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Predkladacia správa
Predkladaný materiál ,,Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok
2020“ sa predkladá na rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu
a bezpečnosť v súlade s jeho uznesením č. 177 zo 4. mája 2000.
Materiál „Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 2020“ bol
na 4. zasadnutí kolégia ministra obrany Slovenskej republiky dňa 29. apríla 2021 prerokovaný
a vzatý na vedomie.
Predmetný materiál vypracovala Vojenská polícia na základe vlastných poznatkov a
evidencií Vojenskej polície. Použité štatistické údaje vychádzajú z evidencie trestných činov
evidovaných Vojenskou políciou získaných z výstupov automatizovaného informačného systému
„Informačný systém policajného výkonu“ a Evidenčno-štatistického systému kriminality Prezídia
Policajného zboru SR.
Cieľom materiálu je oboznámiť hlavných funkcionárov rezortu ministerstva obrany a
informovať členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave
a vývoji trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany v roku 2020.
Vzhľadom k skutočnosti, že ide o nelegislatívny faktografický materiál, nebol zaradený
do pripomienkovému konania.
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Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 2020
1. Trestná činnosť v rezorte ministerstva obrany v roku 2020
1.1. Celkový počet trestných vecí1 zaevidovaných Vojenskou políciou
V roku 2020 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 134
trestných vecí. Z uvedeného počtu bolo 27 podozrení z vojenských trestných činov, 44 ostatných
trestných vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby a 63 trestných vecí, ku ktorým došlo
mimo výkonu štátnej služby. V roku 2020 bolo Vojenskou políciou preukázaných celkom 19
trestných činov (18 trestných vecí ukončených návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 ods. 1
zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,TP“) a 1 x
podmienečným zastavením trestného stíhania podľa § 216 ods. 1 TP).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2019, kde bol celkový nápad trestných vecí
evidovaných Vojenskou políciou 136, je nápad trestných vecí Vojenskej polície v roku 2020 o 2
trestné veci menej.
1.1.1. Štruktúra zaevidovaných vojenských trestných vecí
V roku 2020 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 27
podozrení z vojenských trestných činov, uvedených v 11. Hlave osobitnej časti zákona č. 300/2005
Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „TZ“).
Najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi v roku 2020 boli v počte 20 podozrenia z trestného
činu ,,Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby“ podľa §§ 401 – 404
TZ ( predovšetkým neoprávnené čerpanie služobného voľna a plnenie služobných povinnosti pod
vplyvom alkoholu). Ďalšími evidovanými podozreniami boli 2 prípady ,,Porušovanie služobných
povinností“ podľa § 411 TZ, 2 prípady ,,Neuposlúchnutie rozkazu“ podľa § 393 TZ a § 394 TZ,
2 prípady ,,Urážka medzi vojakmi“ podľa § 396 TZ a § 397 TZ a 1 prípad ,,Porušovanie práv
a chránených záujmov vojakov“ podľa § 400 TZ.
Najviac podozrení zo spáchania vojenských trestných činov Vojenská polícia zaevidovala
u príslušníkov pozemných síl v počte 15, za ktorými nasledovali príslušníci vzdušných síl s
počtom 6, v počte 3 príslušníci priamo podriadených útvarov generálneho štábu a príslušník
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len ,,GŠ OSSR“) v počte 1. V
2 evidovaných prípadoch bolo vedené trestné konanie voči neznámej osobe.
V rámci jednotlivých vojenských posádok bolo najviac podozrení zo spáchania
vojenských trestných činov evidovaných zhodne po 6 podozrení v posádke Prešov a Martin.
Ďalej nasleduje posádka Zvolen s počtom 5, Michalovce a Trenčín s počtom 2, posádky
Pod pojmom „trestné veci“ – sa rozumejú zaevidované vyšetrovacie spisy, teda všetky zaevidované podozrenia zo
spáchania trestných činov vrátane preukázaných trestných činov v hodnotenom období
1
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Bratislava, Hlohovec, Nitra, Sereď, Trebišov a Topoľčany s počtom 1 podozrenie z vojenského
trestného činu.
V porovnaní s rokom 2019 kde bolo evidovaných celkom 30 podozrení z vojenských
trestných činov, je v roku 2020 evidovaných menej o 3 podozrenia z vojenských trestných činov,
čo je pokles o 10 %.
1.1.2. Štruktúra zaevidovaných ostatných trestných vecí počas výkonu štátnej služby
V roku 2020 Vojenská polícia zaevidovala v rezorte ministerstva obrany 44 ostatných
trestných vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby.
Z ostatných trestných vecí (t. j. nevojenských trestných vecí) evidovaných počas výkonu
štátnej služby v roku 2020 prevažovalo najviac podozrenie z trestného činu ,,Ohováranie“ podľa
§ 373 TZ v počte 7, nasleduje ,,Poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 245 TZ v počte 5, zhodne v
počte 4 prípady evidujeme trestné činy ,,Porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku“
podľa § 237 TZ a ,,Zneužívanie právomoci verejného činiteľa“ podľa § 326 TZ. Rovnako v
počte 3 prípady evidujeme ,,Subvenčný podvod“ podľa § 225 TZ a ,,Všeobecné ohrozenie“ podľa
§ 285 TZ (poškodenie motorov stíhacích lietadiel MIG-29). Nasledujú v počte 2 evidované prípady
,,Ublíženie na zdraví“ podľa § 158 TZ, ,,Krádež“ podľa § 212 TZ, ,,Neoprávnené používanie
cudzieho motorového vozidla“ podľa § 217 TZ a ,,Nebezpečné vyhrážanie“ podľa § 360 TZ.
Vojenská polícia v hodnotenom období zaevidovala z nevojenských trestných vecí, ku ktorým
došlo počas výkonu štátnej služby v počte 1 prípad ,,Usmrtenie“ podľa § 149 TZ, ,,Ublíženie na
zdraví“ podľa § 157 TZ, ,,Sprenevera“ podľa § 213 TZ, ,,Neoprávnené podnikanie“ podľa §
251 TZ“, ,,Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia“ podľa
§ 288 TZ, ,,Neoprávnené nakladanie s odpadmi“ podľa § 302 TZ, ,,Marenie úlohy verejným
činiteľom“ podľa § 327 TZ, ,,Nebezpečné prenasledovanie“ podľa § 360a TZ, ,,Porušenie
dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy“ podľa § 377 TZ a ,,Založenie,
podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd“
podľa § 421 TZ.
Najviac podozrení zo spáchania ostatných trestných činov, ku ktorým došlo počas
výkonu štátnej služby Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 11
trestných vecí. Nasledovali príslušníci ministerstva obrany v počte 5, vzdušných síl v počte 3,
príslušník útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu a príslušník GŠ OSSR
v počte 1. V 22 trestných veciach bolo vedené trestné konanie voči neznámej osobe a v 1 prípade
bola podozrivá civilná osoba.
Najvyšší počet ostatných trestných vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby
Vojenská polícia zaevidovala v posádkach Bratislava a Zvolen v počte 9. Nasledujú posádky
Hlohovec a Martin s počtom 4. Posádky Michalovce, Prešov a Trenčín v počte 3, posádky Nitra,
Ružomberok, Topoľčany a Trebišov v počte 2 a 1 trestná vec bola zaevidovaná v posádke
Malacky.
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V porovnaní s rokom 2019 (27 trestných vecí), je to nárast o 17 ostatných trestných vecí
ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby, čo je nárast o 63 %.
Vojenská polícia v roku 2020 zaevidovala v rezorte ministerstva obrany celkom 71
trestných vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby, to znamená vojenských trestných
vecí a ostatných trestných vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby, čo je v porovnaní s
rokom 2019, kedy bolo zaevidovaných 57 trestných vecí, viac o 14 trestných vecí, čo predstavuje
nárast o 24,6 %.
1.1.3. Štruktúra zaevidovaných ostatných trestných vecí, ku ktorým došlo mimo výkonu
štátnej služby
V roku 2020 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala 63 ostatných
trestných vecí, ku ktorým došlo mimo výkonu štátnej služby.
Z ostatných trestných vecí evidovaných mimo výkonu štátnej služby bolo najviac
podozrení z trestného činu ,,Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky“ podľa § 289 TZ v počte
13 a ,,Nebezpečné vyhrážanie“ podľa § 360 TZ v počte 12. Ďalším najčastejšie sa vyskytujúcim
podozrením z trestného činu bol ,,Úverový podvod“ podľa § 222 TZ v počte 6 a ,,Ublíženie na
zdraví podľa § 155-158 TZ v počte 5. Nasleduje ,,Krádež“ podľa § 212 TZ v počte 4 a
,,Neoprávnené podnikanie“ podľa § 251 TZ v počte 3. Zhodne v počte 2 prípady evidujeme pri
podozreniach z trestných činov ,,Porušovanie domovej slobody“ podľa § 194 TZ, ,,Ohováranie“
podľa § 373 TZ a ,,Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi“ podľa § 374 TZ. V počte 1
evidujeme podozrenie z trestného činu ,,Usmrtenie“ podľa § 149 TZ, ,,Ochrana súkromia
v obydlí“ podľa § 194a TZ, ,,Porušovanie tajomstva prepravovaných správ“ podľa § 196 TZ,
,,Zanedbanie povinnej výživy“ podľa § 207 TZ, ,,Neoprávnené používanie cudzieho
motorového vozidla“ podľa § 217 TZ, ,,Podvod“ podľa § 221 TZ, ,,Poškodzovanie cudzej veci“
podľa § 245 a § 246 TZ, ,,Marenie výkonu úradného rozhodnutia“ podľa § 348 TZ,
,,Nebezpečné prenasledovanie“ podľa § 360a TZ, ,,Poškodzovanie cudzích práv“ podľa § 376
TZ, ,,Týranie zvierat“ podľa § 378 TZ.
Najviac podozrení zo spáchania ostatných trestných činov, ku ktorým došlo mimo
výkonu štátnej služby Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 25. Za
nimi nasledovali príslušníci ministerstva obrany v počte 10 a príslušníci vzdušných síl v počte 6.
Príslušníci útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu v počte 5, príslušníci
síl pre špeciálne operácie v počte 2 a príslušník GŠ OSSR v počte 1. V 8 trestných veciach bolo
trestné konanie vedené voči neznámej osobe.
V porovnaní s rokom 2019 (79 trestných vecí) je to menej o 16 podozrení z trestného
činu, ku ktorému došlo mimo výkonu štátnej služby, čo je pokles o 20 %. Rovnako, ako
v predchádzajúcom období, aj v roku 2020 prevažovalo podozrenie z trestného činu ,,Ohrozenie
pod vplyvom návykovej látky“ podľa § 289 TZ a podozrenie z trestného činu ,,Nebezpečné
vyhrážanie“ podľa § 360 TZ.
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Najviac podozrení zo spáchania ostatných trestných činov, ku ktorým došlo mimo
výkonu štátnej služby Vojenská polícia zaevidovala v posádke Prešov v počte 14 a v posádke
Bratislava v počte 8. Ďalej nasleduje posádka Ružomberok v počte 6, posádky Hlohovec,
Trenčín, Topoľčany v počte 5, Michalovce a Nitra v počte 4, posádky Martin a Zvolen v počte
3, posádka Malacky v počte 2 a posádky Levice, Sereď, Trebišov a Žilina zhodne v počte 1.
1.2. Trestné veci zaevidované v jednotlivých organizačných súčastiach rezortu
ministerstva obrany v porovnaní s rokom 2019
V roku 2020 najviac podozrení zo spáchania trestného činu Vojenská polícia zaevidovala
u príslušníkov pozemných síl v počte 51, čo je pokles o 3 trestné veci, za ktorými nasledujú
príslušníci ministerstva obrany v počte 16, čo predstavuje nárast o 5, príslušníci vzdušných síl
v počte 15, čo predstavuje pokles o 10, príslušníci útvarov a zariadení priamo podriadených
generálnemu štábu v počte 8, čo je pokles o 3. U príslušníkov v GŠ OSSR boli zaevidované
v počte 3, čo predstavuje nárast o 2 a príslušníci síl pre špeciálne operácie v počte 2 (v roku
2019 ešte netvorili samostatnú organizačnú zložku). Na neznámu osobu bolo vedené trestné
konanie v 32 trestných veciach, čo je nárast o 5 trestných vecí. Civilná osoba bola podozrivá v 7
trestných veciach, čo je totožne ako v roku 2019.
1.3. Nápad trestnej činnosti v roku 2020 v jednotlivých posádkach rezortu ministerstva
obrany
Najviac trestných vecí Vojenská polícia zaevidovala v posádke Prešov v počte 23
a posádke Bratislava v počte 18. Nasleduje posádka Zvolen s počtom 16, posádka Martin
s počtom 13, posádka Hlohovec a Trenčín s počtom 10, posádka Michalovce s počtom 9, posádka
Ružomberok a Topoľčany s počtom 8, posádka Nitra s počtom 7, posádka Trebišov s počtom
4, Malacky s počtom 3, Sereď s počtom 2 a posádky Levice a Žilina s počtom 1.
1.3.1. Porovnanie trestnej činnosti v jednotlivých posádkach rezortu ministerstva obrany
s predchádzajúcim rokom
Posádka
Prešov
Bratislava
Zvolen
Martin
Hlohovec
Trenčín
Michalovce
Ružomberok

Nápad trestných
vecí v r. 2020
23
18
16
13
10
10
9
8

Nárast/Pokles
s r. 2019
(15) + 8
(8) + 10
(23) - 7
(12) + 1
(6) + 4
(9) + 1
(17) - 8
(10) - 2

Posádka
Topoľčany
Nitra
Trebišov
Malacky
Sereď
Levice
Žilina

Nápad trestných
vecí v r. 2020
8
7
4
3
2
1
1

Nárast/Pokles
s r. 2019
(0) + 8
(5) + 2
(7) - 3
(7) - 4
(0) + 2
(3) - 2
(6) - 5

1.4. Majetkove a ekonomické trestné veci v rezorte ministerstva obrany v roku 2020
a ich porovnanie s rokom 2019
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1.4.1. Počet majetkových a ekonomických trestných vecí zaevidovaných v rezorte
ministerstva obrany podľa jednotlivých súčastí v roku 2020
V roku 2020 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 23
majetkových a 17 ekonomických trestných vecí s celkovou výškou škody 5 136 560,93 €.
Z majetkových trestných vecí bolo najviac zaevidovaných 6 podozrení z trestného činu
,,Krádež“ podľa § 212 TZ a 5 podozrení z trestného činu ,,Poškodzovanie cudzej veci“ podľa §
245 TZ.
Z ekonomických trestných vecí prevažovalo podozrenie z trestného činu ,,Úverový
podvod“ podľa § 222 TZ v počte 6 prípadov a podozrenie z trestného činu ,,Neoprávnené
podnikanie“ podľa § 251 TZ v počte 4 prípady.
Najviac podozrení zo spáchania majetkových a ekonomických trestných činov
Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 11. Za nimi nasledovali
príslušníci ministerstva obrany v počte 5. Z celkového počtu 40 trestných vecí tejto kategórie,
bolo v 20 trestných veciach evidovaná ako podozrivá neznáma osoba, čo predstavuje 50 %.
V roku 2020 Vojenská polícia zaevidovala celkom 40 majetkových a ekonomických
trestných vecí, čo je v porovnaní s rokom 2019 (36 trestných vecí) nárast o 4 trestné veci tejto
kategórie. Pri majetkových trestných veciach v roku 2020 evidujeme nárast o 2 trestné veci a pri
ekonomických trestných veciach evidujeme rovnako nárast o 2 trestné veci.
1.4.2. Celková výška škody v roku 2020 zistená v rámci trestného konania
V roku 2020 bola v rezorte ministerstva obrany v trestnom konaní evidovaná škoda
v celkovej výške 7 962 427,85 €, čo predstavuje nárast o 4 875 % oproti roku 2019, v ktorom
bola zaevidovaná celková výška škody 160 038,12 €.
Vo vzťahu k náhrade vzniknutej škody, podľa údajov Sekcie legislatívy a práva MO SR,
neevidujú žiadnu návratnosť finančných prostriedkov rezortu obrany z dôvodu
uplatňovaných náhrad vzniknutej škody.
1.4.2.1. Porovnanie škody spôsobenej na majetku rezortu ministerstva obrany a civilnom
majetku
V roku 2020 bola na majetku rezortu ministerstva obrany spôsobená škoda vo výške
7 915 297 €, čo je nárast o 5 264 % oproti roku 2019 (výška škody 147 556,12 €), kde značný
podiel na výške škody predstavujú prípady poškodených motorov stíhacích lietadiel Mig – 29
a prípady zmlúv so subjektmi hospodárskej mobilizácie ( predmetné veci boli odstúpené na
Policajný zbor SR, kde prebieha vyšetrovanie). Na civilnom majetku evidujeme škodu v celkovej
výške 47 130,85 €, čo predstavuje nárast o 277 % oproti roku 2019 (12 482 €).
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1.5. Osobitne sledované trestné veci zaevidované v roku 2020
V roku 2020 Vojenská polícia zaevidovala v rezorte ministerstva obrany 31 osobitne
sledovaných trestných vecí, zameraných na špecifické ukazovatele trestnej činnosti a vybrané
skutkové podstaty trestných činov, čo je nárast o 5 takýchto trestných vecí oproti
predchádzajúcemu roku, kde bolo evidovaných celkom 26 osobitne sledovaných trestných vecí
(+ 19 %).
1.5.1. Alkohol
V roku 2020 bolo v súvislosti s požitím alkoholických nápojov, resp. pod jeho vplyvom
zaevidovaných celkom 19 trestných vecí, čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles o 3 trestné veci
(- 13,6 %). Najčastejšou vecou bolo podozrenie z trestného činu ,,Ohrozenie pod vplyvom
návykovej látky“ podľa § 289 TZ v počte 13 prípadov. V 1 prípade bola príslušníkom
ozbrojených síl pod vplyvom alkoholu spôsobená dopravná nehoda a rovnako v 1 prípade bolo
voči príslušníkovi ozbrojených síl vedené trestné konanie pre prečin ,,Ublíženie na zdraví“ podľa
§ 156 TZ ktorého sa dopustil pod vplyvom alkoholu.
Z uvedeného počtu 19 trestných vecí, ku ktorým došlo pod vplyvom alkoholu bolo 12
zaevidovaných u príslušníkov pozemných síl, čo je nárast o 3 trestné veci a 3 u príslušníkov
vzdušných síl, čo je pokles o 6 trestných vecí.
1.5.2. Drogová kriminalita
V hodnotenom období nebol zaevidovaný žiaden prípad podozrenia z drogovej trestnej
činnosti.
1.5.3. Korupcia
V roku 2020 Vojenská polícia eviduje 3 prípady s korupčným prvkom. V 2 prípadoch
ide o podozrenie z obzvlášť závažného zločinu ,,Zneužívanie právomoci verejného činiteľa“
podľa § 326 TZ a obzvlášť závažného zločinu ,,Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho
majetku“ podľa § 237 TZ, pri zmluvách uzatvorených medzi MO SR a subjektmi
hospodárskej mobilizácie. V treťom prípade ide o podozrenie z obzvlášť závažného zločinu
,,Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku“ podľa § 237 TZ v súvislosti s
realizáciou rekonštrukcie informačno-bezpečnostného systému v objekte Alekšince v roku 2016.
Vo vyššie uvedených prípadoch mala rezortu obrany vzniknúť celková škoda vo výške 5 054 696
€, čo značne navýšilo aj celkovú škodu rezortu obrany v roku 2020.
Uvedené prípady boli z dôvodu vecnej príslušnosti odstúpené na ďalšie konanie
Policajnému zboru SR, v ktorých naďalej prebieha vyšetrovanie.
1.5.4. Usmrtenie
V hodnotenom období boli Vojenskou políciou zaevidované 2 prípady v súvislosti
s usmrtením osoby. V prvom prípade šlo o nezavinenú dopravnú nehodu príslušníčky pozemných
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síl pri ktorej došlo k usmrteniu cyklistu. Druhý evidovaný prípad bolo úmrtie príslušníka
pozemných síl so zdravotnými komplikáciami počas cvičenia v CV Lešť.
1.5.5. Extrémizmus
Vojenská polícia v roku 2020 zaevidovala 1 trestnú vec súvisiacu s extrémizmom, ktorá
súvisela s tetovaním príslušníka pozemných síl, ktoré malo propagovať hnutie potláčajúce
základné práva a slobody. Predmetné podozrenie bolo z dôvodu vecnej príslušnosti odstúpené na
ďalšie konanie Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru SR.
1.5.6. Environmentálna kriminalita
V roku 2020 Vojenská polícia zaevidovala 1 podozrenie z trestného činu proti životnému
prostrediu a to ,,Neoprávnené nakladanie s odpadmi“ podľa § 302 TZ, ktoré bolo z dôvodu
vecnej príslušnosti odstúpené na Policajný zbor SR.
2.

Kategórie podozrivých a obvinených z trestnej činnosti

2.1. Prehľad podozrivých podľa organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany
Z celkového počtu 134 trestných vecí zaevidovaných Vojenskou políciou bolo
z jednotlivých organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany najviac 51 podozrivých
príslušníkov ozbrojených síl v podriadenosti veliteľa pozemných síl, 16 podozrivých osôb
z ministerstva obrany (12 PrV + 4 zamestnanci), 15 príslušníkov v podriadenosti veliteľa
vzdušných síl, 8 príslušníkov z útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu,
3 príslušníci GŠ OSSR a 2 príslušníci v podriadenosti síl pre špeciálne operácie. Neznáma osoba
bola podozrivá v 32 trestných veciach a v 7 prípadoch bola podozrivá civilná osoba.
2.2. Kategórie podozrivých
Z celkového počtu 134 zaevidovaných trestných vecí v roku 2020 boli v 19 prípadoch
podozrivými príslušníci hodnostného zboru dôstojníkov (14 %), v 72 prípadoch príslušníci
hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov (54 %), 7 civilných osôb (5 %), 4 zamestnanci (3
%) a 32 z kategórie neznáma osoba (24 %).
2.3. Prehľad obvinených podľa organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany
V roku 2020 bolo Vojenskou políciou v rezorte ministerstva obrany vznesené
obvinenie 21 príslušníkom ozbrojených síl, pričom v 3 prípadoch bolo v roku 2020 vznesené
obvinenie príslušníkom v prenesených spisoch z roku 2019. Z celkového počtu bolo v 14
prípadoch vznesené obvinenie príslušníkom pozemných síl (66 %), v 3 prípadoch príslušníkom
vzdušných síl (14 %), v 2 prípadoch príslušníkom ministerstva obrany (10 %), po 1 prípade
príslušníkovi generálneho štábu a síl pre špeciálne operácie.
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Z celkového počtu 21 obvinených bolo v 13 prípadoch vznesené obvinenie za trestný čin
,,Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky“ podľa § 289 TZ. Pre porovnanie, v roku 2019 bolo
príslušníkom ozbrojených síl vznesené obvinenie v 17 prípadoch, čo je nárast o 4 vznesenia
obvinenia.
3.

Spôsoby ukončenia a objasnenosť trestných vecí v roku 2020

3.1. Spôsob ukončenia trestných vecí a porovnanie s predchádzajúcim rokom
V roku 2020 Vojenská polícia ukončila 149 trestných vecí, z toho bolo 122 trestných
vecí z roku 2020, 26 trestných vecí prenesených z roku 2019 a 1 trestná vec presnená z roku 2017.
Pre porovnanie, v roku 2019 Vojenská polícia ukončila 115 trestných vecí, čo predstavuje v roku
2020 nárast o 34 ukončených trestných vecí (+ 30 %).
Prehľad ukončených trestných vecí v roku 2020
Spôsob ukončenia

2017

2019

2020

Spolu

Odovzdanie veci Policajnému zboru SR

0

5

51

56

Odovzdanie § 197/1a) TP (priestupok)

0

2

14

16

Odovzdanie § 197/1b) TP (disciplinárne konanie)

0

1

8

9

Odovzdanie § 197/1c), 2 TP (odloženie)

0

0

2

2

Odovzdanie § 197/1d) TP (odmietnutie)

0

0

14

14

Návrh na podanie obžaloby § 209/1 TP

0

3

15

18

Postúpenie § 214/1 TP

0

8

6

14

Zastavenie trestného stíhania § 215/1 TP
Návrh na podmienečné zastavenie trestného
stíhania § 216/1 TP

0

3

6

9

0

1

0

1

Prerušenie trestného stíhania § 228/1 TP

1

3

6

10

Spolu

1

26

122

149

Najviac trestných vecí v počte 56 bolo ukončených odovzdaním Policajnému zboru SR
z dôvodu vecnej príslušnosti, čo je nárast o 29 trestných vecí (nárast o + 107 %) v porovnaní
s rokom 2019.
Návrhom na podanie obžaloby bolo ukončených 18 trestných činov, čo je nárast o 3
trestné činy v porovnaní s rokom 2019 a návrhom na podmienečné zastavenie trestného
stíhania 1 trestný čin.
3.2. Prehľad spôsobov ukončenia odovzdaných trestných vecí Policajným zborom SR
Odovzdanie veci Policajnému zboru SR

56

Odovzdanie § 197/1a) TP (priestupok)

3

Odovzdanie § 197/1b) TP (disciplinárne konanie)

1

Odovzdanie § 197/1c), 2 TP (odloženie)

0

Odovzdanie § 197/1d) TP (odmietnutie)

21

10

Návrh na podanie obžaloby § 209/1 TP

3

Postúpenie § 214/1 TP

1

Zastavenie trestného stíhania § 215/1 TP

2

Návrh na podmienečné zastavenie trestného stíhania § 216/1 TP

1

Prerušenie trestného stíhania § 228/1 TP

3

Spolu ukončených

35

V 21 odstúpených trestných veciach naďalej prebieha vyšetrovanie Policajným zborom
SR.
3.3. Objasnenosť trestnej činnosti v roku 2020 a jej porovnanie s rokom 2019
Vojenská polícia v roku 2020 z celkového počtu 149 ukončených trestných vecí,
objasnila 83 trestných vecí (celkový počet ukončených trestných vecí mínus 56 odstúpených
trestných vecí a trestné veci, v ktorých bolo trestné stíhanie prerušené v zmysle § 228 TP), čo
predstavuje objasnenosť 89 %.
V roku 2019 bolo objasnených 82 zo 115 ukončených trestných vecí, čo predstavuje
objasnenosť 71 %. Z uvedeného vyplýva, že Vojenská polícia si naďalej udržuje vysokú
objasnenosť trestných vecí.
4.

Prevencia kriminality v roku 2020

V oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vykonávala Vojenská
polícia v roku 2020 preventívne opatrenia najmä formou edukačných aktivít a preventívnobezpečnostných akcií za účelom predchádzania a odhaľovania protiprávneho konania, a
zvyšovania právneho vedomia, príslušníkov ozbrojených síl a zamestnancov rezortu ministerstva
obrany. V rámci informačno-osvetových aktivít Vojenská polícia publikovala bulletin na tému
„Najčastejšie páchané protiprávne konanie príslušníkov Ozbrojených síl SR“.
4.1. Prevencia kriminality v sledovaných oblastiach v roku 2020
4.1.1. Alkohol
V rámci úradov, útvarov, zariadení a právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti
rezortu ministerstva obrany bolo v stanovenej problematike uskutočnených Vojenskou políciou
celkom 82 vzdelávacích aktivít. Cieľom prednáškovej činnosti bolo poukázať na možné následky
páchania trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok na výkon štátnej služby v zmysle
ustanovení zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Súčasťou edukačných aktivít bolo aj zvyšovanie uvedomenia si negatívnych
účinkov návykových látok na zdravý životný štýl, najmä dopad abúzu na profesionálnu kariéru, či
rodinný život príslušníkov ozbrojených síl. Z dôvodu pandémie COVID-19 vykonávala Vojenská
polícia edukačné aktivity aj formou spracovania materiálov na spoločensko-vedné semináre
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a veliteľské prípravy ako aj pravidelným publikovaním propagačného materiálu - „Alkohol nepatrí
za volant“ v mesačníku rezortu ministerstva obrany.
Vojenská polícia reflektovala na aktuálne problémy v rezorte ministerstva obrany v
spolupráci s Personálnym úradom Ozbrojených síl SR realizáciou psychologicko-sociologického
prieskumu zameraného na zistenie právneho vedomia profesionálnych vojakov o problematike
návykových látok. V hodnotenom období bol sociologický výskum realizovaný u 754
respondentov z vybraných 9 útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu (VÚ
7945 Rožňava, VÚ 8024 Rožňava, VÚ 1102 Michalovce, VÚ 1104 Trebišov, VÚ 2370 Martin,
VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1201 Kuchyňa, VÚ 6335 Prešov, VÚ 3333 Zvolen).
Preventívna činnosť sa v hodnotenom období vykonávala aj pravidelnými kontrolami
zabezpečenia ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrany nefajčiarov v rezorte
ministerstva obrany. V danej oblasti bolo Vojenskou políciou vykonaných spolu 1889 kontrol,
ktorými bolo vykonaných 6366 dychových skúšok na požitie alkoholu. Dodržiavanie zabezpečenia
ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov bolo v hodnotenom
období kontrolované 756 krát.
4.1.2. Omamné a psychotropné látky
V rámci plnenia úloh prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vykonali
príslušníci Vojenskej polície spolu 27 vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku
omamných a psychotropných látok. Preventívna činnosť sa prioritne zameriavala na zvyšovanie
právneho vedomia profesionálnych vojakov, zamestnancov a kadetov v pôsobnosti rezortu
ministerstva obrany, kde hlavným cieľom bolo poukázať na možné následky páchania trestnej
činnosti pod vplyvom omamných a psychotropných látok a ich vplyv na výkon štátnej služby
v zmysle ustanovení zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Vojenská polícia pri realizácii opatrení na zamedzenie prechovávania a užívania omamných
a psychotropných látok v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl vykonala v hodnotenom období
81 preventívnych kontrol v uvedenej oblasti. Preventívno-bezpečnostné akcie boli vykonávané
v súčinnosti s príslušníkmi Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie VlkanováHronsek. Príslušníci Vojenskej polície uvedeného odboru so špeciálne vycvičenými psami na
vyhľadávanie omamných a psychotropných látok participovali na kontrolách príslušníkov
ozbrojených síl a kontrolách batožiny a materiálu ozbrojených síl pri rotáciách v operáciách
medzinárodného krízového manažmentu eFP Lotyšsko, EURFOR ALTHEA – Bosna
Hercegovina, UNFICYP - Cyprus, a RS Afganistan. Kontrole na prítomnosť omamných a
psychotropných látok bolo podrobených spolu 442 profesionálnych vojakov a 16 zamestnancov
rezortu ministerstva obrany.
4.1.3. Extrémizmus
V roku 2020 Vojenská polícia vykonala 12 edukačných aktivít v súčinnosti s pracovníkmi
a príslušníkmi útvarov a zariadení na teritóriu v pôsobnosti Vojenskej polície za účelom zvýšenia
ich pozornosti pri eliminácii otvorených prejavov extrémizmu, rasizmu a xenofóbie. Príslušníci
Vojenskej polície sú členmi Národnej expertnej skupiny zameranej na elimináciu rasovo
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motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu. Poznatky z expertnej skupiny o najnovšej symbolike
extrémistických skupín boli zapracované do prednáškovej činnosti v prospech vojenských útvarov,
úradov a zariadení rezortu ministerstva obrany a ozbrojených síl. Vojenská polícia rozšírila
edukačné aktivity v prospech Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin o tému
extrémizmu a radikalizmu. V boji proti extrémizmu a radikalizmu vykonala Vojenská polícia
v hodnotenom období spolu 4 preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na odhaľovanie prípadov
extrémizmu a radikalizmu. Vojenská polícia pravidelne monitoruje a vyhodnocuje situáciu
v oblasti extrémizmu a rasizmu na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie medzinárodného
krízového manažmentu /eFP Lotyšsko, EURFOR ALTHEA – Bosna Hercegovina, UNFICYP –
Cyprus a RS Afganistan/ prostredníctvom vyslaných príslušníkov Vojenskej polície. V danej
oblasti Vojenská polícia vykonávala kontrolnú činnosť zameranú na oblasť dodržiavania režimu
života vojsk, oblasť dodržiavania oprávnenosti vstupu do vojenských objektov a zariadení, oblasť
dodržiavania disciplíny a poriadku na verejnosti a vo vojenských objektoch a oblasť prejavov
extrémizmu. Vojenská polícia reflektovala na aktuálnu bezpečnostnú situáciu a možné riziko
radikalizácie formou online hier a rozposlala prostredníctvom elektronickej pošty informačné
letáky „Rodičovstvo v čase pandémie COVID-19”, „Rady ako pomôcť deťom zostať na internete
v bezpečí”.
4.1.4. Korupcia
V hodnotenom období sa v oblasti boja proti korupcii plnili úlohy vyplývajúce
z Protikorupčného programu rezortu ministerstva obrany zo dňa 04. júla 2020, z ktorého
vyplynula povinnosť pre vedúcich všetkých organizačných zložiek rezortu ministerstva obrany
vypracovať a plniť vlastné plány aktivít na zvyšovanie povedomia zamestnancov o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti, protikorupčného správania sa, etiky a verejnej
integrity. Opatrenia boli plnené formou prezentácii, seminárov, informačných tabúľ
a protikorupčným e-learningovým programom „Integritou proti korupcii“. Vojenská polícia
zverejnila informatívny materiál na internetovej stránke https://www.mp.mil.sk: „Oznamovanie
protispoločenskej činnosti“. Taktiež v hodnotenom období boli Vojenskou políciou
vyhodnotené a plnené úlohy vyplývajúce z Rozpracovania strategického plánu boja proti
korupcii v podmienkach rezortu ministerstva obrany č.: SEKO-IMO-145-57/2011. Vojenská
polícia navrhla za svoju oblasť korupčné riziká a podieľala sa na plnení úloh v oblasti boja proti
korupcii v rámci Národnej expertnej skupiny boja proti korupcii a Protikorupčnej pracovnej
skupiny tvorenej zo zástupcov všetkých organizačných zložiek rezortu ministerstva obrany a GŠ
OSSR. V priebehu roka 2020 bolo za účelom plnenia úloh v danej oblasti začlenená téma
prevencie a represie kriminality v podmienkach rezortu ministerstva obrany do vstupného
odborného kurzu novoprijatých príslušníkov Vojenskej polície s poukázaním na možné riziká
korupčného správania sa pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej
polícii v znení neskorších predpisov.
Akadémia Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika začlenila problematiku
prevencie kriminality v študijných predmetoch: „Bezpečnostná politika“ a „Základy práva“
vyučujúcich na katedre bezpečnosti a obrany. Súčasťou predmetov je oboznámenie študentov
1. a 2. ročníka I. stupňa vysokoškolského vzdelania s problematikou korupcie ako
bezpečnostnej hrozby.
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4.1.5. Environmentálna kriminalita
V oblasti boja proti environmentálnej kriminalite boli v hodnotenom období vykonané 4
edukačné aktivity. V roku 2020 bola Vojenská polícia začlenená medzi subjekty Akčného plánu
pre boj s environmentálnou protiprávnou činnosťou na roky 2021-2025. Za účelom zvýšenia
vzájomnej informovanosti a odborného vzdelávania príslušníkov Vojenskej polície bola
nadviazaná spolupráca s Odborom odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej
kriminality Prezídia Policajného zboru SR. Z dôvodu opatrení pred zabránením šírenia ochorenia
COVID-19 boli realizované 2 odborné školenia v tejto oblasti pre príslušníkov Vojenskej polície.
Vojenská polícia v roku 2020 vykonávala pravidelné kontroly na území vojenských
obvodov a objektov, počas ktorých boli zistené 4 podozrenia zo spáchania protiprávneho konania
v danej oblasti. Ďalej bolo v hodnotenom období vykonaných spolu 28 zmiešaných hliadok
s Policajným zborom SR, Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky, Vojenskými
lesmi a majetkami a so Správou Vojenských obvodov za účelom odhaľovania páchateľov
a predchádzania vzniku škôd na majetku rezortu ministerstva obrany v dôsledku environmentálnej
kriminality.
4.2. Ostatné aktivity
V rámci vzdelávania bolo vykonaných celkovo 144 preventívnych aktivít v prospech
úradov, útvarov, zariadení a právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu ministerstva
obrany zameraných na vyššie uvedené sledované oblasti spolu s témami zameranými na aktuálnu
bezpečnostnú situáciu v rezorte ministerstva obrany (prevencia vzniku škôd, ochrana majetku
štátu, trestné činy páchané počas a mimo výkonu štátnej služby príslušníkmi ozbrojených síl,
dodržiavanie etického kódexu profesionálneho vojaka, základné práva a povinnosti
profesionálnych vojakov).
V rámci predchádzania protiprávneho konania v rezorte ministerstva obrany sa Vojenská
polícia okrem spomenutých aktivít snažila 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 v oblasti zabezpečenia ochrany zbraní a munície,
ochrany dôležitých objektov ako aj ďalších oblastí, kde sa predpokladajú vážnejšie následky
v prípade zanedbania povinností profesionálneho vojaka alebo zamestnanca.
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 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 konkrétnych
subjektov prevencie kriminality. Komisie pre prevenciu kriminality pravidelne predkladali
Vojenskej polícii správu o prijatých opatreniach do 15 pracovných dní od zasadania. Na
zasadnutiach komisií bol vytvorený priestor pre analýzu a prijímanie opatrení pracovníkmi
poverenými prevenciou kriminality a plánovanie preventívnych aktivít do nasledujúceho obdobia.
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Zo zápisov z komisií sú Vojenskou políciou pravidelne vyhodnocované kriminogénne faktory
v podmienkach rezortu ministerstva obrany.
V roku 2020 Vojenská polícia organizovala 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. Objektom sociálnej a situačnej prevencie boli aj deti a mládež.
Záver
V podmienkach Vojenskej polície je problematika trestného konania a prevencie
kriminality v gescii oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti, ktoré je odborným
a metodicky riadiacim orgánom Vojenskej polície, pre komplexné metodické riadenie a kontrolu
trestného konania, a prevencie kriminality v rezorte ministerstva obrany.
V roku 2020 bola riadiaca činnosť na úseku trestného konania v podmienkach Vojenskej
polície v značnej miere ovplyvnená opatreniami prijatými v súvislosti s vírusovým ochorením
COVID-19, čo malo značný vplyv na činnosť oddelenia, ktoré muselo promptne reflektovať na
prijaté opatrenia a ich dopad na trestné konanie a preventívnu činnosť.
V oblasti trestného konania malo špecifický dopad na činnosť orgánov činných v trestnom
konaní vyhlásenie núdzového stavu, čo sa v zmysle § 134 ods. 2 písm. a) TZ považuje za krízovú
situáciu. Uvedená skutočnosť mala za následok aj prísnejšie postihy páchateľov, kde títo boli za
ich protiprávne konanie stíhaní v kvalifikovaných, teda prísnejších skutkový podstatách daných
trestných činov s vyššími trestnými sadzbami. V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na
postihnutom území Slovenskej republiky Vojenská polícia úzko spolupracovala s Generálnou
prokuratúrou a Prezídiom Policajného zboru SR pri tvorbe usmernení na postup orgánov činných
v trestnom konaní v súvislosti so vzniknutou situáciou. Zároveň bolo vydaných niekoľko nariadení
a usmernení riaditeľa Vojenskej polície na prijatie hygienických a protiepidemiologických
opatrení k vykonávaniu procesných úkonov trestného konania a činnosť výjazdových skupín
Vojenskej polície v súvislosti s ochranou života a zdravia pre zabránenie šírenia COVID-19.
V súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom na území Slovenskej republiky
v hodnotenom období Vojenská polícia zaevidovala celkom 4 trestné veci, a to 3 podozrenia z
trestného činu ,,Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby“ podľa § 404 TZ
a 1 podozrenie na ,,Neuposlúchnutie rozkazu“ podľa § 393 TZ.
Z pohľadu vyhodnotenia páchaných trestných vecí podľa vyhodnocovanej kategórie
a najčastejšieho spôsobu ktorým boli predmetné skutky spáchané vidíme nasledujúce ukazovatele:
a) vojenské trestné veci - 20 podozrení z trestného činu ,,Vyhýbanie sa služobnému
úkonu alebo výkonu vojenskej služby“ podľa §§ 401 – 404 TZ (predovšetkým neoprávnené
čerpanie služobného voľna - predloženie potvrdení o návšteve lekára, u ktorého ošetrenie nebolo
vykonané, s cieľom vyhnúť sa plneniu služobného úkonu, založenie živnosti s cieľom vyhnúť sa
vojenskej službe a plnenie služobných povinnosti pod vplyvom alkoholu).
b) ostatné trestné veci počas výkonu štátnej služby - najviac prevažovalo podozrenie
z trestného činu ,,Ohováranie“ podľa § 373 TZ v počte 7 (uvádzanie nepravdivých údajov o inom
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s cieľom poškodiť ho v zamestnaní, osobnom živote medzi príslušníkmi, resp. príslušníkmi
a civilnými osobami) a ,,Poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 245 TZ v počte 5 (predovšetkým
poškodenie vozidiel na parkovisku vo vojenských objektoch).
c) ostatné trestné veci mimo výkonu štátnej služby – najpočetnejšie podozrenie
z trestného činu ,,Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky“ podľa § 289 TZ v počte 13 (vedenie
vozidla, alebo vykonávanie inej činnosti, pri ktorej by mohol páchateľ ohroziť život, zdravie a
majetok pod vplyvom alkoholu) čo je celospoločenským problémom s nepriaznivým vývojom
a podozrenie z trestného činu ,,Nebezpečné vyhrážanie“ podľa § 360 TZ v počte 12 trestných vecí
(vyhrážanie sa smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou prevažne zo strany
profesionálneho vojaka svojej manželke, partnerke, alebo inému príslušníkovi tak, že to u nich
vzbudí dôvodnú obavu o ich život, zdravie). Obidva uvedené trestné činy majú v danej kategórií
páchaných trestných činov každoročne najpočetnejší výskyt. V roku 2019 boli uvedené dva skutky
rovnako vyhodnotené, ako najpočetnejšie zaevidované podozrenia z ostatných trestných činov, ku
ktorým došlo mimo výkonu štátnej služby v zhodnom počte 12 podozrení.
d) škoda na majetku rezortu ministerstva obrany evidovaná v rámci trestného konania
predstavuje v roku 2020 celkom 7 915 297 €, čo je nárast oproti roku 2019 (výška škody 147
556,12 €). Značný podiel na značnom náraste evidovanej výšky škody predstavujú 3 prípady
poškodených motorov stíhacích lietadiel Mig – 29 (spolu škoda 2 809 507 €) a prípady
uzatvorených zmlúv a preplácaných faktúr so subjektmi hospodárskej mobilizácie (predbežná
výška škody spolu 5 054 696 €) v predmetných veciach prebieha vyšetrovanie Policajným zborom
SR.
Úlohy a opatrenia Vojenskej polície v nasledujúcom období
V oblasti trestného konania sa Vojenská polícia v nasledujúcom období okrem iného
zameria na problematiku najčastejšie páchaných trestných činov v rezorte ministerstva obrany,
v ktorých aj naďalej majú najpočetnejšie zastúpenie trestné činy vyhýbania sa služobnému úkonu,
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a nebezpečného vyhrážania a to aj napriek realizácie
početných profylaktických opatrení zameraných na daný druh trestnej činnosti zo strany Vojenskej
polície a veliteľských orgánov. Z pohľadu trestného konania v uvedených prípadoch bude
Vojenská polícia metodicky usmerňovať poverených príslušníkov Vojenskej polície
k odhaľovaniu, dokumentovaniu a vyšetrovaniu uvedených trestných vecí, pokračovať
v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR, Prezídiom Policajného zboru pri zabezpečení
vzájomnej súčinnosti a informovanosti pri realizáciu procesných úkonov v daných trestných
veciach a ďalších rezortných a mimorezortných súčastiach.
Vojenská polícia 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.
V súvislosti s vyššie uvedeným zámerom, bude Vojenská polícia intenzívne participovať
na procese rozšírenia právomoci o vyšetrovanie vojenských trestných činov a trestných činov
extrémizmu príslušníkov ozbrojených síl, ako aj na vyšetrovanie trestných činov osôb, ktoré konajú
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proti majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany. V rámci vyhodnotenia trestnej
činnosti v rezorte ministerstva obrany dlhodobo sledujeme nepriaznivý vývoj odovzdávania
približne 1/3 trestných vecí Policajnému zboru SR z dôvodu vecnej príslušnosti. Vzhľadom
k charakteru odstupovaných trestných vecí, z ktorých prevažnú časť tvoria majetkové a
ekonomické trestné veci, ako aj vojenské trestné činy v kvalifikovaných skutkových podstatách,
kde uvedené kategórie protiprávnej činnosti sú nosnou oblasťou záujmu Vojenskej polície je
skutočnosť súčasnej zákonnej úpravy TP a z neho plynúcej povinnosti poverených príslušníkov
Vojenskej polície tieto veci odstupovať na ďalšie konanie Policajnému zboru SR, značným
deficitom a dlhodobo sa javí ako neefektívne riešenie. V súvislosti s vyššie uvedenými
skutočnosťami, Vojenská polícia v roku 2020 v súlade s bodom 3.8. Rozpracovania Programového
vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MO SR na roky 2020-2024 vypracovala ,,Analýzu možností
posilnenia pôsobenia Vojenskej polície v oblasti ochrany majetku štátu v správe Ministerstva
obrany SR vrátane analýzy zavedenia inštitútu vyšetrovania Vojenskou políciou“. Cieľom
spracovaného návrhu je rozšírenie právomoci Vojenskej polície o vykonávanie vyšetrovania
v zmysle § 200 TP, čím by sa umožnilo efektívne odhaľovanie a vyšetrovanie vojenských
a extrémistických trestných činov príslušníkov Ozbrojených síl SR a osôb, ktoré konajú proti
majetku štátu v správe alebo užívaní ministerstva obrany jedným subjektom od začiatku konania
až po ukončenie vyšetrovania. Hlavnou devízou predmetného návrhu je nezastupiteľná odborná,
osobná a miestna znalosť špecifického vojenského prostredia, vojenských predpisov, zvyklostí
a postupov, ktorou disponujú výlučne vojenskí policajti a ktoré u príslušníkov Policajného zboru
SR z pochopiteľných dôvodov absentujú.
Opodstatnenosť nevyhnutnosti rozšírenia právomoci Vojenskej polície v oblasti
odhaľovania a vyšetrovania predovšetkým majetkovej a ekonomickej trestnej činnosti, je potrebné
poukázať aj na skutočnosť, že v hodnotenom období evidujeme v rezorte ministerstva obrany
v rámci trestného konania škodu v celkovej výške 7 962 427,85 €, čo predstavuje značný nárast
oproti roku 2019. Taktiež je na mieste poukázať na skutočnosť, že vo vzťahu k náhrade vzniknutej
škody, podľa údajov Sekcie legislatívy a práva MO SR, neevidujú žiadnu návratnosť finančných
prostriedkov rezortu obrany z dôvodu uplatňovaných náhrad vzniknutej škody.
Uplatnenie navrhovaných zmien rozšírenia právomoci Vojenskej polície o vyšetrovanie
prinesie efektívne, odborné, hospodárne a objektívne vykonanie priebehu vyšetrovania,
predovšetkým z dôvodu jedinečných a špecifických znalostí vojenského prostredia vyšetrovateľmi
Vojenskej polície a v konečnom dôsledku posilnenie ochrany majetku štátu a finančných
prostriedkov rezortu ministerstva obrany.
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
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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.
V oblasti boja proti extrémizmu a radikalizmu v rezorte ministerstva obrany spracuje
Vojenská polícia v roku 2021 metodiku postupu pre veliteľov útvarov za účelom deradikalizácie
a prehľadného postupu v prípade podozrenia zo sympatizovania príslušníka ozbrojených síl
k extrémistickým skupinám, rasizmu, xenofóbie a pod. V danej problematike spracuje Vojenská
polícia propagačný s cieľom informovať o negatívnych vplyvoch, ktoré môžu viesť k radikalizácii
príslušníkov ozbrojených síl k extrémistickým skupinám, rasizmu, xenofóbie a pod.
V oblasti boja proti environmentálnej kriminalite sa v nasledujúcom období Vojenská
polícia zameria na ďalšie prehlbovanie spolupráce s jednotlivými subjektami, do ktorých
pôsobnosti spadá daná problematika, bude pokračovať v zabezpečovaní edukačných teoretických
ako aj praktických aktivít pre Vojenských policajtov. Po schválení Akčného plánu boja proti
environmentálnej protiprávnej činnosti na roky 2021-2025 bude Vojenská polícia plniť úlohy
vyplývajúce z predmetného dokumentu. Zároveň Vojenská polícia participuje na možnostiach
zlepšenia a nákupu materiálneho-technického vybavenia na odhaľovanie a dokumentovanie
environmentálnej trestnej činnosti v rámci svojej pôsobnosti, prostredníctvom projektu Koncepcia
zeleného ministerstva, ako aj ďalších možností čerpania finančných prostriedkov na boj
s environmentálnou kriminalitou vyčlenených na boj s týmto druhom trestnej činnosti.
V oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti bude Vojenská polícia
aj naďalej pokračovať vo svojej prednáškovej činnosti, publikácii odborných článkov, v zbere a
analýze výsledkov prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti jednotlivých subjektov
rezortu ministerstva obrany a bude sa aktívne zúčastňovať na zasadnutiach Rady vlády pre
prevenciu kriminality a Medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so
zločinnosťou, kde riaditeľ Vojenskej polície je stálym členom. Určení príslušníci Vojenskej polície
sa ako členovia budú aj v nasledujúcom období zúčastňovať rokovaní v Národných expertných
skupinách na elimináciu jednotlivých druhov trestnej činnosti s následnou realizáciou úloh
a opatrení vyplývajúcich z týchto zasadnutí v podmienkach rezortu ministerstva obrany.
Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v rezorte ministerstva obrany zameria Vojenská polícia
preventívne aktivity na oblasť vojenských a násilných trestných činov formou edukačných aktivít
a spracovaním propagačného materiálu. Taktiež v roku 2021 bude Vojenská polícia publikovať
bulletin na tému „Trestné činy vojenské“.
Vojenská polícia v roku 2021 reflektuje na aktuálne problémy v rezorte ministerstva obrany
nadviazaním spolupráce s Oddelením psychologických a sociologických činností Personálneho
úradu Ozbrojených síl SR za účelom realizácie prieskumu zameraného na zistenie právneho
vedomia príslušníkov ozbrojených síl v oblasti domáceho násilia.
V oblasti boja proti alkoholu Vojenská polícia v roku 2021 zameria preventívne aktivity
najmä na zefektívnenie kontrol príslušníkov a zamestnancov rezortu ministerstva obrany a
edukačné aktivity pre podporu osvojenia si zdravého životného štýlu. Pri profylaktických
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prednáškach sa bude klásť dôraz na vplyv návykových látok na výkon štátnej služby v zmysle
ustanovení zákona č. 281/2015 Z. z, o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Taktiež Vojenská polícia zameria svoju činnosť na zavedenie nových opatrení
na boj proti výskytu, užívaniu a rýchlemu šíreniu nových psychoaktívnych látok a ich
implementáciu medzi príslušníkmi ozbrojených síl. Preventívna činnosť v oblasti boja proti
alkoholu sa v nasledujúcom období zameria najmä na ustanovenie § 289 Trestného zákona Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Zvýši sa informovanosť o rizikách a dôsledkoch
spájaných s užívaním návykových látok na kariéru profesionálneho vojaka.
V rámci vzájomnej spolupráce s organizačnými zložkami rezortu ministerstva obrany a
Generálnym štábom Ozbrojených síl SR 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 stabilizovanie kriminality v rezorte
ministerstva obrany.
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