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ORGANIZÁCIA OCHRANNEJ LIEČBY POČAS 
VÝKONU TRESTU ODŇATIA SLOBODY 

D. JANÁ.KOVÁ 

Psychiatrické oddelenie Nápravnovýchovného ústavu Ilava. 
vedúca lekárka : MUDr. D. Janáková 

V zmysle § 72 a Zákona o výkone trestu odňatia slobody Č. 59/1965 Zb. v znelÚ 
neskorších predpisov v priebehu výkonu trestu možno t iež vykonávať súdom 
uložené ochranné liečenie . 

Na základe uvedeného zákona vláda v roku 1972 vydala nariadenie Č. 496, že 
počas výkonu trestu odňatia slobody lďalej len VTOS/ sa bude vykonávať súdom 
uložená ochranná protialkoholická liečba . V roku 1990 kolégium ministra spravod
livosti SR rozhodlo, že sa budú vykonávať aj ďalšie druhy ochrannej liečby. Od roku 
1973 sa postupne zriaďovali vo vybraných nápravnovýchovných ústavoch pri zdra
votníckych strediskách psychiatrické oddelenia na výkon ochrannej liečby . Protial
koholická ochranná liečba sa vykonávala pred skončelÚm VTOS. Na základe 
získaných poznatkov a po odporúča lÚ odborlÚkov-psychiatrov zo štátnej zdravotnej 
správy bol po dohode s ministrom zdravotlÚctva SR vydaný Rozkaz ministra spra
vodlivosti SR o psychiatrickom, protialkoholickom a sexuologickom ochrannom 
liečení počas VTOS . Podstatnou zmenou bolo začatie ochrannej liečby čo najskôr po 
začatí V'I'OS, ak to zdravotný stav odsúdeného dovolí . 

Z pohIadu terapeuta je s odstupom času možné hodnotiť pozitíva i negatíva toh
to časového posunu. Nesporným pozitívom začatia liečby na začiatku VTOS je sku
točnosť, že pri získalÚ pacienta k spontánnej a aktívnej spolupráci za predpokladu 
potlačenia faktu "nútenosti či ochrannosti" liečby je možnosť terapeutického vede
nia pacienta počas celého VTOS. Z najvýraznejších negatív časového posunu začatia 
liečby je skutočnosť, že sa vo zvýšenej miere - najmä pri dlhších trestoch - vytráca 
úvodná motivácia pacienta k spolupráci . Častejšie sa vyskytujú adaptačné reakcie 
pacienta na prostredie VTOS, reaktívna depresívna symptomatológia pri nara
stajúcom pocite viny za vykonaný čin, pripadne abstinenčná symptomatológia po 
odňatí drogy. Tu je včas indikovaná komplexná psyclúatrická starostlivosť o pa
cienta, je teda na prospech veci, že pacient je na psychiatrické oddelenie prijatý a 
terapeuticky vedený. 

Venované doc. MUDr. Jaroslavovi Skál ovi, CSc. k jeho osemdesiatinám 
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V zmysle citovaného rozkazu ministra spravodlivosti sa počas VTOS u odsú
dených vykoná, ak bola uložená popri nepodmienečnom treste odňatia slobody a ak 
do konca trestu zostáva vykonať najmenej u : 

- psychiatrického ochranného liečenia 2 mesiace 
- protitoxikomanického ochranného liečenia 8 mesiacov 
- protialkoholického ochranného liečenia 8 mesiacov 
- sexuologického ochranného liečenia 2 mesiace 
Ak odsúdenému boli uložené viaceré druhy ochranného liečenia, vykonávajú sa 

v nasledovnom poradí: 
al psychiatrické ochranné liečenie, 
bI sexuologické ochranné liečenie, 
d protitoxikomanické ochranné liečenie, 
dl protialkoholické ochranné liečenie . 
Na základe dlhoročných skúseností môžeme konštatovať, že súdy pristupujú k 

nariadeniu ochranného liečenia po predchádzajúcom odporúčaní odborného leká
ra- psychiatra. 

Riaditelia ústavov zabezpečia, aby príslušným psychiatrickým oddeleniam boli 
bezodkladne predložené zoznamy odsúdených, ktorým bol nariadený výkon prísluš
ného ochranného liečenia . Na zoznamoch musí byť vyznačený aj termín podmie
nečného prepustenia a dátum ukončenia výkonu trestu odňatia slobody. 

Psychiatrické oddelenia oznámia príslušným ústavom termín prijatia odsúde
ného na výkon ochranného liečenia . 

Zdravotnícke stredisko ústavu, v ktorom odsúdený vykonáva trest odňatia slo
body zabezpečí pred umiestnením odsúdeného na ochranné protialkoholické a pro
titoxikomanické liečenie jeho interné vyšetrenie (najmä hepatálne testy, krvný 
obraz, FW, erytrocytov, elektrokardiogram); pri protitoxikomanickom a sexuologic
kom ochrannom liečení aj vyšetrenie na HIV. 

Ak sa pri psychiatrickom vyšetrení zistí, že odsúdený nie je spôsobilý z dôvodov 
duševnej choroby či poruchy podrobiť sa ochrannému liečeniu, oznámi riaditel ústa
vu túto skutočnosť súdu, ktorý výkon ochranného liečenia nariadil a k oznámeniu 
pripojí lekársku správu; rovnopis oznámenia zašle príslušnému psychiatrickému 
oddeleniu. 

Ochranné liečenie sa organizuje a vykonáva tak, aby sa nenarušil výkon trestu 
odňatia slobody. 

Pri výkone ústavného psychiatrického a sexuologického ochranného liečenia sa 
odsúdený nezaraďuje do práce. Potvrdenie o pracovnej neschopnosti sa vystavuje 
podla všeobecne platných predpisov. 

Pri výkone ústavného a ambulantného protialkoholického ochranného a protito
xikomanického ochranného liečenia, ambulantného psychiatrického ochranného a 
ambulantného sexuologického ochranného liečenia sa odsúdený zaraďuje do práce. 
O jeho zaradení rozhoduje v súlade s určenou zdravotnou klasifikáciou riaditel 
ústavu. 

Organizačné opatrenia súvisiace s výkonom ochranného liečenia a so zaradením 
odsúdeného do práce prerokuje riaditel ústavu s lekárom- psychiatrom, resp . všeo
becným lekárom. 

Riaditel ústavu, v ktorom sa vykonáva ochranné liečenie, oznámi príslušnému 
súdu, kedy sa začalo s jeho výkonom. 

294 



D. JANÁKOVÁl ORGANIZÁCIA OCHRANNEJ LIEČBY POČAS VÝKONU 
TRESTU ODŇATIA SLOBODY 

Po odbornom posúdení priebehu a výsledkov ochranného liečenia psychiatrom 
sa oznámi súdu, v obvode ktoréh o sa ochranné liečeníe vykonáva, že pominuli dôvo
dy pre jeho ďalšie trvanie . K oznámeniu pripojí odborný obsah lekárskej sp rávy o 
priebehu a výsledkoch ochranného liečenia . 

Po odporučení rozhodnutia o prepustení z ochranného liečenia sa odsúdený pre
llÚestni z psychiatrického oddelenia na ďalší výkon trestu odňatia slobody do 
príslušného ústavu. 

Ak má byť prepustený z výkonu trestu odňatia slobody odsúdený, u ktorého ne
pOllÚnuli dôvody pre ďalší výkon ochranného liečenia vypracuje sa na základe nále
zu lekárska správa , ktorá musí obsahovať : 

al čas trvania ochranného liečenia; 
bI údaje o priebehu a výsledku ochranného liečenia; 
CI návrh formy liečenia odsúdeného po prepustelú z výkonu trestu odúat.ia slo

body (ústavná alebo ambulantná); 
dl adresa bydliska odsúdeného po prepustelú . 
Lekárska správa sa odosiela liečebnému ústavu, do ktorého sa odsúdený u

llÚestni s cielom pokračovať v liečbe , ak súd uložil ústavné ochranné liečenie a lebo 
na takúto formu ochranné liečenie zmenil; spolu s lekárskou správou sa doručí aj 
nariadenie výkonu ochranného liečenia . Odborný obsah lekárskej s právy sa doručí 

aj súdu, ktorý ochranné liečenie uložil. 
Ak má byť prepustený z výkonu trestu odúatia slobody odsúdený, ktorému súd 

uložil ambulantné ochranné liečenie, alebo na takúto formu ochranné li ečenie zme
nil, odosiela sa odborný obsah lekárskej sp rávy vo dvoch vyhotoveniach súdu, k torý 
ochranné liečenie uložil najneskôr 1 mesiac pred prepustením z výkonu trestu 
odúatia slobody, ak bolo uložené psychiatrické a sexuologické ochranné liečenie a 
najneskôr 3 mesiace pred prepustelúm z výkonu trestu odňatia slobody, ak bolo 
uložené protialkoholické a protitoxikomanické ochranné liečenie. Ak bol takémut o 
odsúdenému výkon trestu odňatia slobody ukončený predčasne (napr. podmienečné 
prepustenie, udelenie milosti), zabezpečí riaditeľ pri slušného ústavu, bezodkladné 
odoslanie osobného spisu, vrátane sprievodného zdravotníckeho záznamu do psy
chiatrického oddelenia príslušného ústavu, v ktorom vykonával ochranné li eče lú e . 

Psyclúatrické oddelenie zašle odborný obsah lekárskej správy vo dvoch vyhotove
niach spolu s nariadením výkonu ochranného liečenia súdu, ktorý ho uloži l. Osobný 
spis vrátane sprievodného zdravotníckeho záznamu sa vráti ústavu, z kt orého bol 
odsúdený prepustený. 

Ak vzniknú počas výkonu trestu odňatia slobody podmienky pre zmenu formy 
výkonu ochranného liečenia, podá sa súdu, v obvode ktorého sa ochranné li ečeni e 

vykonáva, návrh na zmenu formy jeho výkonu. K nárhu sa pripojí odborný obsah 
lekárskej správy. Návrh sa podá tak, aby súd mohol o zmene formy ochranného 
liečenia rozhodnúť ešte pred ukončením výkonu trestu odňatia slobody. 

Ak nemožno zabezpečiť, aby sa o návrhu na zmenu formy výkonu ochra nného 
liečenia rozhodlo ešte pred ukončením výkonu trestu odúatia slobody najmä preto, 
že výkon trestu odňatia slobody bol ukončený predčasne (napr. podmienečné prepu
stenie, udelenie milosti) podá sa bezodkladne návrh na zmenu formy ochranného 
liečenia súdu, ktorý ho uložil. 

Ak má byť odsúdený po výkone trestu odúatia slobody odovzdaný zdravotnícke
mu zariadeniu na ďalší výkon ochranného liečenia, súd, ktorý o pokračovaní v och-
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rannom liečeIÚ rozhodol, dohodne s príslušným zdravotIúckym zariadeIÚm dátum 
nástupu ochranného liečeIÚa tak, aby bol totožný s dátumom ukončenia y)'konu tre· 
stu odňatia slobody. Ak nedôjde k odovzdaniu odsúdeného na ďalší výkon och· 
ranného liečenia, nápravnovýchovný ústav ho prepustí a nariadenie ochranného 
lieče nia vráti súdu; inak nariadenie spolu s prílohami, vrátane znaleckého posudku 
a sp rávou o doteraj šom príebehu a výsledkoch liečenia odovzdá zdravotIÚckemu za· 
riadelúu. Prepravu odsúdeného z toho ústavu do súdom určeného liečebného ústavu 
zabezpečí riaditeT v súčinnosti so súdom, ktorý toto liečenie uložil. 

Odborný obsah lekárskej správy a návrh na zmenu formy výkonu ochranného 
li ečelúa podáva prislušnému súdu psyclúatrické oddelenie prostredIÚctvom riadi· 
teTa ústavu, v ktorom je zriadené. 

O každom vykonanom ochrannom liečelÚ sa vypracuje podrobná lekárska sprá· 
va obsahujúca údaje o príebehu a výsledkoch liečenia a založí sa do sprievodného 
zdravotIÚckeho záznamu odsúdeného. 

Názory odborIÚkov na výkon ochranných, teda súdom nariadených liečeIÚ sa v 
mnohom rozchádzajú. Doterajšie skúsenosti však ukazujú, že výkon ochrannej lieč· 

by závislých súbežne s výkonom trestu odňatia slobody má najmä v rámci terciálnej 
prevencie svoje opodstatnenie. 

Súhrn 

Problematika výkonu ochrannej liečby v podmienkach výkonu trestu odňatia 
slobody je ríešená Rozkazom ministra spravodlivosti SR po predchádzajúcom 
schválelú núnistrom zdravotIÚctva SR. 

Dlhoročné skúsenosti ukazujú, že výkon ochrannej protialkoholickej a prititoxi· 
komalúckej liečby závislých osôb súbežne s výkonom trestu odňatia slobody má svo· 
je opodstatnelúe . 

no l"l'dakci e pf"Íš lo dúa : 21. 6. 1996 
I\dn ' sa autOJ'a: MUDr. D. Janáková. L. Podjavorinskej 17,91451 Tre nčianske Te plice 
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