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Sledovanie vývoja drogovej scény osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia 
slobody je jednou z úloh zdravotnej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom 
na jej plnení sa v určitom rozsahu podieľajú aj zložky z iných úsekov. 

Štatistické údaje o záchyte osôb, ktoré pred vzatím do výkonu väzby alebo výko
nu trestu odňatia slobody udávali užívanie drog, sú prezentované v tabuľke 1. 

Zo zistených údajov vyplýva, že výraznejší nárast bol zaznamenaný v roku 2002. 
Táto skutočnosť je podmienená aj zvýšeným počtom osôb, ktoré boli vzaté do výkonu 
väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. 

Najväčší počet záchytov bol v Ústave na výkon väzby Bratislava, a to 334 osôb, 
čo je 47,98 % z celkového počtu. Miestami najvyšších počtov záchytov boli ústavy 
zboru popri už uvedenej Bratislave aj Leopoldov, Žilina a Nitra . 

Z celkového počtu 696 osôb bolo 625 mužov (89,79 %) a 71 žien (10,20 %). 
Najčastejšie užívanou drogou bol heroín, nasledoval pervitín, alkohol a marihua

na. Najčastejšou aplikačnou formou bola injekčná (478) a nasledovalo fajčenie (128) . 
Pre abstinenčné príznaky muselo byť na psychiatrickom oddelení Nemocnice pre 

obvinených a odsúdených v Trenčíne hospitalizovaných 9 osôb. 
V priebehu rokov 2000 a 2001 došlo k výraznému nárastu počtu odsúdených, 

ktorým bol nariadený výkon protialkoholického a protitoxikomanického ochranného 
liečenia. Keďže kapacity psychiatrických oddelení zdravotníckych zariadeni zboru 
nepostačovali , v roku 2002 bolo otvorené v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 
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Hrnčiarovce nad Parnou nové 36-lôžkové psychiatrické oddelenie. Celková kapacita 
psychiatrických oddelení je 170 lôžok. 

V tab. 2 uvádzame prehlad vykonaných súdom nariadených ochranných liečení. 

Musíme podotknúť, že oddelenie v ústave Košice je vyčlenené prevažne na sexuolo
gické ochranné liečenie. 

Zbor zabezpečuje na dvoch psychiatrických oddeleniach aj dobrovoľnú protialko
holickú a protitoxíkomanickú li ečbu. Celková kapacita je 38 lôžok a v roku 2002 
liečbu absolvovalo 70 odsúdených. 

V priebehu roka bolo z väzenských zariadení prepustených 329 osôb, ktoré boli 
evidované ako drogovo závislé. Z uvedeného počtu bolo 299 mužova 30 žien. 

Významnou službou ríešiacou drogovú problematiku vo väzenských zariadeniach 
sú drogovo čisté zóny. V roku 2002 bolo vyčlenených 132 miest v štyroch ústavoch 
na výkon trestu odňatia slobody, čo je v porovnaní s rokom 2001 nárast o 55 miest. 
V roku 2003 sa do tejto akcie zapoja ďalšie dva ústavy. Žial, zaznamenali sme aj po
rušenie režimu čistých zón. Zistené bolo použitie alkoholu na pracoviskách mimo 
ústavu a u niektorých odsúdených, ktorí sa vracali z povolenej návštevy mimo ústa
vu. Všetci odsúdeni, ktorí porušili režim boli z drogovo čistých zón premiestneni do 
iného ústavu. 

Riešenie drogovej problematiky vo väzenstve je zaradené medzi hlavné úlohy 
predovšetkým zdravotnej· služby zboru. Všetky aktivity si vyžadujú nie malé fi
nančné náklady, preto prostriedky poskytnuté z Protidrogového fondu na základe 
vypracovaného projektu významne ovplyvňujú riešenie drogovej problematiky. 

TabuIka 1. Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch 

Rok Počet záchytov 

1998 517 
1999 552 
2000 563 
2001 539 
2002 696 

TabuIka 2. Prehľad vykonaných ochranných liečeni 

Psychia trické Rok 
oddelenia 

1998 1999 2000 2001 2002 
Leopoldov 92 73 93 105 73 
Ilava 75 80 91 78 88 
Trenčín 77 71 25 73 76 
Košice 30 13 20 28 32 
Hrnčiarovce nIP - - - - 105 
Celkove 274 237 229 284 374 
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