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Úvod
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti (ďalej len “prevencia
kriminality”) v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „rezort
obrany“) a Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) predstavuje
cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie subjektov prevencie
kriminality pri zvyšovaní povedomia profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany
a ozbrojených síl, ktoré má prispieť k tomu, aby sa nestali páchateľmi alebo obeťami
trestných a iných protispoločenských činov. V zmysle § 3 písm. c) zákona č. 583/2008 Z. z.
o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z.(ďalej len „zákon o prevencii kriminality“), je inou
protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom,
za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným
právnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
1. Východiská Rozpracovania stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti v Slovenskej republike na roky 2012-2015 v podmienkach Ministerstva obrany
Slovenskej republiky(ďalej len „rozpracovanie stratégie“)
Rozpracovanie stratégie v podmienkach rezortu obrany vychádza z návrhu stratégie
prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 schváleného uznesením
Vlády Slovenskej republiky č.807 zo 14.decembra 2011(ďalej len „stratégia“), zo zákona
o prevencii kriminality, z informácií o vyhodnotení trestnej činnosti a plnení úloh prevencie
kriminality v rezorte obrany, vyhodnotení bezpečnostnej situácie a analýzy kriminality
v rezorte obrany, predchádzajúcich koncepčných dokumentov, využívaného systému
prevencie a skúseností preventívnej praxe za predchádzajúce hodnotené obdobia.
1.1. Informácie o vyhodnotení trestnej
kriminality v rezorte obrany

činnosti a plnení úloh prevencie

Informácia o vyhodnotení trestnej činnosti a plnení úloh prevencie kriminality je
materiál, ktorý vypracúva Vojenská polícia s ročnou periodicitou na základe analýzy
kriminality a vyhodnotenia bezpečnostnej situácie v rezorte obrany, podkladov o realizácii
preventívnych opatrení v oblasti prevencie kriminality od organizačných zložiek rezortu
obrany a ozbrojených síl a odpočtu preventívnych aktivít Vojenskej polície za predchádzajúci
kalendárny rok. Materiál sa predkladá na prerokovanie do Kolégia ministra obrany Slovenskej
republiky a po schválení bude predložený Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre
obranu a bezpečnosť na základe jeho uznesenia č. 177 zo 4. mája 2000.
1.2. Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v rezorte obrany
Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie vypracúva Vojenská polícia s mesačnou
periodicitou formou informácie obsahujúcej analýzu kriminality v rezorte obrany
za predchádzajúci kalendárny mesiac s textovou a tabuľkovou časťou vyjadrujúcou nápad
trestnej činnosti a priestupkov, ktorá je distribuovaná riadiacim funkcionárom rezortu obrany
a ozbrojených síl.
O policajno-bezpečnostnej situácii v rezorte obrany sú denne, týždenne a mesačne
spracovávané informácie, s ktorými sa oboznamujú minister, vedúci funkcionári Generálneho
štábu ozbrojených síl a velitelia operačných veliteľstiev k ich ďalšiemu využitiu a prijatiu
vlastných opatrení.
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1.3. Analýza kriminality v rezorte obrany
Analýza kriminality v rezorte obrany vychádza zo štatistických údajov obsahujúcich
podozrenia z trestných činov evidovaných Vojenskou políciou získaných z výstupov
automatizovaného informačného systému "Relevantné registre" vedeného Vojenskou
políciou, prognózy vývoja kriminality v rezorte obrany, ktorá je súčasťou informácie
o vyhodnotení trestnej činnosti za hodnotené obdobie. Analýza charakterizuje jednotlivé
druhy trestnej činnosti a ich páchateľov.
1.3.1. Vývoj trestnej činnosti v rezorte obrany
Stav bezpečnostnej situácie v rezorte obrany je z hľadiska štruktúry kriminality
podobný ako v Slovenskej republike, pretože rezort obrany a ozbrojené sily nie sú imúnne
voči sociálnym a ekonomickým zmenám v spoločnosti. Vzhľadom na to, že trestnú činnosť
a inú protispoločenskú činnosť nie je možné v spoločnosti eliminovať, hlavným cieľom
prevencie kriminality je kvantitatívne znižovanie trestnej činnosti, resp. jej udržanie v čo
najnižšom rozsahu.
Z hľadiska porovnania výskytu kriminality v rezorte obrany v období rokov 2007 2011 je možné konštatovať, že bezpečnostná situácia je z hľadiska nápadu trestnej činnosti
stabilizovaná vzhľadom na mierne klesajúcu tendenciu celkovej kriminality v rezorte obrany
v prepočte na aktuálny počet profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany.
Trestné veci v rezorte obrany za obdobie 2007 - 2011
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Podstatným znakom, ktorým je možné charakterizovať kriminalitu je jej štruktúra.
Za hodnotené obdobie je možné uviesť, že celkový nápad nevojenskej trestnej činnosti
kvantitatívne prevyšuje nápad vojenskej trestnej činnosti.
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Porovnanie vojenských a nevojenských trestných vecí v rezorte obrany za obdobie 2007-2011
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V štruktúre vojenských trestných činov v hodnotenom období dominuje najmä,
vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby, porušovanie povinností
strážnej a dozornej služby, porušovanie služobných povinností a neposlúchnutie rozkazu.
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Štruktúra nevojenských trestných činov v rezorte obrany v hodnotenom období odráža
stav trestnej činnosti v Slovenskej republike, keď najpočetnejšiu skupinu tvoria trestné činy
majetkovej a násilnej povahy.
§ 212 Krádež
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1.3.2. Páchatelia trestných činov v rezorte obrany
V hodnotenom období rokov 2007-2011 kvantitatívne najväčší podiel na kriminalite
v rezorte obrany majú osoby z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov profesionálnej
služby. Táto kategória je najpočetnejšie zastúpená v ozbrojených silách profesionálnymi
vojakmi vo fyzickom veku do 30 rokov.
1.3.3. Prognóza vývoja kriminality do ďalšieho obdobia
Predpokladá sa, že najpočetnejšiu kategóriu osôb v rezorte obrany na páchaní trestnej
činnosti budú tvoriť príslušníci do 30 rokov fyzického veku. V štruktúre vojenských trestných
činov možno predpokladať, že bude prevládať vyhýbanie sa služobnému úkonu a výkonu
vojenskej služby, porušovanie povinností dozornej služby, neuposlúchnutie rozkazu
a porušovanie služobných povinností. Z nevojenských trestných činov sa predpokladá
prevládanie majetkovej trestnej činnosti, najmä krádeže, podvody, sprenevery
a poškodzovanie cudzej veci. Na základe štatistických ukazovateľov kritickou oblasťou bude
pravdepodobne násilná kriminalita, najmä ublíženie na zdraví, výtržníctvo, nebezpečné
vyhrážanie a násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi. Drogová kriminalita bude
i naďalej problém vo svojej skrytej forme, najmä v súvislosti s presunom, distribúciou
a prechovávaním drog mimo vojenských objektov.
1.4. Systém prevencie kriminality
Teoretické východiská rozpracovanej stratégie prevencie zostávajú aj pre ďalšie
obdobie nezmenené. Z hľadiska kvalifikácie podľa štádia vývoja (kriminálneho) problému
a zároveň podľa okruhu adresátov preventívnych aktivít sa prevencia kriminality
v podmienkach rezortu obrany realizuje ako primárna a sekundárna prevencia kriminality,
pričom jej situovanie je zohľadňované kvantitou a miestom výskytu kriminality a inej
protispoločenskej činnosti a tam, kde sa predpokladá, že by mohla vzniknúť.
1.4.1 Primárna prevencia kriminality zahŕňa predovšetkým časové, osvetové
a poradenské aktivity (preventívne profylaktické prednášky, tvorba a realizácia projektov
prevencie kriminality, preventívnych programov, školení, seminárov, konferencií,
konzultačnej a publikačnej činnosti), tvorbu interných normatívnych aktov, novelizáciu
všeobecne záväzných právnych predpisov a spoluprácu s mimorezortnými bezpečnostnými
zložkami a inými orgánmi štátnej správy.
1.4.2 Sekundárna prevencia kriminality zahŕňa policajný výkon, hliadkovú
a kontrolnú činnosť v rámci preventívno-bezpečnostných akcií, celo-teritoriálnych
preventívno-bezpečnostných akcií a preventívnych kontrol so zameraním na kontrolu
zabezpečenia majetku štátu v správe rezortu obrany, zabezpečenie ochrany zbraní a munície,
kontrolu výkonu dozornej a strážnej služby, kontrolu dodržiavania rozkazu ministra obrany
Slovenskej republiky č. 14/2005 o zabezpečení ochrany pred zneužívaním alkoholických
nápojov a ochrane nefajčiarov, kontrolu dodržiavania rozkazu ministra obrany Slovenskej
republiky č. 15/2005 o zabezpečení plnenia úloh boja proti korupcii v rezorte ministerstva
obrany, kontrolu dodržiavania rozkazu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl
Slovenskej republiky č. 1/2002 o zabezpečení realizácie Národného programu boja proti
drogám, ochranu vstupov do vojenských objektov, dohľad nad premávkou vojenských
motorových vozidiel, realizáciu dopravno-bezpečnostných akcií, dopravno-bezpečnostných
kontrol a súčinnostných dopravno-bezpečnostných kontrol s Policajným zborom, ochranu
vojenských sprievodov a sprievodov nebezpečného materiálu a ochranu určených osôb.
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Primárna a sekundárna prevencia kriminality v rezorte obrany sa realizuje najmä
prostredníctvom preventívnych aktivít, ktoré sú členené podľa ich obsahového zamerania
na aktivity situačnej a viktimačnej prevencie kriminality.
Osobitné postavenie v prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rezorte
obrany má Vojenská polícia, sekcia kontroly – inšpekcia ministra obrany Slovenskej
republiky(ďalej len "sekcia kontroly"), Vojenské obranné spravodajstvo a Vojenská
spravodajská služba. Vojenská polícia je policajnou službou, plní úlohy prevencie kriminality
vyplývajúce zo zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.
Podľa § 10 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok je poverený príslušník Vojenskej
polície orgánom činným v trestnom konaní o trestných činoch príslušníkov ozbrojených síl.
Sekcia kontroly, ako kontrolný orgán oznamuje podozrenie z trestnej činnosti orgánom
činným v trestnom konaní. Vojenské obranné spravodajstvo plní úlohy prevencie kriminality
v rezorte obrany odovzdávaním relevantných informácií potrebných na elimináciu
protiprávneho konania ministrovi obrany Slovenskej republiky, ktorý ich poskytuje Národnej
rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a Vláde Slovenskej republiky.
Nevyhnutné informácie minister obrany poskytuje iným štátnym orgánom, ak je to potrebné
na zamedzenie protiprávnej činnosti. Vojenská spravodajská služba v oblasti plnenia úloh
prevencie kriminality poskytuje informácie o pripravovanej a páchanej trestnej činnosti
príslušným policajno-bezpečnostným zložkám.
Situačná prevencia kriminality je špecificky orientovaná na riešenie kriminality,
ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku objektov prevencie. Preventívne
aktivity vychádzajú z predpokladu, že určité druhy kriminality sa objavujú v určitej dobe,
na určitých miestach a za určitých okolností a prostredníctvom opatrení režimovej, fyzickej
a technickej ochrany sa snažia kriminogénne podmienky minimalizovať. Najefektívnejšie
pôsobia pri obmedzovaní majetkovej trestnej činnosti.
Viktimačná prevencia kriminality vychádza z konceptu bezpečného správania,
diferencovaného s ohľadom na rôzne kriminálne situácie a psychickú pripravenosť
potencionálnych obetí kriminality.
2. Subjekty prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
V pôsobnosti rezortu obrany sú subjektmi prevencie kriminality organizačné zložky,
rezortu obrany, ozbrojené sily, generálny štáb, operačné veliteľstvá, úrady, útvary
a zariadenia, rozpočtové alebo príspevkové organizácie alebo štátny podnik, ktorého
zriaďovateľom je rezort obrany. Tieto subjekty realizujú preventívne aktivity a opatrenia,
ktoré uskutočňujú samostatne alebo v partnerstve na národnej, regionálnej alebo miestnej
úrovni.
Úlohou subjektov prevencie kriminality je iniciovať, realizovať a monitorovať v rámci
svojej pôsobnosti tvorbu opatrení na odstraňovanie príčin a podmienok, ktoré vyvolávajú
alebo umožňujú páchať kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich
predchádzania, potláčania a zamedzovania.
3. Objekty prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Objekty, na ktoré sú jednotlivé preventívne aktivity a opatrenia zamerané, sú samotné
osoby (profesionálni vojaci, zamestnanci rezortu obrany a osoby, ktoré sa nachádzajú
v priestoroch rezortu obrany, v priestoroch rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie
alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je rezort obrany,
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vo vojenských objektoch, priestoroch a na miestach, kde prebiehajú vojenské operácie alebo
vojenské akcie), vojenský materiál, ostatný materiál v správe a užívaní rezortu obrany,
majetok profesionálnych vojakov a zamestnancov, ktorý sa nachádza v objektoch
a priestoroch rezortu obrany a kriminogénne faktory(situácie, príčiny a podmienky páchania
kriminality, ktoré je žiaduce zmeniť tak, aby boli čo možno najmenej rizikové, t. j.
kriminogénne).
4. Finančné zabezpečenie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Finančné zabezpečenie úloh v oblasti prevencie kriminality si hradí každá organizačná
zložka rezortu obrany, organizačná zložka ozbrojených síl a rozpočtová organizácia
v pôsobnosti rezortu obrany z finančných prostriedkov na svoju činnosť schválených
v rozpočtovej kapitole rezortu obrany na daný rok. Ostatné právnické osoby v pôsobnosti
ministerstva si hradia finančné zabezpečenie úloh v oblasti prevencie kriminality z vlastných
zdrojov.
5. Úlohy vyplývajúce
protispoločenskej činnosti

z

priorít

stratégie

prevencie

kriminality

a inej

V nadväznosti na priority stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti na obdobie rokov 2012-2015 budú v rezorte obrany realizované nasledovné úlohy
prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti:
5.1. Priorita č. 1 Znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej
protispoločenskej činnosti
I. Zapracovávať problematiku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti do
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných normatívnych aktov, zohľadňovať
aktuálnu potrebu a kompetenciu subjektu prevencie kriminality.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR v zmysle ich kompetencií
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Úloha nemá vplyv na finančné zdroje
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet zapracovaných
návrhov za zodpovedné subjekty na základe akt.
potreby
II. Vykonávať preventívnu činnosť v boji proti kriminalite a inej protispoločenskej činnosti.
Do preventívnych aktivít zahrnúť vzdelávanie profesionálnych vojakov a zamestnancov
rezortu obrany formou poučení, školení alebo preskúšaní v rizikových oblastiach, najmä
profesionálnych vojakov zaobchádzajúcich so zbraňami, nebezpečným materiálom a
vodičov vojenských motorových vozidiel pred jazdou s cieľom predchádzať nežiaducim
javom. V rámci preventívnych aktivít vykonávať kontrolnú činnosť zameranú najmä na
ochranu zbraní a munície, na ochranu majetku rezortu obrany, na dodržiavanie rozkazu
ministra č.14/2005 o zabezpečení ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov
a ochrane nefajčiarov, kontrolu dodržiavania rozkazu ministra obrany Slovenskej
republiky č. 15/2005 o zabezpečení plnenia úloh boja proti korupcii v rezorte ministerstva
obrany a na dodržiavanie nariadenia náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl
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Slovenskej republiky č. 1/2002 o zabezpečení realizácie Národného programu proti
drogám.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet aktivít raz ročne
III. Na úrovni generálneho štábu, veliteľstiev síl, veliteľstiev útvarov určiť pracovníka
povereného prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti a zriadiť komisie pre
prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktoré budú minimálne raz
štvrťročne zasadať, navrhovať a prijímať opatrenia v zmysle rozpracovania stratégie, v
ktorých budú zohľadňovať situáciu na základe vyhodnotenia policajno-bezpečnostnej
situácie, ako aj aktuálne potreby konkrétneho subjektu prevencie kriminality. Do 15
pracovných dní od zasadania komisie pre prevenciu kriminality predkladať Vojenskej
polícii správu o prijatých opatreniach.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL
Termín: priebežne 2012-2015
Zriadenie komisií a určenie pracovníka povereného
prevenciou kriminality na kalendárny rok: do 30. marca
2012 a do 30. januára príslušného kalendárneho roku
Zdroje financovania: Úloha nemá vplyv na finančné zdroje
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť prijaté opatrenia raz
ročne
IV. Vytvárať podmienky pre plánovanie a realizáciu preventívnych opatrení subjektov
prevencie v ich riadiacej pôsobnosti.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť vykonané preventívne
opatrenia, ich počet, podmienky a ich prínos raz
ročne
V. Zabezpečiť vykonávanie informačno-osvetových a poradenských aktivít formou
prednášok, besied, zovšeobecnení, publikácií, medializácii s konkrétnym zameraním v boji
proti kriminalite a tým prispievať k dodržiavaniu zákonov, rozkazov a nariadení
v podmienkach rezortu obrany. Vojenskú políciu žiadať o vykonávanie prednáškovej
činnosti.
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Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť aktivity a ich počet
v danej oblasti raz ročne
VI. Zvyšovať ochranu majetku štátu v správe rezortu obrany budovaním integrovaného
bezpečnostného systému v jeho objektoch.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť spôsob ochrany
majetku 2 krát ročne
VII. Prijímať konkrétne opatrenia na účelné a efektívne vynakladanie finančných
prostriedkov.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet vykonaných
kontrol a vyhodnotiť prijaté opatrenia raz ročne
VIII. Dôsledne plniť úlohy vyplývajúce z Rozpracovania strategického plánu boja proti
korupcii v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej republiky č.: SEKO-IMO-14557/2011.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné ukazovatele: Raz ročne vyhodnocovať komisiou
pre prevenciu kriminality
IX. Plniť úlohy vyplývajúce z rámcového akčného plánu Národnej protidrogovej stratégie na
obdobie rokov 2009-2012 a úlohy vyplývajúce z nariadenia náčelníka Generálneho štábu

12

ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 1/2002 o zabezpečení realizácie Národného
programu proti drogám a rozpracovanej Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 20112014 .
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR
Termín: priebežne 2012-2015
u Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2011-2014
Termín: priebežne 2012-2014
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné ukazovatele: Raz ročne vyhodnocovať komisiou
pre prevenciu kriminality
X. Predkladať na rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a jej
expertných skupín informácie o svojich špecificky zameraných preventívnych projektoch
a programoch s návrhmi na zosúladenie so špecificky zameranými preventívnymi
projektmi a programami v pôsobnosti iných subjektov prevencie.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Úloha nemá vplyv na finančné zdroje
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet predložených
návrhov raz ročne
XI. Vypracúvať preventívne programy subjektmi prevencie kriminality, ktoré budú
zohľadňovaťnové tendencie vo vývoji kriminality, s dôrazom na:
a) predchádzanie a zamedzovanie zneužitiu vojenskej výzbroje alebo vojenskej
techniky na terorizmus, extrémizmus alebo páchanie trestnej činnosti,
b) odstraňovanie podmienok a predchádzanie korupčnému konaniu,
c) odhaľovanie a odstraňovanie kriminogénnych podmienok umožňujúcich
páchanie vojenských trestných činov (najmä vyhýbanie sa služobnému úkonu
a výkonu vojenskej služby, neposlúchnutie rozkazu a porušovanie povinností
strážnej a dozornej služby),
d) drogovú kriminalitu,
e) majetkovú kriminalitu páchanú vo vojenských jednotkách a v zdravotníckych
zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
f) predchádzanie a zabránenie vzniku škôd na majetku štátu zisťovaním príčin a
podmienok majetkovej trestnej činnosti orgánmi činnými v trestnom konaní
a prijímaním opatrení na ich odstránenie zo strany správcov majetku.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL
Súčinnosť: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť preventívne programy
raz ročne
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XII. Vojenskou políciou evidovať a analyzovať trestnú činnosť v jej pôsobnosti, prijímať
preventívne opatrenia na jej znižovanie a konať o trestných činoch vojakov podľa
osobitných predpisov.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné
ukazovatele:
V
rámci
vyhodnotenia
bezpečnostnej situácie mesačne
XIII. Vojenskou políciou evidovať a analyzovať priestupky a iné správne delikty v jej
pôsobnosti, prijímať preventívne opatrenia na ich znižovanie a konať o trestných činoch
vojakov podľa osobitných predpisov a viesť evidenciu pátrania po osobách a veciach a
túto na základe vykonávacích dohovorov sprístupňovať Policajnému zboru s ich
následným využívaním pre činnosť oddelení policajného výkonu.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné
ukazovatele:
V
rámci
vyhodnotenia
bezpečnostnej situácie mesačne
XIV. Vojenskou políciou plniť poslanie policajnej služby policajným výkonom v rámci
kontrolnej hliadkovej činnosti, celo-teritoriálnych preventívno-bezpečnostných akcií,
preventívno-bezpečnostných akcií a preventívnych kontrol so zameraním na:
a) kontrolu zabezpečenia majetku štátu v správe rezortu obrany a majetkovú
kriminalitu páchanú najmä vo vojenských útvaroch a zariadeniach v pôsobnosti
rezortu obrany, zahrnúť kontrolu ochrany objektov osobitného významu, kontrolu
ochrany majetku vojenských obvodov a kontrolu dodržiavania nariadenia k
zvýšenej ochrane a obrane muničných skladov,
b) kontrolu režimu života vojsk,
c) kontrolu dodržiavania disciplíny vojakov na verejnosti,
d) ochranu vstupov do vojenských objektov,
e) kontrolu dodržiavania rozkazu ministra obrany Slovenskej republiky č.14/2005
o zabezpečení ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane
nefajčiarov,
f) kontrolu stráže transportov a vojenských prevozov na železnici,
g) kontrolu dodržiavania rozkazu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl
Slovenskej republiky č. 1/2002 o zabezpečení realizácie Národného programu boja
proti drogám,
h) kontrolu zabezpečenia 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,
i) kontrolu výkonu dozornej a strážnej služby,
j) odhaľovanie a odstraňovanie kriminogénnych faktorov umožňujúcich páchanie
vojenských trestných činov (najmä vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu
vojenskej služby, neuposlúchnutie rozkazu a porušovanie povinností strážnej a
dozornej služby),
k) predchádzanie a zabraňovanie vzniku škôd na majetku štátu v správe rezortu
obrany zisťovaním príčin a podmienok páchania majetkovej kriminality v
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súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní a prijímaním opatrení na ich
odstránenie.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počty a zameranie
hliadkovej činnosti mesačne
XV. Vojenskou políciou v dopravno-bezpečnostnej oblasti vykonávať:
a) dohľad nad premávkou vojenských motorových vozidiel v rámci kontrolnej
a hliadkovej činnosti v rámci celo-teritoriálnych dopravno-bezpečnostných akcií,
dopravno-bezpečnostných akcií a cestných kontrol s nasadením adekvátneho počtu
síl a prostriedkov,
b) kontrolu vozidiel v cestnej premávke a pri ich vjazdoch a výjazdoch z vojenských
objektov so zameraním na kontrolu prepravovaných osôb a vecí, čím prispievať
k odhaľovaniu predovšetkým majetkovej trestnej činnosti,
c) vedenie evidencie dopravných priestupkov, vozidiel a ich evidenčných dokladov,
d) vytváranie podmienok pre širšiu spoluprácu najmä s Policajným zborom, odborom
Železničnej polície a Colným riaditeľstvom v oblasti policajného výkonu,
e) inštruktáže hliadok pred ich vyslaním, so zameraním na dodržiavanie zákonnosti a
zaisťovaním vlastnej bezpečnosti.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počty a zameranie
hliadkovej činnosti mesačne
XVI. Vojenskou políciou v oblasti ochrany určených osôb:
a) zodpovedne realizovať ochranu a sprevádzanie určených osôb a zabezpečovať
realizáciu ochrany sprievodov nebezpečného a záujmového materiálu,
b) u príslušníkov Vojenskej polície vykonávajúcich úlohy ochrany a sprevádzania,
pravidelne každý mesiac v rámci veliteľskej a odbornej prípravy vykonávať
zamestnania k problematike (taktika, streľby, jazdy v sťažených podmienkach...),
najmä v priestoroch vlastných posádok v spolupráci s Úradom pre ochranu
ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť a za využitia
inštruktorov z Centra výcviku a kynológie Vojenskej polície Vlkanová-Hronsek.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť tému problematiky
a počet zamestnaní raz ročne
XVII. V rámci možností podporovať mimovládne organizácie pri realizácii aktivít prevencie
kriminality najmä v oblasti sociálnej a viktimačnej prevencie. V prípade požiadavky
mimovládnej organizácie o poskytnutie dotácie na realizáciu preventívneho projektu
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postupovať v zmysle zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedných
subjektov
Merateľné
ukazovatele:
Vyhodnotiť
požiadavky
mimovládnych organizácií o poskytnutie dotácie
raz ročne
XVIII.

Zastrešovanie a garantovanie prevencie kriminality v pôsobnosti rezortu obrany
zabezpečiť oddelením odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti analýz a
prevencie kriminality riaditeľstva Vojenskej polície Trenčín(ďalej len "oddelenie
prevencie kriminality"), ako určeným pracoviskom rezortu obrany.
Oddelenie prevencie kriminality:
a) spolupracuje s Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,
b) spolupracuje so špecializovanými pracoviskami pre prevenciu kriminality na
ministerstvách a v ostatných ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej
republiky,
c) zhromažďuje a analyzuje výsledky prevencie kriminality subjektov prevencie
kriminality,
d) na základe výsledkov činnosti subjektov prevencie kriminality spracúva súhrnné
hodnotiace správy pre potreby poradných orgánov a komisií ministra obrany
Slovenskej republiky,
e) koordinuje činnosť subjektov prevencie kriminality v oblasti plnenia úloh
prevencie kriminality,
f) koordinuje činnosť komisií pre prevenciu kriminality,
g) spracúva stanoviská k materiálom v oblasti prevencie kriminality,
h) spracúva návrhy interných normatívnych aktov v oblasti prevencie kriminality.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet preventívnych
aktivít raz ročne

XIX. Na základe vzniknutých požiadaviek prostredníctvom oddelenia prevencie v rezorte
obrany zabezpečovaťa distribuovať úlohy vo vzťahu k Európskej sieti pre prevenciu
kriminality, OSN a k iným medzinárodným organizáciám a zahraničným inštitúciám.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet požiadaviek raz
ročne
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XX. Odovzdávať subjektom prevencie kriminality získané poznatky najlepšej praxe štátov
zastúpených v Európskej sieti pre prevenciu kriminality a v iných medzinárodných
organizáciách pri ovplyvňovaní výskytu sociálno-patologických javov, motívov
a príležitostí k páchaniu trestných a iných protispoločenských činov.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Úloha nemá vplyv na finančné zdroje
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet odovzdaní
poznatkov raz ročne
XXI. Predkladať Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality správu o plnení
úloh vyplývajúcich z rozpracovania stratégie za predchádzajúci kalendárny rok.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: do 28. februára 2013 a ďalej do 28. februára
každoročne
Zdroje financovania: Úloha nemá vplyv na finančné zdroje
Merateľné ukazovatele: Vypracovať správu raz ročne
XXII. Predkladať každoročne na rokovanie Kolégia ministra obrany Slovenskej republiky
informáciu o vyhodnotení trestnej činnosti a plnení úloh prevencie kriminality v
pôsobnosti rezortu obrany.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: do 31. marca každoročne
Zdroje financovania: Úloha nemá vplyv na finančné zdroje
Merateľné
ukazovatele:
Vyhodnotiť
predloženie
„informácie“ raz ročne
XXIII. Zabezpečovať vzdelávanie profesionálnych vojakov a zamestnancov podľa požiadaviek
riadiacich funkcionárov subjektov prevencie kriminality.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť vzdelávacie aktivity raz
ročne
XXIV. Riadiaci funkcionári subjektov prevencie kriminality si zapracujú úlohy v oblasti
prevencie kriminality do plánovacích dokumentácií a zabezpečia vyhodnocovanie plnenia
úloh prevencie kriminality v zmysle rozpracovanej stratégie a správu o ich plnení
predložia riaditeľovi VP.
Vykoná: vedúci organizačných zložiek MO SR, GŠ OS SR,
velitelia síl OS SR, R ÚHL, vedúci právnických
osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti
MO SR
Úloha sa nevzťahuje na špeciálnu organizačnú zložku
Vojenského obranného spravodajstva.
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Termín: priebežne 2012-2015,
predloženie správy: do 31. januára za
predchádzajúci kalendárny rok
Zdroje financovania: Úloha nemá vplyv na finančné zdroje
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť správu o plnení úloh
PK raz ročne
XXV. Správnym a efektívnym nastavením systému verejnej vnútornej kontroly a auditu zlepšiť
mechanizmus poskytujúci včasné odhaľovanie skrytých systémových rizík v rámci
finančného riadenia verejnej správy a prevenciu kriminality a podvodov
Vykoná: Riaditeľ ÚVA
Termín: priebežne 2012-2015,
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet odhalených
systémových rizík raz ročne
XXVI. Bojovať proti korupcii systémovými riešeniami, zúžiť priestor pre korupciu a tak zvýšiť
efektívnosť v oblasti nakladania s majetkom štátu vrátane poskytovania štátnych dotácií a
verejného obstarávania
Vykoná: Generálny riaditeľ SEKO - IMO
Termín: priebežne 2012-2015,
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet systémových
riešení a ich prínos raz ročne
XXVII. V rámci vnútorných auditov položiť dôraz na hodnotenie riadenia rizík v rezorte obrany.
Zabezpečiť bezodkladné prezentovanie výsledkov z vykonaných vnútorných auditov
hlavným funkcionárom MO SR a zároveň spracúvať z nich zovšeobecnenia systémových
rizík k prijímaniu preventívnych opatrení organizačnými zložkami MO SR.
Vykoná: Riaditeľ ÚVA
Termín: priebežne 2012-2015,
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet zistených rizík
a počet zovšeobecnení systémových rizík raz ročne
XXVIII. Zvýšiť úroveň vykonávania vnútornej kontroly s dôrazom na čerpanie verejných
prostriedkov a nakladanie s majetkom štátu. Kontrolovať účinnosť a efektívnosť
splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
Vykoná: Generálny riaditeľ SEKO - IMO
Termín: priebežne 2012-2015,
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet vykonaných
vnútorných kontrol raz ročne
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XXIX. Presadzovať preventívne a represívne opatrenia v boji s korupciou, minimalizovať tak
množstvo korupčných príležitostí
Vykoná: Generálny riaditeľ SEKO - IMO
Termín: priebežne 2012-2015,
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet preventívnych
a represívnych opatrení raz ročne
5.2. Priorita č. 2 Zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
I. Pri zvyšovaní bezpečnosti miest a obcí zapojiť Vojenskú políciu do súčinnosti
s Policajným zborom v rámci preventívno-bezpečnostných akcií, preventívnych kontrol,
dopravno-bezpečnostných akcií a cestných kontrol.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť počet a zameranie
hliadok s PZ mesačne
5.3. Priorita č. 3 Eliminácia sociálne patologických javov v rizikových skupinách
I. Zabezpečiť realizáciu preventívnych aktivít v boji proti kriminalite na Akadémii
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so zameraním na ovplyvňovanie
myslenia a hodnotovej orientácie študentov a skvalitňovať podmienky pre výskum a vedu
v oblasti prevencie kriminality.
Vykoná: Rektor AOS
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné
ukazovatele:
Zovšeobecniť
realizáciu
preventívnych opatrení a vyhodnotiť ich raz ročne
5.4. Priorita č. 4 Eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií
I. V oblasti eliminácie propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rezorte
obrany prostredníctvom všetkých druhov médií zabezpečiť monitorovanie obsahu
šíreného prostredníctvom médií.
Vykoná: Riaditeľ VP
Termín: priebežne 2012-2015
Zdroje financovania: Vlastné zdroje zodpovedného subjektu
Merateľné ukazovatele: Vyhodnotiť druh a výsledky
monitorovania médií raz ročne
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ZÁVER
Rozpracovaniu stratégie na podmienky rezortu obrany predchádzala analýza súčasnej
policajno-bezpečnostnej situácie rezortu obrany, ako aj potreby uplatňovania kvality
a kvantity prevencie, pričom sa vychádzalo zo strategického dokumentu stratégie a jej príloh
a zákona o prevencii kriminality. Plnenie jednotlivých úloh prevencie bude pravidelne
vyhodnocované a v závislosti od situácie budú priority prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti priebežne aktualizované a prispôsobované.

ZRUŠOVACIE USTANOVENIE
Ruším Rozpracovanie stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej
republiky zo dňa 29. 2. 2012 ev.č. RVP-110/2012-OOaDTČAaPK.
ÚČINNOSŤ
Toto Rozpracovanie stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 v podmienkach Ministerstva obrany Slovenskej
republiky nadobúda účinnosť dňom schválenia.
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Príloha
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Štruktúra a obsah preventívneho programu
Navrhovaná štruktúra a obsah preventívneho programu má všeobecný charakter. V
praxi môže byť obsah a rozsah preventívneho programu upravený podľa toho, či pôjde o
čiastkový alebo komplexný preventívny program. V súlade s tým môžu byť niektoré časti
navrhovanej štruktúry pospájané alebo naopak ešte viac atomizované.

I.

Úvod

- charakteristika širšieho spoločensko-politického, ekonomického, sociálneho, kultúrneho,
sociálno-psychologického atď. kontextu prevencie,
- zdôvodnenie potreby realizácie preventívnych aktivít,
- nadväznosť programu a realizácie preventívnych aktivít na iné dokumenty týkajúce sa
prevencie a doterajšie preventívne aktivity,
- všeobecné princípy tvorby programu a plánovanej realizácie preventívnych aktivít,
- časové horizonty realizácie programu.

II.

Analýza kriminality a situácie v konkrétnych sociálnych podmienkach

- stav, štruktúra a dynamika kriminality v príslušnom vojenskom útvare (zariadení) a na
pozadí širšej spoločenskej situácie,
- analýza problematiky páchateľov kriminality (vekové, sociálno-profesionálne a iné
demografické charakteristiky páchateľov objasnenej trestnej činnosti),
- analýza situácií páchania kriminality,
- analýza problematiky obetí trestnej činnosti,
- analýza príčin a podmienok kriminality,
- osobitosti stavu, štruktúry a vývoja kriminality, na ktoré je potrebné reagovať,
- prognózy vývoja kriminality vypracované pre daný vojenský útvar (zariadenie),
- pojmový rámec prevencie v rámci projektu (prevencia sociálna, situačná a prevencia
viktimácie, prevencia primárna, sekundárna a terciárna),
- odhad možností prevencie v kontexte kontroly kriminality,
- klíma vo vzťahu k prijatiu preventívnych aktivít.

III.

Ciele preventívnych aktivít

- nadväznosť cieľov na analýzu kriminality a spoločenskej situácie (nariadenie o prevencii),
- definovanie cieľov, ich vysvetlenie a zdôvodnenie,
- krátkodobé a dlhodobé ciele preventívnych aktivít, ich časové horizonty,
- predpoklady dosiahnutia stanovených cieľov,
- predpokladaný stav úrovne a štruktúry kriminality po realizácii preventívnych aktivít a
dosiahnutí stanovených cieľov, predpokladané následné úlohy a ciele prevencie.

22

IV.

Objekty preventívnych aktivít

- potenciálni páchatelia trestných činov(vojaci, zamestnanci rezortu obrany),
- potenciálne obete trestnej činnosti(vojaci, zamestnanci rezortu obrany),
- situácie,
- inštitúcie,
- kombinácie predchádzajúcich alebo ďalších aspektov.

V.

Subjekty preventívnych aktivít

- vymenovanie a stručné charakteristiky riadiacich a výkonných subjektov (orgánov)
preventívnych aktivít,
- vedeckovýskumné, metodické a školiace inštitúcie a ich funkcie pri realizácii preventívnych
aktivít,
- orgány preventívnych aktivít .

VI.

Prostriedky prevencie

- charakteristika konkrétnych preventívnych opatrení s určením času a subjektu realizácie,
- formy a metódy práce pri realizácii preventívnych opatrení,
- charakteristika nadväznosti preventívnych opatrení v rámci celkového preventívneho
programu.

VII.

Koordinácia realizácie preventívneho projektu

- spôsoby koordinácie,
- spôsoby zabezpečenia realizácie priebežne prijímaných koordinačných opatrení,
- komunikačné väzby medzi koordinačnými a riadiacimi orgánmi preventívneho programu.
VIII. Hodnotenie účinnosti preventívneho programu
- subjekty priebežného hodnotenia realizácie preventívneho programu,
- etapy (termíny) priebežného hodnotenia,
- charakteristika kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií hodnotenia účinnosti preventívneho
programu,
- spôsoby merania kvantitatívnych ukazovateľov účinnosti preventívneho programu,
- uplatňovanie kvalitatívnych kritérií hodnotenia účinnosti preventívneho programu,
- záverečné hodnotenie preventívneho programu (subjekty, spôsoby, termíny),
- vypracovanie záverečnej správy a hodnotenia preventívneho programu (subjekty, spôsob,
termín predloženia riadiaceho subjektu).
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IX.

Personálne, materiálne a iné významné aspekty zabezpečenia realizácie
preventívnych aktivít

- koordinátor preventívneho programu,
- finančné prostriedky na realizáciu preventívneho programu, ich konkrétne čiastky,
- školiace podujatia pre subjekty preventívnych aktivít,
- vedeckovýskumná a prieskumná činnosť súvisiaca s realizáciu preventívneho programu,
- propagácia preventívneho programu a jeho jednotlivých aktivít medzi príslušníkmi rezortu,
- informačné zabezpečenie (interné normatívne akty o prevencii).

X.

Prílohy

- doplňujúce informácie vzťahujúce sa k analýze kriminality a sociálnej situácie (tabuľky,
grafy, diagramy a pod.),
- schémy vzájomného prepojenia riadiacich, výkonných a koordinačných subjektov
preventívneho programu a pod.,
- iné dokumenty, materiály a pod.
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