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Je realizované na základe Akčného plánu Národného 
programu boja proti drogám v súlade s Európskou stratégiou 
boja proti drogám v rezorte Ministerstva spravodlivosti SR 

na obdobie 2005 – 2008, ktorý vychádza z analýzy 
výsledkov dosiahnutých pri riešení drogovej problematiky 

v podmienkach väzenstva SR,
z aktuálnych poznatkov väzenských služieb v EÚ
a reálneho pohľadu na drogovú scénu vo svete.

Všetky aktivity, ktoré riešia drogovú problematiku 
vo väzenských podmienkach zohľadňujú

Európske väzenské pravidlá – Odporúčanie Rady Európy 
a Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského, 
či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania – CPT.

RieRieššenie drogovej problematiky enie drogovej problematiky 
vv podmienkach Zboru vpodmienkach Zboru v ääzenskej a justizenskej a justi ččnej strnej str áážžee

.



NNáárodný program boja proti drogrodný program boja proti drog áám m 
na roky 2005 na roky 2005 –– 2008 v podmienkach v2008 v podmienkach vääzenstva SRzenstva SR

Aktivity v zbore zamerané na realizáciu drogovej 
problematiky boli rozdelené do troch oblastí:

1. Systematické vzdelávanie o drogovej problematike,
2.  včasné zis ťovanie výskytu drog, 
• identifikácia osôb užívajúcich drogy
• a zníženie rizika prieniku drog do ústavov na výkon 

väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody,
3. liečba drogovo závislých osôb – súdom nariadená

a dobrovoľná – vznik bezdrogových zón.



Účinné opatrenia 
� každý odsúdený sa podrobí psychologickému vyšetreniu v stredisku 

psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti,
� každý obvinený a odsúdený sa podrobí zdravotníckej diagnostike,
� pre každého odsúdeného sa spracúva individuálny resocializačný 

program. Tento je súhrnom výchovných, liečebných a iných prostriedkov 
a foriem zaobchádzania s odsúdeným,

� v ústavoch sa zriaďujú špecializované oddelenia pre liečbu drogových 
závislostí,

� boli zriadené bezdrogové zóny pre odsúdených;
� legislatívne je upravená organizácia zdravotnej osvety, ktorá je 

primárne zameraná na zdravý spôsob života,
� Príslušníci a zamestnanci sa systematicky vzdelávajú a sú preškoľovaní

pre zaobchádzanie s drogovo závislými osobami,
� boli spracované a špecializovaným personálom sú realizované programy 

zamerané na prevenciu alkoholových a iných závislosti, ako aj prevencia 
pred AIDS, 

� umožňujú sa  aktivity iných občianskych a neziskových organizácii 
pôsobiacich v protidrogovej oblasti v ústavoch na výkon väzby a výkon 
trestu odňatia slobody.



Účinné represívne opatrenia 

� obvinenému a odsúdenému sa obmedzuje prístup k dennej tlači, 
časopisom a iným materiálom opisujúcich výrobu alebo propagujúcich 
používanie drog a návykových látok,

� obvineného a odsúdeného nemožno zamestnávať pri práci s návykovými 
látkami, ani ho školiť pre výrobu návykových látok,

� potravinový balík doručený obvinenému, resp. odsúdenému nesmie 
obsahovať alkoholické nápoje (vrátane piva), drogy a návykové látky,
zakazuje sa predaj alkoholických nápojov vrátane piva v ústavnej 
predajni pre príslušníkov, zamestnancov, ako aj obvinených a odsúdených,

� zakázané je fajčenie v priestoroch, kde vykonávajú väzbu alebo trest 
mladiství – v ústave  musia byť vyčlenené fajčiarske priestory, 

� pravidelne sa organizujú prehliadky priestorov, kde sa vykonáva väzba 
a trest odňatia slobody s cieľom odhaliť prípadné držanie návykových 
látok obvinenými a odsúdenými.



Aktivity Zboru vAktivity Zboru v ääzenskej a justizenskej a justiččnej strnej stráážžee
v oblasti boja proti drogv oblasti boja proti drogáámm

Na znNa zníížženie rizika prieniku drog do enie rizika prieniku drog do úústavov sstavov s úú poupou žžíívanvan éé:

1. mobilné testovacie laboratóriá,
2. testovacie platni čky na skríning drog v mo či,
3. psi vycvi čení na zis ťovanie látok so špecifickými pachmi, 
4. tematicky zamerané osobné prehliadky obvinených a 

odsúdených, osôb vstupujúcich do ústavov, prehliadk y 
priestorov, 
kde sa obvinení a odsúdení pohybujú, dôkladná prehliad ka 
balíkov,

5. realizovaná je osveta a vzdelávanie so zameraním na riziká
užívania drog a ich škodlivé ú činky,

6. protidrogová tematika je povinnou sú časťou vzdelávania
príslušníkov Zboru väzenskej a justi čnej stráže.



Finančné náklady, ktoré boli vynaložené v jednotlivých rokoch na nákup 
testovacích platničiek na skríning drog z moča a automatov na kondómy:

rok 2005 rok 2006                rok 2007 rok 2008

Suma v Sk        482 414,- 298 214,- 386 425,- 406 977,-

V rokoch 2005 – 2006 sme získali finančné prostriedky z Protidrogového fondu
Úradu vlády SR, v rokoch 2007 – 2008 sme zabezpečovali financie v rámci GR
ZVJS a z rozpočtov jednotlivých ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia
slobody.

Okrem uvedených finančných prostriedkov sme získali veľa osvetovej literatúry 
a propagačné materiály od neziskových a iných občianských organizácií, ktoré
sa venujú protidrogovej problematike.

Aktivity Zboru vAktivity Zboru v ääzenskej a justizenskej a justi ččnej strnej str áážžee
v oblasti boja proti drogv oblasti boja proti drog áámm



11,569548 249S P O L U :

10,4115144ÚVV  Žilina18.

19,36116599ÚVTOS  Želiezovce17.

6,7815221Nemocnica a ÚVTOS  Trenčín16.

5,5513234ÚVV a ÚVTOS  Ružomberok15.

13,5532236ÚVV  Prešov14.

20,6755266ÚVTOS  Nitra – Chrenová13.

11,4142368ÚVV  Nitra12.

11,1836322ÚVTOS pre ml.  Martin - Sučany 11.

0,761131ÚVV  Levoča10.

16,821721 022ÚVTOS a ÚVV  Leopoldov9.

4,0226646ÚVTOS  Košice – Šaca8.

1,379653ÚVV a ÚVTOS  Košice7.

18,5982441ÚVTOS a ÚVV  Ilava6.

11,19110983ÚVTOS  Hrnčiarovce n/P5.

10,8848441ÚVTOS  Dubnica n/V4.

25,76109423ÚVV  Bratislava.3. 

6,1944710ÚVTOS  B. B. - Kráľová2.

7,0929409ÚVV  B. Bystrica1.

% z celkového počtu 
obv.,ods.

z toho drog. 
evidovaných

celkový počet 
obv., ods.Ústav - stav k 31.12.2006P.č.

Podrobný prehPodrobný prehľľad poad poččtov drogovo ztov drogovo záávislých vvislých vääzzňňov v SR podov v SR podľľa a úústavovstavov



12,5310018 172S P O L U :

16,8138226ÚVV  Žilina18.

24,36143587ÚVTOS  Želiezovce17.

15,0417113Nemocnica a ÚVTOS  Trenčín16.

6,5918273ÚVV a ÚVTOS  Ružomberok15.

2,5013520ÚVV  Prešov14.

25,4064252ÚVTOS  Nitra – Chrenová13.

19,0065342ÚVV  Nitra12.

12,5342335ÚVTOS pre ml.  Martin - Sučany 11.

1,572127ÚVV  Levoča10.

14,98142948ÚVTOS a ÚVV  Leopoldov9.

2,9917567ÚVTOS  Košice – Šaca8.

2,5614546ÚVV a ÚVTOS  Košice7.

18,5358313ÚVTOS a ÚVV  Ilava6.

11,401351184ÚVTOS  Hrnčiarovce n/P5.

11,0547425ÚVTOS  Dubnica n/V4.

26,62115432ÚVV  Bratislava.3. 

8,4452616ÚVTOS  B. B. - Kráľová2.

5,1919366ÚVV  B. Bystrica1.

% z celkového počtu 
obv.,ods.

z toho drog. 
evidovaných

celkový počet 
obv., ods.Ústav – stav  k 30.06.2008  P.č.

Podrobný prehPodrobný prehľľad poad poččtov drogovo ztov drogovo záávislých vvislých vääzzňňov v SR podov v SR podľľa a úústavovstavov



Aktivity Zboru vAktivity Zboru v ääzenskej a justizenskej a justi ččnej strnej str áážžee
v oblasti boja proti drogv oblasti boja proti drog áámm

79-493040Leopoldov

42827273155180Spolu

11418684630Trenčín

-----Sučany 

33525834Košice

33125830Ilava

16931066346Hrnčiarovce

spolukombi ústav.amb.lôžok

Ochranná liečbaRok 2007



2712Hrnčiarovce

6022Spolu

3310Sučany

liečbu ukončilopočet lôžok

DobrovoDobrovoľľnnáá lielieččbaba

ProgresProgres íívne prvky prevencie avne prvky prevencie a resocializresocializ áácie cie 
vv zaobchzaobch áádzandzan íí ss odsods úúdenýmidenými



Oddelenie dobrovoľnej liečby 
závislostí v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 



Oddelenie dobrovoľnej liečby 
závislostí v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 



Oddelenie dobrovoľnej liečby 
závislostí v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 



Oddelenie dobrovo ľnej lie čby 
drogových závislostí v Su čanoch

�zriadené 01. 03. 1998
�oddelením prešlo 275 odsúdených 

mladistvých
�01. 10. 2001 zriadená „Bezdrogová

zóna“ v ústave 
�05. 05. 2003 konferencia – „Mládež a 

drogy“



Zloženie terapeutického tímu

� klinický psychológ
� pedagóg
� sestra
� referent režimu
� participujú:   externý psychiater      

špeciálny pedagóg
sociálny pracovník



Základná schéma štruktúry programu 
výcvikových stretnutí

� INFOBLOK – orientácia na zdravý, kvalitnejší životný 
štýl

� POSTOJE – budovanie alebo ich zmena

� OVLÁDANIE EMÓCIÍ – posilniť odolnosť voči stresu, 
redukovať agresivitu, rozvíjať prosociálne správanie

� ZLEPŠENIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ – trénovať
schopnosť čeliť tlaku okolia, schopnosť povedať droge 
„NIE“, trénovať komunikačné zručnosti 



Charakteristika lie čby spo číva

� v pevnom lie čebnom režime, ktorý obsahuje:

� skupinovú a individuálnu terapiu
� didaktoterapiu
� komunitný a bodovací systém
� relaxačné techniky
� pohybové aktivity
� ergoterapiu
� arteterapiu
� biblioterapiu



Pohľad na ubytovaciu časť ODLDZ



Kultúrna miestnos ť na ODLDZ



Kultúrna miestnos ť na ODLDZ



Terapeutická miestnos ť na ODLDZ



Športová miestnos ť na ODLDZ



Ubytovanie odsúdených na ODLDZ



Ubytovanie odsúdených na ODLDZ



 
 
 
 

                    REŽIMOVÝ   PROGRAM    ODLDZ 
 
 
 
           06.00      BUDÍČEK 
 
06.00 – 08.30       RANNÉ   REŽIMOVÉ   ČINNOSTI 
 
              08.00      PORADA   TERAPEUTICKÉHO   TÍMU 
 
             08.30       AT  (AUTOGÉNNY   TRÉNING) 
 
    08.45–9.30       ODBORNÉ   BLOKY 
 
              12.00      OBED 
 
   12.30-13.00       OSOBNÉ   VOĽNO  (AKTÍVNE) 
 
    13.00-14.00      HUDOBNÁ   RELAXÁCIA 
 
    14.00-17.00      ODBORNÉ   BLOKY 
 
              17.00      VEČERA 
 
     17.30-18.00     OSOBNÉ  VOĽNO  (AKTÍVNE)   
 
     18.00-21.00     VEČERNÉ   REŽIMOVÉ   ČINNOSTI 
 
               21.00      VEČIERKA 
 
 
 
 
 
 



Komunitné stretnutie na ODLDZ



Riešenie drogovej problematiky v podmienkach väzenstva bolo 
pozitívne ovplyvnené aj činnosťou bezdrogových zón, ktoré sú

vytvorené v 6 ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. 
Kapacita bezdrogových zón je v súčasnosti 367 miest.

367Spolu
33ÚVTOS Želiezovce
191OO Prešov
56OO Opatovce
15ÚVTOS Nitra - Chrenová
18ÚVTOS pre ml. Martin – Sučany
54ÚVTOS Košice - Šaca

počet 
miestBezdrogové zóny /k 01. 01.2008/

ProgresProgres íívne prvky prevencie avne prvky prevencie a resocializresocializ áácie cie 
vv zaobchzaobch áádzandzan íí ss odsods úúdenýmidenými



Účel zriadenia bezdrogovej zóny:

ProgresProgres íívne prvky prevencie avne prvky prevencie a resocializresocializ áácie cie 
vv zaobchzaobch áádzandzan íí ss odsods úúdenýmidenými

Primárna a sekundárna prevencia pred zneužívaním 
návykových látok relatívne málo narušenými páchateľmi 

trestnej činnosti alebo výrazne ohrozenými skupinami 
páchateľmi trestnej činnosti.

Cieľ zriadenia bezdrogovej zóny:

Zabezpečiť optimálne podmienky pre psychický, fyzický 
a sociálny rozvoj osobnosti odsúdených uplatňovaním 
alternatívnych činností a protidrogových programov.



Bezdrogové zóny sú ur čené pre 
odsúdených:

ProgresProgres íívne prvky prevencie avne prvky prevencie a resocializresocializ áácie cie 
vv zaobchzaobch áádzandzan íí ss odsods úúdenýmidenými

ktorktoríí pred VTOS experimentovali s drogou, pred VTOS experimentovali s drogou, abuzabuzéériri
nnáávykoch lvykoch láátok alkoholovtok alkoholovéého typu, teda tho typu, teda tíí, ktor, ktoríí sa sa 

necnecíítia bytia byťť zzáávislvislíí alebo  nie salebo  nie súú motivovanmotivovaníí pre pre 
dobrovodobrovoľľnnúú lielieččbu v OLDZ a pre odsbu v OLDZ a pre odsúúdených spdených spĺňĺňajajúúcich cich 

kritkritééririáá na zaradenie do otvorených oddelenna zaradenie do otvorených oddeleníí



Odsúdený zaradený do bezdrogovej 
zóny uzatvára s ústavom dohodu, 
v ktorej sa zaväzuje:

ProgresProgres íívne prvky prevencie avne prvky prevencie a resocializresocializ áácie cie 
vv zaobchzaobch áádzandzan íí ss odsods úúdenýmidenými

��neuneužžíívavaťť lieky v inom mnolieky v inom množžstve ako mu predpstve ako mu predpíísal leksal lekáár r 

��podrobipodrobiťť sa osobným prehliadkam zameraným na zabrsa osobným prehliadkam zameraným na zabráánenie nenie 
prenprenášášania, prechovania, prechováávania alebo výroby alkoholu, narkotvania alebo výroby alkoholu, narkotíík a k a 
iných omamných liných omamných láátok v priestoroch výkonu trestutok v priestoroch výkonu trestu

��podrobipodrobiťť sa testovaniu na prsa testovaniu na príítomnostomnosťť drog a iných ndrog a iných náávykových vykových 
lláátok v organizme tok v organizme (spravidla (spravidla skríningom drog v mo či )



Zabezpečovanie plynulého prechodu odsúdených po ukončení
výkonu trestu odňatia slobody do občianskeho života:

� oblasť postpenitenciárnej starostlivosti dlhodobo nepriaznivá

� sprostredkované ubytovanie v útulku, charitatívnom dome, 
alebo obecnom byte pre15 evidovaných drogovo závislých 
odsúdených (1,57% z celkového počtu evidovaných drogovo 
závislých odsúdených, ale až 85% z tých, ktorý o službu 
prejavili záujem)

� iné sprostredkované služby v súvislosti pospenitenciárnou
starostlivosťou pre12 evidovaných drogovo závislých 
odsúdených.

Aktivity Zboru vAktivity Zboru v ääzenskej a justizenskej a justi ččnej strnej str áážžee
v oblasti boja proti drogv oblasti boja proti drog áámm



NNáárodnrodnáá protidrogovprotidrogov áá stratstratéégiagia
na roky 2009 na roky 2009 –– 2012 v podmienkach v2012 v podmienkach vääzenstva SRzenstva SR

Aktivity v zbore zamerané na realizáciu Národného boja drogám z 
rokov 2005 – 2008 boli rozdelené do troch oblastí, ktoré sa doplnili 
o ďalšiu – 4. oblasť:

1. vzdelávanie o drogovej problematike
2.    včasné zis ťovanie výskytu drog, 
• identifikácia užívate ľov drog
• a zníženie rizika prieniku drog do ústavov na výkon väzby a 

ústavov na výkon trestu odňatia slobody
3. liečba drogovo závislých osôb,
4. Resocializácia odsúdených a ich reintegrácia

do spolo čnosti v rámci komplexného riešenia závislostí
a drogovej problematiky vo väzenstve SR



Vzdelávanie o drogovej problematike

5394216SPOLU

83437AIDS

4560179Drogy, alkohol

Počet zúč. ods.Počet akcií

Prednášky a besedy pre odsúdenýchTÉMY



Kto je zodpovedný ?

� Rodina
� Spoločnosť
� Nadriadené orgány
� Sociálne skupiny
� Škola
� Prevýchova v nápravno 

výchovných zariadeniach 
� Duchovná výchova
� Vzdelanostná a mentálna 

úroveň jedinca



„ JE NEHODNÉ NEPODA Ť RUKU 
TÝM, KTORÍ KLESLI „

( Seneca )






