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Užívanie a zneužívanie drogy vo väzenských zariadeniach sa stalo celosvetovým 
problémom, ktorý núti zodpovedných činiteľov hľadať a realizovať adekvátne opatre
nia. J e všeobecne známe, že väzenské prostredie je zvlášť vlastné pre vznik a pro
gresiu drogových závislostí. Škála užívaných a zneužívaných drog je veImi široká 
a drogová scéna sa neustále mení podľa aktuálnej situácie dostupnosti tej-ktorej 
drogy. 

Situácia vo väzenských zariadeniach jednotlivých štátov je rôzna . Napríklad 
v Holandsku je vo väzniciach asi 50 % drogovo závislých, v Grécku 50 % väznených 
žien sú užívateľkami drog, v ústave na výkon trestu mladistvých v bavorskom Neu
burgu 90 % odsúdených už malo skúsenosti s drogou. Podobná situácia je aj 
v ďalších štátoch. Riaditeľ väznice v nemeckom Buchwalde pred časom povedal : 
"Keď prídem v pondelok do práce a zistím, že cez víkend bol vo väznici pokoj, viem, 
že bol dostatok drogy." 

V ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody Zboru 
väzenskej a justičnej stráže existovala a existuje toxikománia. Užívali sa predo
všetkým antiastmatiká, analgetiká, antiepileptiká, hypnotiká , prchavé látky a po
dobne . Všeobecné pomenovanie pre lieky zneužívané vo väzenských zariadeniach je 
"klepky" a každý liek má svoje slangové pomenovanie a určenú hodnotu. Éra užíva
nia "klepiek" pretrváva a na šťastie ešte nie je doplnená o éru užívania tvrdých 
drog. 

Vychádzajúc zo zahraničných skúseností, pracovníci odboru zdravotníckej a so
ciálnej starostlivosti Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže 
v roku 1992 rozpracovali a postupne doplňovali riešenie drogovej problematiky vo 
väzenských zariadeniach na Slovensku. 
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V rámci Národného programu boja proti drogám sa Zbor väzenskej a justičnej 
stráže zameral na: 

1. Systematické vzdelávanie v drogovej problematike pre prÍslušnikov všetkých 
zložiek zboru a odsúdených v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. 

2. Zabezpečenie podmienok na včasné zistenie výskytu drog v zariadeniach zbo
ru, identifikáciu osôb užívajúcich drogy a vytvorenie podmienok na zníženie rizika 
prieniku drog do väzenských zariadení. 

3. Vytváranie podmienok na výkon súdom nariadenej a dobrovoľnej protialkoho
lickej a protitoxikomanickej liečby počas výkonu trestu odňatia slobody. 

Z uvedeného vyplýva, že ide o multidisciplinárny prístup riešenia drogovej pro
blematiky, pričom je dôležitá spolupráca s rôznymi inštitúciami, ako je napr. Sekre
tariát Výboru ministrov pre drogové záležitosti a kontrolu drog, Protidrogový fond, 
Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, Spoločnosť pre závislosti od 
psychoaktívnych látok. 

Pre pracovníkov zdravotníckej služby zboru vyplývajú z Národného programu bo
ja proti drogám úlohy z oblasti výchovy a primárnej prevencie, liečebnej starostlivo
sti, znižovanie rizika prieniku drog do väzenských zariadení a zavádzanie pro
gresívnych metód riešenia drogovej problematiky, pričom je nutné využívať skúse
nosti zo zahraničia a zabezpečiť plnenie deklarácie z 20. osobitného valného zhro
maždenia OSN, ktorým boli vyzvané všetky členské štáty na dôsledné uplatňovanie 
medzinárodných dohovorov v boji proti drogám a prijatím nových dokumentov bola 
stanovená globálna protidrogová stratégia do roka 2008. 

V rámci odbornej prípravy príslušníkov zboru bola vo všetkých zariadeniach 
pre školená drogová problematika v rozsahu dvoch vyučovacích hodín. Pravidelnú a 
systematickú činnosť v oblasti vzdelávania príslušníkov zabezpečuje aj Stredná ško
la ZVJS v Nitre a odbor zdravotníckej a sociálnej starostlivosti Generálneho 
riaditelstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. Drogová problematika bola aj 
súčasťou previerok výcvikového cyklu, ktoré povinne absolvuje každý príslušník. 

Formou prednášok a premietnutím videokaziet boli s drogovou problematikou 
oboznámení odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody. Tento spôsob výchovno
vzdelávacieho procesu bol využívaný predovšetkým na oddeleniach, na ktorých je 
vykonávaná súdom nariadená a dobrovoľná protialkoholická a protitoxikomanická 
liečba . 

Pri riešení drogovej problematiky je dôležitý záchyt a evidencia drogovo 
závislých osôb. V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slo
body je evidencia vykonávaná na určenom tlačive, ktoré používa Ústav zdra
votníckych informácií a štatistiky. Zo ZÍskaných údajov vyplýva, že v roku 2000 bolo 
evidovaných 563 osôb, ktoré udávali, že pred vzatím do výkonu väzby alebo výkonu 
trestu odňatia slobody užívali drogy, čo je 7,96 % z priemerného počtu väznených 
osôb. Z uvedeného počtu bolo 514 mužova 49 žien. Najväčší počet užívateľov drog 
mužov tvorili ročníky 1976-1980, a to 226 z celkového počtu , a u žien to boli ročníky 
1971-1975, a to 19 prípadov. Najväčší počet záchytov bol v Ústave na výkon väzby 
Bratislava, a to 314 osôb, v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na 
výkon väzby Leopoldov 70 osôb a v Ústave na výkon väzby Žilina 48 osôb. Najča
stejšou užívanou drogou bol heroín a najčastejšou aplikačnou formou, injekčná . 
Záchyt počtu osôb udávajúcich užívanie drog pred vzatím do výkonu väzby alebo 
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výkonu trestu odňatia slobody v rokoch 1995-2000 je uvedený v priloženej tabuľke . 

Evidenciu záchytov vedieme od roku 1993, kedy sme zistili 8 prípadov. V roku 1994 
bolo 50 prípadov. 

Tabuľka 1. Počty osôb udávajúcich užívanie drog pred vzatím 
do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody v rokoch 1995 - 2000 
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Drogovo závislí 310 457 610 517 552 563 

V roku 2000 muselo byť pre abstinenčné príznaky po vzatí do väzby hospitalizo
vaných na psychiatrickom oddelení Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústa
ve na výkon trestu odňatia slobody Trenčín 18 osôb. 

Skúsenosti predovšetkým zo zahraničia jednoznačne dokazujú snahy o dodáva
nie drog do väzenských zariadení. Drogy v týchto zariadeniach vždy nájdu príjemcov 
a sú mimoriadne výhodným obchodným artiklom, keďže cena drogy môže byť vo vä
zenských zariadeniach 10- až 20-krát vyššia. Možnosti prieniku drog do väzenských 
zariadení sú rôzne a väznené osoby sú pre ich realizáciu veľmi vynachádzavé. Je 
úlohou zodpovedných pracovníkov vykonávať a realizovať opatrenia na zníženie rizi
ka prieniku drog do väzenských zariadení. Ide predovšetkým o kontrolu balíkov po
mocou techniky a drogových psov, kontrolu odsúdených po kontaktných návštevách 
pomocou testov na rýchly skríning drog v moči, kontrolu odsúdených pracujúcich na 
pracoviskách mimo ústavu atď. Tieto kontroly sú predovšetkým finančne riešené a 
vyžadujú si aj kvalifikovaný personál. Môžeme konštatovať, že v uplynulom období 
bola činnosť pracovníkov väzenstva opakovane úspešná. 
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V zmysle zákonných opatreIÚ Zbor väzenskej a justičnej stráže zabezpečuje 
výkon súdom nariadených ochranných liečeIÚ . Pre výkon protialkoholickej a proti to
xikomanickej liečby sú vyčlenené lôžka na psychiatrických oddeleIÚach, a to v Ústa
ve na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Leopoldov, Ústave na 
výkon trestu odňatia slobody Ilava a Nemocnici pre obvinených a odsúdených 
a Ústave na výkon trestu odňatia slobody Trenčín. Priemerne ročne je preliečených 
220 pacientov. V priebehu roka 2000 bol zaznamenaný nárast počtu nariadených 
ochranných li ečení , takže odbor zdravotIÚckej a sociálneho starostlivosti Generálne
ho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže pripravil návrh na otvorenie 
ďalšieho 30-lôžkového oddelenia v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčia
rovce nad Parnou. Predpokladáme, že oddelenie bude sprevádzkované koncom roka 
200l. 

V roku 1998 boli otvorené oddelenia dobrovoľnej protitoxikomanickej a protial
koholickej liečby , a to v Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých 
v Martine s kapacitou 17 miest a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 
odsúdených z 1. nápravnovýchovnej skupiny v Hrnčiarovciach nad Parnou. V roku 
2000 bolo v týchto oddeleniach preliečených 59 osôb. 

Súčasný trend vo väzenských zariadeniach západnej Európy, a to predovšetkým 
vo Veľkej Británii, Švédsku, Rakúsku atď. je vytváranie drogovo čistých zón. Ide 
o časti väzenských zariadeIÚ, v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody odsúdeIÚ, 
ktorí sa dobrovoľne zaviazali počas výkonu trestu odňatia slobody neužívať drogy 
a lieky len tie, ktoré sú ordinované lekárom. Samozrejme sa podrobujú testom 
moču . Výkon trestu v takýchto zónach musí byť pre odsúdených v istej forme 
prítažlivý, to znamená musí klientom poskytovať aj určité zvýhodnenia na strane 
jednej a na strane druhej postih za porušenie daných pravidiel. V priebehu druhého 
polroka 2001 budú prvé dve zóny otvorené aj v slovenských väzenských zariade
niach . 

Súhrn 

Riešenie drogovej problematiky v podmienkach väzenstva si vyžaduje multidisci
plinárny prístup, kvalifikovaný_personál, realizáciu nových liečebných metód a vy
tváranie podmienok na zníženie rizika prieniku drog do väzenských zariadeIÚ. 
Súčasný nárast počtu nariadených ochranných liečeni , ktoré majú byť vykonávané 
počas výkonu trestu odňatia slobody, podmieňuje otvorenie nového pracoviska. 

Do redakcie prišlo dňa: 10. 6. 2001 
Adresa autora: MUDr. W. Scholz, Silvánska 12, 841 04 Bratislava 
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