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Starostlivosť o drogovo závislé osoby počas výkonu trestu odňatia slobody v ústa
voch na výkon trestu odňatia slobody má svoje vývojové fázy, ktoré vychádzajú 
z domácich, ale predovšetkým zo zahraničných poznatkov. 

Ako je známe, na základe uznesenia vlády SSR č. 496 z decembra 1972 a násled
ného rozkazu ministra spravodlivosti SSR, boli vo vybraných zariadeniach sloven
ského väzenstva v roku 1973 zriadené strediská protialkoholickej ochrannej liečby, 
v ktorých bola vykonávaná súdom nariadená liečba. Toto uznesenie vychádza 
z § 72a zákona o výkone trestu odňatia slobody č. 59/1965 Zb. v zneni neskorších 
predpisov. Od roka 1973 do roka 1989 bolo vykonaných 6 950 liečeni . Od roka 1991 
sú v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody vykonávané všetky druhy ochran
ných liečeni, t . j. psychiatrické, protitoxikomanické a sexuologické. V rokoch 1990 až 
2001 bolo preliečených 3011 odsúdených. 

V priebehu rokov 2000-2001 došlo k nárastu počtu nariadených ochranných pro
tialkoholických a protitoxikomanických liečení a kapacita existujúcich lôžok nepo
stačovala. Preto Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbor") vytvoril perso
nálne, materiálno-technické a priestorové podmienky na zriadenie ďalšieho praco
viska. Dňa 18. 3. 2002 bolo otvorené 35-lôžkové oddelenie v Ústave na výkon trestu 
odňatia slobody Hrnčiarovce nIP pre výkon súdom nariadenej protialkoholickej 
a protitoxikomanickej ochrannej liečby. V súčasnosti má zbor 157 miest pre všetky 
druhy ochranných liečení . 

Nárast počtu drogovo závislých vo väzenských zariadeniach a ich záujem o lieče
nie podnietilo pracovníkov zdravotníckej služby zboru k zriadeniu oddelení dobro
voInej protialkoholickej a protitoxikomanickej liečby. V roku 1998 bolo v Ústave na 
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výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch zriadené oddelenie r1obro
vornej li ečby s kapacitou 17 miest a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrn
čiarovce n/Farnou oddelenie s kapacitou 24 miest . Na oddeleniach je priemerne pre
li ečených 60-65 odsúdených. Predpokladáme, že počet preliečených sa v nasledujú
cich rokoch zvýši a v rámci väzenských zariadeni budú otvorené ďalšie oddelenia. 

Nemá byť, čo nesmie byť. Táto jednoduchá veta mohla dlhé roky slúžiť pra
covníkom väzenstva asi vo všetkých krajinách sveta. To sa týkalo aj drogovej proble
mati kya výskytu drog vo väzenských zariadeniach. Zvlášť v štátoch tzv. východného 
bloku sa toto nepripúšťalo . Pre nezanedbaternú časť väznených je konzumácia drog, 
psychotropných látok alebo iných liekov únikom z reality a týmto spôsobom chcú 
svoj pobyt .za mrežami" rýchlo a v určitej pohode prežiť. Vo väzenských zariade
niach, kde odsúdeni chodia pracovať mimo ústavu alebo sú povolené kontaktné náv
števy, je prísun drog vermi reálny, a to aj napriek rôznym opatreniam a kontrolným 
systémom. 

V roku 1995 v Seefelde na medzinárodnej konferencii o drogách vo väzenských 
zariadeniach vedúci väznice Downiew vo Veľkej Británii D. Lancaster informoval 
o modele "Drogovo čistých zón". Jeho vystúpenie doplnili pracovnici väzenských za
riadení Holandska, Rakúska, Švédska a Nemecka. 

Čo je .Drogovo čistá zóna" a prečo sa zriaďuje? 
Vo výkone trestu sú osoby, ktoré nikdy neprišli do kontaktu s drogou a ich ži

votná dráha nie je zaťažená touto pliagou. Na tejto ceste chcú pokračovať aj vo výko
ne trestu a po jeho skončení. Sú to aj osoby, ktoré drogy užívali, ale počas výkonu 
trestu chcú byť .čistí" a aj tým prispejú k regenerácii svojho zdravia. Život odsúde
ných vo väzenských zariadeniach je poznačený rôznymi špecifikami a medzi ne patrí 
aj obchod s li ekmi , prípadne drogou. Tieto obchody môžu vyvolávať medzi väzňami 
napätie, roztržky, prípadne určité formy vydierania, sú príčinami porušovania den
ného režimu, ako aj marenia úradného rozhodnutia. 

Preto sa hIadal spôsob, ako tento problém ríešiť a tým je vytvorenie .Drogovo 
čistých zón" (ďalej len .DČZ") . VO väzenskom zaríadeni vedenie ústavu určitú časť 
ubytovacích a spoločenských príestorov vyhlási za DČZ . Môže ísť o jedno poschodie 
budovy, prípadne celú budovu alebo celý komplex budov. 

Pobyt v DČZ musí fungovať na dobrovoľnosti prí dodržiavaní presne určených 
pravidiel. Pred nástupom podpisuje odsúdený .vyhlásenie", ktoré obsahuje vyjadre
nie, že nebude užívať drogy, alkohol ani žiadne iné látky ovplyvňujúce vedomie, ke
dykoIvek sa podrobí testu moču, v prípade porušenia režimu bude premiestnený 
z DČZ atď. Oddelenie má 4 stupne a každý stupeň má svoj cieľ. Ide o osvojenie si ko
operácie, vytvorenie vzťahov a prístupnosti k skupine, zlepšenie kvality života počas 
výkonu trestu, samostatnosť a prípravu na prepustenie z výkonu trestu. Predpokla
dy postupu z jedného stupňa do druhého sú časovo určené . Dodržiavanie určeného 
režimu umožňuje v jednotlivých skupinách odsúdených príznávať úľavy a zvýhodne
nia počas výkonu trestu . Napríklad skupinové vychádzky, vlastné oblečenie prí 
určitých príležitostiach, zvýšenú účasť na športových a voľno časových aktivitách 
a podobne. Aké sú poznatky napr. v Justičnom ústave Hirtenberg v Rakúsku? V ro
koch 1995-2000 971 odsúdených, čo bolo 100 %, podpísalo .vyhlásenie". Z toho počtu 
bolo 155 (26,2 %) vylúčených, a to 130 z disciplinárnych príčin, 42 odsúdených na 
nevrátilo z vychádzky a v 83 prípadoch bol test moču pozitívny. Tento výsledok 
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musíme pozitívne hodnotiť a konštatovať, že zriadenie DČZ je odôvodnené. 
Na základe skúseností zo zahraničia sme pristúpili k vytvoreniu DČZ vo väzen

ských zariadeniach zboru. Dňom 1. 10. 2001 boli zóny zriadené v Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch a na otvorenom apolootvorenom 
oddeleni Opatovce pri Nemocnici pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín. T. č . je vyčlene
ných celkovo 77 miest. V roku 2002 predpokladáme zriadenie ďalších DČZ . Tento 
krok pokladáme za významný pri riešeni drogovej problematiky vo väzenstve. 

Pred kompetentnými pracovnikmi väzenstva však zostáva ešte jedna významná 
úloha a tou je zabezpečenie substitučnej liečby počas výkonu trestu odňatia slobody. 
V našich väzenských zariadeniach už sú odsúdeni, ktorí začali substitučnú liečbu 

ešte v civile. Po vzatí do väzenského zariadenia je liečba prerušená. Myslíme si, že 
je na škodu veci, že liečba nepokračuje a budeme musieť vytvoriť podmienky na jej 
realizáciu. 

Aktivity zboru a jeho zdravotnickej služby pri riešeni drogovej problematiky sú 
progresívne a v každom pripade držíme krok s aktivitami väzenských zariadení 
štátov EÚ. 

Do redakcie prišlo Q.ňa: 20. 3. 2002 
Adresa autora: mjr. MUDr. M. Pavelová, GR ZVIS, 813 04 Bratislava, Chorvátska 3 

POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE VOČI STIMULANClÁM 
AMFETAMÍNOVÉHO TYPU 

Dňa 19. ll. 2001 som sa zúčastnil konferencie o stimulanciách amfetamínového typu 
(ATS) v Bruseli v Belgicku. Konferenciu organizovala Európska únia (EÚ) a United Nations 
International Drug Control Programme (UNDCP). 

Na konferencii som ako delegát zastupoval Ministerstvo zdravotníctva SR. Spolu so mnou 
bol PhDr. Nociar, ktorý zastupoval Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závis
losti SR. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia vlád všetkých štátov EÚ a niektorých stredo
a východoeurópskych štátov. ČR nebola zastúpená. Ďalej mali zástupcov Europol, Interpol, 
OSN, SZO a podobné organizácie. 

Konferenciu krátko otvoril Claude Gillard, vedúci skupiny pre drogy EÚ. Trace a Estiéve
nart predniesli správu o činnosti Agentúry EÚ pre drogy (EMCDA). Vo svojej správe prednies
li zaujímavé údaje o drogovej epidemiológii v EÚ. Kanabis má j ednoročnú prevalenciu 9 %, 
amfetamíny 1-4 %, ale vo Veľkej Británii 10 %, metyléndioxyamfetamín 0,5-4 %, ale u mla
dých vo Veľkej Británii až 8 %. Kokaín má prevalenciu 0,5-3 %, vyšší výskyt je v Španielsku 
a Francúzsku. Epidemiologické údaje o heroíne svedčia o stabilizácii spotreby v Holandsku , 
Nemecku a Rakúsku. Zaznamenal sa pokles v Španielsku a vo Francúzsku. V ostatných kra
jinách EÚ je zatiaI heroín na vzostupe. V správe EMCDA sa spomína, že štáty strednej a vý
chodnej Európy sú už nielen tranzitné, ale aj cieľové krajiny. Ako významné producentské 
štáty sa spomenuli v správe Poľsko, Česká republika a Maďarsko . Rečnici zdôraznili potrebu 
prevencie vo všetkých štátoch EÚ. 

Potom sa konferencii prihovorili minister spravodlivosti Belgicka Marc Verwilghen a mi
nisterka zdravotnictva Belgicka Magda Aelvoet. Prvý rečník hovoril o potrebe nevyhnutnej 
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