
                                                                                                                    
 

 
 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

 

            
Materiál na rokovanie                                                         Č.p.: VP TN-63-91/2022-OOaDTČ              

Výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky 

pre obranu a bezpečnosť      

    

                               

                                        

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie  

trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 

Materiál sa predkladá:                                                      Návrh uznesenia:                   

 

Na základe uznesenia                                                       Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť                                                         

Výboru NR SR pre obranu                                                                   

a bezpečnosť č. 177                                                          berie na vedomie 

zo 4. mája 2000                                                                                             

     Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte                  

     ministerstva obrany za rok 2021                     

            

 

Predkladá :          

                         

Jaroslav NAĎ 

Minister obrany 

Slovenskej republiky                           

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava      . máj  2022 



2 
 

Predkladacia správa 

 

  Predkladaný materiál ,,Vyhodnotenie trestnej činnosti v rezorte ministerstva obrany za rok 

2021“ 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 2021“ bol 

na 4. a 5. zasadnutí kolégia ministra obrany Slovenskej republiky dňa 16. mája 2022 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 2021. 

   

  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 2021 

 

1. Trestná činnosť v rezorte ministerstva obrany v roku 2021 

 

1.1. Celkový počet trestných vecí1 zaevidovaných Vojenskou políciou v roku 2021 

 

 V roku 2021 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 211 

trestných vecí. Z uvedeného počtu bolo 135 vojenských trestných vecí, 35 ostatných trestných 

vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby a 41 trestných vecí, ku ktorým došlo mimo 

výkonu štátnej služby.  

 

 V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020, kde bol celkový nápad trestných vecí 

evidovaných Vojenskou políciou 134, je nápad trestných vecí Vojenskej polície v roku 2021 o 77 

trestných vecí vyšší. 

  

Na náraste trestných vecí v roku 2021 má značný podiel 100 zaevidovaných 

podozrení z trestného činu ,,Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej 

služby“ podľa § 402 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,TZ“), ktoré boli spáchane formou úskoku a to, účelovým založením živnostenského 

oprávnenia, ktoré bolo následne profesionálnym vojakom predložené veliteľovi, resp. 

riaditeľovi Personálneho úradu OS SR s cieľom vyhnúť sa vojenskej službe a skutočnosť, že 

predmetné podozrenia boli preverované aj spätne za obdobie rokov 2017 až 2021 a teda 

v čase zistenia skutku boli podozriví v prevažnej miere už civilné osoby.  

Vzhľadom na vysoký počet zistených podozrení z vyššie uvedeného trestného činu, 

bolo zo strany Vojenskej polície vyvolané súčinnostné stretnutie na okresných prokuratúrach  

a Generálnej prokuratúre SR, výsledkom ktorého bolo vypracované zjednocujúce 

usmernenie Generálnej prokuratúry SR (sp. zn.: IV/1 Spr 334/21/100-3 zo dňa 06.07.2021) 

smerom k orgánom činným v trestnom konaní. Generálna prokuratúra SR v predmetnom 

usmernení potvrdila, že vyššie uvedené konania PrV jednoznačne vykazujú znaky trestného 

činu a je nevyhnutné v predmetných veciach vykonať trestné konanie na základe naplnenia 

znakov skutkovej podstaty predmetného trestného činu.  

 

Uvedené skutky budú ďalej v rámci dokumentu vyhodnocované osobitne.  

 

1.2. Prehľad trestných vecí riešených Vojenskou políciou v roku 2021. 

 

 V roku 2021 bolo zaevidovaných celkom 211 trestných vecí a z predchádzajúceho 

obdobia bolo obnovených a prenesených 13 trestných vecí.  

 Vojenská polícia v roku 2021 ukončila spolu 208 trestných vecí, pričom ukončila 196 

trestných vecí evidovaných v roku 2021 a 12 trestných vecí evidovaných z roku 2020. 

            Z celkového počtu evidovaných trestných vecí v roku 2021 bolo 16 trestných vecí 

prenesených do roku 2022.  

 
 

                                                           
1 Pod pojmom „trestné veci“ – sa rozumejú zaevidované vyšetrovacie spisy, teda všetky zaevidované podozrenia zo 

spáchania trestných činov vrátane preukázaných  trestných činov v hodnotenom období  
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Počet trestných vecí riešených  
Vojenskou políciou v roku 2021 

spolu 

počet zaevidovaných trestných vecí v roku 2021 211  
(z toho 100 vecí § 402 TZ vyhýbanie 

sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej 

služby formou úskoku založením živnosti) 

obnovené a prenesené trestné veci z predchádzajúceho obdobia 13 

ukončené trestné veci:  208 

- evidované a ukončené v roku 2021   196 

- evidované v roku 2020 a ukončené v roku 2021 12 

nerozhodnuté trestné veci – prenesené do roku 2022 16 

         Tabuľka č. 1: Prehľad trestných vecí riešených VP v roku 2021 
 

2.  Spôsoby vybavenia trestných vecí Vojenskou políciou podľa ustanovení zákona č. 

301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,TP“) 

 

              Z celkového počtu 208 ukončených trestných vecí Vojenská polícia 150 trestných vecí 

odstúpila  z dôvodu vecnej príslušnosti Policajnému zboru, nakoľko horná hranica trestnej sadzby 

pri týchto veciach presahovala hranicu 3 rokov.  

Z ostatných 58 trestných vecí ukončených Vojenskou políciou bolo 15 trestných vecí 

ukončených návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 ods. 1 TP. V trestných veciach, kde 

výsledky vyšetrovania preukázali, že nejde o trestný čin ale o skutok, ktorý by mohol byť 

prejednaný v disciplinárnom alebo priestupkovom konaní bolo veliteľskému orgánu 13 trestných 

vecí postúpených podľa § 214 TP, 14 trestných vecí bolo odovzdaných podľa § 197 ods. 1 písm. 

b) TP na disciplinárne konanie a 5 trestných vecí bolo odovzdaných podľa § 197 ods. 1 písm. a) 

TP na prejednanie priestupku. 

                V trestných veciach, kde nebol dôvod na začatie trestného stíhania ani odovzdanie veci 

príslušnému alebo inému orgánu na disciplinárne alebo priestupkové konanie bolo 5 trestných vecí 

odmietnutých podľa § 197 ods. 1 písm. d) TP. V 5 prípadoch bolo trestné stíhanie zastavené zo 

zákonných dôvodov uvedených v § 215 TP. 

                V 1 trestnej veci bolo trestné stíhanie prerušené podľa § 228 TP. 

 
Spôsoby vybavenia trestných vecí Vojenskou políciou podľa TP spolu 

odovzdaním Policajnému zboru SR 
150 

 (z toho 100 vecí § 402 TZ - živnosti) 

§ 197 ods. 1 písm. a) TP 
odovzdané príslušnému orgánu na prejednanie priestupku 

5 

§ 197 ods. 1 písm. b) TP 
odovzdané inému orgánu na disciplinárne konanie 

14 

§ 197 ods. 1  písm. d) TP 
Odmietnuté 

5 

§ 209 ods. 1 TP 
ukončené návrhom na podanie obžaloby (NPO) prokurátorovi 

15 

§ 214 ods. 1 TP 
postúpenie inému orgánu na disciplinárne konanie 

13 

§ 215 TP 
zastavenie trestného stíhania 

5 

§ 228 TP 
Prerušenie trestného stíhania 

1 

spolu ukončených trestných vecí  208 

              Tabuľka č. 2: Spôsoby vybavenia trestných vecí Vojenskou políciou podľa ustanovení TP v roku 2021 
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2.1. Prehľad spôsobov ukončenia odovzdaných trestných vecí Policajným zborom SR 

 

V roku 2021 bolo 150 trestných vecí ukončených odstúpením Policajnému zboru SR 

z dôvodu vecnej príslušnosti, nakoľko horná hranica trestnej sadzby pri týchto skutkoch 

presahovala hranicu 3 rokov a poverený príslušník Vojenskej polície nebol príslušný v týchto 

veciach konať.  

Policajným zborom SR bolo k 28.2.2022 ukončených spolu 117 trestných vecí, ktoré boli 

odstúpené z Vojenskej polície.  

Z celkového počtu 117 trestných vecí ukončených Policajným zborom SR, bolo 

ukončených 71 podozrení z trestného činu Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu 

vojenskej služby podľa § 402 TZ – založením živnosti a 46 ostatných trestných vecí. 

 

Z celkového počtu 46 ukončených trestných vecí Policajným zborom SR (okrem § 402 TZ) 

bolo najviac ukončených podľa § 197 ods. 1 písm. d) TP (odmietnutie) v počte 27 trestných vecí, 

podľa § 197 ods. 1 písm. b) TP (disciplinárne konanie) v počte 10 trestných vecí, podľa § 197 

ods. 1 písm. a) TP (priestupok) v počte 3 trestné veci, návrhom na podanie obžaloby podľa § 

209 ods. 1 TP boli ukončené 2 trestné veci a rovnako zastavením trestného stíhania podľa § 215 

ods. 1 TP boli ukončené 2 trestné veci.  

V 2 trestných veciach bolo trestné stíhanie prerušené podľa § 228 TZ. 

 

Odovzdané veci Policajnému zboru SR a spôsoby ich ukončenia Policajným 

zborom SR k 28.02.2022 (mimo podozrení z § 402 TZ – živnosti) 
 

Odovzdanie § 197/1a) TP (priestupok) 3 

Odovzdanie § 197/1b) TP (disciplinárne konanie) 10 

Odovzdanie § 197/1d) TP (odmietnutie) 27 

Návrh na podanie obžaloby § 209/1 TP 2 

Zastavenie trestného stíhania § 215/1 TP 2 

Prerušenie trestného stíhania § 228/1 TP 2 

Spolu ukončených 46 

Tabuľka č. 3: Odovzdané veci Policajnému zboru SR a spôsoby ich ukončenia Policajným zborom SR k 28.02.2022 
(mimo podozrení z § 402 TZ – živnosti) 
 

2.2. Prehľad spôsobov ukončenia odovzdaných trestných vecí Policajným zborom SR – 

podozrenia z trestného činu Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej 

služby podľa § 402 TZ – účelové založenie živnosti  

 

Z celkového počtu 100 v roku 2021 evidovaných podozrení z trestného činu Vyhýbanie sa 

služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby podľa § 402 TZ spáchaných formou úskoku – 

účelovým založením živnosti, ktoré boli z dôvodu vecnej príslušnosti odovzdané Policajnému 

zboru SR, bolo k 28.2.2022 ukončených 71 trestných vecí.  

 

Najviac týchto vecí bolo doposiaľ ukončených podľa §197 ods.1 písm. d) TP (odmietnutie) 

v počte 52 trestných vecí, návrhom na podanie obžaloby podľa § 209 ods. 1 TP bolo ukončených 

10 trestných vecí, zastavením trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 TP bolo ukončených 7 

trestných vecí a podľa § 197 ods. 1 písm. c) TP (odloženie) boli ukončené 2 trestné veci.  
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Odovzdané veci Policajnému zboru SR a spôsoby ich ukončenia Policajným 

zborom SR k 28.02.2022 - podozrenia z § 402 TZ (účelové živosti) 
 

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

Odovzdanie § 197/1d) TP (odmietnutie) 52 

Návrh na podanie obžaloby § 209/1 TP 10 

Zastavenie trestného stíhania § 215/1 TP 7 

Spolu ukončených 71 

Tabuľka č. 4: Odovzdané veci Policajnému zboru SR a spôsoby ich ukončenia Policajným zborom SR k 28.02.2022 – 
podozrenia z § 402 TZ (účelové živnosti) 

 

 

3.  Objasnenosť trestnej činnosti v roku 2021 a jej porovnanie s rokom 2020 

 

Vojenská polícia v roku 2021 z celkového počtu 58 trestných vecí, meritórne ukončených 

Vojenskou políciou, objasnila 57 trestných vecí (celkový počet ukončených trestných vecí 

Vojenskou políciou mínus trestné veci, v ktorých bolo trestné stíhanie prerušené v zmysle § 228 

TP), čo predstavuje objasnenosť 98 %.  

V roku 2020 bolo objasnených 83 z 93 Vojenskou políciou ukončených trestných vecí, čo 

predstavovalo objasnenosť 89 %. Z uvedeného vyplýva, že Vojenská polícia si naďalej udržiava 

vysokú objasnenosť vyšetrovaných trestných vecí.  

 
 

4.  Kategórie podozrivých a obvinených z trestnej činnosti 

 

4.1. Prehľad podozrivých podľa organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany  

 

4.1.1 Príslušníci OS SR 

 

Z celkového počtu 211 trestných vecí zaevidovaných Vojenskou políciou boli príslušníci 

OS SR podozriví zo spáchania trestného činu podľa príslušnosti k jednotlivým veliteľstvám 

nasledovne. Príslušníci pozemných síl boli podozriví v 148 trestných veciach, príslušníci 

vzdušných síl v 26 veciach, v 5 prípadoch príslušníci síl pre špeciálne operácie.  

V 15 prípadoch boli podozriví príslušníci priamo podriadených útvarov GŠ OS SR. 

 

V prepočte podielu počtu podozrivých príslušníkov podľa príslušnosti k jednotlivým silám 

a ich celkovým reálnym počtom, tvorí podiel pri príslušníkoch pozemných síl 2,17 %, 

príslušníkoch vzdušných síl  0,87 %, síl pre špeciálne operácie 0,65 % a rovnako 0,65 % pri 

príslušníkoch priamo podriadených útvarov GŠ OS SR. 

 

4.1.2. Vyčlenení profesionálni vojaci a zamestnanci MO SR  

 

V hodnotenom období boli z kategórie vyčlenených príslušníkov podozriví 6 

profesionálni vojaci a 2 zamestnanci, čo v pomere k ich celkovému počtu tvorí 0,46 % pri 

vyčlenených profesionálnych vojakoch a 0,1 % pri zamestnancoch MO SR. 
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4.1.3. Neznáma osoba a civilná osoba 

 

V 5 trestných veciach bola podozrivá civilná osoba a v 9 trestných veciach bola podozrivá 

neznáma osoba. 

 

4.2. Kategórie podozrivých  

 

Z celkového počtu zaevidovaných trestných vecí v roku 2021 boli v 24 prípadoch podozriví 

príslušníci hodnostného zboru dôstojníkov (11 %), v 155 prípadoch príslušníci hodnostného zboru  

mužstva (72 %), 21 poddôstojníkov (10 %), 5 civilných osôb (2 %), 2 zamestnanci (1 %) a v 9 

prípadoch bola podozrivá neznáma osoba (4 %). 

 

Z celkového počtu 211 evidovaných trestných vecí v roku 2021 evidujeme celkom 216 

podozrivých osôb z dôvodu, že v niektorých trestných veciach bolo podozrivých zo spáchania 

skutku viacero osôb, resp. skutky boli spáchane formou spolupáchateľstva. 

 

4.3. Prehľad obvinených podľa organizačných súčastí rezortu ministerstva obrany 

 

            4.3.1. Obvinení príslušníci OS SR 

 

V roku 2021 bolo Vojenskou políciou vznesené obvinenie celkom 23 profesionálnym 

vojakom. Najviac príslušníkom pozemných síl v počte 16 obvinení, 3 obvinenia príslušníkom 

vzdušných síl, 2 obvinenia príslušníkom špeciálnych síl a rovnako 2 obvinenia príslušníkom 

priamo podriadených útvarov GŠ OS SR. 

V prepočte podielu počtu obvinených príslušníkov podľa príslušnosti k jednotlivým silám 

a ich celkovým reálnym počtom, bolo v roku 2021 obvinených pri príslušníkoch pozemných síl 

0,23 %, príslušníkoch vzdušných síl  0,1 %, síl pre špeciálne operácie 0,26 % a 0,1 % pri 

príslušníkoch priamo podriadených útvarov GŠ OS SR. 

 

            4.3.2. Obvinení profesionálni vojaci vyčlenení MO SR  

 

V hodnotenom období nebolo vznesené  obvinenie príslušníkovi vyčlenenému pod MO SR. 

 
 

5.  Štruktúra zaevidovaných trestných vecí 

 

      5.1. Štruktúra zaevidovaných vojenských trestných vecí  

                         

V roku 2021 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 135  

podozrení z vojenských trestných činov, uvedených v 11. Hlave osobitnej časti TZ.  

  

            Najčastejšie sa vyskytujúcimi prípadmi v roku 2021 boli v počte 124 podozrenia z trestného 

činu ,,Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby“ podľa §§ 401 – 404 

TZ (z toho 100 podozrení § 402 TZ v súvislosti s účelovým založením živnosti, 2 prípady § 404 
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TZ spáchaný za krízovej situácie). Ďalšími evidovanými podozreniami bolo 6 prípadov 

,,Porušovanie služobných povinností“ podľa § 411 TZ, 3 prípady ,,Porušovanie povinností 

dozornej služby“ podľa § 408 TZ, 1 prípad ,,Neuposlúchnutie rozkazu“ podľa § 393 TZ a 1 

prípad ,,Porušovanie práv a chránených záujmov vojakov“ podľa § 400 TZ. 

 

Z celkového počtu 135 najviac podozrení zo spáchania vojenských trestných činov 

Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 102 (76 %), za ktorými 

nasledovali príslušníci vzdušných síl s počtom  18 (13 %), v počte 11 príslušníci priamo 

podriadených útvarov GŠ OS SR (8 %) a 4 príslušníci síl pre špeciálne operácie (3 %). 

 

V rámci jednotlivých vojenských posádok bolo najviac podozrení zo spáchania vojenských 

trestných činov evidovaných v posádke Martin v počte 22 a posádke Nitra v počte 21. Zhodne po 

14 podozrení v posádke Sereď a Levice. Ďalej nasleduje posádka Hlohovec s počtom 11, 

Zvolen s počtom 9, Prešov s počtom 8. Posádky Ružomberok a Michalovce s počtom 6, 

Bratislava a Trebišov po 5 prípadov, Trenčín a Rožňava s počtom 4, Topoľčany 3, Žilina 2 

a Malacky s počtom 1 podozrenie z vojenského trestného činu. 

 
 

V porovnaní s rokom 2020, kde bolo evidovaných celkom 27 podozrení z vojenských 

trestných činov, je v roku 2021 evidovaný nárast o 108 podozrení z vojenských trestných činov, 

čo je nárast o 400 %. Tu je však potrebné uviesť, že značný nárast tvoria zistené a preverované 

podozrenia z prečinu Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby podľa § 402 

TZ, ktoré boli preverované aj spätne za obdobie rokov 2017 - 2021 a ktoré boli špecifikované 

v prvej časti vyhodnotenia. 

 

5.2. Štruktúra zaevidovaných ostatných trestných vecí počas výkonu štátnej služby  

 

V roku 2021 Vojenská polícia zaevidovala v rezorte ministerstva obrany  35 ostatných 

trestných vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby.  
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  Z ostatných trestných vecí (t. j. nevojenských trestných vecí) evidovaných počas výkonu 

štátnej služby v roku 2021 prevažovalo najviac podozrenie z trestného činu ,, Subvenčný podvod“ 

podľa § 225 TZ v počte 22. Nasledujú po 2 evidované prípady trestného činu „Ublíženie na 

zdraví“ podľa § 158 TZ, ,,Krádež“ podľa § 212 TZ a „Neoprávnené používanie cudzieho 

motorového vozidla“ podľa § 217 TZ. Vojenská polícia v hodnotenom období zaevidovala 

z nevojenských trestných vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby v počte 1 prípad pre 

trestné činy ,,Šírenie nebezpečne nákazlivej ľudskej choroby“ podľa § 164 TZ, ,,Zatajenie veci“ 

podľa § 236 TZ, ,,Poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 245 TZ, ,,Všeobecné ohrozenie“ podľa § 

285 TZ, ,,Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami“ podľa § 294 TZ, 

,,Neoprávnené nakladanie s odpadmi“ podľa § 302 TZ a „Neoprávnené nakladanie s osobnými 

údajmi“ podľa §374 TZ. 

  

Z celkového počtu 35 najviac podozrení zo spáchania ostatných trestných činov, ku ktorým 

došlo počas výkonu štátnej služby Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v 

počte 22  trestných vecí (63 %). Nasledovali príslušníci vzdušných síl v počte 5 (14 %). Najmenej 

podozrení zo spáchania ostatných trestných činov, ku ktorým došlo počas výkonu služby  Vojenská 

polícia zaevidovala u príslušníkov priamo podriadených útvarov GŠ OS SR v počte 1 (3 %) 

a príslušníkov vyčlenených MO SR v počte 1 (3 %). V 4 trestných veciach bolo vedené trestné 

konanie voči neznámej osobe (11 %) a v 2 prípadoch bola podozrivá civilná osoba (6 %). 

 

Najvyšší počet ostatných trestných vecí, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby 

Vojenská polícia zaevidovala v posádke Prešov v počte 15. Nasleduje posádka Michalovce 

a Zvolen počtom 5, posádka Trebišov s počtom 3. V posádkach Martin a Topoľčany Vojenská 

polícia zaevidovala po 2 trestné veci. V posádkach Hlohovec, Ružomberok a Trenčín 

zaevidovala po 1 trestnej veci.  
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  V porovnaní s rokom 2020 (44 trestných vecí), je to pokles o 9 podozrení z ostatných 

trestných činov, ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby, čo je pokles o 20 %.  

 

Vojenská polícia v roku 2021 zaevidovala v rezorte ministerstva obrany celkom 170 

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. V porovnaní s rokom 

2020 kedy bolo zaevidovaných  71 trestných  vecí ku ktorým došlo počas výkonu štátnej služby, 

je to viac o 99 trestných  vecí, čo predstavuje  nárast o 139 %. (pozn. 100 trestných vecí § 402 TZ 

– účelové živnosti, ktoré boli bližšie špecifikované v úvode materiálu). 

 

5.3. Štruktúra zaevidovaných ostatných trestných vecí, ku ktorým došlo mimo výkonu 

štátnej služby 

 

V roku 2021 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala 41 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 „Ublíženie na zdraví“ podľa § 155-158 TZ v počte 12 a „Ohrozenie 

pod vplyvom návykovej látky“ podľa § 289 TZ v počte 9.  V počte 3 evidujeme podozrenie z 

trestného činu „Krádež“ podľa § 212 TZ, „Podvod“ podľa § 221 TZ a „Nebezpečné vyhrážanie“ 

podľa § 360 TZ. Ďalším najčastejšie sa vyskytujúcim podozrením z trestného činu bol 

,,Ohováranie“ podľa § 373 TZ v počte 2. V počte 1 evidujeme podozrenie z trestného činu 

,,Neposkytnutie pomoci“ podľa § 177 TZ, ,,Zanedbanie povinnej výživy“ podľa § 207 TZ, 

,,Neoprávnený zásah do práva domu, bytu alebo k nebytovému priestoru“ podľa § 218 TZ, 

,,Poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 245 TZ, ,,Neoprávnené podnikanie“ podľa § 251 TZ, 

,,Nepovolená výroba liehu, tabaku a tabakových výrobkov“ podľa § 253 TZ, ,,Týranie 

zvierat“ podľa § 305a TZ, ,,Krivá výpoveď a krivá prísaha“ podľa § 346 TZ a  ,,Prejav 

sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd“ podľa § 422 TZ. 

 

 Z celkového počtu 41 najviac podozrení zo spáchania ostatných trestných činov, ku 

ktorým došlo mimo výkonu štátnej služby Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov 

pozemných síl v počte 22 (54 %). Za nimi nasledovali príslušníci ministerstva obrany v počte 5 

(13 %) a príslušníci vzdušných síl v počte 3 (7 %). Príslušníci útvarov priamo podriadených GŠ 

OS SR v počte 3 (7 %) a príslušníci síl pre špeciálne operácie v počte 1 (2 %). V 7 trestných 

veciach bolo trestné konanie vedené voči neznámej osobe (17 %). 

 

 V porovnaní s rokom 2020 (63 trestných vecí) je to menej o 22 podozrení z trestného 

činu, ku ktorému došlo mimo výkonu štátnej služby, čo je pokles o 35 %. Rovnako, ako 

v predchádzajúcom období, aj v roku 2021 prevažovalo podozrenie z trestného činu ,,Ohrozenie 

pod vplyvom návykovej látky“ podľa § 289 TZ a podozrenie z trestného činu ,,Ublíženie na 

zdraví“ podľa § 155-158 TZ.  
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5.4. Majetkové a ekonomické trestné veci v rezorte ministerstva obrany v roku 2021 a ich               

porovnanie s rokom 2020 

 

5.4.1. Počet majetkových a ekonomických trestných vecí zaevidovaných v rezorte               

       ministerstva obrany podľa jednotlivých súčastí v roku 2021 

 

V roku 2021 Vojenská polícia v rezorte ministerstva obrany zaevidovala celkom 17 

majetkových a 27 ekonomických  trestných vecí. 

 

Z majetkových trestných vecí bolo najviac zaevidovaných 6 podozrení z trestného činu 

,,Porušovanie služobných povinností“ podľa § 411 TZ a ,,Krádež“ podľa § 212 TZ v počte 5.  

Z ekonomických trestných vecí prevažovalo podozrenie z trestného činu ,,Subvenčný 

podvod“ podľa § 225 TZ v počte 22 prípadov a podozrenie z trestného činu ,,Podvod“ podľa § 

221 TZ v počte 2 prípady. 

 

Z celkového počtu 44 najviac podozrení zo spáchania majetkových a ekonomických 

trestných činov Vojenská polícia zaevidovala u príslušníkov pozemných síl v počte 26 (59 %). Za 

nimi nasledovali príslušníci  vzdušných síl v počte 7 (16 %), priamo podriadených útvarov GŠ 

OS SR v počte 3 (7 %) a vyčlenení MO SR v počte 2 (4 %). Neznáma osoba v počte 4 (10 %) 

a civilná osoba v počte 2 trestné veci tejto kategórie (4 %).  

V roku 2021 Vojenská polícia zaevidovala celkom 44 majetkových a ekonomických 

trestných vecí, čo je v porovnaní s rokom 2020 (40 trestných vecí) nárast o 4 trestné veci tejto 

kategórie. Pri majetkových trestných veciach v roku 2021 evidujeme  pokles o 6 trestných veci 

a pri ekonomických trestných veciach evidujeme nárast o 10 trestných veci.  

 

5.5. Celková výška škody v roku 2021 zistená v rámci trestného konania 

 

V roku 2021 bola v rezorte ministerstva obrany v trestnom konaní evidovaná škoda 

v celkovej výške 180 092,70 €, čo predstavuje pokles o 97,7 % oproti roku 2020, v ktorom bola 

zaevidovaná celková výška škody 7 962 427,85 €.  

 

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. 

 

5.5.1. Porovnanie škody spôsobenej na majetku rezortu ministerstva obrany a civilnom                          

majetku 

 

V roku 2021 bola na majetku rezortu ministerstva obrany spôsobená škoda vo výške 

155 408,28 €, čo je pokles o 98,0 % oproti roku 2020 (výška škody 7 915 297 €). Na civilnom 

majetku evidujeme škodu v celkovej výške 24 684,42 €, čo predstavuje pokles o 47,6 % oproti 

roku 2020 (47 130,85 €). 
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6. Osobitne sledované trestné veci zaevidované v roku 2021    

 

V roku 2021 Vojenská polícia zaevidovala v rezorte ministerstva obrany 36 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 31 osobitne sledovaných trestných vecí     

(+ 16 %). 

V súvislosti s požitím alkoholických nápojov, resp. pod jeho vplyvom bolo v hodnotenom 

období zaevidovaných celkom 17  trestných vecí. Najčastejším trestným činom pod vplyvom 

alkoholu bolo podozrenie z trestného činu ,,Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky“ podľa § 

289 TZ v počte 9.  

Zranenie bolo evidované celkom v 15 trestných veciach, pričom z uvedeného počtu v 7 

prípadoch došlo k zraneniu pri dopravnej nehode.  

Z celkového počtu 211 evidovaných trestných vecí boli 4 trestné veci spáchané so 

zbraňou, resp. v súvislosti so zbraňou.  

V oblasti environmentálnej kriminality Vojenská polícia zaevidovala celkom 2 trestné 

veci a to 1 podozrenie z trestného činu ,,Neoprávnené nakladanie s odpadmi“ podľa § 302 TZ a 

1 prípad podozrenia z trestného činu ,,Týranie zvierat“ podľa § 305a TZ, ku ktorému došlo 

v Poľskej republike.  

Z kategórie trestných činov extrémizmu, bolo v hodnotenom období Vojenskou políciou 

zaevidované 1 podozrenie z trestného činu ,,Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k 

potlačeniu základných práv a slobôd“ podľa § 422 TZ. 

 

 

7. Vyhodnotenie prevencie kriminality v roku 2021  

 

7.1 Prevencia kriminality v sledovaných oblastiach v roku 2021   

 

V oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vykonávala Vojenská 

polícia v roku 2021 preventívne opatrenia najmä formou edukačných aktivít a preventívno-

bezpečnostných akcií za účelom predchádzania a odhaľovania protiprávneho konania,  zvyšovania 

právneho vedomia príslušníkov Ozbrojených síl SR a zamestnancov rezortu ministerstva obrany. 

V rámci informačno-osvetových aktivít Vojenská polícia publikovala bulletin na tému „Vojenské 

trestné činy“. Publikácia bola spracovaná s ohľadom na nárast počtu evidovaných trestných činov 

zaradených v XI. Hlave Trestného zákona. Najčastejšie vyskytujúca sa forma páchania uvedených 

trestných činov príslušníkov Ozbrojených síl SR bola založenie si „živnosti“ na príslušnom 

Okresnom úrade s cieľom vyhnúť sa tak výkonu vojenskej služby alebo plneniu vojenských 

povinností a dosiahnuť tak prepustenie zo služobného pomeru. Príslušníci Ozbrojených síl SR 

využívali formu úskočného konania žiadosťou o vydanie živnostenského oprávnenia 

k podnikateľskej činnosti, pričom vo väčšine prípadov  požiadali o zrušenie živnosti ešte pred 

skončením prepúšťacieho procesu. V hodnotenom období Vojenská polícia venovala v oblasti 

prevencie kriminality zvýšenú pozornosť tejto forme páchania trestnej činnosti profesionálnych 

vojakov najmä z dôvodu zamedzenia možného vzniku škôd na finančných prostriedkoch rezortu 
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ministerstva obrany (napríklad pri zabezpečení výcvikov, kurzov, stáži, školení alebo vyplatením 

neoprávnených výsluhových náležitostí profesionálnemu vojakovi, na ktoré nemal nárok.)  

V rámci vzdelávania bolo vykonaných celkovo 69 edukačných 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 SR, 

dodržiavanie etického kódexu profesionálneho vojaka, základné práva a povinnosti 

profesionálnych vojakov).  

V  rámci predchádzania protiprávneho konania v rezorte ministerstva obrany Vojenská 

polícia okrem spomenutých aktivít odhaľovala a predchádzala 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 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 SR 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 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. Zo zápisov z komisií 

boli Vojenskou políciou pravidelne vyhodnocované kriminogénne faktory v podmienkach rezortu 

ministerstva obrany. Vojenská polícia organizovala Odborné zhromaždenie pracovníkov 

poverených prevenciou kriminality v útvaroch, úradoch a zariadeniach rezortu ministerstva obrany, 

ktorého sa zúčastnili príslušníci Prezídia Policajného zboru SR.  

V roku 2021 Vojenská polícia organizovala spolu 28 aktivít s civilnou verejnosťou formou 

rôznych statických a dynamických ukážok činnosti Vojenskej polície a materiálu s cieľom 

propagácie Vojenskej polície a Ozbrojených síl SR na verejnosti, ako aj  pozitívneho zvyšovania 

verejnej mienky u obyvateľstva. Objektom sociálnej a situačnej prevencie boli aj deti a mládež 

napríklad Vojenská polícia pripravila 3- dňový program pre detí z detského domova Kráľova 

Lehota.  

 

7.1.1. Alkohol 

V rámci vojenských útvarov, úradov a zariadení rezortu ministerstva obrany a Ozbrojených 

síl SR bolo v stanovenej problematike uskutočnených Vojenskou políciou celkom 30 vzdelávacích 

aktivít a 7 školení vodičov zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov. 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 ich dopad na profesionálnu kariéru, či rodinný 

život príslušníkov Ozbrojených síl SR. Z dôvodu pandémie COVID-19 vykonávala Vojenská 

polícia edukačné aktivity aj formou spracovania podkladov na spoločensko-vedné semináre 

a veliteľské prípravy.  

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 681 kontrol, 

ktorými bolo vykonaných spolu 7670 dychových skúšok na požitie alkoholu.  

 

7.1.2. Omamné a psychotropné látky  

V rámci plnenia úloh prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti vykonala 

Vojenská polícia spolu 21 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 sa podieľala na návrhu preventívnych opatrení v Akčnom 

pláne rozpracovania Národnej protidrogovej stratégie SR v pôsobnosti Ministerstva obrany SR na 

obdobie rokov 2021-2025.  

Vojenská polícia vykonala v uvedenej oblasti v hodnotenom období 102 preventívnych-

bezpečnostných  akcií zameraných na predchádzanie prechovávania a užívania omamných 

a psychotropných látok vo vojenských útvaroch, úradoch a zariadeniach rezortu ministerstva 

obrany a Ozbrojených síl SR. Preventívno-bezpečnostné akcie boli vykonávané v súčinnosti 

s príslušníkmi Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová-Hronsek. Vojenská 

polícia so špeciálne vycvičenými služobnými psami na vyhľadávanie omamných a psychotropných 

látok participovala na kontrolách príslušníkov, batožiny a materiálu Ozbrojených síl SR pri 

rotáciách operácií medzinárodného krízového manažmentu. Kontrole na prítomnosť omamných a 

psychotropných látok bolo podrobených spolu 890 profesionálnych vojakov a 5 zamestnancov 

rezortu ministerstva obrany, čo je dvojnásobok v počte skontrolovaných profesionálnych vojakov 

v porovnaní s minulým rokom (442 profesionálnych vojakov). 

 

 

7.1.3. Extrémizmus 

V roku 2021 Vojenská polícia vykonala 16 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. 

V hodnotenom období bola prijatá nová Koncepcia boja proti radikalizácií a extrémizmu do roku 
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2024, na ktorú Vojenská polícia reflektovala vydaním Nariadenia ministra obrany SR 

o zabezpečení plnenia úloh boja proti radikalizácií a extrémizmu.  

Za účelom zvyšovania povedomia príslušníkov Vojenskej polície o aktuálnych poznatkoch 

v danej problematike nadviazala Vojenská polícia spoluprácu so Slovenským národným 

strediskom pre ľudské práva a Národnou kriminálnou agentúrou Policajného zbor SR. Taktiež bola 

nadviazaná spolupráca s Úradom hlavného lekára Ozbrojených síl SR a odprezentované aktuálne 

poznatky v danej oblasti na Medzinárodnej konferencií MILMEDKON 2021.  

Vojenská polícia reflektovala na aktuálnu bezpečnostnú situáciu a v hodnotenom období 

v spolupráci s Personálnym úradom Ozbrojených síl SR spracovala sociologický prieskum 

zameraný na online radikalizmus a kyberšikanu, ktorý bude realizovaný v roku 2022.    

Vojenská polícia je členom Národnej expertnej skupiny zameranej na elimináciu rasovo 

motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu. Poznatky z expertnej skupiny o najnovšej symbolike 

extrémistických skupín boli priebežne spracovávané do prednáškovej činnosti v prospech  

vojenských útvarov, úradov a zariadení rezortu ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR. 

Vojenská polícia naďalej participovala na vzdelávaní čakateľov v rámci učebných osnov Základne 

výcviku a mobilizačného doplňovania Martin.  

V boji proti extrémizmu a radikalizmu vykonala Vojenská polícia v hodnotenom období 

spolu 196 hliadkových služieb zameraných  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 a UNFICYP – Cyprus/ 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.  

 

7.1.4. Environmentálna kriminalita 

Vojenská polícia v hodnotenom období vykonala spolu 29 preventívno-bezpečnostných 

akcií. Vojenská polícia zistila 1 prípad trestného činu Neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 

302 TZ a zaevidovala 1 prípad podozrenia z trestného činu Týranie zvierat podľa § 305a TZ, ktoré 

boli z dôvodu vecnej príslušnosti odstúpene Policajnému zboru Slovenskej republiky. Vojenská 

polícia vykonáva uvedené preventívno-bezpečnostné akcie v súčinností s Štátnou ochranou prírody 

SR, Policajným zborom SR, Vojenskými lesmi a majetkami š. p. a so Správou Vojenských 

obvodov.  

V hodnotenom období Vojenská polícia uzavrela  Dohodu o vzájomnej spolupráci so 

Štátnou ochranou prírody SR za účelom efektívnejšieho predchádzania a zamedzovania páchania 

environmentálnej protiprávnej činnosti, odhaľovanie a dokumentovanie environmentálnej 

protiprávnej činnosti, vzdelávania a vzájomnej informovanosti v danej oblasti. Vojenská polícia 

má svojich členov v Národnej expertnej skupine na elimináciu environmentálnej kriminality a jej 

podskupín, ktorí sa v hodnotenom období aktívne zúčastňovali zasadaní skupín. Uvedené 
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zasadania majú veľký význam vo výmene vzájomných skúseností a odborných vedomostí v danej 

oblasti, ako aj v prehlbovaní vzájomnej medzirezortnej spolupráce. 

 

8. Záver 

 

Materiál vyhodnocuje stav objasnenej trestnej činnosti profesionálnych vojakov v roku 

2021 za účelom získavania prehľadu o štruktúre trestnej činnosti, jej páchateľoch podľa 

služobného zaradenia, o oblastiach, kde najčastejšie dochádza k tomuto negatívnemu javu za 

účelom adresne smerovať odporúčania do ďalšieho obdobia z dôvodu jeho eliminácie. 

 

V rámci celkového počtu evidovaných trestných vecí bolo Vojenskou políciou vznesené 

obvinenie 23 profesionálnym vojakom čo je o 4 viac ako v roku 2020 a Policajným zborom SR 

vznesené obvinenie 13 profesionálnym vojakom čo je o 9 viac ako v roku 2020. 

V roku 2021 bolo z vojenských trestných vecí najviac zaevidovaných podozrení z trestného 

činu  vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby podľa §§ 401 – 404 TZ. Kým 

v roku 2020 to bolo v 20 prípadoch, v roku 2021 to bolo v 124 prípadoch, čo predstavuje nárast 

o 104 prípadov (predovšetkým 100 evidovaných prípadov účelového založenia živnosti s cieľom 

vyhnúť sa vojenskej službe za predchádzajúce obdobia rokov 2017-2020 do termínu zvýšenia 

platov profesionálnych vojakov). 

  Z ostatných trestných vecí počas výkonu štátnej služby bolo najviac zaevidovaných  

podozrení z trestného činu subvenčný podvod podľa § 225 TZ v počte 22, kým v roku 2020 to bolo 

v 3 prípadoch, čo predstavuje nárast o 19 prípadov. 

Z ostatných trestných vecí mimo výkonu štátnej služby bolo najpočetnejšie podozrenie 

z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 155-158 TZ v počte 12 (najmä ublíženie na zdraví pri 

dopravných nehodách), kým v roku 2020 v 5 prípadoch a trestného činu ohrozenie pod vplyvom 

návykovej látky podľa § 289 TZ v počte 9 (vedenie vozidla, alebo vykonávanie inej činnosti, pri 

ktorej by mohol páchateľ ohroziť život, zdravie a majetok pod vplyvom alkoholu), kým v roku 

2020 to bolo v 13 prípadoch. 

 

 Pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti Vojenská polícia kladie dôraz aj na prevenciu 

a kontrolu, a to najmä výkonom kontrolnej činnosti, vykonávaním školení v prospech útvarov 

rezortu obrany, informovaním veliteľských orgánov a profesionálnych vojakov, ale aj  návrhmi 

opatrení na predchádzanie trestnej činnosti. Na základe výsledkov vyhodnotenia trestnej činnosti 

v rezorte obrany za rok 2020 boli Vojenskou políciou spracované návrhy odporúčaní pre veliteľské 

orgány a profesionálnych vojakov za účelom eliminácie páchania protiprávnej činnosti 

profesionálnych vojakov. 

 V nasledujúcom období bude v rámci trestného konania činnosť Vojenskej polície 

zameraná hlavne na odhaľovanie a vyšetrovanie majetkových a ekonomických trestných činov tak, 

aby v maximálnej miere bola zabezpečená ochrana majetku štátu v správe alebo v užívaní rezortu 

obrany. Taktiež bude zameraná činnosť na najčastejšie páchané trestné činy vojenské.  

V oblasti boja proti osobitne sledovanej trestnej činnosti bude Vojenská polícia aj naďalej 

v ďalšom období úzko spolupracovať najmä s Policajným zborom a Vojenským spravodajstvom 

pri odhaľovaní prejavov extrémizmu a radikalizmu u profesionálnych vojakoch a s Policajným 
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zborom a so Štátnou ochranou prírody pri odhaľovaní environmentálnej kriminality prevažne vo 

vojenských lesoch a vojenských obvodoch. 

 V oblasti legislatívy Vojenská polícia v súlade s bodom 3.8. Rozpracovania Programového 

vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na 

roky 2020-2024 uskutočnila analýzu možností posilnenia pôsobenia Vojenskej polície v oblasti 

ochrany majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Výsledkom je návrh 

legislatívnej zmeny Trestného poriadku so zavedením inštitútu vyšetrovania Vojenskou políciou 

a určením vecnej príslušnosti pre vyšetrovateľa Vojenskej polície na trestné činy proti majetku 

štátu v pôsobnosti rezortu obrany, na trestné činy vojenské spáchané príslušníkmi ozbrojených síl, 

na trestné činy príslušníkov ozbrojených síl spáchané mimo územia Slovenskej republiky a na 

trestné činy  príslušníkov ozbrojených síl vysielajúceho štátu spáchané na území Slovenskej 

republiky v rozsahu uvedenom v medzinárodných zmluvách.  Zároveň v súvislosti so zmenou 

Trestného poriadku sú pripravené aj návrhy legislatívnych zmien zákona č. 124/1992 Zb. 

o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov.  

Ďalším dôvodom v súvislosti so zavedením inštitútu vyšetrovania Vojenskou políciou je 

fakt, že z celkového počtu 211 trestných vecí evidovaných Vojenskou políciou v roku 2021 bolo 

viac ako 2/3 odstúpených Policajnému zboru, vrátane 109 vojenských trestných vecí, pričom 

aplikačná prax v rámci trestného konania dlhodobo poukazuje u príslušníkov Policajného zboru na 

absenciu znalosti špecifického vojenského prostredia, vojenského materiálu, vojenských predpisov 

a v neposlednom rade na neznalosť medzinárodných dohôd o spolupráci v rámci NATO.  

Uvedené legislatívne návrhy reflektujú aj na skutočnosť, že dochádza k zintenzívneniu 

spolupráce s aliančnými vojskami v rámci medzinárodných cvičení na území Slovenskej republiky 

a na skutočnosť, že v poslednom období zaznamenávame zvýšený nárast cestných presunov 

aliančných vojsk cez územie Slovenskej republiky a v tejto súvislosti nárast dopravných nehôd 

príslušníkov zahraničných ozbrojených síl.  

 

 


