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40 ROKOV PSYCHIATRICKEJ 
STAROSTLIVOSTI V SAMOSTATNOM 
VÄZENSTVE NA SLOVENSKU 

W. SCHOLZ, M. PAVELOVÁ 

Prijatím ústavného zákona č. 143/1968 Zb. z 27. októbra 1968 o Českoslo
venskej federácii sa pôvodne unitárna Československá republika zmenila na 
federatívny štát. S tým súviselo tiež prijatie zákona č. 173/1968 Zb., ktorým 
sa menil a dopÍňal zákon o výkone trestu odňatia slobody. Uvedenými zá
konmi boli vytvorené podmienky pre vznik dvoch samostatných väzenských 
systémov, podriadených ministrom spravodlivosti obidvoch republík. 

Samostatné pôsobenie väzenstva na Slovensku sa začalo v roku 1969 vy
daním Rozkazu ministra spravodlivosti z 2. januára 1969 o prevedení vä
zenstva z rezortu ministerstva vnútra do rezortu ministerstva spravodli
vosti. 

Riadiacim orgánom bola Správa Zboru nápravnej výchovy Slovenskej so
cialistickej republiky (dalej "Zbor"). Pred pracovníkmi tohto orgánu stála 
neľahká úloha, a to vybudovať funkčný väzenský systém v celej požadovanej 
štruktúre. 

J ednou zo zložiek tejto štruktúry bola aj zdravotnícka služba, zabez
pečujúca zdravotnú starostlivosť príslušníkom Zboru, obvineným a odsú
deným vo väzenských zaríadeniach. Na Slovensku boli v tom čase tri väzni-
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ce pre obvinených a tri nápravnovýchovné ústavy pre odsúdených (ďalej len 
"ústavy"). Personálne, priestorové a materiálno - technické vybavenie zdra
votníckych stredísk týchto zariadení bolo nevyhovujúce. Nemocničná sta
rostlivosť pre väznené osoby bola naďalej zabezpečovaná v Českej republike. 

Pracovníci vtedajšieho zdravotníckeho odboru museli v krátkom čase za
bezpečiť predovšetkým personálne obsadenie zdravotníckych stredísk tak 
stálymi, ako aj úväzkovými pracovníkmi. Nevyhnutnou sa ukázala aj potre
ba zlepšenia psychiatrickej starostlivosti. Ústavom Zboru bolo odporúčané 
prijať psychiatrov pracujúcich na úväzok. Prvý bol ústav Bratislava, kde 
ako psychiater pracoval Dr. Piovarči. 

V ústave Ilava bola v 60. tych rokoch zriadené stredisko súdno - psy
chiatrickej expertízy, ktoré viedol Dr. Šmigáň. Po jeho odchode do zahra
ničia stredisko zostalo bez odborného riadiaceho pracovníka. Záujem psy
chiatrov pracovať v tomto stredisku bol nulový. Znalci z odboru psychiatrie 
robili posudky so značným meškaním, takže počet čakateľov na posúdenie 
psychického stavu postupne vzrástol až na 90 osôb. Táto skutočnosť sťažo
vala prácu orgánov činných v trestnom konaní, preto v roku 1970 bolo stre
disko premiestnené do ústavu Bratislava. Na zabezpečenie činnosti bol sy
stemizovaný potrebný počet zdravotníckych pracovníkov, bolo vybudované 
biochemické laboratórium a zakúpený EEG prístroj. Do obsadenia miesta 
vedúceho lekára Dr. Hlubockým činnosť strediska koordinoval prof. Dr. 
Pogády a doc. Dr. Molčan. Po odchode Dr. Hlubockého na Prednú Horu stre
disko viedla Dr. Miincznerová. 

Uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 496 z decembra 
1972 a následným rozkazom ministra spravodlivosti Slovenskej socialistic
kej republiky bolo rozhodnuté o výkone súdom nariadenej protialkoholickej 
ochrannej liečby počas výkonu trestu odňatia slobody. Pracovníci zdravot
níckeho odboru Správy Zboru následne vypracovali interné nariadenia 
a predpisy upravujúce podmienky tejto liečby . Dôležité bolo najmä perso
nálne zabezpečenie, ktoré tvorili lekár - psychiater, klinický psychológ, lie
čebný pedagóg, sociálna sestra a zdravotné sestry. Na rozdiel od Českého 
väzenstva, kde ochranné liečenia, napr. v Nápravnovýchovnom ústave 
Mladá Boleslav vykonávali zdravotnícki pracovníci pracujúci na úväzok, 
naši pracovníci boli príslušníkmi Zboru. Prvé oddelenie s kapacitou 60 miest 
bolo zriadené v ústave Leopoldov, ďalšie v ústave Ilava s 30 miestami. Na 
stredisku súdno - psychiatrickej expertízy v Bratislave bolo vyčlenených 
5 miest pre odsúdené ženy s nariadenou proti alkoholickou liečbou . 
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Na začatí činnosti oddelení sa aktívne podieľal prof. Dr. Po gá dy a ním 
určená lekárka z psychiatrickej liečebne Pezinok Dr. Chmelová. Postupne 
boli obsadené miesta psychiatrov v ústave Leopoldov Dr. Feketem a v ústa
ve Ilava Dr. Solárom. 

Pre zaujímavosť je vhodné povedať, že od roku 1973 do roku 1988 bolo 
vykonaných 6 233 protialkoholických liečení. 

V decembri 1990 bol na kolégiu ministra spravodlivosti Slovenskej repu
bliky prerokovaný materiál Aktuálne problémy výkonu ochranného liečenia 
v Slovenskej republike. V zmysle rozhodnutia ministra spravodlivosti bol 
vypracovaný Harmonogram opatrení na riešenie a odstránenie nedostatkov 
pri zabezpečovaní včasného a zákonného výkonu súdmi uloženého ochran
ného liečenia. Podľa uvedeného harmonogramu došlo v Zbore k reštruktura
lizácii psychiatrických oddelení na výkon protialkoholickej ochrannej liečby 
a riadili sa ním nové oddelenia na výkon všetkých druhov ochranných lie
čení. Predovšetkým to bola Nemocnica pre obvinených a odsúdených 
v Trenčíne, kde od roku 1991 sa vykonáva psychiatrické ochranné liečenie 
a ústav Košice, kde sa od roku 1992 vykonáva sexuologické ochranné lieče
nie. V Košiciach oddelenie viedol Dr. Háber. Odbornými radami pomáhal 
Dr. Safko z Košíc a Dr. Hajnová z Brna. 

Ako sme už uviedli, nemocničná starostlivosť pre väznené osoby sa za
bezpečovala v Českej republike. Prevoz chorých zo Slovenska do Prahy, 
Brna alebo Ostrova nad Ohrí bol náročný a často rizikový tak z medicín
skych ako aj bezpečnostných hľadísk. Preto bolo rozhodnuté vybudovať ne
mocnicu aj na Slovensku. Po zohľadnení polohových a priestorových mož
ností sa ako najvýhodnejší ukázal objekt v Trenčíne. Po potrebnej priprave 
bol 1. júna 1977 zriadený Nápravnovýchovný ústav, ústav na výkon väzby 
a nemocnica pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Prvými oddeleniami 
nemocnice boli oddelenia interné, psychiatrické a rehabilitačné. Vedúcim 
lekárom psychiatrického oddelenia bol Dr. Droba. Z Bratislavy do Trenčína 
bola premiestnená súdno - psychiatrická expertíza. Koncom 80-tych rokov 
poskytovalo psychiatrické oddelenie starostlivosť aj väzneným osobám 
z Českej republiky, a to najmä z ústavov na Morave. 

Od roka 1990 slúžia priestory len na účely nemocnice, ktorá bola postup
ne rozšírená o oddelenie tuberkulózy a respiračných chorôb, tzv. interdisci
plinárne oddelenie, oddelenie protialkoholickej a protitoxikomanickej liečby 
odsúdených žien a oddelenie pre prestarnutých odsúdených a odsúdených 
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trvale neschopných zárobkovej činnosti. Psychiatrické oddelenie postupne 
viedli Dr. Ohrablo a Dr. Mokráň. 

Dnes možno povedať, že nemocnica v Trenčíne je neodmysliteľnou a ne
nahraditeľnou súčasťou Zboru. 

V priebehu rokov došlo k nárastu počtu odsúdených s nariadenou pro
tialkoholickou a protitoxikomanickou liečbou , preto Zbor v roku 2002 zriadil 
ďalšie oddelenie v ústave Hrnčiarovce nad Parnou, ktoré viedla 
Dr. Čápková. 

Zo strany odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody bol záujem aj 
o dobrovoľnú protialkoholickú a protitoxikomanickú liečbu. V rámci Ná
rodného boja proti drogám bola pracovníkmi Zboru rozpracovaná ďalšia fáza 
riešenia drogovej problematiky, a to zriadenie oddelení dobrovoľnej liečby 
v ústave pre mladistvých Sučany a v ústave Hrnčiarovce nad Parnou. Ka
pacita oddelení bola spolu 41 miest. 

Väzenské systémy na celom svete hľadajú stále nov SIe formy riešenia 
drogovej problematiky. V roku 1995 v rakúskom Seefelde sme sa na medzi
národnej konferencii k problematike drog vo väzniciach stretli s pojmom 
"drogovo čisté zóny" vo väzenských zariadeniach. Ako vyplýva zo štati
stických údajov, asi 15 % odsúdených sa stretáva s drogou až vo väzenskom 
zariadení, preto bolo potrebné vytvoriť podmienky na zníženie tohto rizika, 
a tým sú aj drogovo čisté zóny. V spolupráci najmä s rakúskymi väzenskými 
pracovníkmi sme si problematiku osvojili , vypracované boli metodické poky
ny a následne bolo realizované otvorenie prvých drogovo čistých zón, a to 
v ústave pre mladistvých Sučany a na otvorenom a polootvorenom oddelení 
Trenčín - Opatovce. 

Významným prínosom na riešenie psychiatrie v podmienkach väzenstva 
boli vedecké konferencie väzenskej medicíny za širokej spoluúčasti odbor
níkov z vtedajšej štátnej zdravotníckej správy. Potrebné je spomenúť najmä 
konferenciu z roku 1980 k problematike alkoholizmu a iných toxikománií 
v penitenciárnej praxi, konferenciu v roku 1986 k problematike sexuálnych 
deviácií a delikvencie v penitenciárnej praxi, ako aj konferenciu v roku 1993 
k aktuálnym súdno - psychiatrickým problémom a k závislosti od alkoholu. 
Konferencie boli veľkým prínosom na rozšírenie poznatkov väzenskej me
dicíny a jej špecifickej zložky, psychiatrie. 
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Za 40 rokov trvania zaznamenalo väzenstvo na Slovensku nesmierny 
rozvoj a možno ho zaradiť medzi veľmi dobré a funkčné väzenské systémy. 
Na tomto pozitívnom vývoji sa podieľala aj zdravotnícka služba Zboru, kto
rej neoddeliteľnou súčasťou je aj úsek psychiatrie. Preto je potrebné poďako
vať vedúcim zdravotníckym pracovníkom psychiatrických zariadení, ktori 
sú uvedení v texte, všetkým kolegom - psychiatrom a klinickým psy
chológom, ktori sa výraznou mierou podieľali na zabezpečovaní odbornej 
psychiatrickej starostlivosti osobám vo výkone trestu odňatia slobody, naj
mä Dr. Nábelekovi, Dr. Lachmannovi, Dr. Kočišovi, Dr. Castiglione, Dr. Ďu
rindovej, Dr. Durdiakovej , Dr. Žigovej, Dr. Žigovi, Dr. Janákovej, Dr. Glézlo
vi, Dr. Vavrovi, Dr. Vaňkovi, Dr. Fusekovej, Dr. Múčkovej, Dr. Rovňanskej 
a ďalším, ako aj kolegom z bývalej štátnej zdravotníckej správy, bez ktorých 
by väzenské zdravotníctvo nedosiahlo požadovaný štandard a vysoko po
zitívne výsledky svojej činnosti. 

Do redakcie prišlo 13. 3. 2009 
Adresa autora: MUDr. W. Scholz, Údolná 12,811 02 Bratislava 
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