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Charakteristika a pôsobnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže 

 

Postavenie a pôsobnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) upravuje 

zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o zbore“). Podľa tohto zákona zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na 

úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „výkon trestu“), ochrany objektov 

zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti 

v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti. 

 

Zbor organizačne tvoria: 

 generálne riaditeľstvo, 

 ústavy na výkon väzby (ÚVV), ústavy na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS), ústav na 

výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých (ďalej len „ústav“) a Nemocnica pre 

obvinených a odsúdených a ústav Trenčín (ďalej len „nemocnica Trenčín“) (viď organizačné 

zložky zboru na str. 4), 

 príslušníci zboru, 

 zamestnanci zboru. 

 

Generálne riaditeľstvo a ústavy zriaďuje a zrušuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“). Organizačné zložky zboru sú rozpočtovými 

organizáciami. 

 

Zbor je podriadený ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 

„minister/ministerka“). Kontrolu zboru vykonáva minister alebo ním poverené osoby. Na čele 

zboru je generálny riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva minister. 

Generálny riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá ministrovi. Minister do funkcie ustanovuje 

a z funkcie odvoláva aj námestníkov generálneho riaditeľa a ostatných príslušníkov zboru v jeho 

priamej riadiacej pôsobnosti. 

 

Na čele ústavu je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva generálny 

riaditeľ. Riaditeľ ústavu za svoju činnosť zodpovedá generálnemu riaditeľovi. 

 

Zbor v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje činnosti v súlade so zákonom o zbore. 

 



 

4 

 
 



 

5 

Plnenie úloh zboru v roku 2020 

 

V hodnotenom období plnil zbor úlohy v súlade so zákonom o zbore, zákonom č. 475/2005 

Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o výkone trestu“), zákonom č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone väzby“), ako aj všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, Hlavnými úlohami zboru na rok 2020 (ďalej 

len „hlavné úlohy“), so zámermi Aktualizovanej Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na 

roky 2011 až 2020 (ďalej len „koncepcia väzenstva“), úlohy pri realizácii opatrení uvedených 

v odpovedi vlády SR za účelom vykonania odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučeniu 

a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu vyplývajúcich z návštevy 

Slovenskej republiky v dňoch 19. 03. až 28. 03. 2018 a úlohy vyplývajúce z ďalších plánovacích 

dokumentov súvisiacich so služobnou činnosťou zboru. 

 

V roku 2020 boli činnosti v zbore značne ovplyvnené celosvetovo sa šíriacim ochorením 

COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Preto boli v organizačných zložkách zboru 

prijaté a aplikované opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, usmernenia hlavného 

hygienika Slovenskej republiky, ako aj interné predpisy zboru upravujúce postup pri 

protiepidemických opatreniach v súvislosti so zvýšeným rizikom akútneho respiračného 

ochorenia, v nadväznosti na ktoré zbor plnil aj ďalšie špecifické úlohy súvisiace s pandémiou 

COVID-19. 

 

Zbor v roku 2020 zabezpečoval plnenie služobných úloh na jednotlivých úsekoch 

služobných činností nasledovne: 

 

Organizácia zboru, riadenie, administratívna činnosť a medzinárodná spolupráca 

 

V rámci zboru sa v roku 2020 plnili úlohy v oblasti administratívnych činností, 

zabezpečovala sa medzinárodná spolupráca, styk so zástupcami masovokomunikačných 

prostriedkov, styk s verejnosťou a poskytovanie informácií fyzickým aj právnickým osobám 

v súlade s platnou legislatívou. 

 

Činnosti zboru ovplyvnilo v roku 2020 šíriace sa ochorenie COVID-19, a to vo viacerých 

smeroch. Pôvodná medializácia činností zboru musela prejsť do úzadia, keďže prioritnou témou 

nielen pre médiá, ale celkovo pre širokú verejnosť, či už príbuzných väznených osôb alebo priamo 

nezainteresovaných, sa stali práve ochranné opatrenia proti koronavírusu. Prvá tlačová správa, 

ktorá informovala o zavedení sprísnených opatrení v priestoroch ústavov, bola zverejnená už 

06. 03. 2020. Odvtedy zbor pravidelne informoval verejnosť o prijatých opatreniach v rámci 

svojej pôsobnosti prostredníctvom médií, webovej stránky a sociálnych sietí. Tematicky boli 

príspevky a odpovede zamerané najmä na prijaté ochranné opatrenia v ústavoch, zmiernenie 

dopadov týchto opatrení na väznené osoby, spustenie projektu videonávštev, alebo zavedené 

opatrenia počas eskort a výsluchov. Ďalšou oblasťou bolo informovanie právnych zástupcov 

o možnosti vstupu do ústavov a realizácia pojednávaní. Z hľadiska príslušníkov išlo najmä 

o použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ústavnú karanténu a udeľovanie voľna 

pri ošetrení člena rodiny. Prinášali sme pravidelné informácie zo štátnej karantény, ktorej priestory 

poskytlo Liečebno-rehabilitačné stredisko zboru v Omšení (ďalej len „stredisko Omšenie“), 

a rovnako z celoplošného testovania. Zdieľali sme pokrok vo výrobe rúšok, overalov, montáži 

štítov a pomoc štátnym orgánom, nemocniciam a domovom seniorov. 

 

V roku 2020 bolo zborom vydaných celkovo 35 tlačových správ, z toho 25 bolo na tému 

COVID-19. Médiá sa na zbor obrátili celkovo 271-krát, z toho na tému COVID-19 to bolo 102-

krát. Cez kontaktný formulár vytvorený na webovej stránke zboru sa na nás obrátilo spolu 283 

osôb a prostredníctvom správ na Facebooku spolu 110 osôb z radov verejnosti (otázky súvisiace 
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s podmienkami výkonu väzby a výkonu trestu, prijímanie korešpondencie a balíkov v ústavoch, 

návštevy väznených osôb, kontaktovanie sa väznených osôb s rodinou, prijatie do zboru a pod.). 

Na webovej stránke zboru bolo zverejnených 129 aktualít, z toho 32 k téme COVID-19. Na 

profile zboru na Facebooku bolo 205 príspevkov, 74 sa týkalo témy COVID-19. Celkový počet 

príspevkov na profile zboru na Instagrame (založený 03. 07. 2020) bol 66, z toho desať sa týkalo 

COVID-19. Na YouTube bolo zverejnených celkovo 27 videí, tri sa týkali témy COVID-19. 

 

Napriek nepriaznivým okolnostiam spojeným s pandémiou sa zbor venoval svojej priorite, 

ktorou je problematika väzenstva, jeho predstaveniu a priblíženiu širokej verejnosti a prezentácii 

aktivít zameraných na resocializačné činnosti v rámci ústavov. Prinášali sme nahliadnutie za múry 

prostredníctvom písomných, vizuálnych alebo audiovizuálnych záznamov, napríklad z koncertov, 

kreatívnej činnosti ako maľovania, literárnej tvorby, výroby dekorácií k rôznym sviatkom, či zo 

športových aktivít na utuženie zdravia, a rovnako zo vzdelávania v oblastiach prospešných pre 

úspešné začlenenie do civilného života. Ale nielen to, zamerali sme sa aj na prezentovanie 

rekonštrukcií ústavov, a tým spôsobom zabezpečenie humánnejších podmienok pre výkon väzby 

a výkon trestu, zverejňovaniu úspechov príslušníkov zboru, negovaniu hoaxov a nepravdivých 

informácií, informovaniu nielen o pozitívnych, ale aj negatívnych okolnostiach, a zároveň 

v nemalej miere organizovaniu charitatívnych akcií a podpore benefičných zámerov. 

 

Medzinárodná spolupráca zboru sa realizuje predovšetkým v príprave a zabezpečovaní 

zahraničných služobných ciest príslušníkov zboru, zahraničných výmenných stáží a v organizácii 

návštev zahraničných hostí na Slovensku. 

 

Zástupcovia zboru sa každoročne zúčastňujú na seminároch a konferenciách Rady Európy, 

podujatiach organizácie EuroPris, výmenných stážach, pracovných stretnutiach partnerských 

väzenských služieb a na podujatiach zastrešovaných organizáciami pôsobiacimi v oblasti 

väzenstva. 

 

Pandémia COVID-19 ovplyvnila všetky sféry fungovania spoločnosti a aktivity zboru 

v oblasti medzinárodnej spolupráce tomu neboli výnimkou. Aj keď sa v priebehu roka 2020 stále 

počítalo s realizovaním viacerých zahraničných služobných ciest, väčšina z plánovaných 

zahraničných podujatí sa presunula do online priestoru. Vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa 

cestovania, ako aj všeobecnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu, sa medzinárodná spolupráca 

rozvíjala predovšetkým vo forme účasti personálu zboru na online konferenciách, seminároch, ako 

aj prostredníctvom výmeny informácií cez emailovú komunikáciu. 

 

Zbor je členom Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych väzenských 

služieb – MECR, ktorého stretnutie sa malo konať v roku 2020 v Slovinsku, avšak jej termín bol 

presunutý na druhú polovicu roka 2021. 

 

Zbor je aj naďalej plnoprávnym členom Európskej organizácie väzenských a nápravných 

služieb (EuroPris). Plnoprávne členstvo organizácie prispelo ku skvalitneniu výmeny informácií, 

znalostí a skúseností medzi zahraničnými odborníkmi pracujúcimi v oblasti väzenstva a probácie. 

Deviate výročné valné zhromaždenie a konferencia EuroPris spojené s 25. konferenciou riaditeľov 

väzenských a probačných služieb Rady Európy sa v roku 2020 konalo online. 

 

Zbor je od roku 2019 členom Európskeho systému penitenciárnych vzdelávacích akadémií 

(EPTA), ktorý sa zameriava na rozvoj spolupráce v oblasti prvotného a priebežného vzdelávania 

väzenského personálu a podporu povedomia o práci väzenského personálu. Zároveň v roku 2019 

prevzal zbor predsedníctvo v EPTA, ktorého súčasťou bolo aj zorganizovanie výročnej 

konferencie v roku 2020. Toto podujatie na tému Odstraňovanie nedostatkov v cezhraničnej 

spolupráci pre penitenciárne vzdelávacie akadémie sa konalo v septembri 2020 formou online 

konferencie. 
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Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa počas roka 2020 uskutočnili spolu len štyri 

zahraničné služobné cesty, na ktorých sa zúčastnilo deväť osôb (tabuľka č. 1). 

 

V roku 2020 bolo generálnym riaditeľstvom a ústavmi celkovo vybavených 575 žiadostí 

o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“). 

 

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. bolo uskutočnených 35 odvolacích konaní, z ktorých bolo 

rozhodnutie povinnej osoby potvrdené v 31 konaniach, v jednom konaní bolo rozhodnutie 

povinnej osoby zrušené a v troch konaniach odvolací orgán nevyhodnotil podanie ako odvolanie. 

 

V rámci organizačno-právnej a administratívnej činnosti plnil zbor úlohy v oblasti 

administratívnych činností vedúceho organizácie v úzkej súčinnosti s ústavmi, a najmä úlohy, 

ktoré je potrebné koordinovať a zabezpečiť v rámci špecializovanej štátnej správy pre väzenstvo 

a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ďalej plnil úlohy v oblasti legislatívy 

a vybavovania sťažností, ako aj úlohy súvisiace so správou registratúry v organizačných zložkách 

zboru a väzenskou administratívou, evidenciou osôb vo výkone väzby a výkone trestu 

a s činnosťou Archívu zboru. 

 

Počet obvinených k 31. 12. 2020 stúpol oproti koncu roka 2019 celkom o 26 osôb (z 1 631 

na 1 657), pričom ide o najvyšší počet od roku 2009. Počet odsúdených naopak klesol. K 31. 12. 

2020 bolo vo výkone trestu celkom 8 862 osôb, pričom oproti koncu roku 2019 sa znížil ich počet 

o 62 osôb. U odsúdených zaradených do maximálneho stupňa stráženia bol zaznamenaný nárast 

(o 41 osôb), u ostatných skupín odsúdených zaradených do minimálneho, stredného stupňa 

stráženia a mladistvých bol zaznamenaný mierny pokles z celkového počtu (tabuľky č. 2 a 3). 

 

U väznených osôb s cudzou štátnou príslušnosťou bol zaznamenaný pokles počtu. Išlo 

celkom o 219 osôb, kde najpočetnejšou skupinou boli predovšetkým občania Českej republiky 

(46), Ukrajiny (30), Rumunska (25), Srbska (20), Macedónska, Maďarska a Vietnamu (po osem) – 

(tabuľky č. 4 a 5). 

 

Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu v sledovanom 

období, predstavoval 1 313 osôb, pričom k 31. 12. 2020 to bolo 1 297 osôb (1 110 mužov a 187 

žien). Konkrétne nenastúpili štyria mladiství, 829 nenastúpených odsúdených do ústavov 

s minimálnym stupňom stráženia, 432 odsúdených do ústavov so stredným stupňom stráženia a 32 

odsúdených do ústavov s maximálnym stupňom stráženia. 

 

Do výkonu trestu bolo prevedených z výkonu väzby 1 862 osôb, z občianskeho života 

nastúpilo samo 1 337 osôb a dodaných z občianskeho života bolo celkom 1 684 osôb (tabuľka 

č. 6). 

 

Čo sa týka klasifikácie odsúdených podľa veku, najpočetnejšou skupinou boli odsúdení vo 

veku od 30 do 45 rokov (4 261 osôb), čo je oproti predchádzajúcemu roku o 21 osôb menej 

(tabuľka č. 7). V hodnotenom období bol zaznamenaný pokles počtu negramotných odsúdených, 

odsúdených so základným a stredoškolským vzdelaním. U všetkých ostatných kategórií 

odsúdených klasifikovaných podľa vzdelania bol zaznamenaný nárast. Najpočetnejšími skupinami 

odsúdených podľa dosiahnutého vzdelania boli osoby so základným vzdelaním – 3 415 

odsúdených a osoby so stredoškolským vzdelaním bez maturitnej skúšky – 3 061 odsúdených 

(tabuľka č. 9). 

 

V organizačných zložkách zboru bolo v roku 2020 prijatých a vybavených celkovo 382 

sťažností obvinených a odsúdených, čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles o 12 sťažností, kedy 
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bol zaevidovaný počet 394 sťažností. Medziročne sa ochrany práv a právom chránených záujmov 

domáhalo o 3 % menej sťažovateľov ako v predchádzajúcom roku. V roku 2020 bola jedna 

sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená, čo tvorí 0,26 % všetkých zaevidovaných sťažností. 

 

Sťažnosti doručené alebo postúpené na priame vybavenie inými subjektmi prešetrovali 

príslušníci zboru z úseku kontroly a sťažností odboru kontroly a právnych činností generálneho 

riaditeľstva, v ústavoch doručené sťažnosti alebo sťažnosti postúpené na priame vybavenie inými 

subjektmi vybavovali príslušníci zboru vykonávajúci technickú, administratívnu a personálnu 

činnosť v ústave, najmä riaditeľom určení príslušníci zboru z organizačno-právneho oddelenia 

jednotlivých ústavov. 

 

Podľa § 65db ods. 1 zákon o zbore je na vybavenie sťažnosti príslušný ústav, do ktorého 

pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo 

právom chránené záujmy. V roku 2016 došlo k prerozdeleniu vybavovania sťažností do 

jednotlivých ústavov, pričom sťažnosti voči riaditeľovi ústavu, zástupcovi riaditeľa ústavu 

a vedúcemu účelového zariadenia zboru vybavuje generálne riaditeľstvo. Z tabuľky č. 12 vyplýva, 

že najviac sťažností smerovalo proti ústavu Ilava s počtom sťažností 94, čo tvorí 24,6 % 

celkového objemu zaevidovaných sťažností v zbore. Druhým ústavom, proti ktorému smeroval 

najvyšší počet sťažností, bol ústav Leopoldov s celkovým počtom 87 sťažností (22,8 %). Ďalšími 

ústavmi sú ústavy Bratislava s počtom 28 sťažností (7,3 %), Hrnčiarovce nad Parnou s počtom 26 

sťažností (6,8 %), Želiezovce s počtom 25 sťažností (6,5 %) a Košice s počtom 18 sťažností 

(4,7 %). Proti ostatným ústavom smerovali sťažnosti v menšom počte. Proti ústavom Nitra-

Chrenová a Levoča nesmerovala žiadna sťažnosť. Jedná sa však o ústavy na výkon trestu odňatia 

slobody, v ktorých výkon trestu odňatia slobody vykonávajú odsúdené ženy a ústavy s najnižším 

počtom odsúdených umiestnených v týchto ústavoch. Priemerný ročný počet sťažností 

smerujúcich proti subjektu prešetrujúcemu sťažnosti v zbore je 20 sťažností. 

 

Z uvedeného počtu bolo 157 sťažností po prešetrení vyhodnotených ako neopodstatnené. 

Prešetrovaním sťažnosti sa zisťoval skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zboru. Pri prešetrovaní sťažností sa 

vychádzalo z ich predmetu. Na prešetrenie sťažnosti nemalo vplyv, kto sťažnosť podáva, proti 

komu sťažnosť smerovala, ani ako bolo podanie označené. Podanie sa prešetrovalo vo všetkých 

bodoch sťažnosti. Počet prešetrených sťažností však nezahŕňa celkové množstvo spracovaných 

sťažností, nakoľko sťažnosť zvyčajne obsahovala viacero samostatných bodov a každý z týchto 

samostatných bodov bol vyhodnotený samostatne. Celkovo však bola sťažnosť vyhodnotená pod 

jedným spôsobom vybavenia, napr. ako neopodstatnená. 

 

V súlade s § 65dj zákona o zbore, ak sťažnosť nemožno prešetriť, organizačná zložka 

zboru vybaví sťažnosť ako nevyhodnotenú. Takýmto spôsobom bolo v roku 2020 vybavených 

celkovo 20 sťažností. 

 

Z dôvodu naplnenia niektorého z prípadov stanovených v § 65de zákona o zbore bolo 

v roku 2020 odložených 185 sťažností. Podľa § 65de ods. 1 písm. a) zákona o zbore organizačná 

zložka zboru sťažnosť odloží, ak neobsahuje náležitosti podľa § 65dc ods. 2 a 3. V tomto prípade 

bolo odložených 55 sťažností. Sťažnosť sa odložila aj v prípade, ak zo sťažnosti vyplývalo, že od 

udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako šesť mesiacov. 

Podľa ustanovenia § 65de ods. 1 písm. b) zákona o zbore bolo odložených 11 sťažností. Ďalším 

dôvodom na odloženie sťažnosti bola skutočnosť, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju 

podala (§ 65de ods. 1 písm. c) zákona o zbore). V tomto prípade ide o vyzdvihnutie 

individuálnych práv jednotlivca, ktoré si musí uplatniť samotný sťažovateľ v danej veci, ktorý 

tvrdí, že bol ukrátený na právach alebo právom chránených záujmoch. V intenciách § 65de ods. 1 

písm. c) zákona o zbore bolo odložených 18 sťažností. Sťažnosť sa odložila aj v prípade, ak išlo 

o sťažnosť sťažovateľa v tej istej veci a neuvádzal v nej nové skutočnosti. V tomto ponímaní bolo 
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odloženie sťažnosti z dôvodu, že na základe nových sťažností v tej istej veci sa sťažovateľ 

domáhal ochrany tých istých svojich práv, hoci už bol s pôvodnou sťažnosťou vyrozumený t. j. 

predmet sťažnosti bol totožný s predmetom predchádzajúcej sťažnosti, v ktorom sťažovateľ 

neuvádzal žiadne nové skutočnosti. Týmto spôsobom vybavenia, t. j. podľa ustanovenia § 65de 

ods. 1 písm. d) zákona o zbore bolo odložených 16 sťažností. Organizačná zložka zboru sťažnosť 

odložila podľa ustanovenia § 65de ods. 1 písm. e) zákona o zbore z dôvodu, že vo veci, ktorá je 

predmetom sťažnosti, koná orgán činný v trestnom konaní alebo súd. Takýto postup bol v zbore 

uplatnený v dvoch prípadoch. Najčastejším dôvodom k odloženiu sťažnosti bola skutočnosť, že 

sťažovateľ písomne vzal sťažnosť späť pred jej vybavením. Odvolávajúc sa na ustanovenie § 65de 

ods. 1 písm. f) zákona o zbore bolo odložených 83 sťažností. 

 

Podania smerovali na možné porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo 

interných predpisov zboru príslušníkmi alebo zamestnancami zboru. Tak, ako pri subjektoch úzko 

špecifikovanej skupiny ľudí, ktorí podávajú sťažnosti, z hľadiska vecného zamerania podané 

sťažnosti smerovali na rôzne konania a postupy taktiež úzko špecifikovanej skupiny ľudí, a to 

príslušníkov alebo zamestnancov zboru. Najväčší počet sťažností sa týkal podaní smerujúcich na 

postup príslušníkov zboru s celkovým počtom podaní 203, čo predstavuje 53,1 % všetkých 

sťažností zaevidovaných v zbore. V postupe príslušníkov zboru sú zahrnuté takmer všetky 

konania, ktoré sa uplatňujú pri dodržiavaní a zabezpečovaní práv a právom chránených záujmov 

osôb vo výkone väzby a výkone trestu. 

 

Druhou najviac napádanou vecnou skupinou boli podmienky výkonu väzby a výkonu 

trestu s počtom podaní 96, čo predstavuje 25,1 % všetkých doručených a zaevidovaných sťažností 

v zbore. V tomto prípade ide o podania, ktoré obvinení a odsúdení podávajú z dôvodu, že počas 

dočasných premiestnení v iných ústavoch vnímajú podmienky výkonu väzby a výkonu trestu 

v ústave inak ako v materskom ústave. Väčšinou ide o materiálne vybavenie ciel alebo oddielov. 

Lokácia jednotlivých ústavov v zastavanom území obcí alebo miest, ich architektúra a napr. aj 

množstvo pridelených finančných prostriedkov jednotlivým ústavom neumožňujú zboru 

vytvorenie úplne totožných podmienok výkonu väzby, resp. výkonu trestu v každom jednom 

ústave. 

 

Treťou v poradí je stravovanie (požiadavka na rôzne druhy diét, námietky voči chuti jedla 

a množstvu poskytovanej stravnej jednotky) s počtom sťažností 25, v percentuálnom vyjadrení 

6,5 %. Ďalšou oblasťou je korešpondencia, takýchto sťažností eviduje zbor celkovo 22. 

Sťažovatelia v značnej miere poukazujú na otváranie úradnej korešpondencie príslušníkmi zboru, 

neodoslanie korešpondencie či už súkromnej alebo úradnej, oneskorené odosielanie 

korešpondencie. Ďalšou napádanou oblasťou je nakladanie s finančnými prostriedkami s počtom 

11 podaní. Následne s menším počtom sťažností zbor eviduje sťažnosti osôb pozbavených osobnej 

slobody nasledovne: telefonovanie (šesť), právo na návštevu a nákupy po (päť). Všetky ostatné 

podané sťažnosti smerovali na rôzne iné konania a činnosti príslušníkov zboru súvisiace 

s výkonom štátnej služby. Pomerné smerovanie jednotlivých sťažností obvinených a odsúdených 

sa v jednotlivých rokoch väčšinou nemení. 

 

V roku 2020 bolo zboru doručených celkovo 406 sťažností. Zostup sťažností oproti 

predchádzajúcemu roku sme zaznamenali u občanov, ktorí svojimi 19 podaniami tvorili len 4,7 % 

všetkých podaní. Pri počte obvinených v jednotlivých ústavoch (1 640) bolo doručených 35 

podaní obvinených (8,6 %), v ktorých namietali porušenie svojich práv počas výkonu väzby. 

Najväčšiu časť sťažovateľov tvoria, ako aj po iné roky, odsúdení, ktorých bolo v zariadeniach 

zboru umiestnených celkovo 8 964 a v roku 2020 podali celkovo 347 sťažností, čo je 

v percentuálnom vyjadrení 85,5 % všetkých podaní evidovaných zborom. V tejto kategórii 

sťažovateľov sme zaznamenali mierne vyšší počet sťažností v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom. Zostup sťažností sme zaznamenali aj u príslušníkov zboru, a to v počte päť sťažností, čo je 

v percentuálnom vyjadrení 1,2 % všetkých podaní evidovaných zborom. 
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V roku 2020 podali obvinení v porovnaní s rokom 2019 o 28,6 % menej sťažností. Pri 

podaniach odsúdených stúpol počet sťažností oproti predchádzajúcemu roku o 0,3 %. Pri 

podaniach príslušníkov počet podaní oproti predchádzajúcemu roku stúpol o 66,7 % a pri 

podaniach občanov klesol počet sťažností o 5 %. 

 

Z osobitnej evidencie fyzických osôb a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vyplýva, že v roku 

2020 zbor prijal, zaevidoval, prešetril a vybavil 19 sťažností fyzických osôb a právnických osôb 

(tabuľka č. 14). Ani jedna z vybavovaných prešetrovaných sťažností nebola prešetrujúcim 

orgánom verejnej správy vyhodnotená ako opodstatnená. V ôsmich prípadoch bola sťažnosť 

prešetrená a vyvodený záver o jej neopodstatnenosti. Ani v jednom prípade nebola vyhodnotená 

sťažnosť z dôvodu nemožnosti jej prešetrenia ako nevyhodnotená. 

 

V 11 prípadoch boli sťažnosti odložené, nakoľko u sťažností boli zistené dôvody, pre ktoré 

je orgán verejnej správy povinný sťažnosti neprešetrovať, ale odložiť. 

 

Podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach orgán verejnej správy sťažnosť odloží, ak 

neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe aj 

podľa § 5 ods. 4 alebo ods. 5. Podľa uvedeného ustanovenia bolo odložených deväť sťažností. 

 

Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. c) zákona o sťažnostiach stanovuje, že sťažnosť sa odloží aj 

vtedy, ak ju sťažovateľ predloží v mene inej osoby bez splnomocnenia, z tohto dôvodu boli 

odložené dve sťažnosti. 

 

Osobitnú kategóriu tvoria sťažnosti podané príslušníkmi zboru (tabuľka č. 14). Ide 

o sťažnosti, ktoré sú evidované v osobitnej evidencii a vybavuje ich výlučne generálne riaditeľstvo 

z dôvodu predchádzania možnej zaujatosti ústavu voči sťažovateľovi v danej veci. Sťažnosti 

príslušníkov prešetruje úsek kontroly a sťažností alebo generálnym riaditeľom určený iný úsek 

služobnej činnosti generálneho riaditeľstva, ktorej sa sťažnosť výlučne týka. V roku 2020 eviduje 

generálne riaditeľstvo päť sťažností príslušníkov zboru. Pre porovnanie – v roku 2015 generálne 

riaditeľstvo vybavovalo 15 takýchto sťažností, v roku 2016 to bolo 21 sťažností, v roku 2017 dve 

sťažnosti, v roku 2018 štyri sťažnosti, v roku 2019 tri sťažnosti a za rok 2020 eviduje zbor päť 

sťažností príslušníkov zboru, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu obdobiu (rok 2019) nárast 

počtu sťažností príslušníkov zboru o 66,7 %. Sťažnosti smerujú proti nadriadeným ústavov Žilina, 

Ilava, Košice-Šaca a dve sťažnosti proti ústavu Leopoldov. Dve boli vyhodnotené ako 

neopodstatnené, dve odložené podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach, nakoľko 

neobsahovali potrebné náležitosti a jedna bola odložená podľa § 6 ods. 3 zákona o sťažnostiach, 

nakoľko podávateľ sťažnosť pred jej vybavením písomne vzal späť. Na spôsob vybavenia 

sťažnosti príslušníka zboru sa používa všeobecný predpis, ktorým je zákon o sťažnostiach. 

 

Dodržiavanie lehôt v rámci vybavovania a prešetrovania sťažností, kvalita, objektívnosť 

a v prípade potreby operatívne prijatie efektívnych opatrení na nápravu a vyvodenie primeraných 

sankcií voči jednotlivcom nedostatočne dodržiavajúcim všeobecne záväzné právne predpisy alebo 

interné predpisy zboru je jedným zo základných predpokladov zvýšenia dôveryhodnosti zboru 

a celého rezortu ministerstva spravodlivosti. Sťažnosti oprávnených subjektov slúžia ako 

kontrolný a opravný nástroj na skvalitnenie práce príslušníkov zboru a zamestnancov zboru pri ich 

rozmanitej a náročnej práci súvisiacej so zabezpečením výkonu väzby a výkonu trestu. 

 

Kontrolná činnosť 

 

Úsek kontroly a sťažností odboru kontroly a právnych činností vykonal v roku 2020 

celkom 25 kontrolných akcií, z toho bolo 22 tematických (plánovaných) kontrol a tri 

špecializované mimoriadne kontroly. Všetky kontrolné akcie boli vykonávané podľa zákona 
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č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Z počtu 22 tematických 

kontrol boli štyri kontroly zamerané najmä na overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom štátu, 

hodnotenie a overenie úrovne riadiacej a kontrolnej činnosti a ďalších skutočností ustanovených 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zboru. Zvyšných 18 kontrol bolo 

zameraných na vykonanie kontroly prijímania, evidovania, prešetrovania a vybavovania sťažností 

podľa ustanovení zákona o zbore, zákona o sťažnostiach a metodických aktov riadenia s nimi 

súvisiacimi a na vykonanie kontroly prijímania, evidovania, prešetrovania a vybavovania podaní 

súvisiacich s petičným právom v súlade s ustanovením zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov. 

 

Z celkového počtu 22 plánovaných tematických kontrol boli štyri kontroly ukončené 

protokolom o výsledku kontroly z dôvodu zistených nedostatkov. V osemnástich prípadoch neboli 

zistené nedostatky a bol vypracovaný záznam o kontrole. Z vykonaných špecializovaných 

mimoriadnych kontrol bol v dvoch prípadoch spracovaný protokol o výsledku kontroly z dôvodu 

zistených nedostatkov rôzneho charakteru a v jednom prípade bol spracovaný kontrolnou 

skupinou záznam o kontrole. 

 

Ostatné úseky služobnej činnosti generálneho riaditeľstva vykonali v roku 2020 celkom 36 

kontrolných akcií, z toho bolo 15 plánovaných a 21 mimoriadnych kontrol, z ktorých bolo 

kontrolnými skupinami spracovaných 28 záznamov o kontrole a v ôsmich prípadoch bol 

vypracovaný protokol o výsledku kontroly z dôvodu zistených nedostatkov. 

 

Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými 
 

Zabezpečenie výkonu väzby a výkonu trestu bolo v roku 2020 zásadne ovplyvnené 

vplyvom epidémie ochorenia COVID-19. Prijímané opatrenia zasiahli postupne viaceré oblasti 

zaobchádzania a možno ich rozdeliť na: 

1. Opatrenia zamerané na zníženie rizika šírenia ochorenia v oblasti: 

a) režimových aktivít – izolované umiestňovanie väznených osôb po nástupe (14 dní), 

minimalizácia premiestňovania medzi izbami, celami a oddielmi, či realizácia nákupov, 

sprchovania v spoločných sprchách a vychádzok len po malých skupinách (ubytovaní v cele, 

izbe alebo oddiele); 

b) aktivít podporujúcich program zaobchádzania – obmedzenie/pozastavenie realizácie 

inštitútov súvisiacich s opustením ústavu, vzdelávanie, kultúrno-osvetová činnosť, záujmová 

činnosť a športová činnosť po malých skupinách a bez participácie externých subjektov, 

obmedzenie/pozastavenie prístupu do čitárne a miestnosti určenej na výkon spoločných 

aktivít (napríklad posilňovňa), obmedzenie výkonu disciplinárneho trestu v uzavretom 

oddiele, ale aj obmedzenie/pozastavenie návštev. 

2. Kompenzačné opatrenia – voľné minúty na telefonovanie v sume 2,- eur v marci 2020 a 3,- eur 

v decembri 2020, nepodmieňovanie nákupu kreditu na telefonovanie úhradou evidovaných 

pohľadávok, zavedenie pilotného projektu videonávštev, zavedenie pilotného projektu Avisio 

(videotelefonovanie v troch vybraných ústavoch) a intenzívnejšia kultúrno-osvetová činnosť 

(bez prítomnosti externého subjektu) v rámci jednotlivých oddielov. 

 

Popri činnosti dotýkajúcej sa využívania existujúcich prostriedkov zaobchádzania (tabuľky 

č. 18 až 21) bola pozornosť venovaná aj nasledovným aktivitám: 

 

Pilotný projekt videotelefonovania 

Na základe súhlasu ministerky zo dňa 04. 05. 2020 udeleného podľa § 102 ods. 2 zákona 

o výkone trestu bolo zakúpených spolu 60 tabletov s integrovaným GSM modemom a mobilným 

internetom (balík 100 GB/mes.) v celkovej hodnote 16 099,20 eur. Samotný pilotný projekt 

videonávštev bol po krátkej informačnej kampani vedenej vo vzťahu k ústavom, Generálnej 
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prokuratúre SR, Policajnému zboru (ďalej len „PZ“), väzneným osobám a ich rodinám spustený 

dňa 15. 05. 2020 s nasledovnými rámcovými parametrami: 

- každá väznená osoba môže v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom 

„prijať“ videonávštevu najmenej raz za mesiac (obvinený mladistvý, odsúdený mladistvý 

a odsúdený umiestnený v otvorenom oddelení výkonu trestu raz za týždeň) v trvaní 20 minút; 

- videonávšteva sa realizuje v komunikačnom programe Skype výlučne ako párový videohovor 

medzi väznenou osobou a jedným Skype kontaktom, ktorý iniciuje videohovor v určenom čase 

na predpísané Skype konto ústavu (riaditelia ústavov môžu po vzájomnej dohode dokonca 

umožniť realizáciu videonávštevy aj medzi väznenými osobami navzájom, pokiaľ ide o blízke 

osoby); 

- proces administratívy videonávštevy (pozvánka) je obdobný ako pri štandardnej fyzickej 

návšteve; 

- prijímanie videohovoru od Skype kontaktu, jeho identifikáciu a dohľad nad určenými pravidlami 

realizuje príslušník zboru určený riaditeľom ústavu; 

- v prípade obvineného v kolúznej väzbe, osoby v predbežnej väzbe, vydávacej väzbe, väzbe na 

zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia a odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné 

stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení obmedzení, sa videonávšteva realizuje 

len so súhlasom orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu. 

 

Po siedmich mesiacoch možno implementáciu pilotného projektu videonávštev v roku 

2020 hodnotiť pozitívne. Od 15. 05. 2020 do 31. 12. 2020 bolo spolu zrealizovaných 13 041 

videonávštev. Hodnotené obdobie možno rozdeliť do troch fáz: 

 

Fáza Trvanie Charakteristika 
Počet 

videonávštev 

Počet fyzických 

návštev 

1. 
od 15. 05. 

do 30. 06. 

videonávšteva ako kompenzačné 

opatrenie pozastavených fyzických 

návštev 

2 992 0 

2. 
od 01. 07. 

do 25. 10. 

videonávšteva ako alternatíva 

fyzickej návštevy realizovanej 

v obmedzenom rozsahu 

4 709 10 523 

3. 
od 26. 10. 

do 31. 12. 

videonávšteva ako kompenzačné 

opatrenie pozastavených fyzických 

návštev 

5 340 0 

 

Okrem vstupných nákladov na obstaranie tabletov sú náklady zboru na pilotný projekt 

videonávštev tvorené aj nákladmi za čerpanie internetových dát. Za prvých plných sedem 

mesiacov projektu (jún až december 2020) boli internetové dáta čerpané v celkovej sume 3 801,25 

eur (mesačne priemerne 543,03 eur, pri ročnom čerpaní to predstavuje sumu cca 6 500 eur). 

 

Realizácia opatrení uvedených v odpovedi vlády SR za účelom vykonania odporúčaní Európskeho 

výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 

(ďalej len „výbor CPT“) vyplývajúcich z návštevy Slovenskej republiky v dňoch 19. 03. až 28. 03. 

2018 

V súvislosti s plnením odporúčaní výboru CPT došlo v roku 2020 k doplneniu: 

a) odborného personálu o systemizovanie funkčných miest špeciálnych pedagógov v deviatich 

ústavoch so zriadenými oddielmi špecializovaného zaobchádzania, oddielmi s bezpečnostným 

režimom alebo oddielom doživotných trestov – špeciálny pedagóg identifikuje odsúdených 

s potrebou zaradenia do špeciálnopedagogických, sociálno-intervenčných a terapeutických 

aktivít a zabezpečuje ich realizáciu (v programe zaobchádzania ide o tzv. iné metódy a postupy 

zaobchádzania) a 
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b) poučenia odsúdených o možnosti obrátiť sa so žiadosťou o preskúmanie umiestnenia v oddiele 

s bezpečnostným režimom na prokurátora vykonávajúceho dozor nad zachovávaním 

zákonnosti v ústave do ústavného poriadku. 

 

Z dlhodobých úloh nadväzujúcich na uvedené odporúčania boli ďalej realizované: 

a) spoločné pracovné stretnutie odborného personálu zamerané na zdieľanie dobrej praxe 

v zaobchádzaní s doživotne odsúdenými osobami; 

b) pracovné stretnutie pedagógov oddielu s bezpečnostným režimom zamerané na zdieľanie 

dobrej praxe v oblasti realizácie cieľavedomých aktivít s osobitnými skupinami odsúdených; 

c) pracovné stretnutia odborného personálu zastrešujúceho oblasť vzdelávania, výchovy 

a kultúrno-osvetovej činnosti v podmienkach výkonu väzby a výkonu trestu. 

 

Premena zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia a podmienečné prepustenie 

s nariadenou technickou kontrolou 

V roku 2020 pokračoval zbor vo využívaní osobitného návrhového oprávnenia riaditeľov 

ústavov pri inštitúte premeny zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia a inštitúte 

podmienečného prepustenia podľa § 66 odsek 1 písmeno c) Trestného zákona. Dopady 

novelizácie právnej úpravy uvedených inštitútov v roku 2019, aktívna informačná kampaň zboru 

k väzneným osobám, ale aj k odbornej verejnosti (dňa 26. 02. 2020 zbor lektorsky zabezpečil 

v rámci študijného plánu Justičnej akadémie celoslovenské podujatie s názvom Podmienečné 

prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody) sa prejavili v roku 2020 v počtoch premien, resp. 

podmienečných prepustení s nariadenou technickou kontrolou. 

 

Od zavedenia inštitútu podmienečného prepustenia s nariadenou technickou kontrolou 

(01. 01. 2019) bolo do 31. 12. 2020 riaditeľmi ústavov podaných 312 návrhov na podmienečné 

prepustenie, pričom prepustených bolo 201 odsúdených a o 45 návrhoch ešte súd nerozhodol, 

resp. ešte prebieha šetrenie technických podmienok probačným a mediačným úradníkom. Treba 

zdôrazniť, že uvedené čísla sú z vyše 2/3 výsledkom práve roku 2020 – kým v roku 2019 riaditelia 

ústavov podali 143 návrhov a podmienečne prepustených bolo 72 odsúdených (cca 50 % 

návrhov), v roku 2020 bolo podaných 169 návrhov a prepustených až 129 odsúdených (cca 75 % 

návrhov). Ešte zaujímavejším zistením preukazujúcim opodstatnenie realizovaných opatrení zboru 

a legislatívne zmeny účinné od 01. 08. 2019 (Trestný poriadok umožnil podmienečne 

prepusteným po 2/3 pôvodného trestu požiadať o ukončenie technickej kontroly) je skutočnosť, že 

kým v roku 2019 z 264 odsúdených, ktorí splnili určené podmienky (s výnimkou technických 

podmienok monitorovania, ktoré sa posudzujú až v neskoršom štádiu tohto procesu), nesúhlasilo 

s podaním návrhu riaditeľa ústavu 121 odsúdených (cca 45 % prípadov), v roku 2020 z 209 

odsúdených, ktorí splnili určené podmienky, nesúhlasilo s podaním návrhu riaditeľa ústavu už iba 

40 odsúdených (cca 20 % prípadov). 

 

Okrem kvantitatívnych dopadov vyššie uvedených inštitútov začal referát aplikovaného 

penologického výskumu odboru výkonu väzby a výkonu trestu generálneho riaditeľstva v roku 

2020 s dlhodobým katamnestickým sledovaním 98 odsúdených, ktorí boli do 31. 12. 2019 

podmienečne prepustení, resp. ktorým bol zvyšok trestu odňatia slobody premenený na trest 

domáceho väzenia. Pri sledovaní uvedenej vzorky ide o vyhodnocovanie vplyvu uvedených 

inštitútov na penologickú recidívu v šesť, 12 a 24-mesačných vlnách od prepustenia (plus desať 

mesiacov – priemerná dĺžka trestného konania). Z doterajších výsledkov vyplýva, že z 58 

odsúdených, ktorí boli prepustení s využitím vyššie uvedených inštitútov a od ich prepustenia 

uplynulo 16 mesiacov, sa do výkonu trestu vrátili len dvaja odsúdení, pričom len jeden z nich sa 

dopustil nového trestného činu počas výkonu trestu domáceho väzenia. 
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Bezpečnosť ústavov a justičná stráž 

 

Zbor pri zabezpečovaní ochrany v roku 2020 plnil svoje úlohy v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zboru. 

 

V roku 2020 zabezpečovali ústavy stráženie v súlade s Plánmi stráženia ústavov, súčasťou 

ktorých boli rozpisy strážnych stanovíšť jednotlivých ústavov, ktoré na návrh riaditeľov ústavov 

schvaľoval generálny riaditeľ. Okrem primárnych činností, ako je zabránenie útekom obvinených 

alebo odsúdených a vniknutiu nepovolaných osôb do ústavov, bol výkon strážnej činnosti 

zameraný aj na vykonávanie všetkých druhov prehliadok, na výkon eskortných činností a na 

spoluprácu pri zabezpečovaní režimových činností. 

 

Oddelenia ochrany ústavov prostredníctvom vedúcich zmien, resp. ich zástupcov 

zabezpečovali okrem iných činností aj úkony v oblasti prijímania/prepustenia obvinených 

do/z výkonu väzby a odsúdených do/z výkonu trestu. V roku 2020 zabezpečili prijatie 3 339 

obvinených do výkonu väzby a prijatie 4 883 odsúdených do výkonu trestu (spolu 8 222 nástupov) 

a zabezpečili prepustenie 5 018 osôb z výkonu trestu a 1 221 osôb z výkonu väzby (spolu 6 239 

osôb) vrátane vykonania všetkých s tým súvisiacich úkonov. 

 

Eskortná činnosť 

Rozsahom sa medzi najvyťaženejšie úseky ochrany radí výkon eskortnej činnosti, ktorého 

primárnou úlohou je zabezpečenie a realizácia všetkých druhov eskort. 

 

V roku 2020 bolo celkovo vykonaných 39 949 eskort s počtom 267 032 eskortovaných 

osôb. Eskorty zabezpečovalo 99 484 príslušníkov zboru, z toho 43 912 príslušníkov bolo funkčne 

zaradených v inej organizačnej zložke, ako na úseku eskortných a špeciálnych činností. 

 

So zvýšenými bezpečnostnými opatreniami bolo realizovaných 762 eskort, ktoré vykonali 

a zabezpečili príslušníci zboru zaradení v zásahových skupinách ústavov (resp. školitelia 

poriadkových jednotiek) bez spolupráce s PZ a 206 eskort so zvýšenými bezpečnostnými 

opatreniami v spolupráci s PZ. Spolupráca s PZ bola pri týchto eskortách na veľmi dobrej úrovni. 

 

Priamych eskort, resp. eskort spojených s premiestňovaním obvinených a odsúdených 

medzi ústavmi, bolo vykonaných 972, počas nich bolo eskortovaných 1 086 osôb a zabezpečovalo 

ich 3 498 príslušníkov. 

 

Eskorty celoštátneho zvozu zabezpečovali ústavy Bratislava, Banská Bystrica, Nitra 

a Košice. Špecifickú úlohu pri celoštátnom zvoze zohrávalo Zberné eskortné stredisko 

v Sučanoch, do ktorého sa počas vykonávania eskort prepravila väčšina eskortovaných osôb a po 

vykonaní potrebných administratívnych, logistických a organizačných úkonov sa následne 

eskortovali do cieľových ústavov v rámci Slovenskej republiky. 

 

Na konanie na súde bolo vykonaných 8 041 eskort. Eskortovanie 14 868 osôb 

zabezpečovalo 30 955 príslušníkov. Spolu 487 eskort na konanie na prokuratúre, počas ktorých 

bolo eskortovaných 569 osôb, zabezpečovalo 1 511 príslušníkov zboru. 

 

Do civilných zdravotníckych zariadení bolo vykonaných 10 680 eskort s 12 451 osobami 

a eskorty zabezpečovalo 33 351 príslušníkov zboru. Pri 16 837 eskortách na pracoviská mimo 

ústavov bolo eskortovaných 207 658 osôb a eskorty zabezpečovalo 21 605 príslušníkov zboru. 

 

Ústavy zabezpečovali aj iné eskorty (napr. eskorty v súvislosti so vzdelávaním 

odsúdených, eskorty pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného, eskorty do sociálnej poisťovne 
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a pod.). Celkovo bolo v uvedenom období vykonaných 2 630 takýchto eskort, počas ktorých bolo 

eskortovaných 13 857 osôb. 

 

Justičná stráž 

Príslušníci zboru z úseku justičnej stráže zabezpečovali ochranu verejného poriadku 

a bezpečnosti v objektoch a v blízkosti objektov ministerstva spravodlivosti, Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky, Súdnej rady Slovenskej republiky, dvoch Špecializovaných trestných súdov, 

Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Úradu špeciálnej prokuratúry, ôsmich krajských 

súdov a prokuratúr a 54 okresných súdov a prokuratúr v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

a internými predpismi. 

 

V roku 2020 bolo zaznamenaných 87 prípadov oznámení o uložení nástražných výbušných 

systémov (ďalej len „NVS“) v objektoch súdov, ktoré boli po vykonaní bezpečnostných 

prehliadok vždy vyhodnotené ako negatívne. 

 

Služobná kynológia 

Medzi hlavné úlohy služobnej kynológie zboru patrí najmä zvyšovanie účinnosti 

bezpečnostného systému zboru, ochrana a stráženie objektov zboru, zaistenie bezpečnosti pri 

eskortách, pri protiprávnom konaní obvinených, odsúdených alebo iných osôb, vyhľadávanie 

omamných a psychotropných látok (ďalej len „OPL“) a NVS. 

 

V rámci plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti drogám sa v roku 

2020 vyhľadávali OPL služobnými psami vo všetkých ústavoch (v korešpondencii, batožine, 

balíkoch, vozidlách, celách a miestnostiach a odevných zvrškoch a osobných veciach obvinených 

a odsúdených). 

 

V rámci plnenia Akčného plánu boja proti terorizmu sa služobné psy s udelenou 

kategóriou využívali v ústavoch Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Žilina, Ilava, 

Leopoldov, Banská Bystrica-Kráľová a Hrnčiarovce nad Parnou. NVS sa vyhľadávali 

v korešpondencii, balíkoch, batožine, celách a miestnostiach, vozidlách, odevných zvrškoch 

a osobných veciach obvinených a odsúdených. 

 

Psovodi so služobnými psami v oblasti špeciálnej kynológie cvičenými na vyhľadávanie 

OPL a NVS sa využívali aj pri generálnych prehliadkach a čiastkových prehliadkach v ústavoch, 

pri prehliadkach osôb nastupujúcich do výkonu väzby a výkonu trestu, pri prehliadkach batožiny 

a vecí u vytypovaných osôb v ústavoch, pri prehliadkach pred a počas hlavných pojednávaní 

z dôvodu eliminovania rizika možného útoku za použitia NVS. 

 

Na základe požiadaviek ústavov bol v roku 2020 zorganizovaný jeden odborný kurz 

psovodov. Za párenie civilných chovných súk so služobnými psami získal zbor dve šteňatá. 

 

V zbore sa uskutočnilo celkovo 20 inštruktážno-metodických zamestnaní (ďalej len „IMZ“) 

pre spoločný výcvik psovodov zo spádových oblastí so zameraním na klasickú a špeciálnu 

kynológiu, ktorých sa zúčastnilo 218 psovodov so služobnými psami. 

 

Zbor organizoval v roku 2020 v priestoroch Školiaceho strediska zboru so sídlom 

v Santovke v mesiaci september Majstrovstvá zboru v služobnej kynológii všestranných 

služobných psov. 

 

Zbor mal k 31. 12. 2020 spolu 145 služobných psov, z toho 48 psov s kategóriou 

vycvičenosti a použiteľnosti všestranný VS-1, osem psov s kategóriou vycvičenosti 

a použiteľnosti všestranný VS-2, 11 psov s kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti obranár OB. 

Ďalej bolo v zbore 48 služobných psov s kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti na vyhľadávanie 
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OPL a 13 psov s kategóriou vycvičenosti a použiteľnosti na vyhľadávanie NVS, 16 psov bolo bez 

udelenej kategórie vycvičenosti a použiteľnosti a jedno šteňa do jedného roku veku (17 psov bez 

možnosti využitia vo výkone štátnej služby). V roku 2020 ústavy obstarali 21 psov a vyradili 25 

psov. 

 

Výcvik príslušníkov 

Výcvik príslušníkov v roku 2020 prebiehal v súlade s príslušnými rozkazmi generálneho 

riaditeľa zboru, resp. riaditeľov jednotlivých ústavov. Z celkového počtu 4 046 príslušníkov zboru 

podliehajúcich previerke fyzickej zdatnosti sa previerky zúčastnilo 3 334 príslušníkov, čo 

predstavuje 82,40 %. Na základe celkového hodnotenia výsledkov z previerky fyzickej zdatnosti 

sa príslušníci hodnotia výslednou známkou „dobre“. 

 

Strelecká príprava príslušníkov zboru v roku 2020 prebiehala na strelniciach v správe 

majetku Ministerstva vnútra SR v Rači, ústavov Leopoldov, Nitra-Chrenová, na vojenských alebo 

civilných strelniciach podľa uzavretých dohôd a v priestoroch ústavov (modelové situácie 

s alternatívnym FX, UTM strelivom). Samotná strelecká príprava pozostávala z teoretickej časti, 

na ktorú nadväzovala praktická časť – manipulácia so zbraňou (suchý nácvik) a vykonanie ostrej 

streľby. Streleckej prípravy sa zo 5 111 príslušníkov zúčastnilo 4 418 príslušníkov, čo predstavuje 

86,44 %. Na základe celkového hodnotenia výsledkov z hodnotiacich streleckých cvičení 

a streleckých parkúrov sa príslušníci hodnotia výslednou známkou „výborne“. 

 

Previerky sebaobrany príslušníkov zboru boli vykonané v stanovených termínoch. Na 

základe celkového hodnotenia výsledkov z previerky fyzickej zdatnosti boli príslušníci zboru 

hodnotení výslednou známkou „dobre“. V rámci výcviku poriadkových jednotiek v spádových 

oblastiach sa v ústavoch realizoval výcvik sebaobrany pod vedením koordinátorov sebaobrany. 

 

Výcvik zásahovej skupiny a vyjednávačov 

V roku 2020 neboli z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s infekčným 

ochorením COVID-19 vytvorené optimálne podmienky pre realizáciu výcvikov zásahových 

skupín a realizáciu špecializovaných odborných kurzov krízového vyjednávania. Výcvik 

zásahových skupín sa realizoval v ústavoch za prísnych protiepidemických opatrení len v rámci 

jednodňových výcvikov. Výcviky v priestoroch Centra výcviku Lešť sa realizovali za sprísnených 

protiepidemiologických opatrení v obmedzenom režime s obsahovým zameraním na taktiku 

eskortovania nebezpečných páchateľov, činnosť eskortujúcich príslušníkov zboru pri prepade 

eskorty a streľbu spoza krytu za vozidlom. K 31. 12. 2020 bolo v zásahových skupinách 

zaradených celkovo 131 príslušníkov. Tabuľkové počty aktuálne nie sú na 100 % naplnené 

predovšetkým z dôvodu dôsledného výberu uchádzačov. 

 

Výcvik poriadkovej jednotky 

V roku 2020 sa organizoval výcvik poriadkových jednotiek v ústavoch za sprísnených 

protiepidemiologických opatrení v obmedzenom režime. Priebeh výcvikov poriadkovej jednotky 

sa prispôsoboval podmienkam a požiadavkám ústavov. Metodika výcviku spočívala v jej 

postupnosti od poradovej prípravy, pohybu jednotlivých skupín, vytvárania tvarov, povelovej 

a úderovej techniky s obuškom a obranným štítom cez vytváranie štítových hradieb rôznych 

tvarov, prenikaním mobilných krídiel aj za využitia ručného vrhača FN 303. Výcviky poriadkovej 

jednotky boli kombinované s výcvikom sebaobrany pod vedením koordinátorov pre sebaobranu. 

 

Súčinnostné výcviky poriadkových jednotiek spádových oblastí organizované v súlade 

s hlavnými úlohami v spolupráci s príslušníkmi odboru poriadkovej polície príslušného Krajského 

riaditeľstva PZ, Hasičského a záchranného zboru s využitím figurantov z Inštitútu vzdelávania 

zboru neboli z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s infekčným ochorením 

COVID-19. 
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Zbor v roku 2020 zaevidoval v celkovom počte 1 218 mimoriadnych udalostí v súlade 

s platným interným predpisom o mimoriadnych udalostiach. Donucovacie prostriedky boli v roku 

2020 v zbore použité 117-krát. 

 

V roku 2020 boli vykonané tematické kontroly v ústavoch Banská Bystrica-Králová, 

Bratislava, Hrnčiarovce nad Parnou, Košice, Nitra-Chrenová, Žilina a Trenčín. Operatívna 

mimoriadna kontrola bola vykonaná v ústavoch Banská Bystrica, Bratislava, Nitra a Košice 

a špecializovaná mimoriadna kontrola v ústave Leopoldov. 

 

Preventívno-bezpečnostná služba 

 

Odbor preventívno-bezpečnostnej služby (ďalej len „PBS“) generálneho riaditeľstva 

v roku 2020 plnil úlohy v súlade s hlavnými úlohami, všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a internými predpismi zboru. Osobitná pozornosť bola venovaná správnej aplikácii interného 

predpisu zboru, ktorým sa upravuje postup príslušníkov PBS pri predchádzaní a odhaľovaní 

trestnej činnosti v podmienkach zboru. 

 

Situácia medzi obvinenými a odsúdenými v ústavoch bola v roku 2020 stabilizovaná. 

Celkovo bolo ku dňu 31. 12. 2020 evidovaných 8 064 nebezpečných osôb z radov obvinených 

a odsúdených, ktoré zaraďujeme podľa interného predpisu medzi vytypované „nebezpečné 

osoby“. Spoločníckych skupín medzi obvinenými bolo evidovaných 271 s počtom osôb 498, 

pričom skupín pôsobiacich v oblasti organizovaného zločinu bolo evidovaných 108 s počtom osôb 

240. Osôb pôsobiacich v oblasti organizovaného zločinu umiestnených v ústavoch individuálne 

bolo evidovaných 84. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo opäť k nárastu celkového počtu 

„nebezpečných osôb“ vo výkone väzby a výkone trestu. 

 

Pre trestný čin vraždy sa k 31. 12. 2020 v ústavoch nachádzalo 616 osôb, z toho 74 

obvinených a 542 odsúdených. Vo väzenských zariadeniach bolo umiestnených 219 cudzích 

štátnych príslušníkov. Najviac početne zastúpenými krajinami sú Česko, Ukrajina, Rumunsko, 

Srbsko, Maďarsko, Macedónsko. Vážnejšie nedostatky počas výkonu väzby a výkonu trestu 

s touto skupinou osôb, s poukazom na príslušné preventívne opatrenia, zaznamenané neboli. 

 

V roku 2020 sme zaznamenali 26 náhlych úmrtí (z toho dvaja obvinení, 24 odsúdených). 

Boli zaznamenané štyri samovraždy (z toho tri samovraždy obvinených, jedna samovražda 

odsúdeného) a 40 pokusov o samovraždu (z toho 17 pokusov obvinených a 23 pokusov 

odsúdených). 

 

Ku dňu 31. 12. 2020 bolo v ústavoch zaznamenaných celkovo 26 mimoriadnych udalostí 

týkajúcich sa zaistenia omamných a psychotropných látok, liekov, vykonaných testov na omamné 

a psychotropné látky u obvinených a odsúdených. Z toho v štyroch prípadoch išlo pri zaistení 

pevnej látky o podozrenie z omamných a psychotropných látok. V roku 2020 sme zaznamenali 48 

mimoriadnych udalostí súvisiacich s vnesením/pokusom o vnesenie audiovizuálnej 

techniky/mobilných telefónov. Z uvedeného počtu bolo 19 mobilných telefónov a 18 SIM kariet. 

 

V roku 2020 bolo zaznamenané jedno vzdialenie odsúdeného z nestráženého pracoviska 

mimo ústavu, jeden pokus o útek odsúdeného z ústavu a jeden pokus o útek obvineného počas 

eskorty. 

 

Odboru PBS bolo doručených 123 podaní (dožiadania, podnety...), pričom v niektorých 

poverený príslušník odboru PBS nebol vecne príslušný konať. Z uvedeného dôvodu boli niektoré 

podania odstúpené príslušným orgánom činným v trestnom konaní, resp. v prípadoch oznámení, 

ktorých vybavenie nepodlieha ustanoveniam Trestného poriadku, tieto boli odstúpené príslušným 

štátnym orgánom, prípadne iným úsekom služobných činností generálneho riaditeľstva. 
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Poverení príslušníci PBS v ústavoch prijali ku dňu 31. 12. 2020 do trestného konania 99 

trestných vecí. Z uvedeného počtu trestných oznámení poverení príslušníci zboru v ústavoch 

v desiatich prípadoch začali trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku, z toho 

v štyroch prípadoch bolo taktiež vznesené obvinenie určitej osobe podľa § 206 ods. 1 Trestného 

poriadku. Z trestných stíhaní, v ktorých bolo vznesené obvinenie, bol ku dňu 31. 12. 2020 podaný 

návrh na podanie obžaloby v dvoch prípadoch. Z celkového počtu trestných konaní, ktoré 

realizovali poverení príslušníci PBS v ústavoch, bolo do 31. 12. 2020 trestné konanie ukončené 

v 93 prípadoch. K zaevidovaným trestným veciam boli zo strany povereného príslušníka odboru 

PBS vypracované príslušné formuláre, ktoré boli zaevidované do Evidenčno-štatistického systému 

kriminality na Prezídiu PZ. 

 

Spolupráca odboru PBS s mimorezortnými súčasťami bola realizovaná v súlade 

s uzavretými dohodami o spolupráci generálneho riaditeľa a prezidenta PZ, Slovenskou 

informačnou službou a ďalšími mimorezortnými orgánmi. 

 

V hodnotenom období plnil odbor PBS úlohy uložené zákonom o ochrane utajovaných 

skutočností, ale aj s príslušnými vyhláškami Národného bezpečnostného úradu upravujúcimi 

jednotlivé oblasti utajovaných skutočností t. j. v oblasti administratívnej bezpečnosti, personálnej 

bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov i v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti. 

V roku 2020 bol odborom vydaný interný predpis zboru, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 

o administratívnej bezpečnosti v zbore. 

 

V oblasti ochrany osobných údajov prišlo v roku 2020 k zabezpečeniu dodržiavania GDPR 

a osobitného zákona o ochrane osobných údajov vo všetkých organizačných zložkách zboru, 

základných princípov a zásad ochrany osobných údajov. V roku 2020 bol vydaný interný predpis 

zboru, ktorým sa upravuje cezhraničné spracúvanie a prenos osobných údajov do tretích krajín 

alebo medzinárodných organizácií v zbore. 

 

Počas roku 2020 zodpovedná osoba a zároveň bezpečnostný zamestnanec generálneho 

riaditeľstva vykonala metodické návštevy služobných úradov (Banská Bystrica, Trenčín, Košice, 

Košice Šaca, Banská Bystrica-Kráľová, Hrnčiarovce nad Parnou, Žilina, Sučany) vo všetkých 

oblastiach ochrany utajovaných skutočností i ochrany osobných údajov. 

 

Ekonomická činnosť 

 

Ekonomické zabezpečenie zboru sa realizovalo prostredníctvom informačného systému 

Štátnej pokladnice a Rozpočtového informačného systému v rámci pravidiel rozpočtového 

hospodárenia a limitov záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu stanovených zákonom 

č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020. 

 

V rámci ekonomickej činnosti bol v roku 2020 pripravený návrh štátneho rozpočtu zboru 

na roky 2021 až 2023 vrátane návrhu prioritných výdavkových titulov na rok 2021, spracovaný 

návrh záverečného účtu kapitoly ministerstva spravodlivosti za rok 2019 za úsek Väzenstvo, ktorý 

sa stal súčasťou návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky, spracované 

finančné, účtovné a štatistické výkazy využívané na všetkých úrovniach riadenia na účely 

hodnotenia stavu rozpočtového hospodárenia zboru a pripravené opatrenia zamerané na zvýšenie 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, boli plnené úlohy 

v oblasti vedenia účtovníctva a realizácie procesu konsolidácie za rok 2019. 

 

Rozpočet zboru 

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu zboru je uvedené v tabuľke: 

v eur 
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Ukazovateľ                                                                                             
(zdroj 111, 131) 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Zmena 

rozpočtu      

+ (nárast)/               

- (pokles) 

Plnenie 

a čerpanie 

rozpočtu 

Plnenie 

a čerpanie v % 

k upravenému 

rozpočtu 

Príjmy celkom  
17 568 536,00 17 568 536,00 0,00 21 212 909,29 120,74 

z toho: 

- záväzné príjmy 11 568 536,00 11 568 536,00 0,00 11 568 536,00 100,00 

- nezáväzné príjmy 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 9 644 373,29 160,74 

Výdavky celkom 
203 951 081,00 222 974 460,72 19 023 379,72 222 974 450,05 100,00 

z toho: 

- mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné    

vyrovnania; 

113 852 296,00 116 275 516,00 2 423 220,00 116 275 516,00 100,00 

v tom: - služobné 

príjmy príslušníkov 
105 208 733,00 107 631 953,00 2 423 220,00 106 872 436,20 99,29 

Kapitálové výdavky 2 158 700,00 3 897 101,27 1 738 401,27 3 897 095,23 100,00 

Program 070 Väzenstvo 200 216 367,00 218 950 004,40 18 733 637,40 218 949 997,41 100,00 

Program 0EK – 

Informačné technológie 

financované zo štátneho 

rozpočtu 

3 720 914,00 4 010 656,32 289 742,32 4 010 655,28 100,00 

Program 0AR08 MS 

SR – Protidrogová 

politika  
13 800,00 13 800,00 0,00 13 797,36 99,98 

 

Príjmy 

Celkové plnenie príjmov k  31. 12. 2020 predstavovalo 21 220 510,06 eur, čo je plnenie na 

120,73 %, z toho záväzné príjmy boli 11 568 536,- eur. Príjmy nad rámec rozpočtu boli vo výške 

7 600,77 eur, a to z poistného plnenia zo zákonného poistenia podľa § 17 ods. 4 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). 

 

V plnení príjmov štátneho rozpočtu bol zaznamenaný pokles o 574 992,94 eur oproti roku 

2019. Na zníženom plnení sa podieľali hlavne príjmy vedľajšieho hospodárstva v súvislosti so 

zníženým počtom zaradených odsúdených do práce z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

Na plnení príjmov štátneho rozpočtu sa podieľali predovšetkým príjmy vedľajšieho 

hospodárstva zboru v sume 12 052 520,58 eur, príjmy z náhrad trov výkonu trestu v sume 

4 861 167,69 eur, príjmy za lekárske výkony v sume 2 688 584,53 eur, príjmy z úhrad pohľadávok 

obvinených a odsúdených v sume 658 399,59 eur, príjmy za prenajaté priestory a zariadenia 

predovšetkým za účelom zabezpečenia nákupov väznenými osobami v sume 669 509,72 eur. 

 

Plnenie príjmov štátneho rozpočtu podľa organizačných zložiek zboru je uvedené 

v tabuľke č. 30. 

 

Výdavky (všetky zdroje) 

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2020 predstavoval objem v sume 203 951 081,- eur, 

v priebehu roka bol rozpočtovými opatreniami zvýšený o 27 765 984,07 eur na úroveň 

231 717 065,07 eur. 

 

Súčasťou rozpočtu výdavkov boli aj prostriedky Európskej únie a spolufinancovania zo 
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štátneho rozpočtu z 3. programového obdobia rokov 2014 až 2020, prostriedky Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, prostriedky Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry a prostriedky z poistného plnenia zo zákonného poistenia podľa § 17 ods. 4 zákona 

o rozpočtových pravidlách v celkovej výške 8 756 401,71 eur. 

 

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 221 803 975,38 eur, z toho prostriedky zo zdroja 

111 štátneho rozpočtu vo výške 219 077 354,82 eur a zostatok boli prostriedky z ostatných 

zdrojov. 

 

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 9 913 079,02 eur, z toho prostriedky zo zdroja 

111 štátneho rozpočtu vo výške 1 358 583,56 eur a zostatok boli prostriedky z ostatných zdrojov. 

 

Celkové výdavky zboru v roku 2020 boli čerpané podľa jednotlivých kategórií nasledovne: 

v eur 

Ukazovateľ 
Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

rozpočtu 

Čerpanie v % 

k upravenému rozpočtu 

610 – Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV 
117 675 524,17 117 675 524,17 100,00 

620 – Poistné a príspevok do 

poisťovní 
46 314 559,40 46 314 559,40 100,00 

630 – Tovary a služby 49 487 775,02 49 487 770,39 100,00 

640 – Bežné transfery 8 326 121,42 8 326 121,42 100,00 

600 – Bežné výdavky 221 803 980,01 221 803 975,38 100,00 

700 – Kapitálové výdavky 9 913 085,06 9 913 079,02 100,00 

600 + 700 spolu: 231 717 065,07 231 717 054,40 100,00 

 

Kategória výdavkov 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Celkové čerpanie rozpočtu v uvedenej kategórii vo výške 117 675 524,17 eur predstavuje 

čerpanie výdavkov na služobné príjmy príslušníkov zboru a mzdy zamestnancov zboru za rok 

2020. Výdavky tejto kategórie boli zo zdroja 111 štátneho rozpočtu vo výške 116 275 516,- eur, 

zostatok predstavoval financovanie z ostatných zdrojov. Oproti celkovému čerpaniu v roku 2019 

došlo k nárastu čerpania o 15 325 785,17 eur, čo súvisí hlavne s valorizáciou funkčných platov 

príslušníkov a tarifných platov zamestnancov od 01. 01. 2020 o 10 %. 

 

Čerpanie celkových rozpočtových prostriedkov uvedenej kategórie k 31. 12. 2020 

v členení na služobné príjmy príslušníkov zboru a mzdy zamestnancov zboru je nasledovné: 

v eur 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet  

Upravený 

rozpočet 

Celkové 

čerpanie 

Percento 

čerpania 

610 – Mzdy, platy služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania spolu 
113 852 296 117 675 524,17 117 675 524,17 100,00  

z toho:     

- služobné príjmy príslušníkov zboru 105 208 733,00 108 371 170,05 107 611 653,25 99,30 

- mzdy zamestnancov zboru 8 643 563,00 9 304 354,12 10 063 870,92 108,16 

 

V roku 2020 priemerný stav príslušníkov zboru predstavoval 4 788,84 osôb, zatiaľ čo 

v roku 2019 bol priemerný počet príslušníkov 4 718,90 osôb, čo znamená medziročný nárast 

o 69,94 príslušníkov, z tohto počtu predstavujú osobitne sledované administratívne kapacity počet 

26 príslušníkov (projekty). Dosiahnutý priemerný mesačný služobný príjem príslušníka zboru za 

rok 2020 predstavoval 1 875,- eur. 
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Priemerný počet zamestnancov zboru za rok 2020 bol 738,9 osôb, čo je o 8,90 

zamestnancov viac ako v roku 2019, z toho predstavujú osobitne sledované administratívne 

kapacity počet 25 zamestnancov (projekty). Priemerný mesačný plat zamestnanca v roku 2020 

predstavoval 1 135,- eur. 

 

Kategória výdavkov 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

Čerpanie rozpočtu v uvedenej kategórii bolo vo výške 46 314 559,40 eur, čo predstavovalo 

nárast o 6 046 680,40 eur oproti roku 2019. Čerpanie zodpovedalo čerpaniu mzdových 

prostriedkov, prostriedkov na nemocenské dávky, na peňažné náležitosti v ozbrojených silách 

a ozbrojených zboroch, na odmeny odsúdeným a obvineným zaradeným do práce a na odmeny 

zamestnancom v mimopracovnom pomere. 

 

Kategória výdavkov 630 – Tovary a služby 

V oblasti výdavkov rozpočtu na tovary a služby bolo čerpanie vo výške 49 487 770,39 eur 

a oproti roku 2019 došlo k nárastu o 3 042 756,39 eur. Čerpanie zo zdroja 111 štátneho rozpočtu 

predstavovalo sumu 48 765 312,30 eur, zostatok boli prostriedky z ostatných zdrojov. 

 

V porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu výdavkov na položke 632 Energie, voda 

a komunikácie v sume 911 468,41 eur, čo predstavovalo pokles o 9,51 % oproti roku 2019. Pokles 

bol zaznamenaný najmä v oblasti energií a vody. Hlavným dôvodom zníženia nákladov na energie 

(elektrická energia, plyn a teplo) je pokles jednotkových cien oproti predchádzajúcemu roku. 

V rámci čerpania na uvedenej položke dosiahli najväčší podiel výdavky na energie vo výške 

5 535 746,86 eur, t. j. 63,84 %, výdavky na vodné a stočné v sume 1 932 673,80 eur, čo 

predstavovalo 22,29 % čerpania výdavkov na tejto položke. Zvyšok čerpania predstavovali 

náklady na komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby. 

 

Na položke 633 – Materiál bol v porovnaní s rokom 2019 zaznamenaný nárast výdavkov 

v celkovej sume 2 353 321,66 eur. Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov na materiál majú 

výdavky na potraviny pre obvinených a odsúdených, príslušníkov zboru a zamestnancov zboru 

v sume 8 931 979,49 eur, čo predstavuje 42,99 %, na všeobecný materiál v sume 5 402 245,61 

eur, t. j. 26 %, na výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených a pre príslušníkov zboru v sume 

4 048 94,83 eur, čo je 19,49 %. 

 

Na položke 635 – Rutinná a štandardná údržba bol zaznamenaný nárast v sume 

1 134 820,95 eur. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na uvedenej položke predstavovali 

výdavky na údržbu softvéru v sume 1 601 323,84 eur, čo predstavovalo 36,41 %, opravu a údržbu 

väzenských objektov v sume 1 757 235,62 eur na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu 

väzenských objektov a technologických zariadení, čo bolo 39,96 % a na opravu a údržbu 

prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 727 431,91 eur, čo 

predstavovalo 16,54 % čerpania výdavkov na tejto položke. 

 

Nárast v čerpaní výdavkov v porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný na položke 637 – 

Služby v celkovej sume 708 227,28 eur a bol spojený s vyšším čerpaním výdavkov na tvorbu 

sociálneho fondu z dôvodu zvýšenia funkčných platov príslušníkov zboru a tarifných platov 

zamestnancov zboru od 01. 01. 2020, a tiež zvýšením pracovných odmien obvineným 

a odsúdeným za pracovnú činnosť od 01. 01. 2020. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na 

služby dosiahli výdavky na odmeny za pracovnú činnosť obvinených a odsúdených v sume 

8 135 064,15 eur, čo predstavovalo 57,73 % čerpania výdavkov na tejto položke, na tvorbu 

sociálneho fondu príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 580 076,15 eur, čo bolo 

11,21 %, na všeobecné služby v sume 1 074 333,98 eur, t. j. 7,62 % a na úhradu dane 

1 079 152,68 eur, čo predstavovalo 7,66 %. 

 

V rámci kategórie 630 bolo čerpanie za rok 2020 nasledovné: 
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Položka 

Čerpanie 

k 31. 12. 2019 

Čerpanie 

k 31. 12. 2020 

Porovnanie skutočnosti 

2019 ↔ 2020 

+nárast/-pokles 

(v eur) % (v eur) % (v eur) 

631 – Cestovné náhrady 414 375 100,00 342 142,65 100,00 -72 232,35 

632 – Energie, voda, 

komunikácie 
9 580 736 100,00 8 671 753,59 100,00 -911 468,41 

633 – Materiál 18 369 183 100,00 20 779 194,66 100,00 2 353 321,66 

634 – Dopravné 1 021 245 100,00 878 601,84 100,00 -142 643,16 

635 – Rutinná a štandardná 

údržba 
3 206 069 100,00 4 397 848,95 100,00 1 134 820,95 

636 – Nájomné za nájom 194 268 100,00 326 301,42 100,00 -27 269,58 

637 – Služby 13 200 299 100,00 14 091 927,28 100,00 708 227,28 

Spolu: 45 986 106 100,00 49 487 770,39 100,00 3 042 756,39 

 

Kategória výdavkov 640 – Bežné transfery 

Čerpanie výdavkov v roku 2020 bol vo výške 8 326 121,42 eur, oproti rovnakému obdobiu 

minulého roka bolo vyššie o 1 360 268,42 eur, a to najmä z dôvodu zmeny výšku príspevku na 

bývanie. Z celkového čerpania predstavovali prostriedky zo zdroja 111 štátneho rozpočtu sumu 

8 301 433,61 eur, zostatok boli prostriedky z ostatných zdrojov. 

 

Kategória výdavkov 710 – Obstarávanie kapitálových aktív 

Na rok 2020 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 158 700,- eur. 

V priebehu roka bol rozpočet upravený na sumu 9 913 085,06 eur. Z celkového čerpania boli 

prostriedky zo štátneho rozpočtu zdroj 111 v sume 3 897 095,23 eur, ostatné boli prostriedky 

z iných zdrojov. 

 

V rámci plnenia úloh v oblasti investičnej výstavby vyplývajúcich z koncepcie väzenstva 

boli v roku 2020 realizované stavby (v celkovej výške 5 965 678,86 eur), ktoré riešili, resp. budú 

riešiť nevyhovujúci technický stav objektovej sústavy zboru, rozšírenie ubytovacích kapacít pre 

väznené osoby a znižovanie ich energetickej náročnosti cez Operačný program Kvalita životného 

prostredia. 

 

V súlade s koncepciou väzenstva, Koncepciou ďalšieho postupu informatizácie Zboru 

väzenskej a justičnej stráže na roky 2012 – 2020, hlavnými úlohami a v záujme vytvorenia 

podmienok na zabezpečenie vývoja, údržby a prevádzky aplikačného programového vybavenia 

informačného systému zboru v roku 2020 sa zabezpečovalo pokračovanie vývoja v súlade 

s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi s dodávateľmi, na čo boli v roku 2020 vyčlenené kapitálové 

výdavky vo výške 607 242,32 eur. 

 

V roku 2020 sa pokračovalo v budovaní Integrovaných bezpečnostných systémov 

v ústavoch Sučany a Želiezovce, ktoré by malo prebiehať aj v roku 2021. 

 

Správa pohľadávok štátu 

Celkový stav pohľadávok zboru k 31. 12. 2020 predstavoval objem vo výške 

10 503 769,35 eur, z toho najväčší objem tvorili pohľadávky za rozpočtové príjmy: 

 

obvinených a odsúdených                5 432 322,89 eur 

vedľajšieho hospodárstva        669 793,91 eur 

zdravotných poisťovní        273 188,88 eur 
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ostatné za rozpočtové príjmy        276 652,19 eur 

z úhrad škôd a zmluvných pokút         11 621,88 eur. 

 

V rámci ekonomickej činnosti zbor vymáhal od obvinených a odsúdených a od bývalých 

obvinených a bývalých odsúdených pohľadávky za trovy výkonu väzby, trovy výkonu trestu 

a škodu na majetku štátu. 

 

Pohľadávky voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným v správe generálneho 

riaditeľstva tvorili k 31. 12. 2020 sumu 4 530 909,85 eur a zaznamenali oproti roku 2019 pokles 

o 73 181,62 eur. S cieľom vysporiadania sa s nevymožiteľnými pohľadávkami bolo v roku 2020 

trvalo upustené od vymáhania pohľadávok Slovenskej republiky v sume 419 996,45 eur. 

 

Vymožené pohľadávky od obvinených a odsúdených a bývalých obvinených a bývalých 

odsúdených boli v celkovej sume 305 316,62 eur. Úspešnosť vymáhania pohľadávok je na úrovni 

7 %. 

 

Záväzky zboru 

Celkový stav záväzkov zboru k 31. 12. 2020 predstavoval čiastku 22 072 484,86 eur. 

Najvyšší finančný objem tvorili záväzky voči zamestnancom zboru, obvineným a odsúdeným 

zaradeným do práce, záväzky voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, fondu 

sociálneho zabezpečenia príslušníkov a daňovému úrad vyplývajúce z nároku na mzdu, služobný 

príjem a pracovnú odmenu a zákonných odvodov za mesiac december 2020 vo výške 

17 401 092,82 eur, finančné prostriedky obvinených a odsúdených vo výške 1 920 903,20 eur, 

ostatné záväzky vo výške 203 313,94 eur a záväzky z obchodných vzťahov vo výške 2 547 174,90 

eur (najmä energie, potraviny, zádržné). 

 

Záver 

V roku 2020 zbor preukázal, že v ekonomickom zabezpečení zboru sa okrem zabezpečenia 

základných práv väznených osôb a sociálnych istôt príslušníkov zboru a zamestnancov zboru 

podarilo realizovať aktivity v zmysle platnej koncepcie väzenstva v oblasti rekonštrukcie, opráv 

a údržby objektov, čiastočnej obmeny výpočtovej techniky a zamestnávania obvinených 

a odsúdených. 

 

Boli splnené a prekročené celkové rozpočtované príjmy zboru, na čom sa rozhodujúcou 

mierou podieľali príjmy zo zamestnávania obvinených a odsúdených. 

 

Aj napriek tomuto konštatovaniu je potrebné uviesť, že najmä prvú polovicu roku 2020 

výrazne zasiahlo viazanie bežných výdavkov vo výške 8 775 000,- eur. Rok 2020 bol taktiež 

výrazne poznačený pandémiou COVID-19, ktorá začala v období od marca 2020 a do konca roka 

ovplyvňovala všetky rozhodovacie procesy aj v rámci nasadenia síl a možností rozpočtu zboru. 

Zbor vyvinul maximálne úsilie na zmiernenie dopadu uvedeného viazania a prijatých 

pandemických opatrení, ktoré sa dotkli hlavne oblasti energií, potravín a ostatných prevádzkových 

výdavkov. 

 

V roku 2020 pokračovala realizácia projektov financovaných z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, osobitne v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, 

v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a v rámci Operačného programu Ľudské 

zdroje. 

 

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov bez prostriedkov nad rámec rozpočtu a prostriedkov 

z eurofondov na jednu väznenú osobu podľa organizačných zložiek zboru v roku 2020 je uvedené 

v tabuľke č. 31. 
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Použitie prostriedkov štátneho rozpočtu sa realizovalo za dodržiavania účelu ich použitia, 

efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s nimi. 

 

Logistické zabezpečenie 

 

V oblasti logistického zabezpečenia boli plnené predovšetkým úlohy súvisiace so 

zabezpečovaním a vytváraním materiálnych podmienok výkonu väzby a výkonu trestu, a to najmä 

v oblastiach poskytovania stravovania a zabezpečenia výstrojného, výzbrojného, ubytovacieho 

materiálu, obmeny služobných motorových vozidiel, dodávok energií, výkonu revízií vyhradených 

technických zariadení, rekonštrukcií, opráv a realizácie investičnej výstavby. 

 

V rámci plnenia úloh v oblasti investičnej výstavby vyplývajúcich z koncepcie väzenstva 

a aktuálnych potrieb zbor pokračoval v roku 2020 v realizácii a príprave stavieb, ktoré boli 

zamerané na odstránenie kritického technického stavu väzenských objektov a objektov zboru 

s dosiahnutím výraznejšieho zníženia prevádzkových nákladov na energie, budovanie potrebných 

ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených a zabezpečenie ich zákonných nárokov. 

 

Zbor pokračoval v realizácii rozostavaných stavebných investičných akcií začatých 

v predchádzajúcom období a príprave stavebných investičných akcií, ktoré budú v nasledujúcich 

rokoch: 

 

Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov ústavu Banská Bystrica 

Účelom investičnej akcie je odstránenie havarijného stavu rozvodov vody, kanalizácie 

a nevyhovujúceho technického stavu hygienických buniek. 

Generálne riaditeľstvo preto zabezpečilo vypracovanie komplexných podkladov pre 

vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Víťazom verejného 

obstarávania sa stala firma BECO, spol. s r. o. s ponukovou cenou za dielo 900 754,02 eur. Dňa 

13. 07. 2020 bola so zhotoviteľom podpísaná Zmluva o dielo. Všetky sociálne priestory budú 

slúžiť v nezmenenom rozsahu pôvodnému účelu, t. j. celodennej hygiene obvinených 

a odsúdených a sprchovaniu v režimovo určených časoch. Zástupcovia generálneho riaditeľstva 

opakovane počas rekonštrukcie vyjadrovali nespokojnosť z hľadiska časovej postupnosti 

realizovaných stavebných prác a vyzývali zhotoviteľa na posilnenie kapacít a zrýchlenie procesu 

stavebných prác. Zhotoviteľ reagoval na urgencie s prísľubom posilnenia svojich kapacít pri 

stavebných prácach, čo sa do konca roka neuskutočnilo z dôvodu karanténnych opatrení 

v súvislosti s pandemickou situáciou na strane zhotoviteľa. Čerpanie finančných prostriedkov 

k 31. 12. 2020 predstavovalo objem 53 937,62 eur. 

 

Rekonštrukcia stravovacej prevádzky v ústave Leopoldov 

Cieľom investičnej akcie bolo zabezpečenie požadovanej kvality pripravovanej stravy pre 

väznené osoby a vytvorenie vhodného dispozične-prevádzkového riešenia priestorov pre 

zabezpečenie výrobných a technologických postupov pri príprave stravy v zmysle správnej 

výrobnej praxe. Rekonštrukcia bola začatá po výbere zhotoviteľa stavebnej časti a uzavretí 

zmluvy v júli 2017 so zmluvným termínom ukončenia do 18. 08. 2018. Stavebné a montážne 

práce boli ukončené až 28. 02. 2020. Dôvodom predĺženia termínu realizácie bolo neplnenie 

schváleného harmonogramu postupu výstavby zhotoviteľom, ktorý dielo neukončil ani 

v dodatočne určenej lehote na ukončenie diela v termíne do 31. 10. 2018 a dňom 15. 02. 2019 

odstúpil jednostranne od zmluvy o dielo. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 

27. 04. 2020. Celkové skutočné náklady stavby po ukončení stavby predstavujú k 31. 12. 2020 

objem 3 278 448,25 eur. 

 

Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota-Sabová 

V oblasti realizácie projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota-Sabová 

formou verejno-súkromného partnerstva v roku 2020 prebiehal proces súťažného dialógu v rámci 
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verejného obstarávania súkromného partnera, resp. koncesionára. 

V rámci súťažného dialógu sa v hodnotenom období uskutočnili tri fázy rokovaní. Ku 

koncu hodnoteného obdobia boli záujemcovia vyzvaní na predloženie finálnych cenových ponúk 

a bol im zverejnený Finálny informatívny dokument a súvisiace podklady. Lehota na predkladanie 

ponúk bola stanovená na 30. 03. 2021. Poradenskú činnosť v hodnotenom období zabezpečovala 

spoločnosť CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v. o. s., Bratislava s celkovým 

nákladom 900 000,- eur. 

Ku koncu hodnoteného obdobia bola poradenskej spoločnosti v súlade so Zmluvou 

o poskytovaní poradenských služieb č. GR ZVJS-ost-2-67/16-2018 v znení dodatku č. GR ZVJS-

ost-2-71/16-2018 vyplatená faktúra za 2. míľnik poskytovania poradenských služieb vo výške 

210 000,- eur. 

V rámci prípravných prác boli v roku 2020 vykonané nasledovné činnosti: 

- vypracovanie certifikačnej schémy BREEAM Bespoke International pre väzenské zariadenie 

Rimavská Sobota-Sabová, 

- dokumentácia Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín v areáli Rimavská Sobota-

Sabová, 

- vydané právoplatné povolenie na výrub drevín, 

- odborný preklad manuálu BREEAM Bespoke International pre väzenské zariadenie Rimavská 

Sobota-Sabová. 

Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 predstavovalo objem 231 991,20 eur. 

 

Výstavba objektu na výkon trestu v ústave Žilina 

Cieľom investičnej akcie je vytvorenie nových ubytovacích kapacít pre potreby ústavu 

Žilina. V novopostavenom objekte vznikne 80 nových miest pre odsúdených pri zachovaní 

ubytovacej plochy najmenej 4 m2/osobu. Objekt bude stavebne spojený s existujúcim objektom 

ubytovne obvinených. Na každom podlaží budú vytvorené aj viacúčelové miestnosti kultúrno-

osvetovej činnosti, sociálne priestory, priestory pre personál oddelenia výkonu väzby a výkonu 

trestu, sociálno-psychologickú a konzultačnú činnosť a vhodné priestory pre vyšetrovacie 

miestnosti. Vybudujú sa nové návštevné miestnosti na kontaktné a bezkontaktné návštevy 

väznených osôb a nové priestory na uskutočňovanie vychádzok väznených osôb. V rámci 

investičnej akcie sa zrealizuje zníženie energetickej náročnosti pôvodných objektov výkonu väzby 

a výkonu trestu. 

Po príprave technickej špecifikácie predmetu zákazky bola v mesiaci október 2020 zaslaná 

výzva na predkladanie cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Úspešným uchádzačom sa stala firma FB Group, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ktorá 

predložila najnižšiu cenovú ponuku a zároveň splnila požadované podmienky. Zmluva o dielo 

č. GR ZVJS-255-3/32-2020 bola podpísaná 27. 10. 2020. Objem vyčerpaných finančných 

prostriedkov ku dňu 31. 12. 2020 predstavuje 12 510,- eur. 

 

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a areálových rozvodov tepla Ubytovacieho zariadenia 

generálneho riaditeľstva v Mlynskej doline 

V priebehu roka 2020 bola začatá predprojektová a projektová príprava investičnej akcie. 

Na základe prieskumu trhu na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie bola dňa 15. 10. 2020 

uzatvorená zmluva o dielo so spoločnosťou RK projekt, s. r. o. s cenou za vypracovanie 

projektovej dokumentácie vo výške 39 246,00 eur. 

Predmetom riešenia stavby je rekonštrukcia existujúceho centrálneho zdroja tepla 

a areálových rozvodov, výmena zmiešavacích uzlov napájaných objektov v areáli ubytovne 

generálneho riaditeľstva v Mlynskej doline. Rekonštrukcia tepelného hospodárstva je vyvolaná 

fyzickým a morálnym opotrebením technologického zariadenia zdroja tepla a medziprojektových 

rozvodov, ako aj zastaraným riadiacim a regulačným systémom UK. Návrh riešenia rekonštrukcie 

tepelného hospodárstva využíva kondenzačnú technológiu pre zníženie spotreby zemného plynu, 

ako aj emisií. Ku dňu 31. 12. 2020 boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 26 406,- eur. 
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Rekonštrukcia a modernizácia Ubytovacieho zariadenia generálneho riaditeľstva v Mlynskej 

doline 

Účelom investičnej akcie bolo dodanie a montáž exteriérových žalúzií v objektoch 

ubytovní „B“ a „C“. Realizáciou vonkajších žalúzií sa dosiahlo zväčšené tienenie a odraz tepla, 

čím sa vytvorili vhodnejšie klimatické podmienky v izbách orientovaných na juh a juhozápad, 

nakoľko počas letných období dochádzalo k značnému prehrievaniu týchto izieb a znižovalo to ich 

možnosť plnohodnotného obsadenia. 

Dňa 28. 10. 2020 bola na základe výsledku verejného obstarávania vytvorená objednávka 

na dodanie a montáž exteriérových žalúzií so spoločnosťou Kristián Illéš – Kovill, ktorá dňa 

15. 12. 2020 práce ukončila. Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 predstavovalo 

objem 44 805,36 eur. 

 

Garantované energetické služby 

V priebehu roka 2020 bolo v rámci prípravy realizácie projektov garantovaných 

energetických služieb zrealizované verejné obstarávanie poradcu pre technické a odborné 

poradenstvo pri príprave projektu rekonštrukcie budov a zariadení v areáloch zboru s využitím 

garantovanej energetickej služby (GES). 

Na základe prijatia rozhodnutia o realizácii projektu GES v ústave Prešov – oddelenie 

Sabinov – bolo vyhlásené v mesiaci december 2020 verejné obstarávanie na poskytovateľa 

garantovanej energetickej služby. 

 

Stavebné investičné akcie zabezpečované ústavmi zboru 

V priebehu roka 2020 boli pridelené finančné prostriedky celkom na 31 stavebných 

investičných akcií zabezpečovaných jednotlivými ústavmi zboru v celkovom objeme 6 640 533,99 

eur. 

V priebehu roka 2020 boli dokončené investičné akcie s čerpaním za rok 2020: Výstavba 

hlavného vchodu v ústave Hrnčiarovce v sume 29 479,18- eur, Rekonštrukcia strelnice v ústave 

Ilava v sume 119 999,81- eur, Rekonštrukcia západnej brány v Leopoldove v sume 67 320,02 eur, 

Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a priestorov psinca v ústave Prešov v sume 198 386,56 

eur, Rekonštrukcia a modernizácia garážových brán v sume 26 054,96 eur, Rekonštrukcia 

elektrickej prípojky v ústave Ružomberok v sume 63 038,14 eur a Strešný pohľad v ústave Levoča 

v sume 13 100,00 eur. 

Z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov boli ústavom pridelené finančné 

prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia a z Operačného programu 

Ľudské zdroje. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli zrealizované 

modernizácie administratívnych budov v ústavoch Banská Bystrica, Ilava, Leopoldov, Košice, 

Košice-Šaca, Nitra, Nitra-Chrenová, Prešov, Trenčín, Sučany, Želiezovce a Žilina. 

V rámci národného projektu Šanca na návrat financovaného z prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje boli realizované rekonštrukcie 

výstupných oddielov v ústavoch Banská Bystrica-Kráľová, Ilava, Prešov a Želiezovce. 

Stavebný úrad zboru organizoval konania v súlade s ustanoveniami zákona o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a podľa výsledkov konaní vydával príslušné 

rozhodnutia, resp. oznámenia. 

V priebehu roka 2020 uskutočnil celkom 32 konaní. V rámci nich bolo vydaných desať 

kolaudačných rozhodnutí, dve stavebné povolenia, osem rozhodnutí, ktorými bola povolená 

zmena v užívaní stavby a jedno rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Okrem 

týchto rozhodnutí stavebný úrad zboru vydal jedenásť oznámení k ohláseniu drobných stavieb, 

stavebných úprav a udržiavacích prác. 

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) a na 

základe rámcovej dohody o združenej dodávke elektrickej energie a zemného plynu pre obdobie 

rokov 2018 – 2021 sa v roku 2020 uskutočnila elektronická aukcia na dodávku elektrickej energie 

a plynu na rok 2021 pre všetky organizačné zložky zboru. 
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V mesiaci máj sa uskutočnila elektronická aukcia na dodávku elektrickej energie na rok 

2021. Najnižšiu cenu elektrickej energie v elektronickej aukcii ponúkla spoločnosť Slovenské 

elektrárne – energetické služby, s. r. o. v sume 48,13 eur/MWh bez DPH, 57,76 eur/MWh s DPH. 

S víťazným uchádzačom na rok 2021 jednotlivé organizačné zložky zboru uzavreli čiastkové 

zmluvy na dodávku elektrickej energie. Cena na rok 2021 je v porovnaní s rokom 2020 nižšia 

o 24 %. Ročné náklady v roku 2021 na obchodnú zložku pri predpokladanej ročnej spotrebe 

15 000 MWh klesnú v rámci rozpočtu zboru cca o 277 560 eur oproti roku 2020. 

V mesiaci jún 2020 sa v súlade s rámcovou dohodou o združenej dodávke plynu 

uskutočnila elektronická aukcia na dodávateľa zemného plynu pre všetky organizačné zložky 

zboru na rok 2021. Najnižšiu ponuku v rámci elektronickej aukcie predložila spoločnosť MET 

Slovakia, a. s. v sume 15,08 eur/MWh bez DPH, 18,10 eur/MWh s DPH. S víťazným uchádzačom 

na rok 2021 jednotlivé organizačné zložky uzavreli čiastkové zmluvy na združenú dodávku plynu. 

Cena obchodnej zložky plynu v roku 2021 je nižšia o 7,22 eur/MWh, čo je o 28 % menej oproti 

cene obchodnej zložky plynu v roku 2020. Predpokladané zníženie nákladov v roku 2021 na 

zemný plyn na obchodnej zložke je 451 160,- eur (pri predpokladanej ročnej spotrebe 62 453 

MWh/rok). 

 

V roku 2020 pokračovala postupná obmena vozového parku, pričom boli obstarané 

nasledovné služobné motorové vozidlá v celkovej hodnote 872 489,- eur: 

 

Osobné motorové vozidlá: 

- desať eskortných motorových vozidiel s obsaditeľnosťou 7 + 1 Volkswagen Caravelle určené pre 

ústavy Bratislava, Ilava, Leopoldov, Žilina, Nitra, Košice, Trenčín, Ružomberok, Želiezovce, 

Prešov, 

- 11 eskortných motorových vozidiel doprovodných Peugeot 308 SW určené pre ústavy 

Bratislava, Ilava, Leopoldov, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Trenčín, Ružomberok, 

Želiezovce, Prešov, Košice-Šaca. Celkové náklady na obstaranie predstavovali 220 704,- eur, 

- štyri referentské motorové vozidlá Peugeot 308 SW určené pre ústavy Žilina, Nitra-Chrenová, 

Banská Bystrica-Kráľová, Hrnčiarovce nad Parnou, 

- referentské motorové vozidlo Škoda Kodiaq určené pre generálne riaditeľstvo. 

 

Úžitkové motorové vozidlá: 

- úžitkové motorové vozidlo skriňové Peugeot Boxer určené pre ústav Hrnčiarovce nad Parnou, 

- úžitkové motorové vozidlo valníkové s plachtovou nadstavbou Mitsubishi Fuso určené pre ústav 

Sučany. 

 

Sanitné motorové vozidlo: 

- sanitné motorové vozidlo Fiat Ducato určené pre nemocnicu Trenčín. 

 

Okrem uvedených a už dodaných motorových vozidiel bolo v roku 2020 zrealizované aj 

verejné obstarávanie na dodanie piatich eskortných autobusov, pričom lehota dodania je stanovená 

do konca roka 2021. Celkové náklady na obstaranie eskortných autobusov predstavujú 1 345 200,- 

eur a sú určené pre nasledovné ústavy: 

- Bratislava – dva vo vyhotovení eskortný autobus diaľkový, 

- Banská Bystrica – jeden vo vyhotovení eskortný autobus súdny, 

- Ilava – jeden vo vyhotovení eskortný autobus súdny, 

- Žilina – jeden vo vyhotovení eskortný autobus súdny. 

 

V roku 2020 boli obstarané materiály bojovej a operatívnej techniky v celkovej hodnote 

262 745,- eur. 

 

Z dôvodu zabezpečovania materiálno-technických podmienok výkonu väzby a výkonu 

trestu a napĺňania základných sociálnych práv väznených osôb v roku 2020 boli obstarané 
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výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených v celkovej hodnote 1 226 703,- eur a stavebno-

ubytovací materiál pre obvinených a odsúdených v celkovej hodnote 116 908,- eur, pričom 

v rámci procesu obstarávania boli využívané v maximálnej miere výrobné možnosti stredísk 

vedľajšieho hospodárstva ústavov Banská Bystrica-Kráľová, Dubnica nad Váhom, Košice, 

Košice-Šaca, Nitra-Chrenová, Ružomberok, Želiezovce, Prešov a Sučany. 

 

Na zabezpečenie naturálnych náležitostí nevyhnutných na výkon štátnej služby boli pre 

príslušníkov zboru obstarané výstrojné súčasti v celkovej hodnote 1 611 011,- eur. 

 

V priebehu roka 2020 boli inovované obaly na služobné preukazy, služobná rovnošata 

cvičná, služobná rovnošata pracovná, nepremokavý odev, služobná rovnošata pracovná pre 

psovoda a vyvzorované nové výstrojné súčasti (služobná rovnošata taktická, rúško a multifunkčná 

šatka s označením zboru), ktoré boli schválené generálnym riaditeľom a zaradené do výstroja 

príslušníkov zboru. 

 

V druhom polroku 2020 podľa reálnych nákupných cien výstrojných súčastí bol 

vypracovaný návrh vyhlášky ministerstva spravodlivosti, ktorou sa ustanovuje hodnota 

výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov zboru, 

na základe ktorého ministerstvo spravodlivosti podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. 

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej 

a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o štátnej službe“) ustanovilo hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu 

služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov zboru s účinnosťou od 01. 03. 2021. Vo 

vyhláške ministerstva spravodlivosti č. 53/2021 Z. z. z 04. 02. 2021 o hodnotách výstrojných 

súčastí pre príslušníkov zboru na rok 2021 sú hodnoty výstrojných súčastí stanovené v celkovej 

hodnote 1 044,16 eur. Hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí sa zvýšila z 1 025,52 eur na 

1 044,16 eur, čo predstavuje navýšenie o 18,64 eur, t. j. navýšenie o 1,8 %. 

 

V priebehu roka 2020 boli zverejňované informácie o objednávkach a faktúrach podľa 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovení § 5a a 5b 

zákona č. 211/2000 Z. z., taktiež bola zabezpečovaná správna a úplná evidencia majetku a zásob 

a dôsledná príprava podkladov k vykonaniu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov zboru za rok 2020. 

 

V nadväznosti na plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky 

č. 805 zo 17. novembra 2010 k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti fungovania verejného 

sektora a zlepšenie stavu verejných financií a v súlade s metodickým usmernením ministerstva 

spravodlivosti vo veci nakladania s majetkom Slovenskej republiky v správe jednotlivých 

organizačných zložiek zboru č. 58943/26009/2012-42 zo dňa 10. 12. 2012 boli priebežne počas 

roka 2020 realizované postupy pri určení a nakladaní s prebytočným nehnuteľným majetkom štátu 

a spracované aktualizované informácie predkladané v mesačných intervaloch na ministerstvo 

spravodlivosti. 

 

Na úseku stravovania obvinených a odsúdených bolo v  roku 2020 podaných celkom 

3 883 277 celodenných stravných dávok. Priemerný denný stav stravovaných obvinených 

a odsúdených bol 10 610 osôb. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka predstavuje 

nárast o 49 stravovaných väznených osôb, t. j. nárast o 0,46 %. Priemerná denná náležitosť v roku 

2020 na jedného stravníka z radov obvinených a odsúdených bola 2,17 eur, čo je o 0,03 eur viac 

ako v porovnateľnom období roka 2019. 

 

V mesiaci december 2020 v rámci zavádzania rôznych protiepidemiologických opatrení 

súvisiacich so šíriacim sa ochorením COVID-19 sa začal celoplošne v zbore za účelom prevencie 

a posilnenia činnosti imunitného systému väznených osôb poskytovať všetkým väzneným osobám 
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prídavok stravy „COVID“. Za december 2020 bolo väzneným osobám poskytnutých 319 153 

prídavkov stravy „COVID“ v sume 159 577,- eur. S cieľom zabezpečiť stravovanie väznených 

osôb aj počas mimoriadnych okolností, kedy im nie je možné z dôvodu obmedzenia chodu 

stravovacej prevádzky zabezpečiť zvarenú stravu, bol poskytovaný suchý balíček „COVID“, t. j. 

celodenná stravná dávka suchej stravy. V mesiaci december 2020 bolo poskytnutých celkom 

3 788 stravných dávok suchý balíček „COVID“ v sume 11 364,- eur. Poskytovanie stravných 

dávok súvisiacich s koronavírusom malo v mesiaci december 2020 vplyv na zvýšenie priemernej 

dennej náležitosti na sumu 2,62 eur na jedného stravníka z radov obvinených a odsúdených, čo 

spôsobilo celkové zvýšenie priemernej dennej náležitosti v roku 2020. Na zvýšenie priemernej 

dennej náležitosti malo vplyv okrem uvedeného aj zvýšenie počtov stravných dávok priznaných 

liečebných výživ, ktorých peňažný limit je vyšší. Medziročným porovnaním s predchádzajúcim 

rokom došlo k nárastu o 47 601 stravných dávok liečebných výživ, čo predstavuje nárast 

o 11,86 %. 

 

Vo vývarovniach pre príslušníkov zboru a zamestnancov zboru jednotlivých 

organizačných zložiek zboru bolo v roku 2020 pripravených vo vlastných stravovacích 

prevádzkach zboru spolu 835 841 jedál, z toho 4 382 raňajok, 730 724 obedov a 100 735 večerí. 

Príslušníkom zboru a zamestnancom zboru bolo vydaných 799 615 hlavných jedál. V porovnaní 

s rovnakým obdobím roku 2019 bol počet vydaných hlavných jedál pre príslušníkov zboru 

a zamestnancov zboru znížený o 10 074 porcií. V medziročnom porovnaní to spôsobilo pokles 

o 1,24 %. Tento pokles odobratých jedál personálom zboru bol spôsobený pretrvávajúcou 

nepriaznivou epidemiologickou situáciou súvisiacou s koronavírusom, čo malo za následok 

zvýšené čerpanie pandemického nemocenského (pandemická PN) a pandemického ošetrovného 

(pandemická OČR), a rovnako aj prijímanie rôznych protiepidemiologických opatrení, ako 

napríklad pozastavenie stravovania príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v jedálňach zboru 

a zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok. 

 

Na zabezpečenie stravovania väznených osôb a príslušníkov zboru a zamestnancov zboru 

boli v roku 2020 vynaložené celkové finančné výdavky v sume 9 269 355,09 eur. V uvedenej 

čiastke sú zahrnuté všetky formy stravovania v zbore. 

 

Revízni technici zboru v roku 2020 zabezpečovali výkon revízií vyhradených technických 

zariadení, a to tlakových nádob stabilných, kotlov, elektrických zariadení a bleskozvodov 

z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnosti prevádzky vyhradených technických zariadení a ich 

údržby v  určených ústavoch a zariadeniach zboru v súlade s ročnými plánmi odborných skúšok. 

 

Verejné obstarávanie a projekty 

 

Zbor v roku 2020 vykonával činnosti v oblasti verejného obstarávania v súlade 

s plánovacími dokumentmi zboru, zákonom o verejnom obstarávaní, smernicou 17/2013 

ministerstva spravodlivosti z 28. 06. 2013 č. 37768/2013/110 o postupe pri verejnom obstarávaní 

v rezorte ministerstva spravodlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „smernica 

o verejnom obstarávaní“) a interným predpisom o verejnom obstarávaní v zbore. 

 

V súlade so smernicou o verejnom obstarávaní zbor spracoval a zaslal na ministerstvo 

spravodlivosti Plán verejného obstarávania na rok 2020 za zbor. 

 

V roku 2020 bolo v zbore v členení podľa finančných limitov realizovaných desať 

nadlimitných zákaziek (NLZ), tri podlimitné zákazky (PLZ), 15 podlimitných zákaziek s využitím 

elektronického trhoviska (ET), 936 zákaziek s nízkou hodnotou (ZsNH), z toho 482 s využitím 

elektronického trhoviska (ZsNH – ET). 

 

Prehľad počtu realizovaných zákaziek podľa finančných limitov v jednotlivých ústavoch 
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vyjadruje tabuľka č. 33 a graf k tabuľke č. 33. 

 

Prehľad skutočnej hodnoty zákaziek podľa finančných limitov v zbore vyjadruje graf 

k verejnému obstarávaniu a projektom č. 1. 

 

Prehľad počtu zákaziek podľa obstarania tovarov, služieb a stavebných prác vyjadruje graf 

k verejnému obstarávaniu a projektom č. 2 a prehľad skutočnej hodnoty týchto zákaziek graf 

k verejnému obstarávaniu a projektom č. 3. 

 

V oblasti prípravy a riadenia projektov sa zbor zameriaval na získavanie 

mimorozpočtových zdrojov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej 

únie a ďalších medzinárodných integračných zoskupení. 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Príprava a implementácia projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia sa 

realizuje v rámci prioritnej osi 4 – Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch, špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, 

oprávnená aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Ku koncu hodnoteného 

obdobia zbor celkovo pripravil a implementoval 22 projektov. Z tohto počtu boli dva projekty 

opakovane podané, celkovo bolo 20 schválených, v prípade jedného projektu prebieha odvolacie 

konanie a u jedného odborné hodnotenie. Úspešne ukončených bolo deväť projektov, u deviatich 

projektov prebiehajú stavebné práce, u dvoch sa opakuje verejné obstarávanie. Stav jednotlivých 

projektov vyjadruje tabuľka: 

 

P. č. 
Organizačná 

zložka 
Názov projektu a ITMS kód žiadosti 

Žiadaná výška 

NFP 

(v eur) 

Poskytnutá výška 

NFP 

(v eur) 

1. 
Banská 

Bystrica 

Modernizácia administratívnych budov ÚVV 

a ÚVTOS Banská Bystrica 
1 423 326,48 1 385 092,07 

19. výzva – NFP310040M454 

ukončené stavebné práce 

2. 
Dubnica nad 

Váhom 

Modernizácia administratívnej budovy 

v ÚVTOS Dubnica nad Váhom 
1 136 637,42 1 136 637,42 

19. výzva – NFP310040K281 

prebieha kontrola VO – opakovanie VO 

3. 

Ilava 

Modernizácia administratívno-prevádzkovej 

budovy (objekt č. 14) v správe ÚVTOS 

a ÚVV Ilava 644 344,56 641 174,90 

19. výzva - NFP310040M832 

prebiehajú stavebné práce 

4. 

Modernizácia školiaceho strediska (objekt 

č. 19) ÚVTOS a ÚVV Ilava 
395 510,51 392 602,64 

19. výzva – NFP310040M838  

prebiehajú stavebné práce 

5. Košice 

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV 

a ÚVTOS Košice 
1 892 062,64 1 891 936,64 

19. výzva – NFP310040K434 

prebiehajú stavebné práce 

6. Košice-Šaca 

Modernizácia administratívnej budovy 

ÚVTOS Košice-Šaca 
1 996 767,80 1 983 434,35 

19. výzva – NFP310040M604 

prebiehajú stavebné práce 

7. Leopoldov 

Modernizácia administratívnej budovy 

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 1 156 633,90 1 144 892,69 

19. výzva – NFP310040M834 
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prebiehajú stavebné práce 

8. Levoča 

Modernizácia administratívnej budovy 

Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Levoča – servisný objekt, ulica M. R. 

Štefánika č. 10, 054 28 Levoča 
506 977,63 506 711,55 

19. výzva – NFP310040L734 

ukončené stavebné práce 

9. 
Nitra-

Chrenová 

Modernizácia objektu č. 11 prevádzková 

budova v Ústave na výkon trestu odňatia 

slobody Nitra-Chrenová 519 414,56 519 414,56 

19. výzva - NFP310040K174 

ukončené stavebné práce 

10. Prešov 

Zníženie energetickej náročnosti budov 

v správe ÚVV a ÚVTOS Prešov 

499 978,34 499 942,34 19. výzva – NFP310040L994 

Budova „A“ – ukončené stavebné práce 

Budova „B“ – ukončené stavebné práce 

11. Ružomberok 

Modernizácia administratívnej budovy 

ÚVTOS Ružomberok 
592 975,71 591 012,94 

19. výzva – NFP310040L733 

prebieha kontrola VO – opakovanie VO 

12. Sučany 

Modernizácia administratívnej budovy 

ÚVTOS pre mladistvých Sučany 
710 540,40 692 356,24 

19. výzva – NFP310040K179 

prebiehajú stavebné práce 

13. 
Nemocnica 

Trenčín 

Modernizácia administratívnej budovy 

Nemocnice pre obvinených a odsúdených 

a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Trenčín  
1 162 308,06 1 158 140,23 

19. výzva – NFP310040M847 

prebiehajú stavebné práce 

14. 

Želiezovce 

Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-

prevádzková budova 
498 586,12 497 383,00 

6. výzva – NFP310040A315 

ukončené stavebné práce 

15. 

Komplexná obnova administratívnej budovy 

s ubytovňou Santovka 
383 542,28 379 335,74 

6. výzva – NFP310040A316 

projekt ukončený 

16. 

Komplexná obnova objektu č. 11 

286 352,01 286 352,01 48. výzva – NFP310040U191 

ukončené stavebné práce 

17. 

Komplexná obnova Administratívno-

prevádzkovej budovy ŠS ZVJS Santovka 
150 398,42 134 604,39 

48. výzva – NFP310040V695 

ukončené stavebné práce 

18. Žilina 

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV 

a ÚVTOS Žilina 
685 651,56 684 765,44 

19. výzva – NFP310040L604 

prebiehajú stavebné práce 

19. 
Banská 

Bystrica 

Komplexná obnova administratívnej budovy 

Banská Bystrica-Kráľová 
696 881,34 696 881,34 

6. výzva – NFP310040A434 

ukončené stavebné práce 

20. 
Komplexná obnova objektov Návštevná 

miestnosť a Vedúci zmeny Banská Bystrica-
672 092,56 

Prebieha odborné 

hodnotenie 
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Kráľová 

48. výzva – NFP310040U570 

prebieha odborné hodnotenie 

21. Nitra 

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV 

a ÚVTOS Nitra 
1 926 881,93 1 907 755,50 

NFP310040V160 

prebiehajú stavebné práce 

22. 
Hrnčiarovce 

nad Parnou 

Modernizácia administratívnych budov 

Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

Hrnčiarovce nad Parnou 2 641 799,33 

Odvolanie voči 

rozhodnutiu 

o neschválení 

ŽoNFP 
48. výzva – NFP310040U774 

 

Spolu 20 579 663,56 17 130 425,99 

 

Operačný program Ľudské zdroje 

Projekt Šanca na návrat sa realizoval a realizuje generálnym riaditeľstvom a partnermi 

Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a desiatimi ústavmi (Banská Bystrica-Kráľová, Košice, 

Košice-Šaca, Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava, Leopoldov, Nitra-Chrenová, Prešov, Sučany 

a Želiezovce) prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 4 – Sociálne 

začlenenie, investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké 

príležitosti a aktívnu účasť zlepšenia zamestnateľnosti, špecifický cieľ 4.1.1. Zvýšenie účasti 

najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti vrátane trhu práce. Celková schválená 

výška finančných prostriedkov projektu predstavuje 11 360 045,36 eur. Zmluva o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (NFP) č. Z312041S095 bola podpísaná dňa 12. 11. 2018. 

Realizácia aktivít projektu začala dňa 01. 10. 2018. 

Cieľom národného projektu je vytvoriť, implementovať a vyhodnotiť inovatívny 

integrovaný prístup k resocializácii osôb prepustených z výkonu trestu prostredníctvom prepojenia 

politík penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, a to prostredníctvom: 

- informačno-poradenských služieb vo výstupnom oddiele (vrátane prípravy rodiny odsúdených na 

návrat ich členov z výkonu trestu, zosieťovania subjektov poskytujúcich penitenciárnu 

a postpenitenciárnu starostlivosť a zdieľania základných informácií o odsúdenom pred a po 

prepustení z výkonu trestu), 

- resocializačných a výchovných vzdelávacích programov, 

- informačno-poradenských služieb pre osobitné skupiny. 

Implementácia projektu bola rozdelená na tri fázy: 

1. 10/2018 – 12/2018 – prípravná fáza implementácie. 

2. 01/2019 – 07/2022 – realizačná fáza implementácie. 

3. 08/2022 – 09/2022 – záverečná fáza implementácie. 

V realizačnej fáze implementácie národného projektu v roku 2020 boli realizované 

nasledovné činnosti: 

- realizácia „základného (sedemmodulového) resocializačného a výchovného vzdelávacieho 

programu vo výstupnom oddiele (k 31. 12. 2020 prešlo výstupným oddielom 1 585 odsúdených); 

- vytvorenie siedmich resocializačných a výchovných vzdelávacích programov: Závislosti 

odsúdených osôb, Rodina a vzťahy odsúdeného, Finančná gramotnosť, Rizikové skupiny zo 

segregovaných komunít, Zamestnanosť, Radikalizácia a extrémizmus, Násilie v partnerských 

vzťahoch a príprava ďalších: Chcem sa zmeniť pre mladistvých a Šanca pre psie oči (pre 

dospelých odsúdených v ústave Leopoldov a pre mladistvých v ústave Sučany); 

- spustenie a pilotné overovanie resocializačného a výchovného vzdelávacieho programu 

Závislosti odsúdených osôb v ústave Hrnčiarovce nad Parnou a Rizikové skupiny zo 

segregovaných komunít v ústave Nitra-Chrenová; 

- začatie výberových konaní na lektorov pre pilotné overovanie vybraných resocializačných 

a výchovných vzdelávacích programov v siedmich ústavoch: Rodina a vzťahy odsúdených osôb 

(ústav Banská Bystrica-Kráľová), Rizikové skupiny (ústav Košice-Šaca), Zamestnanosť 
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odsúdených osôb (ústavy Sučany, Prešov – oddelenie výkonu trestu s miestom výkonu služby 

v Sabinove), Závislosti odsúdených osôb (ústav Leopoldov), Finančná gramotnosť odsúdených 

osôb (ústavy Košice a Želiezovce); 

- preklady dokumentov do cudzích jazykov pre cudzincov vo výkone trestu; 

- spustenie kurzov slovenského jazyka pre cudzincov a gramotné osoby inej ako slovenskej 

národnosti – aktuálne je spustených osem kurzov z celkového počtu 15; 

- spustenie kurzov elementárnej jazykovej a numerickej gramotnosti (vrátane dospelých so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami) – aktuálne je spustených 12 kurzov z celkového počtu 15. 

 

Koordinačný mechanizmus Operačného programu Efektívna verejná správa a Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra 

Projekt Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže sa 

realizoval a realizuje prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa, prioritná 

os 2 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva, špecifický cieľ 2.1. Zvýšená 

efektívnosť súdneho systému. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 1 027 766,85 eur. 

Realizácia hlavných a podporných aktivít projektu začala dňom 01. 05. 2018. 

V rámci implementácie národného projektu Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore 

väzenskej a justičnej stráže je jednou z podaktivít zavedenie manažmentu kvality, v súvislosti 

s ktorou je v podmienkach zboru implementovaný systém manažérstva kvality podľa modelu 

CAF. Implementácia modelu CAF prebiehala v roku 2020 vo vopred určených subjektoch: na 

generálnom riaditeľstve a v ústavoch Dubnica nad Váhom a Banská Bystrica. Implementácia 

prebiehala v súlade s Príručkou modelu CAF 2013 a jednotlivými fázami popísanými v internom 

predpise zboru o zavádzaní systému riadenia kvality v podmienkach zboru. Samohodnotiaca 

správa za generálne riaditeľstvo bola schválená generálnym riaditeľom 31. 01. 2020. Na základe 

prijatých silných stránok (oblastí na zlepšenie) za jednotlivé kritériá boli vyprofilované finálne 

aktivity, ktoré predstavujú vstup do Akčného plánu zlepšovania. Aktuálne je predmetom 

implementácie modelu CAF zorganizovanie externého posúdenia samohodnotiacej správy za 

generálne riaditeľstvo. 

Implementácia modelu CAF v ústavoch Dubnica nad Váhom a Banská Bystrica je v stave 

procesu individuálneho samohodnotenia, ktoré prebiehalo od marca do augusta 2020. V septembri 

2020 sa zorganizoval konsenzus míting, čoho výsledkom boli vzájomne odsúhlasené pripomienky 

k textovej časti samohodnotiacej správy, priemerné hodnoty bodového hodnotenia a jednoznačné 

určenie silných a slabých stránok. Aktuálne je predmetom implementácie modelu CAF 

zorganizovanie externého posúdenia samohodnotiacej správy. 

V súlade s aktivitami projektu prebehlo mapovanie a validácia riadiacich procesov na 

generálnom riaditeľstve so zaznamenaním do manažérskeho informačného systému ATTIS. 

V rámci hlavnej aktivity projektu sa zavádzali do praxe zmodernizované procesy ako evidencia 

bezpečnostných previerok, vedenie intendančného skladu a inventúrnych súpisov, ktoré 

vychádzali z vytvorených validačných protokolov. 

 

Projekt Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Projekt sa bude realizovať v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.7. Umožnenie modernizácie 

a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Celková predpokladaná výška výdavkov je 

odhadovaná na 34 003 827,00 eur, z toho 23 748 262,00 eur financovaných prostredníctvom 

Operačného programu a 10 255 565,00 eur zo štátneho rozpočtu. Zmluva o poskytnutí NFP 

nadobudla účinnosť dňa 25. 09. 2019. Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu bol 

naplánovaný na február roku 2020. Vzhľadom na to, že z dôvodu prebiehajúcich verejných 

obstarávaní nebolo možné splniť zmluvnú podmienku začatia realizovania hlavných aktivít 

projektu do troch mesiacov od plánovaného termínu, generálne riaditeľstvo v máji roku 2020 

podalo žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP. V období od 

22. 04. 2020 prebiehalo na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) posúdenie nevyhnutnosti financovania národných 
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projektov Operačného programu integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, prioritná os 7 – 

Informačná spoločnosť. Dňa 16. 11. 2020 bol doručený z MIRRI zápis zo stretnutia k projektu, 

ktorý bol aj súhlasom s pokračovaním projektu pri dodržaní ostatných pripomienok MIRRI 

a uznesenia vlády v zmysle stanoviska. Generálne riaditeľstvo pokračovalo na základe tohto 

súhlasu s prípravou implementácie projektu. V priebehu roku 2020 prebiehali aj kontroly 

verejných obstarávaní realizovaných v rámci projektu. Ku koncu hodnoteného obdobia boli na 

2. ex ante kontrole ešte dve verejné obstarávania. Dňa 30. 12. 2020 bolo na základe nadobudnutia 

účinnosti prvej zmluvy zaslané riadiacemu orgánu oznámenie o začatí realizovania hlavných 

aktivít projektu. 

 

Dopytovo orientovaný projekt Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Projekt sa bude realizovať v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, 

prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát 

vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a 7.7. Umožnenie modernizácie a racionalizácie 

verejnej správy IKT prostriedkami. Celková predpokladaná výška výdavkov je odhadovaná na 

852 077,40 eur. 

Účelom projektu je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie 

systematického manažmentu údajov v prostredí zboru, ich zdieľanie a publikovanie vo forme 

referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov, ako aj aktivity čistenia 

údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality dát. 

Projekt sa hlási a zapája sa do programu Manažment údajov vo verejnej správe, ktorý bol 

spustený ako iniciatíva z cieľom naplniť Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy, 

konkrétne výrazne zlepšiť využívanie údajov v rámci inštitúcie. Základným zámerom projektu je 

zaviesť systematický manažment údajov v rámci zboru a podporiť tak princípy otvorenosti, 

zdieľania dát a ochrany osobných údajov. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady pre 

transformáciu fungovania inštitúcie na základe dát, zmenu jej biznis procesov a úpravu jej 

informačného prostredia a integráciu s Centrálnou integračnou platformou. 

Dňa 14. 02. 2020 bola rozhodnutím o schválení ŽoNFP schválená žiadosť o uvedený 

projekt. Dňa 17. 03. 2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP a dňa 18. 03. 2020 zaslaná 

sprostredkovateľskému orgánu na zverejnenie. Zmluva bola zo strany MIRRI zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv až dňa 21. 05. 2020. 

V rámci projektu je naplánované jedno verejné obstarávanie s identickým názvom ako 

projekt. Dňa 17. 07. 2020 bolo verejné obstarávanie predložené riadiacemu orgánu na 1. ex ante 

kontrolu. Dňa 21. 08. 2020 boli doručené závery finančnej kontroly. Dňa 28. 08. 2020 bola 

zákazka vyhlásená. Verejné obstarávanie prebiehalo aj na konci hodnoteného obdobia. 

Vzhľadom na dĺžku realizácie kontrol a samotného procesu verejného obstarávania bola 

dňa 11. 12. 2020 podaná na MIRRI žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí 

NFP vo vzťahu k začiatku realizovania hlavných aktivít projektu. Zmenou sa začiatok realizácie 

hlavných aktivít projektu posunul na február 2021. 

 

Projekt PPP Výstavba väzenského zariadenia Rimavská Sobota-Sabová formou verejno-

súkromného partnerstva 

Výstavba nového väzenského zariadenia v Slovenskej republike vyplýva z koncepcie 

väzenstva. V roku 2020 pokračovali rokovania so záujemcami v rámci súťažného dialógu. 

Predkladanie prvotných návrhov riešení bol stanovený na 07. 02. 2020. Vzhľadom na množstvo 

predkladaných dokumentov a časový úsek ich predloženia zbor skompletizoval informatívny 

dokument a požiadavky na predloženie prvotných návrhov riešení a dňa 19. 02. 2020 vyzval 

záujemcov o predloženie prvých návrhov riešení s upraveným termínom 28. 02. 2020. 

Dňa 21. 02. 2020 bola zboru doručená žiadosť o nápravu s požiadavkou na predĺženie 

lehoty na predkladanie prvých návrhov riešení do 11. 03. 2020 od spoločnosti STRABAG 

Pozemné a inžinierke staviteľstvo, s. r. o. Zbor žiadosti o nápravu vyhovel a predĺžil lehotu na 

predkladanie prvých návrhov riešení do 11. 03. 2020. 

Dňa 11. 03. 2020 boli všetkými záujemcami predložené prvé návrhy riešení. Tým bola 



 

35 

ukončená prvá fáza rokovaní v rámci súťažného dialógu. Ďalší postup v rámci projektu ovplyvnila 

pandémia COVID-19. 

V nadväznosti na postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s COVID-19 pri dodržaní 

hygienicko-bezpečnostných opatrení zbor od 20. 05. 2020 obnovil rokovania so záujemcami. 

V súvislosti so zdržaním sa rokovaní oproti pôvodnému harmonogramu bol prerokovaný aj 

aktualizovaný harmonogram postupu súťažného dialógu, a taktiež sa rokovalo o predložených 

otázkach počas tohto obdobia. 

Rokovania so záujemcami sa uskutočnili v dňoch 20. – 22. 05. 2020. Rokovanie 

s Metrostav Slovakia, a. s. a Váhostav – SK, a. s. je možné považovať za úspešné. Záujemcovia 

boli po personálnej, ale aj vecnej stránke na rokovanie pripravení. Rokovanie so záujemcom 

STRABAG Pozemné a inžinierke staviteľstvo, s. r. o. je možné hodnotiť ako neúspešné. Záujemca 

bol nepripravený, rokovania sa nezúčastnili jeho právni zástupcovia, z toho dôvodu nebolo možné 

rokovať o pripomienkach ku koncesnej zmluve. Záujemca si vyžiadal ďalšie kolo osobitných 

rokovaní podľa oblastí projektu. Zbor v záujme transparentnosti vyzval všetkých záujemcov dňa 

22. 05. 2020 na ďalšie kolo rokovaní. Na uvedenú výzvu reagovali záujemcovia Metrostav 

Slovakia, a. s. (rokovanie sa konalo 09. 06. 2020) a Váhostav – SK, a. s. (rokovanie sa konalo 

01. 06. 2020). Záujemca STRABAG Pozemné a inžinierke staviteľstvo, s. r. o. na výzvu 

nereagoval. Na opätovnú výzvu reagoval len odpoveďou, že sa najneskôr do 02. 06. 2020 

vyjadria. 

Dňa 29. 05. 2020 záujemca STRABAG Pozemné a inžinierke staviteľstvo, s. r. o. zaslal list 

s vyjadrením, že nepredloží ponuku a ukončuje účasť vo verejnom obstarávaní. 

V rámci posledných rokovaní bola predložená požiadavka zo strany uchádzačov 

o možnosti vykonania prehliadky obdobného ústavu, ako je plánovaný ústav v Rimavskej Sobote-

Sabovej, za účelom lepšieho pochopenia problematiky prevádzky a údržby väzenského zariadenia. 

Na základe uvedeného bola pre zostávajúcich dvoch záujemcov zorganizovaná dňa 08. 06. 2020 

prehliadka ústavu Želiezovce. 

Dňa 11. 06. 2020 sa konalo zasadnutie riadiaceho výboru, ktorého hlavným bodom 

programu bolo schválenie aktualizovaného harmonogramu súťažného dialógu a kritérií na 

vyhodnotenie ponúk. 

Dňa 25. 06. 2020 bol uchádzačom za účelom vypracovania detailných návrhov riešení 

zverejnený informatívny dokument na predkladanie detailných návrhov riešení, a tiež súvisiace 

podklady. 

Lehota na predkladanie detailných návrhov riešení pre záujemcov bola stanovená do 

31. 07. 2020. Predložením detailných návrhov riešení bola ukončená druhá fáza rokovaní v rámci 

súťažného dialógu. 

Následne po vyhodnotení ponúk prebiehali v rámci tretej fázy rokovania za účelom 

optimalizácie technických riešení. Rokovania prebehli v troch kolách. 

So skupinou Metrostav Slovakia, a. s.: 

- dňa 20. 08. 2020 o technických, finančných a zmluvných podmienkach projektu, 

- dňa 03. 09. 2020 o technických podmienkach a dňa 04. 09. 2020 o právnych, daňových, 

poistných a finančných podmienkach aj s financujúcou bankou, 

- dňa 19. 10. 2020 rokovania k zásadným pripomienkam k predloženej dokumentácii a dňa 

22. 10. 2020 rokovania o finančných podmienkach s financujúcou bankou. 

 

So skupinou VÁHOSTAV-SK, a. s.: 

- v dňoch 27. – 28. 08. 2020 o finančných a zmluvných podmienkach projektu, 

- dňa 17. 09. 2020 o technických podmienkach a dňa 18. 09. 2020 o právnych, finančných, 

daňových a poistných podmienkach, 

- dňa 21. 10. 2020 rokovania k zásadným pripomienkam k predloženej dokumentácii. 

 

Dňa 16. 10. 2020 sa uskutočnilo aj spoločné rokovanie zástupcov Ministerstva financií SR, 

Štatistického úradu SR a generálneho riaditeľstva v zastúpení poradcom za účelom posúdenia 

bilancie projektu na súvahu verejných financií v nadväznosti na vykonané zmeny v projekte. 
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Na základe požiadavky záujemcov sa dňa 10. 11. 2020 uskutočnila obhliadka Otvoreného 

oddelenia Sabová za účelom prípravy asanácie existujúcich objektov a prípravy územia výstavby 

so zameraním sa na doteraz neidentifikované podzemné objekty. 

Dňa 12. 11. 2020 sa konalo zasadnutie riadiaceho výboru, kde hlavným bodom programu 

bolo prerokovanie a schvaľovanie finálneho informatívneho dokumentu. 

Oficiálne predbežné stanovisko Štatistického úradu SR ku koncesnej dokumentácii bolo 

doručené dňa 20. 11. 2020. 

Dňa 30. 11. 2020 boli záujemcovia vyzvaní na predloženie finálnych cenových ponúk 

a bol im zverejnený finálny informatívny dokument a súvisiace podklady vrátane koncesnej 

zmluvy. 

 

Informačné a komunikačné technológie 

 

V súlade s koncepciou väzenstva, Koncepciou ďalšieho postupu informatizácie Zboru 

väzenskej a justičnej stráže na roky 2012 – 2020, hlavnými úlohami a v záujme vytvorenia 

podmienok na zabezpečenie vývoja, údržby a prevádzky Aplikačného programového vybavenia 

informačného systému Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „APV IS zboru“) bolo v roku 

2020 organizačne zabezpečené pokračovanie vývoja APV IS zboru v súlade s uzatvorenými 

zmluvnými vzťahmi s dodávateľmi. 

 

Prioritou zboru je zabezpečiť dobudovanie komplexného Informačného systému zboru, 

ktorý svojou funkcionalitou bude schopný zabezpečiť všetky požiadavky služobných úradov 

vrátane možnosti medzirezortnej elektronickej komunikácie s oprávnenými inštitúciami verejnej 

a štátnej správy. Súčasne je dôležité pokračovať v budovaní a zabezpečení ďalšieho rozvoja 

komplexného Informačného systému zboru v nadväznosti na pripravované zmeny všeobecne 

záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť a pôsobnosť zboru, v súlade s pravidlami 

informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a v súlade s novými technologickými trendmi. 

 

Medzi hlavné priority pri zabezpečovaní prevádzky bezpečného, spoľahlivého 

a nepretržitého chodu informačného systému zboru patrila a naďalej patrí potreba zásadnej 

obmeny výpočtovej techniky a prechod na nové verzie softvéru. 

 

V súvislosti s implementáciou pravidiel informačnej bezpečnosti v zbore a zabezpečením 

súladu infraštruktúry zboru s nariadením Európskej únie a zákonom o ochrane osobných údajov sa 

v zbore vykonávali audity dodržiavania informačnej bezpečnosti v zbore v súlade s platnou 

legislatívou. 

 

Organizačne bola zabezpečovaná primeraná údržba serverov, pracovných staníc 

a periférnych zariadení, antivírová ochrana informačného systému zboru, opravy a programovanie 

VKV rádiového systému zboru a jeho častí, v Centrálnom registri zmlúv zverejňovanie zmlúv 

generálneho riaditeľstva, spracovávaná vecne príslušná korešpondencia, vydávanie odborných 

stanovísk, odborných technických posudkov a stanovísk k investičným zámerom a lokalitným 

programom. Realizovaná bola metodická a odborná podpora pri riešení rôznych incidentov 

a výraznou mierou sa zbor podieľal na príprave podkladov pre spoločné národné projekty v rámci 

koordinačného mechanizmu Operačného programu Efektívna verejná správa a Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej 

a justičnej stráže a Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže 

a dopytovo orientovaného projektu v rámci Operačného projektu Integrovaná infraštruktúra 

Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

 

V oblasti prevádzky a uskutočňovania videokonferenčných prenosov prostredníctvom 

videokonferenčných zariadení bola v súlade s prevádzkovým poriadkom pre realizáciu 
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videokonferenčných prenosov v podmienkach zboru zabezpečovaná relevantná podpora 

a metodika v rámci siete zboru aj v rámci externých sietí. 

 

V oblasti komunikačnej techniky sa v roku 2020 pokračovalo v modernizácii a budovaní 

systémov elektrického zabezpečenia ústavov na báze integrovaných bezpečnostných systémov, 

priebežne bola zabezpečovaná súčinnosť, koordinácia, kontrolná činnosť, súlad vykonaných prác 

s realizačnou projektovou dokumentáciou s požiadavkami zboru a plnili sa ďalšie úlohy súvisiace 

s preberaním dokončených častí. 

 

Zamestnávanie obvinených a odsúdených 

 

Činnosti oddelení/skupín/referátov zamestnávania, výroby a odbytu boli v roku 2020 

zamerané na zabezpečenie zaraďovania obvinených a odsúdených do práce v strediskách 

vedľajšieho hospodárstva (ďalej len „VH“) a vo vnútornej prevádzke ústavov (ďalej len „VP“). 

Priemerný počet obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu bol 10 604 osôb. 

V porovnaní s priemernými počtami za rok 2019 je to nárast o 46 osôb (nárast obvinených o 96 

osôb a pokles odsúdených o 50 osôb). Z celkového priemerného počtu 10 604 obvinených 

a odsúdených spĺňalo podmienky pre zaradenie do práce 6 667 osôb. Z počtu 6 667 zaraditeľných 

osôb bolo v priemere denne do práce zaradených 4 367 odsúdených a 45 obvinených, čím sa za 

hodnotený rok dosiahla 66,18 % zamestnanosť, čo je oproti roku 2019 pokles o 5,87 %. Priemerný 

počet denne zaradených do práce bol nižší o 389 osôb (tabuľka č. 34). 

 

Z priemerného počtu 4 412 obvinených a odsúdených zaradených do práce bolo priemerne 

denne 944 osôb zaradených vo VP a 3 468 osôb v strediskách VH. Priemerná pracovná odmena 

obvinených a odsúdených, ktorá predstavuje odmeňovanie podľa plnenia výkonových noriem, 

rozsahu pracovnej doby, dosahovanej kvality práce, druhu vykonanej práce a počtu 

odpracovaných hodín za kalendárny mesiac, bola dosiahnutá vo výške 153,65 eur. Vo VH 

dosiahla výšku 135,05 eur a vo VP výšku 221,96 eur. 

 

Počty zaradených obvinených a odsúdených vo VH boli v hodnotenom období výrazne 

ovplyvnené pandémiou COVID-19. V dôsledku karanténnych opatrení prijímaných v súvislosti 

s pandémiou nastali v niektorých ústavoch aj problémy so zamestnávaním vo vnútornej prevádzke 

pri zabezpečovaní chodu ústavov. 

 

Záujem pracovať prejavuje väčšina odsúdených. Je to tak i napriek mnohým obmedzeniam 

či už osobnostných, alebo vyplývajúcich zo špecifík výkonu trestu. Počas roka 2020 bolo 

zaznamenaných päť prípadov odmietnutia práce odsúdenými. 

 

Príjmy vo VH boli za rok 2020 dosiahnuté v objeme 12 052 497,- eur. Výdavky boli 

čerpané v objeme 10 316 836,- eur. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol vo výške 

1 735 661,- eur, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 40 731,- eur. 

 

Strediská VH s vlastnou výrobou boli zamerané na plnenie potrieb zboru pri 

zabezpečovaní výstrojných súčastí, stavebno-ubytovacích materiálov, produkovaní a dodávaní 

komodít rastlinnej a živočíšnej výroby do väzenských kuchýň a vývarovní. Objem výroby týchto 

stredísk bol za rok 2020 dosiahnutý vo výške 3 643 255,- eur. V rámci bezodplatných prevodov 

poskytli strediská VH vlastným ústavom poľnohospodárske, potravinárske produkty a ďalšie 

výrobky v celkovej sume 370 257,- eur. 

 

Napriek nižším počtom zamestnaných odsúdených oproti roku 2019, ktoré boli objektívne 

spôsobené pandémiou COVID-19, bola v roku 2020 tejto oblasti služobnej činnosti zboru 

venovaná náležitá pozornosť. Dosiahnuté výsledky odzrkadľujú reálnu situáciu na trhu práce 

počas prebiehajúcej pandémie. 
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Pre zabezpečovanie plnenia úloh v oblasti zamestnávania do budúcna bude nutné naďalej 

vytvárať v rozpočte potrebné finančné, personálne a materiálno-technické podmienky. 

 

Možnosti spolupráce s právnickými a fyzickými osobami pri zamestnávaní väznených 

osôb sú zverejňované a priebežne aktualizované na webovej stránke www.zvjs.sk. 

 

Zdravotná starostlivosť 

 

V priebehu roka 2020 bola v rámci zdravotnej starostlivosti zabezpečovaná realizácia 

zdravotnej politiky štátu v podmienkach väzenstva a metodicky usmerňované, koordinované 

a kontrolované poskytovanie liečebno-preventívnej, posudkovej a stomatologickej starostlivosti 

pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo 

výkone trestu v zdravotníckych zariadeniach organizačných zložiek zboru. Pozornosť bola 

venovaná aj starostlivosti o zdravé životné a pracovné prostredie pre všetky uvedené skupiny. 

Spolupráca prebiehala s orgánmi štátnej správy, s nadnárodnými a medzinárodnými 

zdravotníckymi organizáciami pri plnení preventívnych programov zameraných na zvyšovanie 

zdravotného povedomia osôb registrovaných v zdravotníckych zariadeniach zboru. 

 

V roku 2020 bolo ošetrených a vyšetrených 32 682 príslušníkov zboru, čo je o 5 304 osôb 

viac ako v predošlom roku 2019 (tabuľka č. 36). Priemerné percento dočasnej neschopnosti pre 

chorobu a úraz v zbore bolo 2,96 % v roku 2020 oproti hodnote 2,20 % v roku 2019, čo je stále 

menej ako u civilných pracovníkov na Slovensku (4,48 %). Za rok 2020 bolo príslušníkom zboru 

vystavených 3 952 potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti, čo je v porovnaní s rokom 2019 

nárast, tzn. o 1 116 vystavených potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti viac. Pokles je 

v dĺžke trvania dní dočasnej pracovnej neschopnosti (priemerná dĺžka trvania dočasnej pracovnej 

neschopnosti za rok 2020 je necelých 13,08 dní oproti 13,40 dní v roku 2019). 

 

V roku 2020 klesol počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených vo 

všeobecných ambulanciách ústavov z 210 833 na 191 082 (tabuľka č. 40), čo predstavuje rozdiel 

19 751 osôb. Na jednu obvinenú alebo odsúdenú osobu pripadlo približne 18,02 vyšetrení ročne. 

V roku 2020 udávalo užívanie drog pred nástupom do výkonu väzby alebo výkonu trestu 789 

osôb, čo oproti roku 2019 predstavuje pokles o 171 osôb. 

 

V roku 2020 ukončilo v psychiatrických oddeleniach súdom nariadenú ochrannú liečbu 

371 odsúdených, čo je oproti roku 2019 pokles o 105 odsúdených. 

 

V nemocnici Trenčín bolo hospitalizovaných 1 899 pacientov s priemernou ošetrovacou 

dobou 19,04 dní, čo predstavuje obložnosť 49,54 %. Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

bol porovnateľný s predchádzajúcim obdobím. 

 

Na rok 2021 bolo v zbore bolo cestou komisie pre kúpeľnú starostlivosť schválených spolu 

166 poukazov na kúpeľnú liečbu pre príslušníkov zboru, výsluhových dôchodcov a starobných 

dôchodcov podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“). Ďalších 

88 poukazov bolo komisiou pre kúpeľnú starostlivosť schválených príslušníkom zboru na 

preventívnu rehabilitáciu formou liečebno-preventívnej starostlivosti na rok 2021. 

 

Personálna práca a sociálne zabezpečenie 
 

Plnenie služobných úloh v zbore zabezpečovalo v roku 2020 v priemere 4 788,84 

príslušníkov a 738,9 zamestnancov (tabuľka č. 45). 

 

http://www.zvjs.sk/
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Skutočný počet k 31. 12. 2020 bol 4 855 príslušníkov a 738 zamestnancov. Priemerný vek 

príslušníka zboru k 31. 12. 2020 je 40,1 rokov, priemerná dĺžka služby v zbore je 12,4 roka 

(tabuľka č. 46). 

 

V roku 2020 ukončilo služobných pomer spolu 260 príslušníkov zboru a zamestnanecký 

pomer 56 zamestnancov zboru. 

 

Zbor v roku 2020 zaevidoval 4 321 žiadostí o prijatie do služobného (pracovného) pomeru, 

z čoho bolo do služobného pomeru prijatých 250 uchádzačov a 53 uchádzačov do pracovného 

pomeru. 

 

Zbor okrem systemizácie eviduje miesta tzv. osobitne sledované administratívne kapacity 

pre projekty zboru. K 31. 12. 2020 bolo evidovaných 36 miest pre príslušníkov zboru a 39 miest 

pre zamestnancov zboru. 

 

Rozdiel medzi rozpísanou systemizáciou a skutočným počtom vo fyzických osobách 

predstavuje počet voľných funkčných miest príslušníkov zboru a zamestnancov zboru a počet 

príslušníkov a zamestnancov, ktorí sú evidovaní ako osobitne sledované administratívne kapacity 

(projekty). 

 

Systém sociálneho zabezpečenia upravuje zákon o sociálnom zabezpečení, ktorý sa 

zameriava na oblasť výsluhového zabezpečenia, nemocenského zabezpečenia, úrazového 

zabezpečenia a služieb sociálneho zabezpečenia (napr. rekreačná a kúpeľná starostlivosť). 

 

V mesiaci január 2020 Útvar sociálneho zabezpečenia zboru (ďalej len „útvar“) vyplatil za 

rok 2019 vianočný príspevok 200 poberateľom dávok výsluhového zabezpečenia a sociálneho 

poistenia, ktorí splnili podmienky nároku na jeho výplatu, v celkovej výške 13 747,56 eur. 

 

Od 01. 01. 2020 bola vykonaná valorizácia dávok sociálneho poistenia podľa zákona 

č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov v celkovej sume 555,70 eur 

mesačne. Bolo vydaných 63 rozhodnutí o zvýšení dôchodku. 

 

Od 01. 07. 2020 bola vykonaná valorizácia dávok výsluhového zabezpečenia podľa zákona 

o sociálnom zabezpečení. Zvýšených bolo 4 185 dôchodkov, z toho 3 589 výsluhových 

dôchodkov, 26 sirotských výsluhových dôchodkov, 540 vdovských a vdoveckých výsluhových 

dôchodkov a 30 invalidných výsluhových dôchodkov. Uvedená valorizácia úhrnom predstavuje 

sumu 58 882,80 eur mesačne. 

 

Útvar posúdil splnenie podmienok nároku na 13. dôchodok podľa zákona č. 296/2020 Z. z. 

o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 13. dôchodok vyplatil vo výplatnom 

termíne dôchodku za mesiac december 2020 celkovo 523 poberateľom dôchodkových dávok 

vyplácaných zborom v celkovej sume 58 446,25 eur. 

 

K decembru 2020 bolo vyplácaných celkom 4 248 opakujúcich sa dávok výsluhového 

zabezpečenia a sociálneho poistenia celkom vo výške 2 973 742,62 eur, z toho bolo 3 570 

výsluhových dôchodkov v priemernej výške 756,- eur mesačne. 

 

Útvar vydal v roku 2020 celkom 4 561 rozhodnutí o dávkach výsluhového zabezpečenia 

a sociálneho poistenia. Zo všetkých vydaných rozhodnutí bolo 12 rozhodnutí napadnutých 

odvolaním. Odvolacím orgánom bolo desať rozhodnutí potvrdených, v dvoch prípadoch odvolací 

orgán vo veci nerozhodol. 
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Osobitný účet je zriadený na generálnom riaditeľstve, jeho správcom je útvar a slúži pre 

účely sociálneho zabezpečenia príslušníkov zboru. 

 

K 31. 12. 2020 boli príjmy osobitného účtu bez príspevku z rozpočtu zboru na krytie 

schodku osobitného účtu celkom v sume 41 465 339,78 eur (tabuľka č. 47). 

 

Najväčšiu časť príjmov osobitného účtu tvorili príjmy z odvodov poistného za príslušníkov 

zboru od príslušníkov zboru a služobných úradov na nemocenské zabezpečenie, úrazové 

zabezpečenie, výsluhové zabezpečenie, ktoré v sume 40 638 810,13 eur tvorili 98,01 % celkových 

príjmov osobitného účtu. 

 

Výdavky osobitného účtu boli čerpané v celkovom objeme 38 699 429,70 eur. 

 

Najväčšiu časť čerpania výdavkov osobitného účtu tvorili opakované dávky výsluhového 

zabezpečenia a sociálneho poistenia, ktoré v sume 35 492 742,34 eur tvorili 91,71 % celkových 

výdavkov osobitného účtu. 

 

Z dôvodu dostatku finančných prostriedkov na osobitnom účte nebolo potrebné v roku 

2020 poskytnúť príspevky na krytie schodku osobitného účtu z rozpočtu zboru. 

 

K 31. 12. 2020 bolo vyplatené odchodné 118 žiadateľom v celkovej sume 2 151 783,10 

eur. Úmrtné v roku 2020 vyplatené nebolo. 

 

Rekreácie podľa zákona o sociálnom zabezpečení a preventívne rehabilitácie podľa zákona 

o štátnej službe sa poskytovali v roku 2020 na základe Plánu akcií zboru na rok 2020, ktorý bol 

však mimoriadne prehodnotený vplyvom pandemickej situácie v súvislosti so šíriacim sa 

ochorením COVID-19 a v súvislosti s platnými protiepidemiologickými nariadeniami hlavného 

hygienika Slovenskej republiky. Rekreácie a preventívne rehabilitácie sa následne poskytovali od 

júna 2020 v súlade s Aktualizovaným Plánom akcií zboru na rok 2020. 

 

V rámci rekreačnej starostlivosti sa v roku 2020 zúčastnilo v Liečebno-rehabilitačnom 

stredisku zboru Kováčová (ďalej len „stredisko Kováčová“) a stredisku Omšenie celkom 2 228 

príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, výsluhových dôchodcov, ich rodinných príslušníkov 

a iných osôb (ďalej len „rekreant“). V stredisku Kováčová bolo 1 240 rekreantov, v stredisku 

Omšenie 988 rekreantov. Plánovaný rozsah rekreácií bol negatívne ovplyvnený pandemickou 

situáciou v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, a to znížením počtu plánovaných 

rekreácií. 

 

Zbor organizoval aj detské rekreácie v Školiacom stredisku zboru v Santovke. 

V mesiacoch júl a august 2020 sa realizovali štyri 12-dňové turnusy detských rekreácií. Spolu na 

detské rekreácie nastúpilo 157 účastníkov detských rekreácií. 

 

Okrem uvedených rekreácií sa realizovali na základe dohody o spolupráci uzatvorenej 

medzi generálnym riaditeľstvom a Väzenskou službou Českej republiky aj individuálne rekreácie 

v Českej republike, ktorých sa zúčastnilo 21 príslušníkov zboru, zamestnancov zboru a ich 

rodinných príslušníkov. 

 

Na úhradu celej rekreačnej starostlivosti v roku 2020 boli použité finančné prostriedky 

v celkovom objeme 132 346,60 eur (z osobitného účtu 124 124,97 eur a z rozpočtu zboru 8 221,63 

eur). 

 

Poskytovanie preventívnych rehabilitácií v podmienkach zboru sa realizovalo v strediskách 

Kováčová a Omšenie. Plánovaný rozsah preventívnych rehabilitácií bol negatívne ovplyvnený 
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pandemickou situáciou v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, a to znížením počtu 

turnusov a následne znížením aj počtu účastníkov preventívnych rehabilitácií. V priebehu roka 

2020 útvar zabezpečil poskytnutie preventívnych rehabilitácií pre 455 príslušníkov zboru, z toho 

formou aktívneho odpočinku pre 374 príslušníkov zboru (151 v stredisku Kováčová a 223 v 

stredisku Omšenie) a formou liečebno-preventívnej starostlivosti v stredisku Omšenie pre 81 

príslušníkov zboru. Formou výkonu prác čerpalo preventívnu rehabilitáciu 3 049 príslušníkov 

zboru. 

 

Útvar v spolupráci s odborom verejného obstarávania a riadenia projektov generálneho 

riaditeľstva v októbri roka 2019 ukončil verejné obstarávanie poskytovateľov kúpeľnej 

starostlivosti na rok 2020. Úspešným uchádzačom pre liečenie nervových chorôb a chorôb 

pohybového ústrojenstva sa stali Kúpele Vyšné Ružbachy, a. s. (ďalej len „Kúpele Vyšné 

Ružbachy“) a úspešným uchádzačom pre liečenie chorôb obehového ústrojenstva a chorôb 

z poruchy látkovej výmeny sa stal Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky Družba Bardejovské kúpele (ďalej len „KLÚ MV SR Družba“). 

 

Pred poskytnutím kúpeľnej starostlivosti v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a KLÚ MV SR 

Družba mali žiadatelia možnosť uprednostniť poskytnutie rekreácie v stredisku Omšenie. 

O rekreáciu prejavilo záujem 11 žiadateľov, z toho rekreáciu absolvovalo šesť žiadateľov. 

 

V priebehu roka 2020 absolvovalo kúpeľnú starostlivosť v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy 106 

osôb a v KLÚ MV SR Družba 17 osôb, t. j. spolu 123 osôb. 

 

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a v súvislosti s platnými 

protiepidemiologickými nariadeniami hlavného hygienika Slovenskej republiky Kúpele Vyšné 

Ružbachy neposkytovali kúpeľnú starostlivosť od 16. 03. 2020 do 03. 05. 2020 a KLÚ MV SR 

Družba od 16. 03. 2020 do 21. 06. 2020. Žiadateľom, ktorí mali plánovanú kúpeľnú starostlivosť 

v týchto termínoch, boli poskytnuté náhradné termíny. 

 

Okrem uvedených osôb 27 žiadateľom nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť na základe 

ich žiadosti o zrušenie poskytnutia kúpeľnej starostlivosti z rôznych dôvodov. Z osobitného účtu 

bolo v roku 2020 za kúpeľnú starostlivosť uhradené spolu 89 660,65 eur. 

 

Vzdelávanie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru 

 

V roku 2020 zabezpečoval Inštitút vzdelávania zboru (ďalej len „inštitút vzdelávania“) 

vzdelávanie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v súlade s Koncepciou vzdelávania 

a rozvoja pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011 – 2020 (ďalej len 

„koncepcia vzdelávania“), interným predpisom zboru o vzdelávaní príslušníkov zboru 

a zamestnancov zboru, Plánom akcií zboru na rok 2020 a požiadavkami organizačných zložiek 

zboru na zaradenie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru do všetkých vzdelávacích aktivít 

zboru. 

 

Vo vzdelávaní bola prioritná pozornosť venovaná odbornému vzdelávaniu príslušníkov 

zboru za účelom splnenia kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania podľa zákona o štátnej 

službe, základnému a špecializovanému odbornému vzdelávaniu, prehlbovaniu vzdelania formou 

vzdelávacích aktivít špecializačného vzdelávania príslušníkov zboru, odbornému vzdelávaniu 

zamestnancov zboru a iným vzdelávacím aktivitám v rámci celoživotného vzdelávania 

príslušníkov zboru a zamestnancov zboru. 

 

V nadväznosti na uvedené dokumenty a požiadavky ústavov bol spracovaný Plán 

vzdelávacích aktivít inštitútu vzdelávania na rok 2020 (ďalej len „plán“), na základe ktorého boli 

v roku 2020 zrealizované nasledovné vzdelávacie aktivity: 
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A. Odborné vzdelávanie príslušníkov zboru 

 

1. Základné odborné vzdelávanie (ďalej len „ZOV“) 

V roku 2020 sa uskutočnilo päť behov ZOV s celkovým počtom 295 frekventantov, t. j. 

v porovnaní s rokom 2019 o 62 frekventantov vyškolených viac, v porovnaní s plánom o 21 

frekventantov menej. Záverečnými skúškami bude 73. ZOV ukončené v dňoch 01. 02. – 04. 02. 

2021, t. j. v percentuálnom vyjadrení sú uvedené údaje ukončených ZOV s počtom 245 

frekventantov. 

V rámci vzdelávacieho procesu príslušníkov zboru realizovanom v ZOV sa frekventanti 

vzdelávajú nielen teoretickou formou v učebniach, ale aj praktickou činnosťou. Táto sa realizuje 

formou praktického vyučovania spravidla v streleckej učebni, počítačovej učebni, v telocvični 

ústavu Nitra, v okolitom teréne, na strelnici ústavu Leopoldov, v prípade potreby na inej strelnici 

po dohode s riaditeľom inštitútu vzdelávania, formou exkurzií v príslušných ústavoch. 

Vzdelávanie sa v inštitúte vzdelávania v roku 2020 realizovalo v štandardnom režime do 

09. 03. 2020, odkedy boli na základe prijatých opatrení v súvislosti s oficiálne potvrdenými 

prípadmi COVID-19 v Slovenskej republike s okamžitou platnosťou zrušené kurzy a vzdelávacie 

aktivity (základné odborné vzdelávanie, špecializované odborné vzdelávanie, špecializačné 

vzdelávanie). 

Keďže v tom čase práve prebiehalo 70. ZOV, táto vzdelávacia aktivita bola dočasne 

prerušená a frekventanti sa vrátili naspäť do materských ústavov, v ktorých pokračovali 

v praktickej príprave. Z dôvodu nepriaznivej situácie v pokračovaní vzdelávania dennou formou 

v inštitúte vzdelávania sa pristúpilo k alternatívnemu riešeniu vzdelávania, a to kombinovanou 

formou – individuálnou v kombinácii s konzultáciami formou videokonferenčných hovorov 

a praktickej prípravy v ústavoch. Táto forma sa využila na pokračovanie 70. základného 

odborného vzdelávania dňom 14. 04. 2020 s ukončením 29. 05. 2020. Následne sa súbežne začalo 

touto formou aj s realizáciou 71. ZOV so začiatkom 18. 05. 2020 a ukončením dňa 24. 07. 2020. 

Učebný plán ZOV tvorí osem predmetov – teoretické predmety (základy práva 

a organizácia zboru, penológia, služobná príprava), praktické predmety (nácvik použitia 

donucovacích prostriedkov, poradová príprava, zdravotná príprava, telesná príprava, strelecká 

príprava). Vyučovanie v 70. ZOV bolo prerušené po štyroch týždňoch, takže frekventanti získali 

aspoň základné informácie z jednotlivých oblastí služobných činností. Ďalší vzdelávací proces sa 

rozdelil na teoretickú a praktickú prípravu. 

Teoretická príprava spočívala v individuálnej príprave frekventantov v ústavoch. Na každý 

týždeň inštitút vzdelávania určil okruh tém z teoretických predmetov, ku ktorým lektori inštitútu 

vzdelávania spracovávali podklady a tieto boli zasielané do jednotlivých ústavov k distribúcii pre 

frekventantov. K témam boli jedenkrát do týždňa realizované konzultácie formou 

videokonferenčných hovorov prostredníctvom platformy Webex v rozsahu 120 minút. Po 

predchádzajúcom individuálnom preštudovaní zaslaných materiálov mali frekventanti možnosť 

prekonzultovať, čomu neporozumeli, resp. lektori im bližšie vysvetlili niektoré problémové 

otázky. S cieľom získania spätnej väzby zvládnutia učiva počas individuálnej prípravy 

frekventanti absolvovali počas 70. ZOV jedenkrát za dva týždne test písomnou formou. V 71. 

ZOV boli testy zaradené dvakrát počas realizácie vzdelávania. 

Praktická príprava frekventantov z tém praktických predmetov sa realizovala v ústavoch 

pod dohľadom určeného príslušníka ústavu. Inštitút vzdelávania za týmto účelom poskytoval 

ústavom relevantné podklady (metodické materiály, videá). Záverečné preskúšanie z praktických 

predmetov (strelecká príprava, poradová príprava, nácvik použitia donucovacích prostriedkov) sa 

zrealizovalo na strelnici ústavu Leopoldov, kde boli vysielaní frekventanti v zmysle spracovaného 

časového harmonogramu v menších skupinách tak, aby boli dodržané protiepidemiologické 

opatrenia. Frekventanti boli rozdelení na tri skupiny, čiže skúšky boli vykonané na troch 

stanovištiach. Zo zdravotnej prípravy boli frekventanti preskúšaní formou testu v ústavoch 

a vyhodnotenie testov bolo zaslané inštitútu vzdelávania. K hodnoteniu z telesnej prípravy sa 

využili za tejto situácie výsledky z prijímacieho konania. 
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Záverečné skúšky z teoretických predmetov 70. ZOV boli vykonané regionálne v siedmich 

skupinách v určených služobných úradoch. V každej skúšobnej komisii bol zastúpený lektor 

inštitútu vzdelávania, ktorý bol členom skúšobnej komisie a administratívne zabezpečil podklady 

k vykonaniu skúšok. 

Na základe skúseností získaných počas realizácie 70. ZOV sa 71. ZOV čiastočne 

inovovalo v realizácii predovšetkým praktickej prípravy frekventantov. Pribudli dve praktické 

zamestnania na strelnici ústavu Leopoldov, v rámci ktorých boli vykonané ostré školné streľby 

a konzultácie k praktickým témam z nácviku použitia donucovacích prostriedkov a poradovej 

prípravy. Priebežne počas vzdelávania boli lektori-inštruktori v kontakte s inštruktormi streleckej 

a odbornej prípravy v ústavoch aj formou telefonickej a e-mailovej komunikácie. Aj týmto 

spôsobom im boli odovzdávané inštrukcie a zasielané metodické postupy, obsahové zameranie, 

ako pripravovať frekventantov za účelom zabezpečenia jednotnej prípravy. 

S cieľom zintenzívnenia praktickej prípravy bol spracovaný harmonogram výjazdov 

lektorov-inštruktorov inštitútu vzdelávania do spádových ústavov, kde bola realizovaná praktická 

príprava pod ich vedením z predmetov strelecká príprava, poradová príprava a nácvik použitia 

donucovacích prostriedkov. 

Po skúsenostiach získaných z predchádzajúcich vzdelávacích aktivít 72. ZOV bolo taktiež 

inovované. Frekventanti boli rozdelení do štyroch študijných skupín, pričom každá mala 

absolvovať vyučovanie teoretických predmetov formou dvoch týždňových sústredení prezenčnou 

formou, t. j. v inštitúte vzdelávania (jedno sústredenie sa realizovalo z dôvodu rekonštrukčných 

prác v ústave Nitra-Chrenová). Z dôvodu karanténnych opatrení (pozitívne ochorenie na COVID-

19 u frekventanta) boli vykonané zmeny v teoretickom vyučovaní – 3. a 4. študijná skupina – 

vyučovanie druhého sústredenia prostredníctvom Webexu. Vyučovanie externých lektorov sa 

realizovalo prostredníctvom Webexu. Frekventanti boli jedenkrát elektronicky testovaní v polovici 

realizácie vzdelávania a následne boli k testom konzultácie cez Webex, ktoré zabezpečovali 

lektori inštitútu vzdelávania. Vyučovanie praktických predmetov bolo realizované formou dvoch 

dvojdňových sústredení v spádových ústavoch, lektorsky ich zabezpečovali lektori-inštruktori 

inštitútu vzdelávania. Ostré školné streľby boli realizované na strelnici ústavu Leopoldov, 

personálne boli zabezpečované lektormi-inštruktormi inštitútu vzdelávania za spolupráce 

externých inštruktorov streleckej prípravy z vybraných ústavov. Záverečné preskúšanie 

z praktických predmetov bolo taktiež vykonané na strelnici ústavu Leopoldov podľa jednotlivých 

študijných skupín. Preskúšanie zo zdravotnej prípravy sa realizovalo formou testov v jednotlivých 

ústavoch. Hodnotenie z telesnej prípravy vychádzalo z bodového hodnotenia frekventantov 

v rámci prijímacieho konania. Záverečné preskúšanie z teoretických predmetov sa realizovalo 

regionálne podľa študijných skupín, pričom v každej skúšobnej komisii bol zastúpený 

lektor/lektor-inštruktor inštitútu vzdelávania. 

Realizácia 73. ZOV bola obdobná ako 72. ZOV s určitými úpravami – z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení vyučovanie teoretických predmetov sa realizovalo formou 

Webexu počas celej 73. ZOV a vyučovanie praktických predmetov bolo realizované formou 

jednodňových praktických zamestnaní v spádových ústavoch. 

 

2. Špecializované odborné vzdelávanie (ďalej len „ŠOV“) 

V roku 2020 sa uskutočnilo sedem behov ŠOV s celkovým počtom 163 frekventantov, t. j. 

o 27 frekventantov menej ako v roku 2019, v porovnaní s plánom o 27 frekventantov menej. 

Z dôvodu realizácie protiepidemiologických opatrení súvisiacich so šírením COVID-19 

boli posledné tri behy ŠOV realizované v Školiacom stredisku zboru Santovka v skrátenom 

režime, t. j. namiesto dvoch týždňov trvala ŠOV jeden týždeň. V rámci učebného plánu boli 

zachované všetky témy okrem témy Komunikácia v stresových a záťažových situáciách a dotácia 

vyučovacích hodín bola skrátená zo 45 minút na 30 minút. Vyučovanie zabezpečovali lektori 

inštitútu vzdelávania prezenčnou formou, vyučovanie externými lektormi bolo realizované cez 

Webex. 
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B. Špecializačné vzdelávanie príslušníkov zboru 

 

Špecializačné vzdelávanie bolo určené na prehlbovanie kvalifikácie prostredníctvom 

systematického odborného vzdelávania príslušníka zboru. Účelom špecializačného vzdelávania 

bolo priebežné udržiavanie, obnovovanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí, zručností, 

schopností a návykov potrebných na výkon štátnej služby. 

V roku 2020 boli nasledovné aktivity v rámci špecializačného vzdelávania: 

 

1. Odborný kurz justičnej stráže 

V roku 2020 nebol realizovaný žiadny beh odborného kurzu justičnej stráže. Pôvodne 

plánovaný jeden beh v termíne od 23. 03. 2020 do 08. 04. 2020 bol zrušený z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení. 

 

2. Odborný kurz psovoda 

V roku 2020 nebol realizovaný žiadny beh odborného kurzu psovoda. 

 

3. Odborný kurz psovoda špecialistu 

V roku 2020 boli realizované dva behy odborného kurzu psovoda špecialistu s piatimi 

frekventantmi, čo je v porovnaní s rokom 2019 o jedného frekventanta menej. 

 

4. Odborný kurz vedúcich zmien 

V roku 2020 boli realizované dva behy odborného kurzu vedúcich zmien s celkovým 

počtom 37 frekventantov, t. j. o 14 frekventantov viac ako v roku 2019, v porovnaní s plánom o 11 

frekventantov menej. 

 

5. Odborný kurz referentov režimu 

V roku 2020 bol realizovaný jeden beh odborného kurzu referentov režimu s celkovým 

počtom 19 frekventantov, t. j. v porovnaní s rokom 2019 o 42 frekventantov menej, v porovnaní 

s plánom o 53 frekventantov menej. 

 

6. Sociálno-psychologický výcvik I 

V roku 2020 nebol realizovaný žiadny beh. Pôvodne plánované dva behy boli zrušené 

z dôvodu protiepidemiologických opatrení. 

 

7. Sociálno-psychologický výcvik II 

V roku 2020 nebol realizovaný žiadny beh. Pôvodne plánované dva behy boli zrušené 

z dôvodu protiepidemiologických opatrení. 

 

V rámci špecializačného vzdelávania v roku 2020 inštitút vzdelávania vyškolil spolu 61 

frekventantov, čo je v porovnaní s rokom 2019 menej o 141 frekventantov. 

 

C. Odborné vzdelávanie zamestnancov zboru 

V roku 2020 nebol realizovaný žiadny beh odborného vzdelávania zamestnancov zboru. 

Pôvodne plánované dva behy odborného vzdelávania zamestnancov zboru boli zrušené z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení. 

 

Celkovo bolo inštitútom vzdelávania v roku 2020 vyškolených 519 príslušníkov zboru 

a zamestnancov zboru (tabuľka č. 48 a graf k tabuľke č. 48), v porovnaní s rokom 2019 o 142 

frekventantov vyškolených menej. Z celkového počtu 519 vyškolených príslušníkov zboru 

a zamestnancov zboru 57 % absolvovalo základné odborné vzdelávanie, 31 % špecializované 

odborné vzdelávanie príslušníkov zboru, 12 % špecializačné vzdelávanie a 0 % odborné 

vzdelávanie zamestnancov zboru. Podobne, ako v predchádzajúcich rokoch, hlavným cieľom 

vzdelávania v roku 2020 bolo vyškolenie novoprijatých príslušníkov zboru a splnenie zákonom 
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stanovenej kvalifikačnej požiadavky odborného vzdelania, t. j. ZOV a ŠOV. Celkovo bolo v ZOV 

a ŠOV vyškolených 458 frekventantov, v porovnaní s rokom 2019 o 35 frekventantov menej. 

 

Inštitút vzdelávania v roku 2020 zrealizoval vzdelávacie aktivity v zmysle pôvodného 

plánu do 09. 03. 2020. Realizáciu ďalších vzdelávacích aktivít ovplyvnili protiepidemiologické 

opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu. V druhom polroku 2020 bol plán vzdelávacích aktivít 

aktualizovaný, pričom sa realizovali len vzdelávacie aktivity zamerané na splnenie zákonom 

stanovenej kvalifikačnej požiadavky policajného vzdelania, t. j. ZOV a ŠOV. Inštitút vzdelávania 

sa priebežne snažil reagovať na vyvíjajúci sa priebeh epidemiologických opatrení a v zmysle nich 

reagoval na úpravu vzdelávacieho procesu s cieľom vyškoliť čo najväčší počet príslušníkov zboru 

tak, aby mohol byť zabezpečený výkon štátnej služby v organizačných zložkách zboru. 

 

Duchovná služba 

 

A. Katolícka duchovná služba 

 

Katolícka duchovná služba (ďalej len „duchovná služba“) plnila v roku 2020 v zbore úlohy 

vyplývajúce zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe 

katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (ďalej len 

„OS a OZ SR“), zákona o výkone väzby a zákona o výkone trestu. Duchovnú službu poskytovali 

vo všetkých ústavoch zboru väzenskí dekani, väzenskí kapláni a väzenský diakon (ďalej len 

„väzenskí duchovní“). V roku 2020 došlo k niekoľkým personálnym zmenám v rámci obsadenosti 

jednotlivých ústavov. Dňa 31. 03. 2020 ukončil služobný pomer a zároveň aj poskytovanie 

duchovnej služby v zbore väzenský dekan z ústavu Košice-Šaca. Od 01. 04. 2020 bol preložený na 

jeho miesto väzenský kaplán z ústavu Prešov. Na miesto väzenského kaplána v ústave Prešov bol 

preložený zástupca biskupského vikára, ktorý pôsobil na generálnom riaditeľstve. Miesto zástupcu 

biskupského vikára je od 01. 04. 2020 neobsadené. 

 

Dňa 31. 12. 2020 ukončil služobný pomer a poskytovanie katolíckej duchovnej služby 

v zbore biskupský vikár, ktorý bol zároveň aj generálnym vikárom OS a OZ SR. 

 

Duchovná služba pre obvinených a odsúdených v podmienkach zboru bola v roku 2020 

poskytovaná individuálnou alebo skupinovou formou podľa epidemiologickej situácie v súvislosti 

s pandémiou COVID-19. Práve pandemická situácia a s ňou súvisiace opatrenia zásadným 

spôsobom zasiahli do obvyklých aktivít väzenských duchovných, ktorí sa snažili pri rešpektovaní 

nariadení vlády a pandemickej komisie hľadať formy, ako poskytnúť svoju službu najmä tým, 

ktorí spomínané obdobie prežívali s veľkými ťažkosťami. Prioritou duchovnej služby bol v tomto 

období individuálny prístup k obvineným a odsúdeným. Konali sa pravidelné aktivity pre 

obvinených a odsúdených, ako je slávenie svätej omše, katechéza a pobožnosti, ak to bolo 

z hľadiska protiepidemiologických opatrení možné. 

 

V nezmenenej forme prebiehala spolupráca s Katolíckou charitou OS a OZ SR. Pomoc sa 

týkala zabezpečenia vhodného oblečenia pre prepustených z výkonu väzby a výkonu trestu, ale 

taktiež spolupráce pri hľadaní ubytovania a zamestnania. 

 

Katolícka duchovná služba sa konala aj pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru a ich 

rodinných príslušníkov vysluhovaním sviatostí a svätenín, dominantu však tvorili osobné 

rozhovory, ktoré v náročnom období pomáhali redukovať stres a napätie zo zvýšených nárokov na 

psychickú odolnosť. V súvislosti s pandemickými obmedzeniami boli zrušené pre príslušníkov 

zboru a zamestnancov zboru každoročné zahraničné aktivity Ordinariátu OS a OZ SR do Lúrd 

a Ríma a tuzemská púť do Levoče. 
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B. Ekumenická pastoračná služba 

 

Hlavným poslaním Úradu ekumenickej pastoračnej služby (ďalej len „EPS“) v zbore je 

napĺňať Dohodu č. 270/2005 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami 

a náboženskými spoločnosťami v OS a OZ SR. V podmienkach zboru duchovní EPS v spolupráci 

s cirkvami, náboženskými spoločnosťami a združeniami organizačne zabezpečujú prístup 

k pastoračnej duchovnej službe a duchovnej literatúre. 

 

V roku 2020 sa z dôvodu pandémie v jednotlivých ústavoch prijímali opatrenia, ktoré mali 

za cieľ zabránenie šíreniu vírusu. Boli pozastavené vycestovania do iných ústavov, nebolo možné 

organizovať hromadné aktivity a situácia neumožňovala spoluprácu s cirkvami na pravidelnej 

báze. Zvýšil sa však počet duchovných aktivít v ústavoch, kde pôsobia väzenskí pastori EPS. 

Priebežne sa duchovní snažia vytvárať dobrú spoluprácu, čo sa prejavuje zvýšeným záujmom 

o duchovné služby v podmienkach zboru. 

 

Napriek niektorým obmedzeniam v roku 2020 bolo umožnené väzneným jednotlivcom 

alebo skupinám zúčastňovať sa duchovných služieb formou bohoslužieb, biblických vzdelávaní, 

osobných rozhovorov a podnetov v pastorácii. Duchovní EPS boli nápomocní pri organizovaní 

kresťanských koncertov, vzdelávacích programov, kultúrno-osvetovej činnosti a pri 

zabezpečovaní korešpondenčnej služby v zbore. Obstarávali duchovnú literatúru, Biblie – Nové 

zmluvy, filmy a ďalšie vzdelávacie materiály. Podľa možností pôsobili medzi príslušníkmi zboru 

a zamestnancami zboru formou individuálnych pastoračných rozhovorov, pri spoločenských 

stretnutiach a vo voľnom čase. Keďže v ústavoch pôsobia duchovní z viacerých kresťanských 

cirkví, pastoračná služba má evanjelizačný – misijný a ekumenický charakter. Primerane sa 

venujú taktiež postpenitenciárnej starostlivosti. 

 

Dňa 05. 02. 2020 sa v chráme Evanjelickej cirkvi a. v. v Košeci uskutočnila Inštalácia 

duchovného EPS pre službu v ústave Ilava. Generálny duchovný Ústredia EPS v OS a OZ SR po 

svojom nástupe do úradu v máji 2020 postupne navštívil generálne riaditeľstvo a ústavy Košice, 

Ilava, Nitra a Ružomberok. 

 

Podľa štruktúry prerozdelenia ústavov zboru v roku 2020 v zbore pôsobili piati väzenskí 

duchovní. Uskutočnili celkom 1 123 spoločných bohoslužobných a biblických vzdelávacích 

stretnutí pre 5 008 klientov a 1 978 individuálnych pastoračných stretnutí pre 3 438 klientov. 

Spolu vykonali 3 101 duchovných aktivít pre 8 446 klientov (tabuľka č. 49). 
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Organizácia zboru, riadenie, administratívna činnosť a medzinárodná 

spolupráca 

 

Počet zahraničných služobných ciest v roku 2020 

Tabuľka č. 1 

Prehľad zahraničných služobných ciest 

podľa účelu 

Česká 

republika 
Poľsko Maďarsko 

Ostatné 

štáty 

Medzinárodné pracovné stretnutia, 

semináre, konferencie, školenia a študijné 

pobyty 

3 - 1 - 

Dohody generálneho riaditeľstva 

o vzájomnej spolupráci 
- - - - 

Dohody ústavov o vzájomnej spolupráci - - - - 

Športové podujatia - - - - 

 

Počet obvinených a odsúdených 

Tabuľka č. 2 

Vývoj počtu 

obvinených 

a odsúdených 

Obvinení Odsúdení Spolu 

počet 

k 31. 12. 

Ø 

počet 

počet 

k 31. 12. 

Ø 

počet 

počet 

k 31. 12. 

Ø 

počet 

2017 1 516 1 489 8 512 8 781 10 028 10 270 

2018 1 579 1 610 8 715 8 737 10 294 10 347 

2019 1 631 1 544 8 924 9 014 10 555 10 558 

2020 1 657 1 640 8 862 8 964 10 519 10 604 

 

Graf k tabuľke č. 2 

 



 

49 

Zloženie počtu odsúdených podľa stupňov stráženia k 31. 12. 

Tabuľka č. 3 

Rok 

Mladiství 
Minimálny stupeň 

stráženia 

Stredný stupeň 

stráženia 

Maximálny stupeň 

stráženia 

muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu muži ženy spolu 

2017 47 0 47 3 852 428 4 280 3 398 181 3 579 585 21 606 

2018 55 0 55 3 856 450 4 306 3 532 204 3 736 599 19 618 

2019 45 0 45 3 942 473 4 415 3 654 209 3 863 580 21 601 

2020 41 0 41 3 905 422 4 327 3 635 217 3 852 623 19 642 

 

 

 

 

 

Graf k tabuľke č. 3 
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Počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31. 12. 

 

Tabuľka č. 4 

Rok Obvinení Odsúdení Spolu 

2017 77 142 219 

2018 79 130 209 

2019 135 121 256 

2020 72 147 219 

 

 

 

 

 

Graf k tabuľke č. 4 
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Počet obvinených a odsúdených cudzincov na území SR k 31. 12. 2020 

 

Tabuľka č. 5 

Štát 
Obvinení Odsúdení 

Spolu 
muži ženy spolu muži ženy spolu 

Alžírsko 0 0 0 1 0 1 1 

Arménsko 1 0 1 0 0 0 1 

Bielorusko 2 0 2 0 0 0 2 

Bosna a Hercegovina 1 0 1 3 0 3 4 

Bulharsko 1 0 1 4 1 5 6 

Česká republika 11 3 14 24 8 32 46 

Francúzsko 0 0 0 1 0 1 1 

Grécko 0 0 0 2 0 2 2 

Holandsko 4 0 4 1 0 1 5 

Chorvátsko  1 0 1 3 0 3 4 

India 1 0 1 0 0 0 1 

Irak 0 0 0 2 0 2 2 

Irán 1 0 1 0 0 0 1 

Kamerun 0 0 0 1 0 1 1 

Kanada 0 0 0 1 0 1 1 

Kosovo 1 0 1 1 0 1 2 

Litva 0 0 0 2 0 2 2 

Lotyšsko 1 0 1 0 0 0 1 

Macedónsko 0 0 0 8 0 8 8 

Maďarsko 2 0 2 6 0 6 8 

Maroko 0 0 0 1 0 1 1 

Nemecko 1 0 1 1 0 1 2 

Nigéria 1 0 1 5 0 5 6 

Pakistan 0 0 0 2 0 2 2 

Palestína 1 0 1 0 0 0 1 

Poľsko 3 1 4 3 0 3 7 

Rakúsko 1 0 1 0 0 0 1 

Rumunsko 8 0 8 17 0 17 25 

Rusko 1 0 1 0 0 0 1 

Slovinsko 1 0 1 0 0 0 1 

Spojené kráľovstvo 1 0 1 0 0 0 1 

Spojené štáty americké 0 0 0 1 0 1 1 

Srbsko 6 0 6 14 0 14 20 

Sýria 3 0 3 3 0 3 6 

Švédsko 0 0 0 1 0 1 1 

Taliansko 0 0 0 1 0 1 1 

Tunisko 0 0 0 1 0 1 1 

Turecko 1 0 1 3 0 3 4 

Ukrajina 11 1 12 18 0 18 30 

Vietnam 1 0 1 7 0 7 8 

Spolu 67 5 72 138 9 147 219 
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Počet odsúdených, ktorí nastúpili do výkonu trestu z väzby a občianskeho života 

Tabuľka č. 6 

Nástup trestu 

v roku 
2017 2018 2019 2020 

  počet % počet % počet % počet % 

Nástup (prevod) 

z väzby 
1 863 34,3 1 861 34,8 1 837 34,9 1 862 38,1 

Nástup 

z občianskeho 

života sám 

1 658 30,5 1 631 30,5 1 600 30,4 1 337 27,4 

Nástup 

z občianskeho 

života dodaním 

1 912 35,2 1 852 34,7 1 833 34,8 1 684 34,5 

Spolu 5 433 100 5 344 100 5 270 100 4 883 100 

 

 

Graf k tabuľke č. 6 
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Zloženie počtu odsúdených podľa veku 

Tabuľka č. 7 

Stav k 31. 12. 
Do 18 

rokov 

Do 21 

rokov 

Do 25 

rokov 

Do 30 

rokov 

Do 45 

rokov 

Do 60 

ženy do 

65 muži 

Nad 60 

ženy nad 

65 muži 

2017 
muži 28 330 830 1 330 3 545 1 708 111 

ženy 0 7 29 82 329 165 18 

2018 
muži 40 297 762 1 313 3 749 1 776 105 

ženy 0 13 33 104 322 187 14 

2019 
muži 23 273 724 1 214 3 922 1 950 115 
ženy 0 10 43 90 360 175 25 

2020 
muži 24 248 709 1 258 3 912 1 911 142 
ženy 0 9 41 77 349 160 22 

 

 

Graf 1 k tabuľke č. 7 

 
 

Graf 2 k tabuľke č. 7 
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Zloženie odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody 

a podľa jednotlivých stupňov stráženia 

Tabuľka č. 8 

Stav k 31. 12. 2017 2018 2019 2020 

Mladiství 

  do 6 mes. 7 5 2 6 

  do 1 roka 5 3 6 8 

  do 2 rokov 15 24 11 7 

  do 3 rokov 11 11 16 12 

  do 5 rokov 6 9 9 7 

  do 10 rokov 3 3 1 1 

  do 15 rokov 0 0 0 0 

Minimálny 

stupeň 

stráženia 

  do 6 mes. 406 371 252 312 

  do 1 roka 575 488 403 491 

  do 2 rokov 623 645 646 610 

  do 3 rokov 512 512 593 550 

  do 5 rokov 912 932 1 052 949 

  do 10 rokov 1 038 1 130 1 224 1 183 

  do 15 rokov 189 196 207 190 

  do 25 rokov 25 32 38 42 

Stredný 

stupeň 

stráženia 

  do 6 mes. 213 207 215 158 

  do 1 roka 485 517 508 432 

  do 2 rokov 671 649 695 638 

  do 3 rokov 506 548 558 523 

  do 5 rokov 550 550 524 577 

  do 10 rokov 825 896 990 1 086 

  do 15 rokov 233 254 252 297 

  do 25 rokov 96 115 121 141 

Maximálny 

stupeň 

stráženia 

  do 6 mes. 0 2 3 0 

  do 1 roka 3 3 2 1 

  do 2 rokov 26 17 17 2 

  do 3 rokov 33 14 19 9 

  do 5 rokov 37 28 35 27 

  do 10 rokov 108 97 107 114 

  do 15 rokov 120 145 128 143 

  do 25 rokov 232 257 234 289 

  doživotie 47 55 56 57 

Spolu 8 512 8 715 8 924 8 862   
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Graf k tabuľke č. 8 
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Zloženie odsúdených podľa vzdelania 

Tabuľka č. 9 

Stav k 31. 12. 2017 2018 2019 2020 

Negramotní 

mladiství 1 1 2 0 

minimálny st. stráženia 82 74 114 82 

stredný st. stráženia 73 126 95 87 

maximálny st. stráženia 11 14 17 18 

muži 132 174 198 160 

ženy 35 41 30 27 

spolu 167 215 228 187 

% 2,0 2,5 2,6 2,1 

Neúplné 

základné 

vzdelanie 

mladiství 8 15 11 11 

minimálny st. stráženia 351 306 302 364 

stredný st. stráženia 259 262 296 249 

maximálny st. stráženia 61 46 49 52 

muži 622 576 603 617 

ženy 57 53 55 59 

spolu 679 629 658 676 

% 8,0 7,2 7,4 7,6 

Základné 

vzdelanie 

mladiství 36 37 32 30 

minimálny st. stráženia 1 456 1 449 1 577 1 453 

stredný st. stráženia 1 557 1 572 1 640 1 714 

maximálny st. stráženia 218 228 201 218 

muži 2 979 2 990 3 109 3 109 

ženy 288 296 341 306 

spolu 3 267 3 286 3 450 3 415 

% 38,4 37,7 38,7 38,5 

Stredoškolské 

vzdelanie 

mladiství 1 2 0 0 

minimálny st. stráženia 1 547 1 640 1 764 1 471 

stredný st. stráženia 1 320 1 370 1 407 1 341 

maximálny st. stráženia 228 248 236 249 

muži 2 955 3 102 3 252 2 925 

ženy 141 158 155 136 

spolu 3 096 3 260 3 407 3 061 

% 36,4 37,4 38,2 34,5 

Úplné 

stredoškolské 

vzdelanie 

mladiství 1 0 0 0 

minimálny st. stráženia 720 711 526 791 

stredný st. stráženia 337 377 397 431 

maximálny st. stráženia 81 74 90 98 

muži 1043 1062 913 1 216 

ženy 96 100 100 104 

spolu 1 139 1 062 1 013 1 320 

% 13,4 12,2 11,9 14,9 

Vysokoškolské 

vzdelanie 

mladiství 0 0 0 0 

minimálny st. stráženia 124 126 132 166 

stredný st. stráženia 33 29 28 30 

maximálny st. stráženia 7 8 8 7 

muži 151 138 146 177 

ženy 13 25 22 26 

spolu 164 163 168 203 

% 1,9 1,9 1,9 2,3 

Spolu 

mladiství 47 55 45 41 

minimálny st. stráženia 4 280 4 306 4 415 4 327 

stredný st. stráženia 3 579 3 736 3 863 3 852 

maximálny st. stráženia 606 618 601 642 

muži 7 882 8 042 8 221 8 204 

ženy 630 673 703 658 

spolu 8 512 8 715 8 924 8 862 

% 100 100 100 100 
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Graf 1 k tabuľke č. 9 

 

 

 

 

 

Graf 2 k tabuľke č. 9 
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Zloženie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie 

Tabuľka č. 10 

Stav k 31. 12. 2017 2018 2019 2020 

S pracovnou 

kvalifikáciou 

mladiství 2 10 0 0 

minimálny st. stráženia 2 382 2 427 2 409 2 178 

stredný st. stráženia 1 570 1 746 1 804 1 723 

maximálny st. stráženia 285 321 326 316 

muži 3 979 4 206 4 266 3 942 

ženy 260 298 273 275 

spolu 4 239 4 504 4 539 4 217 

% 49,8 51,7 50,9 47,6 

Bez pracovnej 

kvalifikácie 

mladiství 45 45 45 41 

minimálny st. stráženia 1 898 1 879 2 006 2 149 

stredný st. stráženia 2 009 1 990 2 059 2 129 

maximálny st. stráženia 321 297 275 326 

muži 3 903 3 836 3 955 4 262 

ženy 370 375 430 383 

spolu 4 273 4 211 4 385 4 645 

% 50,2 48,3 49,1 52,4 

Spolu 

mladiství 47 55 45 41 

minimálny st. stráženia 4 280 4 306 4 415 4 327 

stredný st. stráženia 3 579 3 736 3 863 3 852 

maximálny st. stráženia 606 618 601 642 

muži 7 882 8 042 8 221 8 204 

ženy 630 673 703 658 

spolu 8 512 8 715 8 924 8 862 

% 100 100 100 100 

 

 

Graf k tabuľke č. 10 
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Prehľad sťažností obvinených a odsúdených 

Tabuľka č. 11 

Rok 

Sťažnosti 

opodstatnené neopodstatnené spolu 

počet % počet % počet % 

2016 0 0 362 100 362 100 

2017 2 0,33 605 99,67 607 100 

2018 0 0 440 100 440 100 

2019 0 0 394 100 394 100 

2020 1 0,26 381 99,74 382 100 

 

 

Prehľad počtu sťažností smerujúcich proti jednotlivým organizačným zložkám zboru 

Tabuľka č. 12 

Organizačná zložka 
2016 2017 2018 2019 2020 

O N O N O N O N O N 

GR ZVJS 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

Banská Bystrica 0 16 0 32 0 17 0 13 0 12 

Banská Bystrica-Kráľová 0 15 1 50 0 10 0 2 0 8 

Bratislava 0 31 1 67 0 32 0 51 0 28 

Dubnica nad Váhom 0 12 0 12 0 13 0 21 0 16 

Hrnčiarovce nad Parnou 0 37 0 59 0 40 0 23 0 26 

Ilava 0 97 0 121 0 116 0 106 0 94 

Košice 0 17 0 32 0 48 0 7 0 18 

Košice-Šaca 0 7 0 15 0 9 0 20 0 15 

Leopoldov 0 61 0 75 0 70 0 47 0 87 

Levoča 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Nitra 0 3 0 10 0 5 0 6 0 3 

Nitra-Chrenová 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 

Prešov 0 5 0 15 0 10 0 10 0 9 

Ružomberok 0 23 0 71 0 18 0 25 0 16 

Sučany 0 5 0 2 0 14 0 15 0 3 

Trenčín 0 12 0 20 0 10 0 6 1 16 

Želiezovce 0 9 0 15 0 16 0 38 0 25 

Žilina 0 9 0 6 0 6 0 3 0 6 

Spolu 0 362 2 605 0 440 0 394 1 381 

 
Vysvetlivky: 

O – opodstatnené sťažnosti, N – neopodstatnené sťažnosti. Sumárny počet je v niektorých rokoch vyšší ako celkový 

počet evidovaných sťažností z dôvodu, že niektoré sťažnosti smerovali súčasne voči viacerým ústavom. 
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Prehľad počtu sťažností podľa vecného zamerania 

Tabuľka č. 13 

Vecné zameranie 
2016 2017 2018 2019 2020 

O N O N O N O N O N 

Nevybavenie žiadosti 0 0 0 13 0 15 0 14 0 0 

Osobné veci, strata, odobratie 0 0 0 21 0 6 0 5 0 0 

Pracovná odmena 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 

Finančné náležitosti 0 14 0 14 0 14 0 13 0 11 

Hygiena 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Duchovná starostlivosť 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Telefonovanie 0 0 0 7 0 10 0 9 0 6 

Pracovné zaradenie a pracovné 

podmienky 
0 1 0 11 0 11 0 10 0 0 

Stravovanie 0 24 0 35 0 38 0 34 0 25 

Balíky 0 1 0 2 0 3 0 3 0 0 

Návštevy 0 13 0 17 0 11 0 10 0 5 

Neobjektívny posudok 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korešpondencia 0 15 0 27 0 18 0 16 0 22 

Prehliadky 0 0 0 4 0 8 0 7 0 0 

Premiestnenie, umiestnenie 0 8 0 23 0 11 0 10 0 0 

Podmienky VV a VT 0 38 0 80 0 47 0 42 0 96 

Nákupy 0 2 0 5 0 2 0 2 0 5 

Postup príslušníkov zboru 0 141 2 326 0 238 0 212 1 202 

Iné hľadisko 0 89 0 13 0 7 0 6 0 8 

Spolu 0 362 2 605 0 440 0 394 1 381 

 
Vysvetlivky: 

O – opodstatnené sťažnosti, N – neopodstatnené sťažnosti. 

 

 

Prehľad počtu sťažností podľa osoby sťažovateľa 

Tabuľka č. 14 

Sťažnosť 

podali 

Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

sť. 
celkom 

sť. 
opods. 

sť. 
celkom 

sť. 
opods. 

sť. 
celkom 

sť. 
opods. 

sť. 
celkom 

sť. 
opods. 

sť. 
celkom 

sť. 
opods. 

Príslušníci 21 2 2 0 4 0 3 0 5 0 

Občania 19 0 17 0 35 0 20 0 19 0 

Obvinení 35 0 54 0 36 0 49 0 35 0 

Odsúdení 327 0 553 2 404 0 345 0 346 1 

Spolu 402 2 626 2 479 0 417 0 405 1 
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Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými 
 

Priemerný počet obvinených a odsúdených v roku 2020 

Tabuľka č. 15 

Organizačná zložka Priemerný počet  

 obvinení odsúdení spolu 

Banská Bystrica 213 163 376 

Banská Bystrica-Kráľová 0 737 737  

OO Kováčová 0 15 15  

Bratislava 207 310 517 

OO Bratislava 0 99 99 

Dubnica nad Váhom 0 660 660 

Hrnčiarovce nad Parnou 0 1246 1246  

Ilava 197 600 797 

Košice 258 451 709 

Košice-Šaca 0 776 776 

Leopoldov 240 961 1201 

Levoča 0 103 103 

Nitra 189 183 372 

Nitra-Chrenová 0 330 330 

Prešov 156 50 206 

OO Prešov 0 69 69 

OVT Sabinov 0 365 365 

Ružomberok 0 357 357 

Sučany 0 433 433 

Trenčín 0 80 80 

Trenčín - nemocnica 21 72 93 

OO Opatovce 0 41 41 

OO Omšenie 0 8 8 

Želiezovce 0 719 719 

OO Sabová 0 42 42 

Žilina 159 94 253 

Spolu 1 640 8 964 10 604 
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Počet väznených osôb zaradených vo všeobecnom systéme vzdelávania v roku 2020 

Tabuľka č. 16 

  
Obvinení Odsúdení 

Spolu 
dospelí mladiství dospelí mladiství 

Základné vzdelávanie 0 32 11 9 52 

S
tr

ed
o

šk
o
ls

k
é 

v
zd

el
áv

an
ie

 

odborné učilište 0 5 0 15 20 

stredná odborná škola 

(2-ročná) 
0 4 117 7 128 

stredná odborná škola 

(3-ročná) 
0 1 294 2 297 

gymnázium 0 0 45 0 45 

stredná odborná škola 

(4-ročná a 5-ročná) 
1 0 29 0 30 

Vyššie odborné vzdelávanie 0 0 0 0 0 

Vysokoškolské vzdelávanie 0 0 0 0 0 

Spolu 572 

 

 

Počet väznených osôb zaradených do celoživotného vzdelávania (rekvalifikačné kurzy) 

v roku 2020 

Tabuľka č. 17 

Kurz 
Obvinení Odsúdení 

Spolu 
dospelí mladiství dospelí mladiství 

Gastronomický kurz 0 0 0 0 0 

Kadernícky kurz 0 0 0 0 0 

Kurz v oblasti stavebníctva 0 0 3 0 3 

Krajčírsky kurz 0 0 0 0 0 

Zváračský kurz 0 0 16 0 16 

Počítačový kurz 0 0 8 0 8 

Ošetrovateľský kurz 0 0 0 0 0 

Jazykový kurz 0 0 16 0 16 

Iný odborný kurz 0 0 18 0 18 

Kurz pre negramotných 0 0 82 3 85 

Spolu 146 
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Počet skupinových akcií neformálneho vzdelávania, výchovy, osvety a skupinového sociálneho 

poradenstva v roku 2020 

Tabuľka č. 18 

Tematické zameranie 

Obvinení Odsúdení 

Počet akcií 

z toho zabezpečované 

v spolupráci 

s externým subjektom 

Počet akcií 

z toho zabezpečované 

v spolupráci 

s externým subjektom 

Zdravie a hygiena 97 0 539 0 

Psychologická osveta 31 0 154 8 

Alkoholizmus a drogy 69 1 780 13 

Násilie páchané na ženách 24 0 148 0 

Rodinné a partnerské vzťahy 41 0 169 0 

Finančná gramotnosť 17 0 133 7 

Pracovnoprávne vzťahy 11 0 125 0 

Sociálne služby a sociálne 

zabezpečenie 
20 0 421 12 

Ľudské práva a demokracia 32 0 151 3 

Všeobecná osveta 163 0 398 2 

Osveta v oblasti podmienok 

výkonu väzby a výkonu trestu 
54 0 637 0 

Probácia, mediácia 

a alternatívne tresty 
14 1 66 6 

Iné 168 46 230 6 

 

Počet vytvorených skupín osobitných foriem zaobchádzania v roku 2020 

Tabuľka č. 19 

Skupina 

Obvinení Odsúdení 

počet 

skupín 

z toho zabezpečované 

v spolupráci 

s externým subjektom 

počet 

skupín 

z toho zabezpečované 

v spolupráci 

s externým subjektom 

Diskusná skupina 6 0 46 2 

Relaxačná skupina 2 0 14 2 

Sociálno-psychologická výcviková 

skupina 
0 0 28 0 

Skupinové poradenstvo 1 0 68 4 

Terapeutická skupina 1 0 29 12 

Sociálno-poradenská skupina 0 0 24 2 

Skupinový program práce 

s páchateľmi násilia na ženách 
0 0 3 0 
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Počet individuálne poskytnutých psychologických služieb v roku 2020 

Tabuľka č. 20 

Služba Obvinení Odsúdení Spolu 

Krízová intervencia 129 4 683 4 812 

Intervencia 1 819 235 2 054 

Psychoterapia 30 2 502 2 532 

Psychologické poradenstvo 1 092 3 879 4 971 

Psychodiagnostický pohovor 339 8 433 8 772 

 

 

 

 

Vybrané oblasti sociálnej práce v roku 2020 

Tabuľka č. 21 

  Obvinení Odsúdení Spolu 

Sociálna pomoc pri zabezpečení 

dôchodku 14 201 215 

kontaktu a informovania s blízkymi 

osobami 
53 1 561 1 614 

overovania dokladov, listín a pod. 332 1 591 1 923 

Pomoc pred prepustením 

Počet väznených osôb, 

ktorým bola poskytnutá 

pomoc pri zabezpečení 

zamestnania 0 162 162 

umiestnenia 

v zariadeniach 

krízovej 

intervencie 

2 188 190 

Počet prepúšťaných väznených osôb 

s poskytnutým odevom a obuvou 
40 346 386 

Poskytnutie príspevku 

na cestovné a stravné 

počet 

väznených 

osôb, ktorým 

bol príspevok 

poskytnutý 

49 566 615 

celková suma 

vyplateného 

príspevku 

(v eur) 

192,5 4 085,7 4 278,2 

Počet návštev externých 

subjektov 

sociálny kurátor 8 79 87 

PaMÚ 4 12 16 

iné subjekty 72 284 356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

Počet disciplinárnych odmien udelených obvineným v rokoch 2016 až 2020 

Tabuľka č. 22 

Disciplinárna odmena 2016 2017 2018 2019 2020 

Pochvala 18 23 17 45 49 

Mimoriadne povolenie návštevy 0 5 4 12 1 

Mimoriadne povolenie telefonického volania 0 0 0 0 0 

Povolenie balíka 10 19 1 14 13 

Spolu 28 47 22 71 63 

Počet odmien pripadajúcich na 100 obvinených 2 3 1 5 4 

 

Počet disciplinárnych trestov uložených obvineným v rokoch 2016 až 2020 

Tabuľka č. 23 

Disciplinárny trest 2016 2017 2018 2019 2020 

Pokarhanie 381 419 438 450 390 

Zákaz nákupu 90 79 75 95 92 

Zákaz používať TV, rádio 3 5 4 3 1 

Prepadnutie veci 1 0 4 3 7 

Celodenné umiestnenie 43 33 56 40 44 

Samoväzba 174 175 174 124 127 

Spolu 692 711 751 715 661 

Z toho podmienečne odložené 13 19 14 20 21 

Počet trestov pripadajúcich na 100 

obvinených 
48 48 47 46 40 

 

Počet disciplinárnych odmien udelených odsúdeným v rokoch 2016 až 2020 

Tabuľka č. 24 

Disciplinárna odmena 2016 2017 2018 2019 2020 

Pochvala 3 462 3 324 3 087 3 649 4 072 

Mimoriadne povolenie návštevy 930 1 027 934 940 574 

Mimoriadne povolenie telefonického 

volania 
14 12 5 3 4 

Povolenie balíka 575 718 667 824 967 

Finančná odmena 241 131 156 147 405 

Mimoriadne voľno na opustenie ústavu 390 351 421 407 108 

Spolu 5 612 5 563 5 270 5 970 6 130 

Počet odmien pripadajúcich na 100 

odsúdených 
65 63 60 66 68 
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Počet disciplinárnych trestov uložených odsúdeným v rokoch 2016 až 2020 

Tabuľka č. 25 

Disciplinárny trest 2016 2017 2018 2019 2020 

Pokarhanie 1 600 1 633 1 380 1 677 1 869 

Zákaz telefonovania 41 58 37 44 23 

Zákaz nákupu 257 259 187 238 218 

Zákaz používať TV, rádio 7 8 4 9 16 

Umiestnenie do uzavretého oddielu 

v mimopracovnom čase 
1 860 1 774 1 468 1 699 1 767 

Celodenné umiestnenie do uzavretého 

oddielu 
1 309 1 336 1 357 1 569 1 621 

Samoväzba 2 2 2 16 1 

Prepadnutie veci 32 28 23 32 52 

Spolu 5 108 5 098 4 458 5 284 5 567 

Z toho podmienečne odložené 259 196 301 323 287 

Počet trestov pripadajúcich na 100 

odsúdených 
59 58 51 59 62 

 

Využívanie vybraných inštitútov výkonu trestu v rokoch 2016 až 2020 

Tabuľka č. 26 

Inštitút výkonu trestu 2016 2017 2018 2019 2020 

Podmienečné prepustenie 1 951 1 766 1 593 1 645 1 485 

z toho podmienečné prepustenie 

s nariadenou technickou kontrolou 
0 0 0 72 129 

Preradenie do nižšieho stupňa stráženia 634 276 295 337 192 

Preradenie do vyššieho stupňa stráženia 88 166 172 179 328 

Premena zvyšku trestu odňatia slobody na 

trest domáceho väzenia 
2 7 10 11 25 

Ochranný dohľad pre neplnenie programu 

zaobchádzania 
40 32 35 24 30 
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Bezpečnosť a justičná stráž 
Prehľad mimoriadnych udalostí v roku 2020 

Tabuľka č. 27 

Organizačná zložka 

Ú
te

k
y
 

V
zd

ia
le

n
ie

 s
a 

z 
p

ra
co

v
is

k
a 

s 
d
o

h
ľa

d
o

m
, 

d
o

zo
ro

m
, 

v
o
ľn

ý
m

 p
o
h

y
b

o
m

 

O
p

u
st

en
ie

 O
O

, 
re

sp
. 

p
ri

 ň
o

m
 z

ri
ad

en
éh

o
 p

ra
co

v
is

k
a 

P
o

k
u

s,
 p

rí
p

ra
v

a 
n

a 
ú
te

k
 

N
ev

rá
te

n
ie

 s
a 

z 
v

o
ľn

a 
n

a 
o

p
u

st
en

ie
 ú

st
av

u
 

Z
ai

st
en

ie
 O

P
L

 v
 ú

st
av

o
ch

, 
li

ek
y

, 
te

st
y

 n
a 

O
P

L
 o

b
v

. 

a 
o

d
s.

. 

P
o

k
u

sy
 o

 s
am

o
v

ra
žd

u
 o

b
v
. 

a 
o
d

s.
 

S
am

o
v

ra
žd

y
 o

b
v

. 
a 

o
d

s.
 

Ú
m

rt
ia

 o
b

v
. 

a 
o
d

s.
 

N
ap

ad
n

u
ti

e 
sú

d
u

, 
N

V
S

, 
n

ar
u

še
n

ie
 p

o
ri

ad
k
u

 v
 o

b
je

k
te

 

sú
d

u
 

N
ap

ad
n

u
ti

e 
p

rí
sl

u
šn

ík
a 

v
o

 v
ý

k
o

n
e 

sl
u

žb
y

 

Ú
m

rt
ie

 p
rí

sl
u

šn
ík

a 
a 

za
m

es
tn

an
ca

, 
p

o
k

u
s 

o
 s

am
o

v
ra

žd
u

 

p
rí

sl
u

šn
ík

a 
a 

za
m

es
tn

an
ca

 z
b

o
ru

 

N
ás

tu
p

 p
o

d
 v

p
ly

v
o

m
 a

lk
o

h
o

lu
, 
p

o
ži

ti
e
 a

lk
o
h

o
lu

 

v
 s

lu
žb

e,
 n

áv
y

k
o

v
á 

lá
tk

a 

V
zn

es
en

ie
 o

b
v
in

en
ia

 v
o

či
 p

rí
sl

.,
 n

en
as

tú
p

en
ie

 d
o

 

sl
u

žb
y

, 
tr

es
tn

ý
 č

in
, 
za

d
rž

an
ie

 p
rí

sl
.,

 n
ed

o
v

o
le

n
á 

či
n

n
o

sť
 

p
rí

sl
u

šn
ík

a 
al

eb
o

 z
am

es
tn

an
ca

 z
b

o
ru

 

N
ap

ad
n

u
ti

e 
p

rí
sl

u
šn

ík
 a

le
b

o
 z

am
es

tn
an

ca
 z

b
o

ru
 m

im
o

 

sl
u

žb
y
 

N
ar

u
še

n
ie

 o
b

je
k

to
v

 z
b
o

ru
 l

ie
ta

d
lo

m
 (

b
ez

 p
il

o
ta

) 

C
O

V
ID

 –
 p

rí
sl

u
šn

íc
i,

 z
am

es
tn

an
ci

 z
b

o
ru

 

In
fe

k
čn

é 
o

ch
o

re
n
ie

 p
rí

sl
u

šn
ík

a 
a 

za
m

es
tn

an
ca

 

In
é 

m
im

o
ri

ad
n

e 
u

d
al

o
st

i 
(p

o
ži

ar
, 
sú

či
n

n
o

sť
, 

p
o

šk
o

d
en

ie
 

te
ch

n
. 

za
ri

ad
en

ia
, 

zm
en

a 
v
 s

p
ô

so
b

e 
st

r.
, 
ú

ra
z 

p
rí

sl
.,
 

n
as

ad
en

ie
 s

íl
 a

 p
ro

st
ri

ed
k

o
v

) 

B
it

k
a 

m
ed

zi
 o

b
v

. 
a 

o
d

s.
 

C
O

V
ID

 –
 o

b
v

.,
 o

d
s.

 

Ú
ra

zy
 o

b
v

. 
a 

o
d

s.
, 
in

fe
k

čn
é 

o
ch

o
re

n
ie

 

D
o

p
ra

v
n

á 
n

eh
o

d
a,

 š
k

o
d

o
v

á 
u
d

al
o
sť

 s
lu

žo
b
n

ý
m

 M
V

 

D
o

p
ra

v
n

á 
n

eh
o

d
a 

sú
k

ro
m

n
ý

m
 m

o
to

ro
v

ý
m

 v
o

zi
d
lo

m
, 

p
re

v
áž

an
ie

 o
d

s.
 

D
o

n
u

co
v

ac
ie

 p
ro

st
ri

ed
k
y

/p
o

če
t 

p
rí

p
ad

o
v
 

A
lk

o
h
o

l 
u

 o
b
v

. 
a 

o
d

s.
 

Z
ai

st
en

ie
 (

v
n

es
en

ie
, 
p

o
k

u
s 

o
 v

n
es

en
ie

) 
au

d
io

v
iz

u
ál

n
ej

 

te
ch

n
ik

y
, 

m
o
b

il
n

éh
o
 t

el
ef

ó
n
u

 

S
p

o
lu

 

Banská Bystrica             2 1 1 7     3 1   1 70   3   38       1   3 68 

Banská Bystrica-Kráľová           1 2   1 6             68   4 1 106       4   1 70 

Bratislava           2 4 1   19             28   2 1 16   1   9   6 77 

Dubnica nad Váhom           2       6     1       87       234       1     76 

Hrnčiarovce nad Parnou           3 3   1 6 1           54   1 1 122 1   1 4 1 11 72 

Ilava           1 3   2 8 1           45   1 2 75 2 1   6 1   78 

Košice   1   1   1 6   1 12 1   1       42   1 1 5     1 11   1 76 

Košice-Šaca           2 4     6             20   1 3 1 2     5   4 49 

Leopoldov       1   8 2   1 10 1   6       81   4   22       4   3 85 

Levoča                   9     1 1     21       9             32 

Nitra           1 2     8             60     1 33           1 60 

Nitra-Chrenová             1   1 7             49   3   69       1 1   65 

Prešov             7 1   12       1     46   1 2 9       1   9 77 

Ružomberok           2       7             58     1 39   1   3 3 1 65 

Sučany                   7       2 1   46       87     1 1 1   55 

Trenčín           1     17 7             70   1   42       2   2 86 

Želiezovce           2 2   1 6 1     1     42   3 1 44     1 6   4 53 

Žilina             2 1   6 2         1 58       58           2 56 

Spolu ústavy 0 1 0 2 0 26 40 4 26 149 7 0 12 6 1 2 945   25 14 1 009 5 3 4 59 7 48 1 200 

GR ZVJS                       1         33   2   1             18 

Spolu zbor 0 1 0 2 0 26 40 4 26 149 7 1 12 6 1 2 978 0 27 14 1 010 5 3 4 59 7 48 1 218 
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Použitie donucovacích prostriedkov podľa druhu a ich oprávnenosti 

Tabuľka č. 28 

Donucovací prostriedok Použitie 
Rok 

2017 2018 2019 2020 

Prvky sebaobrany 
oprávnene 61 60 62 56 

neoprávnene 0 0 0 0 

Predvádzacie retiazky 
oprávnene 2 0 2 1 

neoprávnene 0 0 0 0 

Spútavacie retiazky 
oprávnene 0 1 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Spútavací opasok 
oprávnene 1 0 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Putá 
oprávnene 29 37 42 44 

neoprávnene 0 0 0 0 

Spútavacie popruhy 
oprávnene 11 8 4 8 

neoprávnene 0 0 0 0 

Slzotvorné prostriedky 
oprávnene 0 0 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Dištančný elektrický 

paralyzér TASER 

oprávnene 0 0 0 4 

neoprávnene 0 0 0 0 

Prúd vody 
oprávnene 0 0 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Obušok 
oprávnene 3 4 5 1 

neoprávnene 0 0 0 0 

Služobný pes 
oprávnene 0 0 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Zásahová rozbuška 
oprávnene 0 0 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Úder zbraňou 
oprávnene 0 0 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Hrozba zbraňou 
oprávnene 0 0 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Varovný výstrel 
oprávnene 0 0 0 0 

neoprávnene 0 0 0 0 

Obranný štít 
oprávnene 0 0 2 1 

neoprávnene 0 0 0 0 

Strelná zbraň 
oprávnene 0 0 1 2 

neoprávnene 0 0 0 0 

Spolu 
oprávnene 107 110 118 117 

neoprávnene 0 0 0 0 
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Prehľad činností príslušníkov z úseku justičnej stráže v zbore za rok 2020 

Tabuľka č. 29 
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Banská Bystrica 22 529 1 583 0 0 0 5 0 48 514 6 

Bratislava 29 660  2 537 0 1 0 19 0 167 542 16 

Ilava 8 576 53 0 0 0 0 0 2 104 6 

Košice 24 998 2 937 0 2 0 9 0 87 251 10 

Leopoldov 23 883 293 0 0 0 4 0 54 225 8 

Levoča 10 712 313 0 0 0 0 0 16 94 6 

Nitra 20 325 210 0 0 0 5 0 40 368 5 

Prešov 20 192 115 0 0 0 8 0 58 198 9 

Ružomberok 5 036 96 0 0 0 1 0 4 140 5 

Sučany 2 574 24 0 0 0 0 0 39 75 5 

Trenčín 9 136 184 0 0 0 10 0 12 115 5 

Žilina 12 476 70 0 0 0 6 0 22 282 6 

Spolu 190 097 8 415 0 3 0 67 0 549 2 908 87 
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Ekonomická činnosť 
 

Plnenie príjmov štátneho rozpočtu podľa organizačných zložiek zboru v období rokov 

2018 – 2020 

Tabuľka č. 30 

Organizačná 

zložka 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

plnenie 

príjmov         

(v eur) 

plnenie 

príjmov            

(v eur) 

upravený 

rozpočet 

príjmov                 

(v eur) 

plnenie 

príjmov 

111 + 131 

(v eur) 

plnenie 

príjmov            

(v eur) 

Banská Bystrica 171 893 274 284 173 596 333 834 192,31 

Banská Bystrica-

Kráľová 1 437 834 1 636 484 1 216 518 1 573 818 
129,37 

Bratislava 781 830 1 078 521 791 132 826 546 104,48 

Dubnica nad 

Váhom 1 212 906 1 506 335 1 218 924 1 441 454 
118,26 

Hrnčiarovce nad 

Parnou 2 126 964 2 227 259 1 953 606 2 223 062 
113,79 

Ilava 958 206 1 227 226 986 105 1 299 106 131,74 

Košice 543 258 572 110 428 409 627 675 146,51 

Košice-Šaca 1 149 434 1 272 864 901 806 1 278 945 141,82 

Leopoldov 2 076 984 2 196 257 1 914 881 2 138 551 111,68 

Levoča 231 129 211 086 176 000 177 251 100,71 

Nitra 376 789 380 576 305 007 429 100 140,69 

Nitra-Chrenová 542 461 679 893 685 435 870 002 126,93 

Prešov 955 488 995 164 825 386 942 965 114,25 

Ružomberok 562 409 548 033 468 672 650 306 138,75 

Sučany 915 008 920 863 812 556 852 141 104,87 

Trenčín 2 703 041 3 041 987 2 329 014 2 872 623 123,34 

Želiezovce 2 014 740 2 321 934 1 755 495 2 020 844 115,12 

Žilina 101 629 137 789 92 542 110 932 119,87 

GR ZVJS 470 675 559 093 533 452 543 753 101,93 

Spolu 19 332 678 21 787 758 17 568 536 21 212 909 120,74 
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Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na jednu väznenú osobu podľa organizačných zložiek zboru v období rokov 2018 až 2020 

Tabuľka č. 31 

Organizačná zložka 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Čerpanie    

111 

(v eur) 

Bežné výdavky 

na 1 väznenú 

osobu za deň 

(v eur) 

Čerpanie 

111 

(v eur) 

Bežné výdavky 

na 1 väznenú 

osobu za deň 

(v eur) 

Čerpanie 

111 

(v eur) 

Priemerný 

počet 

väznených 

osôb 

(v osobách) 

Bežné výdavky 

na 1 väznenú 

osobu 

(v eur) 

Bežné výdavky 

na 1 väznenú 

osobu za deň 

(v eur) 

Banská Bystrica 7 385 821 56,05 8 482 148 65,09 9 732 736 376 25 885 70,92 

Banská Bystrica-Kráľová 9 264 461 32,96 10 627 117 35,94 11 871 670 752 15 787 43,25 

Bratislava 10 275 037 55,09 11 871 950 52,12 13 798 838 616 22 401 61,37 

Dubnica nad Váhom 6 990 490 42,56 8 264 423 35,66 9 260 395 660 14 031 38,44 

Hrnčiarovce nad Parnou 11 179 021 23,19 12 298 399 26,18 14 143 642 1 246 11 351 31,10 

Ilava 10 685 207 38,57 12 077 809 42,70 14 073 479 797 17 658 48,38 

Košice 9 761 067 36,84 11 018 902 42,34 12 809 295 709 18 067 49,50 

Košice-Šaca 8 330 707 31,14 9 311 344 33,83 10 511 360 776 13 546 37,11 

Leopoldov 18 402 698 38,72 20 037 059 44,74 22 660 763 1 201 18 868 51,69 

Levoča 3 566 164 85,70 4 067 849 104,16 4 434 013 103 43 049 117,94 

Nitra 7 930 826 53,78 8 494 941 63,42 9 739 151 372 26 181 71,73 

Nitra-Chrenová 4 316 809 50,98 4 984 367 59,37 6 136 894 330 18 597 50,95 

Prešov 10 404 573 44,54 11 863 868 53,64 13 524 874 640 21 133 57,90 

Ružomberok 6 711 625 50,80 7 610 987 58,25 8 603 525 357 24 100 66,03 

Sučany 7 247 529 44,92 8 302 546 52,05 9 508 339 433 21 959 60,16 

Trenčín 9 260 287 101,89 10 510 319 118,99 12 199 037 222 54 951 150,55 

Želiezovce 10 010 896 37,37 11 329 753 39,34 12 280 431 761 16 137 44,21 

Žilina 5 576 188 64,46 6 355 581 72,55 7 491 562 253 29 611 81,13 

GR ZVJS 16 549 085 0,00 16 565 477 0,00 16 297 351 0 0 0,00 

Spolu 173 848 491 46,03 194 074 839 50,36 219 077 355 10 604 20 660 56,60 
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Logistické zabezpečenie 
 

Štruktúra ústavov k 31. 12. 2020 

Tabuľka č. 32 

Organizačná zložka 
Ubytovacia 

kapacita 

Priemerný stav 

stravovaných 

obvinených 

a odsúdených 

Využitie 

ubytovacích 

kapacít v % 

Banská Bystrica 406 375,7 92,4 

Banská Bystrica-Kráľová 753 736,9 97,86 

OO LRS Kováčová 19 15,2 80,00 

Bratislava 742 626,6 84,45 

Dubnica nad Váhom 704 660,0 93,75 

Hrnčiarovce nad Parnou 1433 1246,8 87,01 

Ilava 857 797,0 93,00 

Košice 779 709,7 91,10 

Košice-Šaca 809 777,1 96,06 

Leopoldov 1413 1200,0 84,93 

Levoča 112 102,6 91,61 

Nitra 415 372,5 89,76 

Nitra-Chrenová 354 329,7 93,14 

Prešov 347 274,3 79,05 

Oddelenie výkonu trestu Sabinov 369 364,9 98,89 

Ružomberok 375 357,0 95,20 

Sučany 517 432,4 83,64 

Trenčín 163 210,2 128,96 

OO LRS Omšenie 7 7,5 107,14 

Želiezovce 701 718,6 102,51 

OO Rimavská Sobota-Sabová 65 41,9 64,46 

Žilina 285 253,4 88,91 

Spolu 11 625 10 610 91,27 
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Verejné obstarávanie a projekty 
 

Prehľad počtu zákaziek podľa finančných limitov v organizačných zložkách zboru v roku 

2020 

Tabuľka č. 33 

P. č. Organizačná zložka NLZ PLZ ET 
ZsNH 

- ET 
ZsNH 

Spolu 

počet 

hodnota 

bez DPH 

v € 

1 GR ZVJS 10 1 9 31 54 105 10 135 263 

2 Banská Bystrica 0 0 0 19 20 39 378 138 

3 Banská Bystrica-Kráľová 0 0 0 38 20 58 1 277 147 

4 Bratislava 0 0 0 42 3 45 729 190 

5 Dubnica nad Váhom 0 0 0 1 27 28 848 726 

6 Hrnčiarovce nad Parnou 0 0 0 15 36 51 1 200 261 

7 Ilava 0 0 0 9 44 53 1 438 308 

8 Košice 0 0 0 18 16 34 1 007 973 

9 Košice-Šaca 0 0 1 19 22 42 959 588 

10 Leopoldov 0 1 3 21 35 60 1 965 266 

11 Levoča 0 0 0 20 10 30 187 552 

12 Nitra 0 0 0 49 18 67 611 445 

13 Nitra-Chrenová 0 0 0 6 25 31 508 545 

14 Prešov 0 0 0 83 7 90 848 448 

15 Ružomberok 0 0 0 26 17 43 441 511 

16 Sučany 0 0 1 28 28 57 1 153 567 

17 Trenčín 0 1 0 8 34 43 795 698 

18 Želiezovce 0 0 1 33 30 64 1 601 219 

19 Žilina 0 0 0 16 8 24 339 688 

Spolu 10 3 15 482 454 964 26 427 535 

 
NLZ – verejné obstarávanie nadlimitných zákaziek, PLZ – verejné obstarávanie podlimitných zákaziek, ET – 

verejné obstarávanie podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska, ZsNH - ET – verejné 

obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou s využitím elektronického trhoviska, ZsNH – verejné obstarávanie 

zákaziek s nízkou hodnotou 
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Graf k tabuľke č. 33 

 
 

 

Graf k verejnému obstarávaniu a projektom č. 1 
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Graf k verejnému obstarávaniu a projektom č. 2 

 
 

 

Graf k verejnému obstarávaniu a projektom č. 3 
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Zamestnávanie obvinených a odsúdených v roku 2020 
Tabuľka č. 34 

Por. 

číslo 
Organizačná zložka 

Priemerný denný počet 

obvinených a odsúdených 

Percento 

zamestnanosti 

Priemerná 

hodinová 

pracovná 

odmena 

zaradených 

v eur/hod. 

spolu 

z toho 

zahrnutých do 

evidencie 

zamestnanosti 

zaradených 

do práce 

1 Banská Bystrica 376 115 105 91,30 1,15 

2 Banská Bystrica-Kráľová 752 614 303 49,35 1,36 

3 Bratislava 616 281 155 55,16 1,30 

4 Dubnica nad Váhom 660 470 318 67,66 1,42 

5 Hrnčiarovce nad Parnou 1 246 864 719 83,22 1,05 

6 Ilava 797 487 359 73,72 1,19 

7 Košice 709 230 143 62,17 1,27 

8 Košice-Šaca 776 629 246 39,11 1,37 

9 Leopoldov 1201 780 552 70,77 1,40 

10 Levoča 103 90 51 56,67 1,35 

11 Nitra 372 129 98 75,97 1,29 

12 Nitra-Chrenová 330 276 276 100,00 0,93 

13 Prešov 640 318 170 53,46 1,49 

14 Ružomberok 357 298 185 62,08 1,05 

15 Sučany 433 296 221 74,66 1,19 

16 Trenčín 222 87 87 100,00 1,36 

17 Želiezovce 761 659 386 58,57 0,98 

18 Žilina 253 44 38 86,36 1,39 

Spolu 10 604 6 667 4 412 66,18 1,22 
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Grafy k tabuľke č. 34 
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Zdravotná starostlivosť 
 

Zdravotný stav príslušníkov zboru podľa zdravotnej klasifikácie v percentách 

Tabuľka č. 35 

Zdravotná 

klasifikácia 

Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

Skupina A 95,00 95,00 94,66 95,00 95,00 

Skupina C 5,00 5,00 5,30 5,00 5,00 

Skupina D 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 

 

 

Graf k tabuľke č. 35 

 
 

 

Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov zboru vo všeobecných ambulanciách 

Tabuľka č. 36 

Ukazovateľ 
Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

Počet ošetrených 

a vyšetrených príslušníkov vo 

všeobecných ambulanciách 

23 315 22 263 25 683 27 378 32 682 

Počet ošetrení a vyšetrení na 

jedného príslušníka/rok 
4,92 4,89 5,56 5,80 6,82 
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Graf k tabuľke č. 36 

 
 

 

Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov v stomatologických ambulanciách 

Tabuľka č. 37 

Ukazovateľ 
Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

Počet ošetrených 

a vyšetrených príslušníkov 

v stomatologických 

ambulanciách 

1 268 1 135 784 882 822 

 

 

Graf k tabuľke č. 37 
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Prehľad činnosti zubno-lekárskych laboratórií – počty vyhotovených zubných protéz, 

opráv a realizovaných zubných RTG vyšetrení v roku 2020 

Tabuľka č. 38 

Príslušníci Obvinení, odsúdení 

Snímacie Fixné Opravy RTG Snímacie Fixné Opravy RTG 

11 21 13 6 277 42 40 3 

Spolu: 51 Spolu: 362 

Spolu: 413 

 

 

 

Graf k tabuľke č. 38 

 
 

 

Prehľad dočasnej neschopnosti výkonu služby príslušníkov zboru pre chorobu a úraz 

Tabuľka č. 39 

Rok 
Priemerné percento 

dočasnej neschopnosti 
Priemerná dĺžka trvania Počet dní 

2016 2,25 13,8 37 120 

2017 2,14 13,24 35 453 

2018 2,04 13,08 34 374 

2019 2,20 13,40 38 025 

2020 2,96 13,08 51 708 
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Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených vo všeobecných ambulanciách 

Tabuľka č. 40 

Rok 

Ukazovateľ 
2016 2017 2018 2019 2020 

277 171 295 361 257 852 210 833 191 082 Počet ošetrených 

a vyšetrených osôb 

Počet vyšetrení na 

jednu osobu/rok 
27,62 28,76 25,30 20,17 18,02 

 

Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických 

ambulanciách 

Tabuľka č. 41 

Ukazovateľ 
Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

Počet ošetrených a vyšetrených 

osôb 
20 669 21 346 20 046 20 293 16 718 

Počet výkonov 23 672 22 675 24 739 24 707 22 748 

Počet ošetrení na jednu osobu/rok 2,1 2,21  1,96 1,92 2,14 

 

Počet záchytov drogovo závislých osôb 

v organizačných zložkách 

Tabuľka č. 42 

Rok Počet záchytov 

2016 1 110 

2017 952 

2018 883 

2019 960 

2020 789 

 

Prehľad ukončených ochranných liečení 

Tabuľka č. 43 

Psychiatrické oddelenia 

Rok 

2016 2017 2018 2019 2020 

Leopoldov 57 78 72 42 52 

Trenčín 114 129 130 134 112 

Sučany 0 0 0 68 61 

Košice-Šaca 7 34 69 131 73 

Hrnčiarovce nad Parnou 128 159 118 101 73 

Spolu 306 400 389 476 371 
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Graf k tabuľke č. 43 

 
 

Prehľad štatistických ukazovateľov nemocnice Trenčín podľa jednotlivých oddelení za 

rok 2020 

Tabuľka č. 44 

Oddelenie Prijatí Prepustení Ošetr. dni 
Priemerná 

ošetrovacia doba 

Obložnosť 

(v %) 

Interné 520 527 7 108 14,45 45,2 

Neurológia 

a IŠO 
471 475 6 378 12,14 58,1 

Pneumológia 131 132 3 987 30,2 49,5 

Psychiatria 535 568 18 309 32,2 59,7 

Chirurgia 242 242 1477 6,2 35,2 

Spolu 1 899 1 944 37 259 19,04 49,54 
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Personálna práca a sociálne zabezpečenie 
 

Plnenie počtov pracovníkov v zbore 
Tabuľka č. 45 

Ukazovateľ Pracovníci spolu Príslušníci Zamestnanci 

Systemizovaný počet 5 767 5 046 719 

Osobitne sledované 

administratívne kapacity 
75 36 39 

Skutočný počet k 31. 12. 2020 5 593 4 855 738 

Priemerné evidenčné stavy 5 527,74 4 788,84 738,9 

 

Grafy k personálnej práci 
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Štrukturálny prehľad príslušníkov k 31. 12. kalendárneho roka 

Tabuľka č. 46 

Ukazovateľ 2016 2017 2018 2019 2020 

Vek 

do 25 rokov 160 163 156 134 96 

od 25 do 30 rokov 527 496 478 465 482 

od 30 do 35 rokov 822 811 781 767 743 

od 35 do 40 rokov 1 038 1 002 980 937 940 

od 40 do 45 rokov 907 962 1 024 1 096 1 129 

od 45 do 50 rokov 590 613 692 743 774 

nad 50 rokov 517 522 557 628 691 

spolu 4 561 4 569 4 668 4 770 4 855 

priemerný vek 

príslušníkov v rokoch 
39,3 38,8 39,3 39,7 40,1 

Dĺžka služby 

v zbore 

do 5 rokov 870 959 1 009 1 085 1 119 

od 5 do 10 rokov 1 219 1 143 987 920 738 

od 10 do 15 rokov 1071 1076 1 136 1 068 1 132 

od 15 do 20 rokov 818 813 881 814 956 

od 20 do 25 rokov 431 424 452 657 670 

od 25 do 30 rokov 132 133 172 180 193 

nad 30 rokov 20 21 31 46 47 

spolu 4 561 4 569 4 668 4 770 4 855 

priemerná dĺžka služby 

príslušníkov v rokoch 
12,0 11,5 11,8 12,1 12,4 

Dosiahnuté 

vzdelanie 

úplné stredné 2 781 2 724 2 754 2 801 2 837 

% z celkového počtu 61,0 59,6 59,0 58,7 58,4 

vysokoškolské I. stupňa 286 289 315 296 291 

% z celkového počtu 6,3 6,3 6,7 6,2 6,0 

vysokoškolské II. stupňa 1 477 1 537 1 578 1 654 1 702 

% z celkového počtu 32,4 33,6 33,8 34,7 35,1 

vysokoškolské III. stupňa 17 19 21 19 25 

% z celkového počtu 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 

spolu 4 561 4 569 4 668 4 770 4 855 
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Grafy k tabuľke č. 46 
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Príjmy a výdavky osobitného účtu za rok 2020 (v eur) 

Tabuľka č. 47 
A. Príjmy celkom 

  
41 465 339,78 

z toho: 
   

poistné na nemocenské zabezpečenie 
(1,4 %) príslušník 1 496 351,58 

(1,4 %) služobný úrad 1 496 351,59 

poistné na úrazové zabezpečenie (0,8 %) služobný úrad 855 141,74 

poistné na výsluhový dôchodok 
(7,0 %) príslušník 7 480 626,02 

(20,0 %) služobný úrad 21 372 796,06 

poistné na invalidný výsluhový dôchodok 
(3,0 %) príslušník 3 206 068,97 

(3,0 %) služobný úrad 3 206 068,97 

poistné na výsluhový príspevok 
(1,0 %) príslušník 762 702,60 

(1,0 %) služobný úrad 762 702,60 

náhrada škody, regresy, iné 7 214,69 

poistné odovzdané Sociálnou poisťovňou 8 188,30 

prevod poistného do Sociálnej poisťovne -188 296,51 

príspevok na rekreácie zamestnancov 8 221,63 

príspevok zo ŠR na odchodné 989 212,12 

príspevok zo ŠR na úmrtné 0,00 

ostatné príjmy 1 989,42 

  
B. Výdavky celkom 38 699 429,70 

z toho: 
 

I. Dávky nemocenského zabezpečenia spolu 766 908,32 

II. Dávky výsluhového zabezpečenia, sociálneho poistenia, ostatné 37 885 198,64 

z toho:   

dôchodkové dávky výsluhového zabezpečenia a sociálneho poistenia 35 492 742,34 

odchodné 2 151 783,10 

úmrtné 0,00 

príspevok na pohreb 12 779,80 

náhrady za rekreácie 132 346,60 

kúpeľná starostlivosť 89 660,65 

ostatné 5 886,15 

III. Úrazové dávky spolu 47 322,74 

 
  

C. Príjmy – výdavky (A – B) 2 765 910,08 

 
  

D. Zostatok osobitného účtu z predchádzajúceho roka 1 827 070,65 

  E. Príspevok z rozpočtu na krytie schodku OU 0,00 

 
  

F. Zostatok osobitného účtu k 31. 12. 2020 (C + D + E) 4 592 980,73 
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Vzdelávanie príslušníkov zboru a zamestnancov zboru 
 

Prehľad o počte vyškolených príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v roku 2020 

Tabuľka č. 48 

 

 

 

Graf k tabuľke č. 48 
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Odborné vzdelávanie

zamestnancov

 
 

Vzdelávacia aktivita Počet vyškolených Spolu 

Odborné vzdelávanie 

príslušníkov zboru 

ZOV 295 
458 

ŠOV 163 

Odborné vzdelávanie zamestnancov zboru 0 0 

Špecializačné 

vzdelávanie 

príslušníkov zboru 

OK justičnej stráže 0 

61 

OK vedúcich zmien 37 

OK referentov režimu 19 

SPV I 0 

SPV II 0 

OK PBS 0 

OK psovoda 0 

OK psovoda špecialistu 5 

Spolu 519 
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Duchovná služba 
 

Celkový prehľad aktivít a počet osôb prítomných pri poskytovaní ekumenickej 

pastoračnej služby duchovnými Ústredia EPS za rok 2020 

Tabuľka č. 49 

Úrad/referát EPS 
Spoločné 

aktivity 

Počet 

prítomných 

na spoločných 

aktivitách 

Individuálne 

aktivity 

Počet 

prítomných na 

individuálnych 

aktivitách 

Úrad EPS GR ZVJS 146 1 166 225 262 

Nitra  161 746 253 835 

Ilava 279 1 088 267 419 

Ružomberok 308 682 765 1 454 

Košice 229 1 326 468 468 

Spolu 1 123 5 008 1 978 3 438 

 Aktivity  Počet osôb  

Celkom 3 101  8 446  

 


