin nebezpečného vyhrážania (§ 360 T.z.),
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (§ 289 T.z.) a prečin ublíženia na zdraví (§ 155 až
§ 158 T.z.). Tieto trestné činy boli spáchané mimo objekty a zariadenia rezortu ministerstva
obrany.
V hodnotenom období Vojenská polícia pri zisťovaní a odhaľovaní trestných činov kládla
dôraz na odhaľovanie skutkov majetkovej a ekonomickej povahy. Bolo zaevidovaných 21
majetkových trestných činov a 15 ekonomických trestných činov.
Z majetkových trestných činov prevažovali prečiny krádeže (§ 212 T.z.) a prečiny
porušovania služobných povinností (§ 411 T.z.). Z ekonomických trestných činov to boli najmä
prečiny podvodu (§ 221 T.z.) a úverového podvodu (§ 222 T.z.).
V roku 2019 bola v rezorte ministerstva obrany v trestnom konaní evidovaná škoda
v celkovej výške 160.038,12 €, čo predstavuje pokles o 63,3 % oproti roku 2018, v ktorom bola
zaevidovaná celková výška škody 435.834 €.
Aj napriek poklesu ekonomickej trestnej činnosti boli v rezorte ministerstva obrany prijaté
určité opatrenia smerujúce k zabráneniu páchania tejto trestnej činnosti, kde pri priznávaní náhrady
cestovných výdavkov na návštevu rodiny bude potrebné posudzovať každú žiadosť
profesionálneho vojaka individuálne, s dôrazom na oprávnenosť nároku na náhradu cestovných
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výdavkov navštevovaných osôb (rodiny) v zmysle § 198 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej
službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prijímať opatrenia na
elimináciu neoprávneného poberania cestovných náhrad, s dôrazom na reálnosť vykonaných ciest
na návštevu rodiny a vykonať poučenie profesionálnych vojakov o podmienkach nároku,
oprávnenosti poberania, spôsobe vykazovania a vyúčtovania cestovných náhrad na návštevu
rodiny.
Vojenská polícia v prípadoch v súvislosti s požitím alkoholických nápojov, tieto vo väčšine
prípadov realizovala v zmysle § 204 Trestného poriadku v takzvanom super rýchlom konaní s
návrhom na podanie obžaloby.
V hodnotenom období Vojenská polícia ukončila 115 trestných činov, z toho bolo 110
trestných činov zaevidovaných v roku 2019 a 5 trestných činov z roku 2018. Najviac trestných
činov v počte 27 bolo ukončených odovzdaním Policajnému zboru SR z dôvodu vecnej
a miestnej príslušnosti, čo je pokles o 35 trestných činov v porovnaní s rokom 2018. Návrhom na
podanie obžaloby bolo ukončených 15 trestných činov, čo je pokles o 2 trestné činy v porovnaní
s rokom 2018.
Vojenská polícia v roku 2019 z celkového počtu 115 ukončených prípadov objasnila 109
prípadov, čo predstavuje objasnenosť 95 %. V roku 2018 bolo objasnených 169 zo 177
ukončených prípadov, čo predstavuje objasnenosť taktiež 95 %. Z toho vyplýva, že aj v roku 2019
si Vojenská polícia naďalej udržuje vysokú objasnenosť prípadov.
Úlohy a opatrenia Vojenskej polície v nasledujúcom období.
V oblasti boja proti osobitne sledovanej trestnej činnosti, najmä korupcie a extrémizmu,
ale aj ostatnej trestnej činnosti Vojenská polícia bude aj v ďalšom období úzko spolupracovať
najmä s Policajným zborom, Colným riaditeľstvom, Kriminálnym úradom finančnej správy,
Zborom väzenskej a justičnej stráže a Vojenským spravodajstvom v konkrétnych prípadoch
spoločného záujmu.
Vojenská polícia má vyčlenených príslušníkov, ktorí boli vyškolení príslušníkmi Odboru
extrémizmu a diváckeho násilia Úradu kriminálnej polície Prezídia policajného zboru Slovenskej
republiky v oblasti prevencie boja proti extrémizmu. Uvedení príslušníci budú získané poznatky
využívať aj v nasledujúcom období v praktickom policajnom výkone, ako aj pri vykonávaní
prednáškovej činnosti v prospech všetkých útvarov a zariadení rezortu ministerstva obrany. Ich
cieľom bude najmä zvyšovať právne vedomie, osvetu, ale aj poukazovať na trestnoprávnu
zodpovednosť za trestnú činnosť súvisiacu s extrémizmom.
Vojenská polícia aj v ďalšom období zameria svoju činnosť na ochranu majetku v správe
rezortu obrany a najmä na zisťovanie, odhaľovanie majetkových a ekonomických trestných činov,
ktoré odčerpávajú finančné prostriedky z rozpočtu rezortu ministerstva obrany. Pravidelným
vyhodnocovaním bezpečnostnej situácie v rezorte ministerstva obrany bude naďalej zisťovať
príčiny a podmienky vzniku páchania trestnej činnosti. V trestnom konaní bude aj naďalej zákonne
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postupovať a efektívne a včasne riešiť trestnú činnosť páchanú príslušníkmi rezortu ministerstva
obrany.
V oblasti prevencie bude Vojenská polícia aj naďalej pokračovať vo svojej prednáškovej
činnosti, publikácii odborných článkov, v zbere a analýze výsledkov prevencie kriminality
jednotlivých subjektov rezortu ministerstva obrany a bude sa zúčastňovať na zasadaniach Rady
vlády pre prevenciu kriminality a zasadaniach Medzirezortného Expertného koordinačného orgánu
pre boj so zločinnosťou, na ktorých Vojenskú políciu zastupuje ako stály člen riaditeľ Vojenskej
polície. Vymenovaní príslušníci Vojenskej polície sa ako členovia budú aj v nasledujúcom období
zúčastňovať rokovaní v Multidisciplinárnych integrovaných skupinách odborníkov v oblasti
prevencie kriminality s následnou realizáciou úloh a opatrení vyplývajúcich z týchto zasadnutí.
V rámci vzájomnej spolupráce s organizačnými zložkami Ministerstva obrany Slovenskej
republiky a Generálnym štábom Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa Vojenská polícia bude
aj naďalej podieľať na tvorbe rôznych nariadení a predpisov na zamedzenie páchania trestnej
činnosti v rezorte ministerstva obrany.
Záverom možno konštatovať, že cieľavedomou činnosťou Vojenskej polície pri plnení
stanovených úloh, sa podarilo splniť hlavný cieľ a to neustále znižovanie kriminality v rezorte
ministerstva obrany.
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Graf č.1
Celkový počet trestných činov v rezorte ministerstva obrany v roku 2019

Graf č.2
Štruktúra vojenských trestných činov
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Graf č.3
Vojenské trestné činy podľa posádok

Graf č.4
Štruktúra ostatných trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby
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Graf č.5
Ostatné trestné činy spáchané počas výkonu štátnej služby podľa posádok

Graf č. 6
Štruktúra ostatných trestných činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby
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Graf č. 7
Trestné činy zaevidované v jednotlivých organizačných súčastiach rezortu
ministerstva obrany

Graf č.8
Nápad trestnej činnosti v roku 2019 v pomere počtu príslušníkov jednotlivých
organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany k počtu zaevidovaných trestných činov
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- počet príslušníkov zložky pripadajúcich na jeden spáchaný trestný čin (každý 144.
príslušník spáchal trestný čin)
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Graf č.9
Nápad trestnej činnosti v roku 2019 a porovnanie s rokom 2018 podľa posádok

Graf č.10
Majetkové a ekonomické trestné činy
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Graf č. 11
Majetkové a ekonomické trestné činy podľa jednotlivých organizačných súčastí

Graf č. 12
Celková výška škody spôsobená trestnými činmi v roku 2019
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Graf č.13
Trestné činy príslušníkov jednotlivých posádok
v súvislosti s požitím alkoholických nápojov.

Graf č.14
Nápad trestnej činnosti v súvislosti s požitím alkoholických nápojov v roku 2019 v pomere
počtu príslušníkov jednotlivých organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany k počtu
zaevidovaných trestných činov
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- počet príslušníkov zložky pripadajúcich na jeden spáchaný trestný čin (každý 428.
príslušník spáchal trestný čin)
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Graf č. 15
Kategórie podozrivých podľa organizačných súčastí

Graf č. 16
Kategórie podozrivých podľa hodnostného zboru
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Graf č.17
Prehľad obvinených podľa organizačných súčastí

Graf č. 18
Spôsob ukončenia trestných vecí a porovnanie s predchádzajúcim rokom
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Graf č. 19
Objasnenosť trestnej činnosti a jej porovnanie s predchádzajúcim rokom
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