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Predkladacia správa
Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 2017 sa predkladá na
rokovanie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť v súlade s jeho uznesením č. 177
zo 4. mája 2000.
Predkladaný materiál vypracovala Vojenská polícia, ako Vyhodnotenie trestnej činnosti
v rezorte ministerstva obrany za rok 2017. 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 členov Výboru Národnej rady SR pre obranu a
bezpečnosť o stave a vývoji trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany v roku 2017.
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Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 2017
1. Trestná činnosť v rezorte ministerstva obrany v roku 2017
1.1. Celkový počet trestných činov zaevidovaných Vojenskou políciou
V roku 2017 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkovo 141
trestných činov1 (z toho doposiaľ preukázaných 37 trestných činov, 48 podozrení z trestného
činu odovzdaných veliteľským orgánom na priestupok a disciplinárne konanie, 22 podozrení
z trestného činu bolo doposiaľ neukončených). V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 9
trestných činov menej, čo je pokles o 6 %. Z celkového počtu bolo zaevidovaných 30 vojenských
trestných činov, 41 ostatných trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby a 70
trestných činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby. (Graf č. 1)
1.1.1. Štruktúra vojenských trestných činov
V roku 2017 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 30
vojenských trestných činov.
Najčastejšie sa vyskytujúcim vojenským trestným činom bol v počte 9 prečin vyhýbania
sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby (§ 401 a § 402 zákona č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „T.z.“)), nasledovalo 8 prečinov
porušovania služobných povinností (§ 411 T.z.) a 7 prečinov porušovania povinností dozornej
služby (§ 408 T.z.), 3 prečiny porušovania práv a chránených záujmov vojakov (§ 400 T.z.), 2
prečiny neuposlúchnutia rozkazu (§ 393-§ 394 T.z.) a 1 prečin urážky medzi vojakmi (§ 396 T.z.).
(Graf č. 2)
Najviac vojenských trestných činov Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov2
pozemných síl v počte 11 trestných činov, za ktorými nasledovali príslušníci vzdušných síl v počte
9 trestných činov a 4 boli zaevidované u príslušníkov útvarov a zariadení priamo podriadených
generálnemu štábu. U príslušníkov v zahraničných operáciách a u príslušníkov Ministerstva
obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ ministerstvo obrany“) bol zaevidovaný 1 trestný čin.
Neznáma osoba spáchala 4 trestné činy. (Graf č. 2)
Najviac vojenských trestných činov Vojenská polícia zaevidovala v posádkach Nitra a
Martin v počte 4 trestné činy. Nasledujú posádky Topoľčany, Levice a Rožňava s počtom 3
trestné činy, posádky Trebišov, Bratislava a Zvolen s počtom 2 trestné činy. V posádkach
Malacky, Prešov, Hlohovec, Michalovce, Trenčín, Žilina ako aj mimo územia Slovenskej
republiky bol spáchaný 1 trestný čin. (Graf č. 3)
V porovnaní s rokom 2016 (31 trestných činov) je to menej o 1 trestný čin, čo je pokles
o 3,2 %. Najväčší nárast o 3 trestné činy bol zaznamenaný u príslušníkov vzdušných síl. Výrazný
pokles o 9 trestných činov bol zaevidovaný u príslušníkov pozemných síl a o 3 trestné činy u
príslušníkov v zahraničných operáciách.

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
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1.1.2. Štruktúra ostatných trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby
V roku 2017 Vojenská polícia zaevidovala v rezorte ministerstva obrany 41 ostatných
trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby.
Prevažoval najviac prečin krádeže (§ 212 T.z.) v počte 10 a prečin podvodu (§ 221 T.z.)
v počte 5. Ďalej boli zaevidované 4 prečiny ohovárania ( § 373 T.z.) a po 3 prečiny sprenevery
( § 213 T.z.) a ublíženia na zdraví (§ 155-§ 158 T.z.). Po 2 boli zaevidované prečiny pytliactva (§
310 T.z.), usmrtenia (§ 149 T.z.), ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti ( § 353
T.z.), poškodzovanie cudzej veci (§ 245 T.z.) a subvenčného podvodu (§ 225 T.z.). Po 1 boli
zaevidované prečiny nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami (§ 294 T.z.),
zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326 T.z), nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok (§ 171 T.z.), porušovania povinností pri správe cudzieho majetku (§ 237
T.z.), ohrozenia a poškodenia životného prostredia (§ 301 T.z.) a výtržníctva (§ 364 T.z.).
Najviac ostatných trestných činov počas výkonu štátnej služby Vojenská polícia
zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 7 trestných činov. Nasledovali príslušníci
ministerstva obrany v počte 6 trestných činov, 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 24 trestných činov. (Graf č. 4)
Najviac ostatných trestných činov počas výkonu štátnej služby Vojenská polícia
zaevidovala v posádke Zvolen v počte 8 trestných činov. Nasleduje posádka Martin s počtom 7
trestných činov a posádka Ružomberok s počtom 6 trestných činov. Ďalej posádka Bratislava
s počtom 5 a posádka Hlohovec s počtom 4 trestné činy. V posádke Prešov boli zaevidované 3
trestné činy a v posádkach Michalovce a Rožňava po 2 trestné činy. Najmenej 1 trestný čin bol
spáchaný v posádkach Nitra, Topoľčany, Žilina a Trebišov. (Graf č. 5)
V porovnaní s rokom 2016 (30 trestných činov), je to viac o 11 ostatných trestných činov
spáchaných počas výkonu štátnej služby, čo je nárast o 36,7 %.
Vojenská polícia v roku 2017 zaevidovala 71 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
2016, kedy bolo zaevidovaných 61 trestných činov, viac o 10 trestných činov, čo predstavuje
nárast o 16,4 %.
1.1.3. Štruktúra ostatných trestných činov spáchaných mimo výkon štátnej služby
V roku 2017 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala 70 trestných
činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby.
Z toho najviac v počte 15 bolo spáchaných prečinov ublíženia na zdraví (§ 155-158
T.z.). Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim trestným činom bol prečin ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky (§ 289 T.z.)v počte 13. Nasledovali prečiny nebezpečného vyhrážania (§ 360
T.z.) v počte 11, výtržníctva (§ 364 T.z.) a krádeže (§ 212 T.z.) v počte 6, zanedbania povinnej
výživy (§ 207 T.z.) a nebezpečného prenasledovania (§ 360a T.z.) v počte 3. Nasledovali 2 prečiny
ohovárania (§ 373 T.z.) a poškodzovanie cudzej veci (§ 245 T.z.). Po 1 boli zaevidované prečiny
usmrtenia (§ 149 T.z.), nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok (§ 172 T.z.),
porušovania domovej slobody (§ 194 T.z.), týrania blízkej a zverenej osoby (§ 208 T.z.),
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neoprávneného nakladania s odpadmi (§ 302 T.z.), pytliactva (§ 310 T.z.), krivého obvinenia ( §
345 T.z.), podvodu (§ 221 T.z.) a porušovania autorského práva (§ 283 T.z.).
Najviac ostatných trestných činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby Vojenská
polícia zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 31 trestných činov. Za ním nasledovali
príslušníci vzdušných síl v počte 19 trestných činov a príslušníci ministerstva obrany s počtom
6 trestných činov. U príslušníkov útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu
boli zaevidované 4 trestné činy a 2 trestné činy boli zaevidované u príslušníkov generálneho
štábu. Neznáma osoba spáchala 6 trestných činov a v 2 prípadoch sa jednalo o civilné osoby.
Príslušníci v zahraničných operáciách jednotiek NATO nespáchali ani jeden trestný čin mimo
výkonu vojenskej služby.
V porovnaní s rokom 2016 (89 trestných činov) je to menej o 19 trestných činov, čo je
pokles o 21,4 %. (Graf č. 6)
Najviac ostatných trestných činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby Vojenská
polícia zaevidovala v posádke Trenčín v počte 9 trestných činov. Nasleduje posádka Prešov
s počtom 8 trestných činov, posádka Martin s počtom 7 trestných činov, posádky Levice,
Michalovce, Trebišov a Zvolen s počtom 6 trestných činov. V posádkach Malacky, Rožňava
a Ružomberok boli zaevidované po 4 trestné činy, nasleduje posádka Hlohovec s počtom 3 trestné
činy a posádky Nitra a Topoľčany s počtom 2 trestné činy. Najmenej a to 1 trestný čin bol
zaevidovaný v posádke Bratislava, Žilina a Sereď.
1.2. Trestné činy zaevidované v jednotlivých organizačných súčastiach rezortu
ministerstva obrany v porovnaní s rokom 2016
V roku 2017 najviac trestných činov Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov
pozemných síl v počte 49, čo je pokles o 17 trestných činov (-26%), za ktorými nasledujú
príslušníci vzdušných síl v počte 29, čo predstavuje pokles o 14 trestných činov
(-33%), príslušníci ministerstva obrany v počte 13, čo predstavuje pokles o 8 trestných činov
(-38%), príslušníci útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu v počte 11, čo
je nárast o 1 trestný čin (+10%) a príslušníci generálneho štábu v počte 2, čo predstavuje pokles
o 3 trestné činy (-60%). U príslušníkov zahraničných operácií jednotiek NATO bol zaevidovaný
1 trestný čin, čo predstavuje pokles o 4 trestné činy (-80%). Neznáma osoba spáchala 34 trestných
činov, čo je nárast o 16 trestných činov (+89%). Civilná osoba spáchala 2 trestné činy.
(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 vzdušných síl, kde percentuálny podiel je 0,75 %, kde každý 133.
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 2016 pokles trestnej činnosti skoro
u všetkých organizačných súčasti rezortu ministerstva obrany okrem príslušníkov útvarov a
zariadení priamo podriadených generálnemu štábu.
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1.3. Nápad trestnej činnosti v roku 2017 v jednotlivých posádkach rezortu ministerstva
obrany
Najviac trestných činov Vojenská polícia zaevidovala v posádke Martin v počte 18
trestných činov. Nasleduje posádka Zvolen s počtom 16 trestných činov, posádka Prešov
s počtom 12 trestných činov, posádka Ružomberok a Trenčín s počtom 10 trestných činov,
posádka Levice, Rožňava, Trebišov a Michalovce s počtom 9 trestných činov, posádka
Bratislava a Hlohovec s počtom 8 trestných činov, posádka Nitra s počtom 7 trestných činov,
posádka Topoľčany s počtom 6 trestných činov, posádka Malacky s počtom 5 trestných
činov, posádka Žilina s počtom 3 trestné činy. Najmenej a to 1 trestný čin bolo zaevidovaný
v posádke Sereď. Mimo územia Slovenskej republiky bol spáchaný taktiež 1 trestný čin.
(Graf č. 9)
1.3.1. Porovnanie trestnej činnosti v jednotlivých posádkach rezortu ministerstva obrany
s predchádzajúcim rokom
Posádka
Martin
Zvolen
Prešov
Ružomberok
Trenčín
Levice
Rožňava
Trebišov

Nápad trestných
činov v r. 2017
18
16
12
10
10
9
9
9

Nárast/Pokles
s r. 2016
+7
-8
-1
+1
+7
+3
-1
+3

Posádka
Michalovce
Bratislava
Hlohovec
Nitra
Topoľčany
Malacky
Žilina
Sereď

Nápad trestných
činov v r. 2017
9
8
8
7
6
5
3
1

Nárast/Pokles
s r. 2016
-1
-9
+2
-6
+3
-3
+2
-4

1.4. Majetkove a ekonomické trestné činy v rezorte ministerstva obrany v roku 2017
a ich porovnanie s rokom 2016
1.4.1. Počet majetkových a ekonomických trestných činov zaevidovaných v rezorte
ministerstva obrany podľa jednotlivých súčastí v roku 2016
V roku 2017 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 39
majetkových trestných činov s celkovou výškou škody 64.723,67 € a 9 ekonomických trestných
činov s celkovou výškou škody 13.269 €.
Z majetkových trestných činov bolo najviac zaevidovaných 16 prečinov krádeže (§ 212
T.z.) a 7 prečinov porušovania služobných povinností (§ 411 T.z.).
Z ekonomických trestných činov prevažoval prečin podvodu (§221 T.z.) v počte 6
a prečin subvenčného podvodu (§ 225 T.z.) v počte 2. (Graf č. 10)
Najviac majetkových a ekonomických trestných činov Vojenská polícia zaevidovala
u príslušníkov pozemných síl v počte 12. Za nimi nasledovali príslušníci ministerstva obrany v
počte 7 trestných činov, príslušníci vzdušných síl v počte 5 trestných činov a 2 trestné činy boli
zaevidované u príslušníkov útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu.
Z celkového počtu 48 trestných činov tejto kategórie, spáchali neznáme osoby 22
trestných činov. (Graf č. 11)
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V roku 2017 Vojenská polícia zaevidovala celkom 48 majetkových a ekonomických
trestných činov a v roku 2016 to bolo 49 trestných činov, čo je nárast o 9 majetkových trestných
činov (+ 30 %) a pokles o 10 ekonomických trestných činov, (- 52,6 %).
Vojenská polícia zaznamenala celkovo pokles o 1 trestný čin v zaevidovaných
majetkových a ekonomických trestných činoch spáchaných príslušníkmi rezortu ministerstva
obrany oproti roku 2016.
1.4.2. Celková výška škody spôsobená trestnými činmi v roku 2017
V roku 2017 bola v rezorte ministerstva obrany v trestnom konaní evidovaná škoda
v celkovej výške 104.302,53 €, čo predstavuje nárast o 33 % oproti roku 2016, v ktorom bola
zaevidovaná celková výška škody 78.404,49 €. (Graf č. 12)
1.4.2.1. Porovnanie škody spôsobenej na majetku rezortu ministerstva obrany a civilnom
majetku
V roku 2017 bola na majetku rezortu ministerstva obrany spôsobená škoda v celkovej
výške 51.576,82 €, čo je nárast o 7,75 % oproti roku 2016 (výška škody 47.868,67 €) a na
civilnom majetku v celkovej výške 52.725,71 €, čo predstavuje nárast o 72,7 % oproti roku 2016
(30.535,82 €). (Graf č. 12)
1.4.3. Navrátené finančné prostriedky v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016
V roku 2017 bola na majetku rezortu ministerstva obrany spôsobená škoda v celkovej
výške 51.576,82 € a do rezortu ministerstva obrany boli vrátené finančné prostriedky v sume
6.244,92 €, čo predstavuje 12,1 % z celkovej škody. V roku 2016 bola na majetku rezortu
ministerstva obrany spôsobená škoda v celkovej výške 47.868,67 € a do rezortu ministerstva
obrany boli vrátené finančné prostriedky v sume 4.481,17 €, čo predstavuje 9,36 % z celkovej
škody. (Graf č. 13)
1.5. Osobitne sledované trestné činy zaevidované v roku 2017
V roku 2017 Vojenská polícia zaevidovala v rezorte ministerstva obrany 32 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 26 prípadov (nárast len o 1 prípad v porovnaní s rokom 2016), pričom
najčastejšie sa jednalo v 13 prípadoch o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (§
289 T.z.), v 4 prípadoch išlo o trestný čin nebezpečného vyhrážania (§ 360 T.z.), v 3 prípadoch
išlo o trestný čin vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby (§ 401 a §
402 T.z.). (Graf č. 13a) (Graf č. 13b)
Z toho 17 trestných činov bolo zaevidovaných u príslušníkov pozemných síl, 6 trestných
činov u príslušníkov vzdušných síl, 1 trestný čin na generálnom štábe (UNFICYP) a 2 prípady
boli zaevidované u príslušníkov útvarov a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu.
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1.5.2. Drogová kriminalita
V hodnotenom období boli zaevidované 2 prípady drogovej trestnej činnosti a to
nedovolená výroba omamných a psychotropných látok (§ 171-§ 172 T.z.), kde sa v 1 prípade
jednalo o príslušníka vzdušných síl a jeden prípad spáchala neznáma osoba.
1.5.3. Korupcia
V súvislosti s možným prvkom korupcie bol zaevidovaný 1 prípad, v ktorom bol
preverovaný prvok korupčného konania a to prípad zneužívania právomoci verejného činiteľa (§
326 T.z.) zaevidovaný na neznámeho páchateľa.
Z vykonaného vyšetrovania vo vyššie uvedenom prípade nebol prvok korupčného
konania dokázaný.
1.5.4. Usmrtenie
V hodnotenom období boli zaevidované 3 prípady, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb.
V prvom prípade sa jednalo o príslušníka pozemných síl a v druhom o príslušníka
generálneho štábu. V poslednom prípade sa jednalo o civilného zamestnanca ministerstva
obrany, príslušníka VÚ 1043 BA.
1.5.5. Extrémizmus
V roku 2017 nebol zaevidovaný žiadny trestný čin súvisiaci s extrémizmom.
V tejto oblasti Vojenská polícia spolupracuje najmä s policajnými a bezpečnostnými
službami Policajného zboru, Colného riaditeľstva, Zboru 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 141 trestných činoch v rámci rezortu ministerstva obrany bolo
z jednotlivých súčastí najviac 49 podozrivých osôb v podriadenosti veliteľa pozemných síl, 29
osôb v podriadenosti veliteľa vzdušných síl, 13 osôb z ministerstva obrany, 11 osôb z útvarov
a zariadení priamo podriadených generálnemu štábu, 2 osoby z generálneho štábu a 1 osoba
zo zahraničných operácií. Neznáma osoba spáchala 34 trestných činov a v 2 prípadoch sa
jednalo o civilné osoby. (Graf č. 14)
2.2. Kategórie podozrivých
Na celkovom počte zaevidovaných trestných vecí v roku 2017 sa podieľalo 72 osôb
z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov (51 %), 28 osôb z hodnostného zboru
dôstojníkov (20 %), 5 zamestnanci (3,5 %), 2 civilné osoby (1,5 %) a 34 z kategórie neznáma
osoba (24 %). (Graf č. 15)
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2.3. Prehľad obvinených podľa organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany
V roku 2017 bolo Vojenskou políciou v rezorte ministerstva obrany vznesené obvinenie
v 24 prípadoch. Z toho v 19 prípadoch bolo vznesené obvinenie u príslušníkov pozemných síl,
v 3 prípadoch u príslušníkov vzdušných síl, v 1 prípade u príslušníka v útvaroch a zariadeniach
priamo podriadených generálnemu štábu a v 1 prípade osobe ministerstva obrany.
Z celkového počtu 24 obvinených bolo v 2 prípadoch vznesené obvinenie za majetkovú
a ekonomickú trestnú činnosť. Pre porovnanie, v roku 2016 bolo obvinenie vznesené v 25
prípadoch, pričom v 1 prípade pre majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť. (Graf č. 16)
3.

Spôsoby ukončenia a objasnenosť trestných vecí v roku 2017

3.1. Spôsob ukončenia trestných vecí a porovnanie s predchádzajúcim rokom
V roku 2017 Vojenská polícia ukončila 150 trestných činov, z toho bolo 113 trestných
činov z roku 2017 a 33 trestných činov z roku 2016 a 4 trestné činy z roku 2015. Pre porovnanie,
v roku 2016 Vojenská polícia ukončila 141 trestných činov.
Spôsob ukončenia
Odovzdanie veci z dôvodu vecnej a miestne príslušnosti PZ SR
Odovzdanie
Návrh na podanie obžaloby
Postúpenie
Odmietnutie
Prerušenie trestného stíhania
Zastavenie trestného stíhania
Odloženie
Dohoda o vine a treste

§

Počet

197/1,a,b
209/1
214/1
197/1,d
228/1
215/1,4
197/1,c
232/1

32
29
23
18
16
15
13
3
1

Nárast/
Pokles
-14
+15
+9
-1
+3
+0
+0
-2
+1

Najviac trestných činov v počte 32 bolo ukončených odovzdaním Policajnému zboru
SR z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti, čo je pokles o 14 trestných činov v porovnaní s rokom
2016. Návrhom na podanie obžaloby bolo ukončených 23 trestných činov, čo je nárast o 9
trestných činov v porovnaní s rokom 2016. (Graf č. 17)
3.2. Objasnenosť trestnej činnosti v roku 2017 a jej porovnanie s rokom 2016
Vojenská polícia v roku 2017 z celkového počtu 150 ukončených prípadov objasnila 135
prípadov, čo predstavuje objasnenosť 90 %.
V roku 2016 bolo objasnených 126 zo 141 ukončených prípadov, čo predstavuje
objasnenosť 89 %. Z toho vyplýva, že aj v roku 2017 si Vojenská polícia naďalej udržuje vysokú
objasnenosť prípadov. (Graf č. 18)
3.3. Prevencia kriminality v roku 2017
V roku 2017 bol ministrom obrany Slovenskej republiky schválený materiál
„Rozpracovanie stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej
republike na roky 2016 – 2020 v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, kde
bolo spresnené plnenie a vyhodnocovanie úloh prevencie kriminality za rok 2017.
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V rámci úradov, útvarov, zariadení a právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti
rezortu ministerstva obrany bolo v stanovenej problematike uskutočnených celkom 614
vzdelávacích aktivít na zvýšenie právneho vedomia profesionálnych vojakov a zamestnancov.
V danej oblasti bolo vykonaných 191 893 dychových skúšok na alkohol a 451 skúšok
zameraných na zistenie omamnej a psychotropnej látky v organizme.
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 SR a boli zriadené komisie pre prevenciu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti, ktoré v hodnotenom období zasadali 277 krát, navrhovali a prijímali
opatrenia v zmysle rozpracovania stratégie, v ktorých zohľadňovali situáciu na základe
vyhodnotenia policajno-bezpečnostnej situácie, ako aj aktuálne potreby konkrétneho subjektu
prevencie kriminality.
V roku 2017 bolo v prospech subjektov prevencie kriminality v rezorte obrany celkovo
vykonaných 170 prednášok v oblasti boja proti kriminalite a 24 prednášok a školení z oblasti
prevencie v doprave.
Príslušníci Vojenskej polície vykonali v hodnotenom období 2 celo-teritoriálne
preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na zistenie stavu ochrany dôležitých objektov
rezortu obrany. Počas preventívno-bezpečnostných akcií bolo skontrolovaných 55 dôležitých
objektov.
Vojenská polícia v boji proti drogám vykonala v súlade s Akčným plánom rozpracovania
Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2014 – 2017 celkom 56 preventívno-bezpečnostných
akcií. V boji proti extrémizmu vykonala 4 akcie zamerané na odhaľovanie prípadov
extrémizmu. V roku 2017 vykonala 53 prednášok s pracovníkmi a príslušníkmi útvarov a
zariadení na teritóriu v pôsobnosti VP za účelom zvýšenia ich pozornosti pri eliminácii otvorených
prejavov extrémizmu, rasizmu a xenofóbie. V boji proti extrémizmu je v rezorte obrany garantom
Vojenská polícia ktorej vyčlenení príslušníci sa pravidelne zúčastňujú jednotlivých zasadaní
medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej
trestnej činnosti a extrémizmu.
V rámci zabezpečenia ochrany majetku štátu bolo vykonaných 774 kontrol u 52
vojenských objektov a výcvikových zariadení v pôsobnosti rezortu obrany. Na ochranu
dôležitých objektov boli vykonané 2 celo-teritoriálne preventívno-bezpečnostné akcie počas
ktorých bolo skontrolovaných 56 objektov osobitného významu. Na kontrolu režimu života
vojsk sa vykonalo celkom 78 akcií, dodržiavania disciplíny vojakov na verejnosti 98 akcií,
na ochranu vstupov do vojenských objektov bolo vykonaných 695 akcií. Kontrola na omamné
a psychotropné látky a na zabezpečenie realizácie programu boja proti drogám bola
vykonaná v 56 prípadoch. Na zabezpečenie ochrany zbraní a munície a predchádzania a
zamedzovania zneužitia vojenskej výzbroje alebo vojenskej techniky na terorizmus alebo páchanie
inej trestnej činnosti a kontrolu priebehu strelieb bolo vykonaných 374 akcií. Komisie pre
prevenciu kriminality na svojich zasadaniach analyzujú príčiny a prijímajú opatrenia na ich
elimináciu. Vojenská polícia vyhodnocuje príčiny a podmienky páchania majetkovej kriminality a
veliteľským orgánom poskytuje odporúčania na odstránenie kriminogénnych faktorov.
V dopravno-bezpečnostnej oblasti bol 738 krát vykonaný dohľad nad premávkou
vojenských motorových vozidiel. V spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky SR
bolo vykonaných 113 spoločných kontrol.
Pokiaľ ide o prijaté preventívne opatrenia, možno konštatovať, že tieto boli účinné
a mali vplyv na poklese trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany v roku 2017.
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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 vecí.
V roku 2017 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkovo 141
trestných činov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 9 trestných činov, čo je
pokles o 6 %.
Z počtu 141 trestných činov, bolo :
a) 30 vojenských trestných činov, čo predstavuje pokles o 3,2%. Z týchto trestných činov
prevažoval prečin vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby (§ 401 T.z.),
prečin porušovania povinností dozornej služby (§ 408 T.z.) a prečin porušovania
služobných povinností (§ 411 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) 41 ostatných trestných činov spáchaných počas výkonu štátnej služby, čo predstavuje
nárast o 36,7%. Z týchto trestných činov prevažoval prečin krádeže (§ 212 T.z.) a podvodu
(§ 221 T.z.). Príčinou spáchania tohto trestného činu je nedôsledná kontrola veliteľskými
orgánmi, čo profesionálni vojaci zneužívajú na svoje obohatenie.
c) 70 trestných činov spáchaných mimo výkonu štátnej služby, čo predstavuje pokles
o 21,4%. Z týchto trestných činov prevažoval prečin ublíženia na zdraví (§ 155 až § 158
T.z.) a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky (§ 289 T.z.). Tieto trestné činy boli
spáchané mimo objekty a zariadenia rezortu ministerstva obrany a najčastejšou príčinou
bolo požitie alkoholických nápojov.
V hodnotenom období Vojenská polícia pri zisťovaní a odhaľovaní trestných činov kládla
dôraz na odhaľovanie skutkov majetkovej a ekonomickej povahy. Bolo zaevidovaných 39
majetkových trestných činov a 9 ekonomických trestných činov, z ktorých 6 trestných činov
zistila Vojenská polícia vlastnou činnosťou.
Celková predbežná výška spôsobenej škody predstavovala sumu 104.302,53 €, čo
predstavuje nárast o 33 % oproti roku 2016 (78.404,49 €).
1. predbežná škoda na majetku rezortu ministerstva obrany bola evidovaná v celkovej
výške 51.576,82 €. V porovnaní s rokom 2016 (47.868,67 €) to je nárast o 7,75 %.
2. škoda na civilnom majetku bola evidovaná v celkovej výške 52.725,71 €. V porovnaní
rokom 2016 (30.535,82 €) to je nárast 72,7 %.
Z majetkových trestných činov prevažovali prečiny krádeže (§ 212 T.z.). Z ekonomických
trestných činov to boli najmä prečin subvenčného podvodu (§ 225 T. z.) a podvodu podľa (§ 221
T.z.).
V hodnotenom období Vojenská polícia ukončila 150 trestných činov, z toho bolo 113
trestných činov zaevidovaných v roku 2017, 33 trestných činov v roku 2016 a 4 trestné činy
zaevidované v roku 2015.
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Najvyšší počet, 32 trestných činov bolo ukončených odovzdaním Policajnému zboru
Slovenskej republiky z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti.
Vojenská polícia v roku 2017 z celkového počtu 150 ukončených prípadov objasnila 135
prípadov, čo predstavuje objasnenosť 90 %. V roku 2016 bolo objasnených 126 zo 141
ukončených prípadov, čo predstavovalo objasnenosť 89 %, z čoho vyplýva že aj v roku 2017 si
Vojenská polícia aj naďalej udržovala vysokú objasnenosť prípadov.
Aj keď Vojenská polícia v roku 2017 zaznamenala nárast u niektorých ukazovateľov
hodnotenia trestnej činnosti v porovnaní s rokom 2016, ako napr. v počte ostatných trestných
činov spáchaných počas výkonu štátnej služby (+36,7 %), celkovo však možno konštatovať, že
trestná činnosť v rezorte ministerstva obrany (vojenské trestné činy -3,2 % a trestné činy
spáchané mimo výkonu štátnej služby -21,4 %) má klesajúcu tendenciu, a to aj vďaka osvete a
prevencií, ktorú vykonáva Vojenská polícia. Pri vykonávaní svojej prednáškovej činnosti oslovuje
aj samotných veliteľov, ktorým je neustále nápomocná pri riešení trestnej činnosti na konkrétnom
útvare. Na tomto klesajúcom trende má podiel uvedomenie si profesionálnych vojakov, že
spáchaním úmyselného trestného činu, prídu o svoje zamestnanie a výhody, ktoré im rezort
ministerstva obrany ponúka.
V hodnotenom období Vojenská polícia realizovala rôzne akcie na vyhľadávanie
protiprávneho konania ako napríklad u VÚ 5728 Trenčín-Kubra, VÚ 1043 Nemecká a VÚ 5728
Sklené, kde pracovala v zmysle spoločného plánu postupu s Národnou kriminálnou agentúrou
Policajného zboru Slovenskej republiky. Pri vyhľadávaní boli Vojenskou políciou zistené rôzne
disciplinárne previnenia spáchané profesionálnymi vojakmi a porušenia pracovnej disciplíny
zamestnancami útvarov porušením interných predpisov, ktoré boli postúpené Náčelníkovi
Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky ako aj veliteľom útvarov k ďalšiemu
využitiu.
Vojenská polícia v prípadoch v súvislosti s požitím alkoholických nápojov, tieto
realizovala v zmysle § 204 Trestného poriadku v takzvanom super rýchlom konaní s návrhom na
podanie obžaloby. O kvalitnej práci poverených príslušníkov Vojenskej polície svedčí aj fakt, že
v hodnotenom období nebolo zo strany dozorujúceho prokurátora zrušené uznesenie pre
pochybenie zo strany vyšetrovateľov Vojenskej polície.
Úlohy a opatrenia Vojenskej polície v nasledujúcom období.
V oblasti boja proti korupcii je realizácia preventívnych opatrení u Vojenskej polície
realizovaná v nasledujúcich oblastiach:
a) administratívno-organizačné opatrenia v rámci ktorých poverení príslušníci VP analyzujú
jednotlivé spáchané trestné činy, so zameraním na odhaľovanie trestných činov s možným
korupčným prvkom, pričom k zabezpečovaniu tejto úlohy sú poverovaní spravidla
najskúsenejší príslušníci Vojenskej polície,
b) súčinnostné opatrenia s dôrazom na spoluprácu ako s rezortnými tak i mimorezortnými
bezpečnostnými zložkami so zameraním na kvalitatívny posun spolupráce ako takej, kde
ťažisko tvorí vzájomná výmena informácií a prijímanie opatrení ku kvalitnej dokumentácii
z trestno-právneho hľadiska,
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c) priameho výkonu so zameraním na vytvorenie preventívnych opatrení s cieľom
predchádzať možnosti korupčného konania zo strany príslušníkov rezortu ministerstva
obrany v zmysle ustanovenia § 1 Trestného poriadku. Prevencia zo strany Vojenskej polície
je zameraná najmä do oblasti vojenskej verejnosti formou vykonávania prednášok a besied
ako i do realizácie kontrolnej činnosti so zameraním na včasné odhaľovanie príčin a
podmienok vedúcich ku korupčnému správaniu.
V oblasti boja proti extrémizmu v roku 2017 Vojenská polícia vyčlenila 11 príslušníkov,
ktorí boli vyškolení príslušníkmi Odboru extrémizmu a diváckeho násilia Úradu kriminálnej
polície Prezídia policajného zboru SR v oblasti prevencie boja proti „Extrémizmu“ zameranej
najmä na rozpoznávanie extrémistických symbolov a znakov. Uvedení príslušníci preškolili
ostatných príslušníkov vojenskej polície, ktorí získané poznatky využívajú v praktickom
policajnom výkone. Uvedená skupina školiteľov vykonala v rámci spoločensko – vedných
seminárov prednášky v prospech všetkých útvarov a zariadení rezortu obrany SR, cieľom ktorých
bolo zvýšiť právne vedomie, osvetu, ale aj zovšeobecniť trestno – právnu zodpovednosť za trestnú
činnosť súvisiacu s extrémizmom.
V oblasti boja proti osobitne sledovanej trestnej činnosti, najmä korupcie a extrémizmu,
Vojenská polícia úzko spolupracuje najmä s policajnými a bezpečnostnými službami Policajného
zboru, Colného riaditeľstva, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Vojenským spravodajstvom v
konkrétnych prípadoch spoločného záujmu.
Z dôvodu neustávajúceho výskytu prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu Vojenská polícia
bude aj naďalej vykonávať všetku preventívnu činnosť (kontroly, prednášky, dohovory
s veliteľskými orgánmi) s cieľom eliminácie tohto konania so zameraním sa na kategóriu mužstvo
a poddôstojníci.
V ďalšom období budú teda zrealizované prednášky zamerané na objasnenie následkov
páchania priestupku, trestného činu alebo disciplinárneho previnenia v súvislosti s požitím
alkoholu všetkými oddeleniami policajného výkonu na svojich teritóriách a budú vo zvýšenej
miere vykonávané kontroly zamerané na túto oblasť.
Vzhľadom k tomu, že v popredí je aj ekonomická trestná činnosť, pri ktorej dochádza najmä
k páchaniu subvenčných podvodov, je potrebné naďalej apelovať na veliteľské orgány, aby
venovali zvýšenú pozornosť pri preverovaní nároku na vyplácanie finančných náležitostí
profesionálnym vojakom.
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.
V roku 2018 v súvislosti so zmenami spojenými s vnútorným organizačným členením dôjde
k efektívnejšiemu vykonávaniu úkonov skráteného vyšetrovania, najmä hospodárnejším
využívaním služobného času, nakoľko sa značne zníži čas presunov k úkonom trestného konania,
vzhľadom k užšiemu kontaktu s príslušníkmi rezortu ministerstva obrany a zároveň k
proporcionálnemu rozdeleniu príslušníkov Vojenskej polície v jednotlivých posádkach.
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Vojenská polícia v nasledujúcom období bude pri plnení úloh ďalej zvyšovať spoluprácu
na úseku trestného konania s Policajným zborom Slovenskej republiky, Kriminálnym úradom
finančnej správy Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, Krajskými
a okresnými prokuratúrami ako aj s Vojenským spravodajstvom.
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Graf č.1
Celkový počet trestných činov v rezorte ministerstva obrany v roku 2016

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 2017 v pomere počtu príslušníkov jednotlivých
organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany k počtu zaevidovaných trestných činov
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Graf č.9
Nápad trestnej činnosti v roku 2017 a porovnanie s rokom 2016 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 2017
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Graf č.13
Navrátené finančné prostriedky v roku 2017 a porovnanie s rokom 2016

Graf č.13 a
Trestné činy príslušníkov jednotlivých posádok
v súvislosti s požitím alkoholických nápojov.
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Graf č.13 b
Nápad trestnej činnosti v súvislosti s požitím alkoholických nápojov v roku 2017 v pomere
počtu príslušníkov jednotlivých organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany k počtu
zaevidovaných trestných činov
0,41%

0,22%
0,16%
0,05%
0,00%
MO SR

0,00%

245

1983

GŠ OS SR PPÚ GŠ OS Operácie
SR

458

642

Pozemné Vzdušné sily
sily

- percentuálny podiel evidovaných trestných činov v pomere k celkovému počtu
príslušníkov organizačnej súčasti rezortu ministerstva obrany
245

- počet príslušníkov zložky pripadajúcich na jeden spáchaný trestný čin (každý 245-ty
príslušník spáchal trestný čin)

Graf č. 14
Kategórie podozrivých podľa organizačných súčastí
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Graf č. 15
Kategórie podozrivých podľa hodnostného zboru

Graf č.16
Prehľad obvinených podľa organizačných súčastí
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Graf č. 17
Spôsob ukončenia trestných vecí a porovnanie s predchádzajúcim rokom

Graf č. 18
Objasnenosť trestnej činnosti a jej porovnanie s predchádzajúcim rokom
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