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PríhovorPríhovorPríhovorPríhovor    
    

generálneho riadite ľa Zboru väzenskej a justi čnej stráže 
gen. JUDr. Ota Lobodáša 

 
 

 
Vážené dámy, 
vážení páni! 
 
 
 Prebiehajúci proces zmien v našej spoločnosti kladie vysoké nároky 
na prácu v každej sfére spoločenského života. Prijaté národné programy 
smerujú k prekonaniu nesprávnych postojov, praktík, podmienok na 
vedeckej úrovni riešia aktuálne problémy v ekonomickej, sociálnej a mravnej 
oblasti. 
 
 Jedným z národných programov, ktorý je v štádiu tvorby, je program 
„Duševného zdravia“. Zorganizovanie medzinárodného seminára „Duševné 
zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, obvinených 
a odsúdených“ pred jeho prijatím môžeme považovať za veľmi vhodné. 
Priam za významný počin. Vytvorili sme si možnosť formulovať kvalifikované 
námety na rozpracovanie programu na podmienky zboru. 
 
 Váš záujem prezentovaný počtom aktívnych vystúpení a najmä 
štruktúra tém potvrdzujú, že chcete nielen informovať, ale ďalej rozvinúť 
nemalé úsilie  o skvalitňovanie duševného zdravia vo väzenstve. 
 
 V tejto súvislosti sme si uvedomili, že takéto podujatie malo byť 
iniciované oveľa skôr. Keď vychádzame z významu objektívnych podmienok 
života našej spoločnosti na myslenie, morálku, kultúru a celkové správanie 
človeka, tak vzťah objektívneho, subjektívneho a zvláštneho, t.j. 
väzenského, mal byť predmetom zamerania tvorivého potenciálu zboru po 
prijatí Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky. 
 
 Tieto filozofické úvahy nás môžu iba motivovať k väčšej intenzite pri 
poukazovaní na nedoriešené problémy, ale aj k mnohým novým náročným 
úlohám, ktoré nás očakávajú v procese transformácie väzenstva Slovenskej 
republiky pri realizovaní jeho dlhodobých úloh. 
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 Dovoľte mi však stručne charakterizovať ciele nášho 
monotematického seminára, zameraného na tri society – obvinených, 
odsúdených a príslušníkov: 
 
1/ Využiť vaše poznatky v penitenciárnej praxi,  teraz máme ešte jedinečnú 
možnosť ich využitia aj pri spracovávaní osobitných  právnych predpisov, 
ktoré budú upravovať výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v ďalších 
desaťročiach, s osobitným zameraním na ich práva, ale aj povinnosti, na ich 
aktivity, na uplatňované metódy a formy práce. 
 
2/ Mimo našej pozornosti by nemali zostať ani niektoré otázky súvisiace: 

a) s rekodifikáciou trestného práva, ktoré sa týkajú problematiky 
väzby a trestu, napr.  

� zámer depenalizácie navrhovaného Trestného zákona, 
� doživotný trest mladistvých, 
� dĺžka trvania väzby, limitovanie, trvanie kolúznej väzby; 

b) so statusom príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže 
a zamestnanca zboru. 

 
3/ Sformulovať odpovede na nastolené otázky a problémy, ktoré naznačili  
organizátori v zaslanom organizačnom zabezpečení, ale aj na mnohé ďalšie, 
ktoré ste si pripravili, resp. vzniknú v priebehu seminára. 
 
4/ Informovať verejnosť, orgány štátnej správy a zastupiteľské orgány o tom, 
že osobité prostredie si vyžaduje aj osobité prístupy. 
 
 
Vážené dámy, vážení páni, 
 
 teším sa z toho, že ste prijali pozvanie organizátorov a dovoľte mi, 
aby som vás ešte raz čo najsrdečnejšie privítal. Som presvedčený, že aj toto 
podujatie vytvorí podmienky na prehĺbenie pracovných a osobných 
kontaktov. 
 
 Nášmu rokovaniu želám, aby bolo úspešné priblížením sa k 
vytýčeným cieľom, aby nás dostatočne obohatilo a pozitívne motivovalo pri 
realizácii námetov na skvalitnenie duševného zdravia v takom osobitom 
prostredí, akým je ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia 
slobody. 
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AddressAddressAddressAddress    
 

of the Director General of the Corps of Prison and Court Guard  
Gen. JUDr. Oto Lobodáš  

 
 
 
Dear Ladies and Gentlemen 
 

The ongoing process of changes in our society puts high demands 
on work in every sphere of social life. The accepted national programs lead 
to overcoming of incorrect attitudes, practices and conditions and on 
scientific level solve the actual problems in economic, social and moral area. 

 
 One of the national programs, which is still in the process of creation, 
is the program of “Mental Health”. The realization of international seminar 
“Mental Health of Prison Officers, Accused and Convicted Persons” before 
acceptation of the program can be considered as very appropriate, 
moreover, as an important act. We have created the opportunity to formulate 
qualified suggestions for adopting the program within the conditions of the 
Corps. 
 
 Your interest reflected in the number of active presentations and 
especially in the structure of the topics insures us that you not only want to 
supply us with information but also to make an effort to improve the quality of 
mental health care in the prison service. 
 
 In this connection we realized that such event like this should have 
been initiated much sooner. If we take into consideration the importance and 
effect of the objective life conditions of our society on the thinking, morality, 
culture and overall behavior of man, then the relationship between the 
objective, subjective and special, meaning prison, should be the object of the 
focus of creative potential after acceptation of Conception of the prison 
service of the Slovak Republic. 
 

These philosophical thoughts can only motivate us to more intensive 
pointing out of the unsolved problems but also to more new difficult tasks, 
which are awaiting us in the process of transformation of Slovak prison 
service and also in realization of its long-termed tasks. 
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Please allow me to characterize briefly the aims of our monothematic 

seminar, focused on three groups – accused and convicted persons and the 
prison officers: 

 
1.  To apply your knowledge in the penitentiary practice. Now we have a 
unique opportunity to utilize them also in the processing of the special legal 
regulations, which will regulate the custody and execution of imprisonment 
sentence in the next decades, with special focusing on rights and duties of 
the prisoners, on their activities and applied methods and forms of their 
treatment. 
  
2.  We also shouldn’t leave out the questions connected with 

- the recodification of Criminal code, those concerning detention and 
execution of sentence imprisonment, e.g.: 

-   intention of depenalization of the proposed Criminal code 
-  life sentence of juveniles 
-  the length of custody, preventive custody, limitation   

 - the status of the prison officer and employee of the Corps  
 
3. Formulate answers to raised questions and problems, to those suggested 
by the organizers in materials sent to invited participants, but also to other 
questions and problems that will arise during the seminar 
 
4. To inform the public, authorities of the state administration and 
representative bodies about the fact, that special environment requires 
special approaches 
 
Ladies and gentlemen, 
 

I am very happy that you accepted the invitation of organizers and let 
me welcome you warmly once again. I am persuaded that this occasion will 
create conditions favorable to deepening of the professional and personal 
contacts. 
 

I wish to our seminar to be successful in approaching to the set aims, 
to be sufficiently enriching and positively motivating in realization of the 
suggestions concerning the improvement of the mental health care in such 
specific environment as custodial and correctional institutions. 
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Duševné zdravie príslušníkov Zboru väzenskej 
a justi čnej stráže, jeho východiská a riešenia 
 
Gen. JUDr. Oto Lobodáš  
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Bratislava, Slovenská republika 
 
 
Resumé 
 

V úvodnom príspevku  generálny riaditeľ   poukázal na  pozitívne  zmeny statusu príslušníka 
zboru od  vzniku zboru  v roku 1969 do súčasnosti.    Vo vzťahu k tomuto statusu autor 
poukazuje na stav duševného zdravia príslušníka zboru  i možné príčiny jeho negatívnych 
kvalitatívnych zmien, napr. priemerného nižšieho  veku dožitia príslušníkov v porovnaní so 
štatistickými údajmi Slovenskej republiky, kde u mužov je rozdiel o 7 rokov a u žien 15 rokov.  
Metódou komparácie vybraných štatistických údajov a  právnych úprav sú analyzované 
vybrané faktory determinujúce výkon  a podmienky služby  príslušníka, tiež jeho nároky 
a náležitosti. V príspevku autor zdôrazňuje nutnosť, aby sa v oblasti  právnych úprav 
postavenia príslušníka zabezpečovali jeho primerané právne istoty, zodpovedajúce hmotné 
a sociálne zabezpečenie, aby bola primerane ocenená dlhoročná náročná a riziková práca. 
 
Summary 
 

In the introductory contribution, the Director General of the Corps of Prison and Court Guard - 
Gen. JUDr Oto Lobodáš praises the positive changes of the status of the prison officer from 
the origin of the Corps in the year 1969 until nowadays.  In connection with this status, the 
author also points out the mental health state of the prison officer and possible causes of its 
negative qualitative changes, e.g. lower length of life expectancy of prison officers in 
comparison with the statistic data of the Slovak Republic. The difference within the group of 
men is 7 years and within the group of women 15 years. By applying the method of 
comparison of the selected statistical data and legal regulations, the factors determining the 
performance and conditions of the civil service and also his claims were analyzed. In the 
contribution the author emphasizes that the legal regulations of the status of the prison officer 
should secure his proper legal securities, proper material and social securities and 
appropriate acknowledgement of his difficult and dangerous work. 
 
(úvod) 

 

Otázky duševného zdravia boli predmetom záujmu viacerých odborníkov 
penitenciárnej praxe už na začiatku 80-tych rokov dvadsiateho storočia. Materiálne 
podmienky vo väzenských zariadeniach a preplnenosť v nich motivovali penologické 
pracoviská v Čechách a na Slovensku k zisťovaniu príčin zhoršovania zdravotného 
stavu pracovníkov väzenstva a k formulovaniu odporúčaní na zlepšenie 
existujúceho stavu. 

Dnes s odstupom viac ako 25 rokov môžeme  povedať, že výsledky ich 
prieskumov, osobitne Výskumného ústavu penologického SNV ČR pod vedením 
doc. Dr. Čepeláka, CSc. a neskôr doplnené aj výsledkami prieskumov, 
realizovanými pracovníkmi Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, 
resp. pracovníkmi zdravotného odboru, poskytli množstvo argumentov využiteľných 
pri spracovávaní právnych predpisov pre obvinených, odsúdených a príslušníkov 
zboru. 
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So zmenou právneho stavu súvisia zmeny v materiálno-technickej, organizačnej 
a personálnej oblasti. 

Na priblíženie kvalitatívnych zmien vo väzenstve Slovenskej republiky v období 
od jeho vzniku, t.j. od roku 1969, do súčasnosti sme si zvolili metódu porovnania 
vybraných štatistických údajov, resp. právnych predpisov upravujúcich status 
príslušníka zboru. 
 
Porovnanie základných faktorov determinujúcich väze nské prostredie 
 
1. právny stav upravujúci podmienky obvineného a odsúdeného: 

� 2,5 m2/1 osoba 
� návštevy (1x za 3 mesiace, 

 1x za   5 –  8 mesiacov, 
 1x za 10 – 12 mesiacov); 

� balíky              (1x za 3 mesiace, 
 1x za  5 –   8 mesiacov, 
 1x za 10 – 12 mesiacov), 

� zostrená izolácia          (6 – 12 mesiacov); 
2. počet obvinených a odsúdených 

� tabuľka 1, graf  1 
� počet organizovaných skupín, závažných trestných činov; 

3. počet mimoriadnych udalostí 
� tabuľka 2; 

4. počet príslušníkov 
� 1 : 4,5, 
� vzdelanie; 

5. prostriedky zaobchádzania. 
 
Porovnanie vybraných náležitostí príslušníka zboru v predchádzajúcej 
a súčasnej právnej úprave 
 
Dňom 1. apríla 1998 nadobudol účinnosť zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe 
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a 
justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (ďalej len „zákon o štátnej 
službe“). Prijatím uvedeného zákona sa konštituovala nová právna úprava služobno-
právnych vzťahov príslušníkov uvedených ozbrojených zložiek, medzi ktorých sa 
neskôr začlenili i príslušníci Národného bezpečnostného úradu. 

Zákon reagoval na aktuálnu spoločensko-politickú situáciu Slovenskej republiky 
a vo vzťahu k príslušníkom jednotlivých zložiek aj na výsledky analýzy dovtedajšej 
právnej úpravy ich služobného pomeru od roku 1970. Analýza jednoznačne 
potvrdila, že úlohy vyplývajúce zo zákona o Policajnom zbore, zákona o Zbore 
väzenskej a justičnej stráže alebo zo zákona o Železničnej polícii, kladú na 
príslušníkov týchto zborov vysoké nároky na ich psychickú odolnosť, fyzickú 
zdatnosť, profesionálnu odbornosť, bezúhonnosť a takmer permanentnú 
pripravenosť plniť povinnosti ustanovené zákonom. 

V tejto súvislosti sa žiada zdôrazniť, že na rozdiel od väčšiny iných profesií 
v štátnej správe, príslušníci ozbrojených zborov sú povinní zo zákona i v čase mimo 
služby povinní vykonať služobný zákrok, služobný úkon alebo inú povinnosť, aby 
zamedzili ohrozeniu alebo poškodeniu zákonom chránených záujmov. Na 
príslušníkov sú kladené i spoločensky očakávané vysoké nároky, pričom pri výkone 
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služby sa nepredpokladá zlyhanie ľudského faktora, a to ani vo zvlášť záťažových 
situáciách. 

Zákon o štátnej službe vytvoril podmienky, aby štátno-služobný vzťah 
príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a 
justičnej stráže a Železničnej polície nebol len zamestnaním, ale stal sa pre nich 
poslaním s výraznými prvkami profesionálnej hrdosti a spolupatričnosti k tomuto 
špecifickému povolaniu. Preto je potrebné, aby príslušníci mali zabezpečené 
primerané právne a sociálne istoty, zodpovedajúce hmotné a sociálne 
zabezpečenie, aby bola primerane ocenená ich dlhoročná náročná a riziková práca. 

Prijatím zákona o štátnej službe došlo k definitívnemu a úplnému oddeleniu 
služobného pomeru od ostatných zamestnaneckých vzťahov. Uvedený zákon 
legislatívne rozlíšil a vzájomne oddelil kvalitatívne rozdielny zamestnanecký vzťah 
(služobný pomer) od súkromnoprávnych pracovných pomerov. V súčasnosti je 
právna úprava služobného pomeru, regulujúca právne pomery príslušníkov zložiek 
zúčastnených na zákone o štátnej službe, plne autonómna, nezávislá od iných 
zamestnaneckých vzťahov, čo predstavuje taký právny stav, ktorý je bežný 
v právnych poriadkoch vyspelých demokratických štátov.  

Zákon o štátnej službe nadviazal na zákon č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere 
príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej len „zákon č. 410/1991 
Zb.“) a zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej 
bezpečnosti (ďalej len „zákon č. 100/1970 Zb.“).  

Zaujímavo vyznie porovnanie niektorých náležitostí, ktoré ustanovujú tieto 
zákony. 
 
a) Podmienky prijatia (príloha 1) 

Porovnávajúc jednotlivé podmienky, ktoré museli uchádzači splniť v prípade 
prijatia do služobného pomeru, jednoznačne najviac podmienok naše prijatie 
stanovuje zákon o štátnej službe, ktorý sa na rozdiel od predchádzajúcich zákonov 
rozšíril o podmienku spoľahlivosti definovanú v zákone o štátnej službe v § 14 ods. 
3, pričom túto podmienku musí príslušník spĺňať po celý čas trvania služobného 
pomeru. Ďalšou podmienkou, ktorú predchádzajúce zákony nepoznali, je ovládanie 
štátneho jazyka a súvisí s kvalitatívnymi nárokmi na výkon služby príslušníkov.  

Zvýšili sa i nároky na vzdelanie príslušníkov. Kým v zákone č. 100/1970 Zb. 
postačovalo na výkon služby vo funkciách s plánovanou práporčíckou hodnosťou 
základné vzdelanie a v zákone č. 410/1991 Zb. už stredné vzdelanie (bez maturity), 
zákon o štátnej službe stanovuje ako podmienku prijatia a ustanovenia do funkcie 
s plánovanou práporčíckou hodnosťou úplné stredné vzdelanie s maturitou.  

Už z predloženého porovnania podmienok prijatia, ktoré musia splniť uchádzači 
o služobný pomer príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže podľa zákona 
o štátnej službe, je zjavné zvýšenie nárokov na uchádzačov, čím sa má zabezpečiť 
zvýšenie úrovne výkonu služby pri plnení základných úloh Zboru väzenskej 
a justičnej stráže, zabezpečiť zvýšenie úrovne profesionality príslušníkov zboru.  
 
b) Výkon štátnej služby ( čas služby, d ĺžka jednej nepretržitej zmeny, prestávky 
v službe) 

Kým v zákone č. 100/1970 Zb. a zákone č. 410/1991 Zb. bol čas služby 
príslušníkov zboru upravený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými pre 
pracovníkov v pracovnom pomere (zákonom č. 65/1965 Zb. - Zákonníkom práce), 
zákon o štátnej službe upravil dĺžku základného času služby v týždni a definoval aj 
odpočinok a prestávky v službe. Pre porovnanie dĺžka základného času služby 
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v týždni u príslušníkov s rovnomerne rozvrhnutým časom služby sa znížila zo 42,5 
hodiny na 40 hodín.  

V prospech príslušníkov bola upravená i maximálna dĺžka jednej nepretržitej 
zmeny: 24 hodín ustanovených v zákone č. 100/1970 Zb. a zákone č. 410/1991 Zb. 
sa v zákone o štátnej službe znížilo na 12 hodín. 

Vývojom v prospech príslušníkov prešlo i ustanovenie o prestávkach v službe. 
Zákon č. 100/1970 Zb. určuje nárok príslušníka na prestávku na jedenie a oddych 
v trvaní najmenej 15 minút po každých piatich hodinách nepretržitého výkonu 
služby. Zákon č. 410/1991 Zb. rozšíril tento nárok na najmenej 30 minút po každých 
piatich hodinách nepretržitého výkonu služby. Zákon o štátnej službe nárok 
príslušníka na prestávku v službe zmenil na povinnosť služobného úradu poskytnúť 
najneskôr po piatich hodinách nepretržitého výkonu služby prestávku na jedenie 
a oddych v trvaní najmenej 30 minút a ak výkon štátnej služby presahuje desať a pol 
hodiny aj ďalšiu prestávku na jedenie a oddych v trvaní 15 minút. Tieto prestávky sa 
započítavajú do základného času služby v týždni. 
 
c) Dovolenka, dodatková dovolenka, služobné vo ľno, preventívna rehabilitácia 

V porovnaní so zákonom č. 100/1970 Zb. a zákonom č. 410/1991 Zb. zákon 
o štátnej službe upravil dĺžku dovolenky až na 6 týždňov (42 kalendárnych dní). 
Zvýšenie dĺžky  dovolenky súvisí so zvýšenými požiadavkami na psychickú a fyzickú 
záťaž príslušníkov a následne s potrebou zabezpečenia dlhšieho času na 
regeneráciu ich psychických a fyzických síl. Vzhľadom na zabezpečenie 
regenerácie síl príslušníka sa zvyšuje aj povinnosť vyčerpať v kalendárnom roku 
aspoň tri týždne dovolenky v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma týždňami. 

Príslušníkom, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivú alebo mimoriadne náročnú štátnu 
službu, zákon o štátnej službe priznáva nárok aj na dodatkovú dovolenku v trvaní 
jedného týždňa (sedem kalendárnych dní). Kým v predchádzajúcich zákonoch 
neboli vyšpecifikované podmienky, za ktorých má príslušník nárok na dodatkovú 
dovolenku, zákon o štátnej službe taxatívne určuje vznik nároku na dodatkovú 
dovolenku výkonom určitej služby a určitým časom výkonu služby. Podmienkou 
nároku na dodatkovú dovolenku v zbore je výkon eskortnej alebo režimovej služby 
alebo výkon služby v priamom kontakte s obvineným alebo s odsúdeným aspoň 
polovicu základného času služby v týždni. 

Obdobne ako pri dodatkovej dovolenke zákon o štátnej službe taxatívne určuje 
prípady, kedy sa príslušníkovi poskytne služobné voľno s nárokom na služobný plat 
a súčasne sa osobitne vymedzujú prekážky v štátnej službe z dôvodu všeobecného 
záujmu, dôležité osobné prekážky v štátnej službe ako aj dôležité osobné prekážky 
v štátnej službe v súvislosti so štúdiom pri výkone štátnej služby. Tým, že sa 
uvedené prípady poskytovania služobného voľna dostali do zákona, posilnili sa 
právne  istoty  príslušníkov  na  tomto  úseku.  Na porovnanie   uvádzame,  že zákon  
č. 100/1970 Zb. splnomocnil ministra vnútra vydať interný predpis, v ktorých 
prípadoch a v akom rozsahu sa poskytuje služobné voľno pre dôležité osobné 
prekážky v službe a v akom rozsahu patrí služobný príjem počas tohto služobného 
voľna. Obdobne splnomocňovacie ustanovenie obsahoval aj zákon č. 410/1991 Zb.  

Pri porovnaní jednotlivých zákonov upravujúcich službu príslušníkov možno 
zaznamenať výrazne pozitívne zmeny v ustanovení o preventívnej rehabilitácii, ktorá 
patrí vymedzenému okruhu príslušníkov na upevnenie ich telesného a duševného 
zdravia. Kým zákon č. 100/1970 Zb. priznával nárok na preventívnu rehabilitáciu 
všetkým príslušníkom nad 45 rokov veku, zákon č. 410/1991 Zb. rozšíril tento okruh 
príslušníkov nad 40 rokov veku alebo príslušníkov, ktorí vykonávali službu viac ako 
15 rokov. K ďalšiemu rozšíreniu okruhu príslušníkov s nárokom na preventívnu 
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rehabilitáciu došlo prijatím zákona o štátnej službe. Súčasný zákon priznáva nárok 
na preventívnu rehabilitáciu príslušníkom s vekom nad 35 rokov alebo s trvaním 
služby nad 15 rokov. Záujem štátu na posilňovaní fyzického a duševného zdravia 
príslušníkov je teda evidentný. 

 
d) Náhrada služobného platu (práceneschopnos ť, ošetrovanie člena rodiny, 
materská dovolenka) 

Podobne pozitívnym vývinom prešiel i inštitút náhrady služobného platu počas 
práceneschopnosti príslušníka. Kým zákon č. 100/1970 Zb. a zákon č. 410/1991 Zb. 
priznával príslušníkovi 100 % náhradu služobného platu do 1 mesiaca od začiatku 
práceneschopnosti, zákon o štátnej službe priznáva 100 % náhradu počas celého 
trvania práceneschopnosti (do uplynutia podporného obdobia – 1 rok). Nerozlišuje 
ani podmienku, či práceneschopnosť nastala v dôsledku služobného úrazu, alebo 
nie.  

Náhrada služobného platu počas ošetrovania člena rodiny neprešla zmenami. 
V porovnaní s predpismi, ktoré platia u zamestnancov v pracovnom pomere, 
príslušník alebo príslušníčka, ktorá ošetruje chorého  člena rodiny, má počas celého 
trvania ošetrovania nárok na služobný plat vo výške 100 %. Tým sú zabezpečené 
sociálne istoty príslušníkov.  

Podobne sú zabezpečené aj sociálne istoty príslušníčok na materskej dovolenke, 
čo korešponduje s čl. 38 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú ženy 
právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a  na osobitné pracovné podmienky. 
Vychádzajúc z čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že žene 
v tehotenstve je zaručená osobitná starostlivosť, zákon o štátnej službe v § 147 
ustanovuje, že tehotná príslušníčka nesmie byť ustanovená do funkcie, ani 
zaraďovaná na výkon štátnej služby, ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej 
tehotnosť. V prípade, že by príslušníčka musela byť z uvedeného dôvodu 
prevedená do inej funkcie, pri výkone ktorej dosahuje nižší služobný plat, na základe 
§ 9 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení  policajtov a vojakov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 328/2002 Z. z.“) sa jej poskytne vyrovnávacia dávka. Táto vyrovnávacia 
dávka sa poskytuje vo výške rozdielu medzi čistým služobným platom príslušníčky 
pred prevedením na výkon inej funkcie a medzi čistým služobným platom 
príslušníčky po prevedení na výkon inej funkcie.  
 
e) Výsluhové zabezpe čenie (odchodné, výsluhový príspevok, výsluhový 
dôchodok, príspevok za službu) 

Výrazné zmeny boli zaznamenané tiež vo výsluhovom zabezpečení príslušníkov. 
Ako vyplýva z dôvodovej správy k návrhu zákona o štátnej službe, výsluhové 
zabezpečenie príslušníkov musí byť spolu s úpravou služobného pomeru, platovými 
náležitosťami a materiálnym zabezpečením jedným z hlavných motivačných, 
stimulačných a garančných faktorov výkonu štátnej služby príslušníkov. 
Zabezpečenie príslušníkov po skončení služobného pomeru má charakter 
dlhodobého zabezpečenia a dáva istoty rodinným príslušníkom v prípade úmrtia 
príslušníka. 

Odchodné, ktoré je tradičnou dávkou zabezpečenia príslušníkov po skončení 
služobného pomeru, sa poskytuje ako jednorazová dávka. Zákon č. 100/1970 Zb. 
ohraničoval výšku odchodného na najviac šesťnásobok hrubého mesačného príjmu, 
ale interným predpisom sa v uvedenej výške priznávalo iba pri ukončení služobného 
pomeru odchodom do invalidného dôchodku.  Odchodné patrilo príslušníkovi, ak 
jeho služobný pomer trval najmenej 6 rokov. Zákon č. 410/1991 Zb. ohraničenie 
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o výške odchodného odstránil, podmienka trvania služobného pomeru zostala 
zachovaná. Zákon č. 328/2002 Z.z., ktorým boli zrušené ustanovenia zákona 
o štátnej službe týkajúce sa sociálneho zabezpečenia príslušníkov, nanovo upravil 
podmienky priznania odchodného. Odchodné podľa § 33 zákona č. 328/2002 Z. z. 
patrí príslušníkovi, ktorého služobný pomer trval najmenej 5 rokov.  

V súvislosti so skončením služobného pomeru  príslušníka potenciálne vznikajú 
problémy s jeho ďalším pracovným uplatnením, ktoré je po dlhšom čase podstatne 
sťažené pre stratu kvalifikácie.  

Zákon č. 328/2002 Z. z. zaviedol dve nové dávky výsluhového zabezpečenia, 
ktoré majú pomôcť bývalým príslušníkom v období po skončení služobného pomeru.  

Príslušníkovi, ktorého služobný pomer trval najmenej 15 rokov, patrí po skončení 
služobného pomeru výsluhový dôchodok. Je to dávka výsluhového zabezpečenia, 
ktorá sa priznáva bývalému príslušníkovi doživotne. Pre mnohých príslušníkov je 
výsluhový dôchodok výrazným motivačným faktorom, poistkou do budúcnosti 
vzhľadom k možnosti kumulácie výsluhového dôchodku a iného zárobku.  

V prípade, že príslušník ukončil služobný pomer uvoľnením, prepustením alebo 
uplynutím dočasnej štátnej služby a nespĺňa podmienky na priznanie výsluhového 
dôchodku, zákon č. 328/2002 Z. z. počíta s možnosťou priznania výsluhového 
príspevku. Výška tejto dávky výsluhového zabezpečenia  závisí od dĺžky trvania 
služobného pomeru. V prípade, že služobný pomer trval najmenej päť rokov, ale 
menej ako deväť rokov,  výsluhový príspevok patrí odo dňa nasledujúceho po dni 
skončenia služobného pomeru počas jedného roka. Ak služobný pomer trval 
najmenej deväť rokov, ale menej ako 12 rokov, výsluhový príspevok patrí po dobu 
dvoch rokov.  Ak služobný pomer trval najmenej 12 rokov, ale menej ako 15 rokov, 
výsluhový príspevok patrí po dobu troch rokov.  
 
(záver)  
 
Z porovnania zákona o štátnej službe s predchádzajúcimi právnymi úpravami 
služobného pomeru príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže jednoznačne 
vyplýva záujem spoločnosti o prácu ozbrojených zborov, a teda i o prácu 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Môžeme iba konštatovať, že 
v zákone sú rešpektované odporúčania európskych väzenských pravidiel. 

Odtabuizovaním podmienok výkonu služby v Zbore väzenskej a justičnej stráže 
sa činnosť príslušníkov stala transparentnejšia a všeobecne známejšia. To na jednej 
strane viedlo k postupnému oceneniu a zvýhodneniu náročnej práce, na druhej 
strane viac než v minulosti posunulo prácu príslušníkov zboru do pozornosti 
verejnosti a vystavilo ich kritickému pohľadu.  

Žiaľ, že súbežne s právnou úpravou  služobného pomeru príslušníka zboru sme 
neinformovali o rizikovosti, náročnosti práce vo väzenstve a jej odraze na zdravie 
a v konečnom dôsledku na priemerný vek dožitia bývalých príslušníkov zboru. 
Z databázy sociálneho zabezpečenia zboru, ktorú vedieme od 1. 1. 1969 do 1. 9. 
2004 vyplýva, že priemerný vek dožitia u mužov a žien je (približne rovnaký) 62 
rokov (tabuľka 3). 

Tento údaj vyznieva podstatne nepriaznivejšie pri porovnaní so štatistickými 
údajmi v rámci Slovenskej republiky, ktoré vedie Ústav zdravotných informácií 
a štatistiky (príloha 2). 

V roku 2002 bol priemerný vek dožitia 69 rokov u mužov a 77 rokov u žien. 
Rozdiel medzi vývojom v Slovenskej republike a Zborom väzenskej a justičnej 
stráže je u mužov 7 rokov a u žien 15 rokov (graf 4).  
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S potešením môžeme konštatovať, že práca príslušníkov zboru je vnímaná 
verejnosťou pozitívne a zadosťučinením nás napĺňa i fakt, že v porovnaní s inými 
ozbrojenými zbormi Zbor väzenskej a justičnej stráže nevykazuje zvýšené 
porušovanie právnych predpisov páchaním disciplinárnych previnení alebo trestných 
činov.  

Niektoré negatívne javy, ktoré sme však zaznamenali, signalizujú, že je 
nevyhnutné dbať o sústavný morálny status príslušníka a mať na zreteli náročné 
kritériá pre výber a prijímanie občanov do služobného pomeru. Len tak možno 
dosiahnuť stav, aby sa dôvera občanov v Zbor väzenskej a justičnej stráže sústavne 
zvyšovala. 
 
Literatúra u autora. 
 
Tabuľka 1 
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Tabuľka 2 
Prehľad útekov, vzdialení sa, nevrátení sa z udeleného VOÚ, pokusov 
o útek a prípravy na útek väzňov v rokoch 1989 - 2003 
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Tabuľka 3 
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Pokračovanie prílohy 1 
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Duševné zdravie – celospolo čenská problematika 
 
MUDr. Werner Scholz   
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Bratislava, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autor v príspevku stručne naznačil  jednotlivé etapy  vývinu starostlivosti o duševné zdravie, 
poukázal na oneskorený rozvoj psychiatrickej starostlivosti vo vzťahu k ostatným 
medicínskym odborom a úsekom zdravotníckej starostlivosti.  Zdôraznil  nevyhnutnosť 
realizovať zásadné zmeny v oblasti  ochrany duševného zdravia najmä realizáciou  
Národného programu duševného zdravia.  Autor pri jeho tvorbe a aplikovaní  zvažuje   
potrebu  medziodborovej spolupráce. Vo vzťahu k riešeniu problematiky duševného zdravia 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže popisuje  rôzne okolnosti, ktoré  majú 
nepriaznivý dopad a celkovo zhoršujú  zdravotný stav  príslušníkov. 
 
Summary 
 

The author briefly presents individual periods of development of the mental health care. He 
points out the delayed development of the psychiatric care in comparison with other medicine 
branches and department of health care. He stresses the necessity of the realization of the 
radical changes in the sphere of the mental health protection, namely the realization of the 
National program of mental health. Author is considering the need for interdepartmental 
cooperation. In the connection with the problem solving of mental health of prison officers, he 
describes various circumstances that have negative effect and generally worsen the health 
state of the prison officers. 
 
Starostlivosť o duševné zdravie z historického pohľadu prešla zložitým vývinom, 
podobne ako iné oblasti zdravotnej starostlivosti. Na rozdiel od ostatných lekárskych 
disciplín má vývoj starostlivosti o duševné zdravie svoje špecifické osobitosti, napr. 
nazeranie na duševné ochorenia, neznalosť etiopatogenézy duševných  ochorení, 
ich nevedecký výklad, nedostatok terapeutických metód v minulosti. 
 
Vývoj starostlivosti o duševné zdravie možno zhrnú ť do nieko ľkých etáp. 
 

1. Etapa ochrany zdravých – cieľom bola izolácia a obmedzenie duševne 
chorých, aby nemohli  ohroziť ostatných. Používali sa hrubé formy detencie, 
duševne chorých držali vo väzení, zavreli v „klietkach bláznov“. Len v malej 
časti sa používal  humánnejší spôsob ošetrovania – držanie v lazaretoch 
a kláštoroch. 

2. Etapa zväčša charitatívnej starostlivosti. Od 15. storočia sa zriaďujú útulky 
a ústavy pre starostlivosť o duševne chorých. Išlo o humánnejší charakter 
starostlivosti, avšak o liečebnej starostlivosti ešte nemožno hovoriť. 

3. Etapa prvých vedeckých koncepcií a rozvoj terapie. Nastáva nárast počtu 
špecializovaných ústavov pre duševne chorých. Novú éru začína významný 
francúzsky psychiater Pinel. V roku 1792 je oslobodených prvých 50 
duševne chorých z reťazí. 

4. Etapa liečebno-preventívna. Zahŕňa postupný rozvoj starostlivosti 
o duševné zdravie. Začiatok modernej psychofarmakológie – rok 1952 – je 
významným medzníkom v odbore psychiatrie. 
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V porovnaní s inými úsekmi zdravotnej starostlivosti sa rozvoj psychiatrickej 
starostlivosti oneskoril. Preto sa starostlivosť o duševné zdravie zaradila od roka 
1958 medzi hlavné úlohy ministerstva zdravotníctva.  Podstatný pohyb v tejto oblasti 
začal v januári 1990, kedy sa v Bratislave konalo fórum psychiatrov  a klinických 
psychológov, na ktorom sa mapovali problémy a problémové okruhy v odbore. 
V nasledujúcich rokoch tím odborníkov vypracoval Reformu psychiatrickej 
starostlivosti v SR, ktorá bol zverejnená v decembri 1998. Tento dokument bol 
prijatý vládou, ale chýbal mu časový rámec. Na Slovensku neexistuje zvláštny 
zákon, ktorý sa dotýka duševného zdravia. Na duševné zdravie  vydáva štát 2% 
celkového štátneho rozpočtu , čo je v európskom kontexte málo. V roku 2003 sa 
uskutočnil audit k problematike – Duševné zdravie v Slovenskej republike. Komisia 
hodnotila klady, nedostatky s potrebou riešenia a vydala odporúčania. Pre nás sú 
dôležité najmä nasledovné odporúčania. 

Je nevyhnutné vypracovať Národný program duševného zdravia, ktorého 
formulovanie si vyžiada medziodborová spolupráca, spolupráca medzi 
ministerstvami a ďalšími zložkami samosprávy. Národný program duševného 
zdravia má byť schválený vládou SR a má obsahovať presný a jasný popis úloh 
jednotlivých  ministerstiev a regionálnych samospráv. Musí obsahovať aj časový 
rozpis plnenia aktivít a rozhodnutie o zdrojoch, ktoré sú potrebné na jeho splnenie. 
Súčasťou programu musí byť aj stratégia prevencie samovrážd. Vypracovanie 
Programu môže prispieť k zvýšeniu pozornosti voči duševnému zdraviu a duševným 
ochoreniam, k zvýšeniu ich tolerancie a zrovnoprávnenie ľudí s duševnou poruchou. 

Riešenie problematiky duševného zdravia v podmienkach slovenského väzenstva 
zasahuje dve skupiny. V prvom rade ide o príslušníkov a zamestnancov ZVJS 
a v druhom rade ide o osoby vo výkone väzby a výkon trestu odňatia slobody. 

Prostredie väzenských zariadení je mimoriadne náročné na psychiku človeka. 
Zvlášť sa to týka príslušníkov ZVJS, ktorí sú prijímaní do služobného pomeru 
s dobrým zdravotným stavom a ako to výskumné práce (Polák, Vanko, Ondrejka) 
ukázali, už po piatich rokoch služby u mnohých boli zistené príznaky neurotických 
porúch, ktoré sa dĺžkou služby zhoršujú a vznikajú organické poruchy od ochorenia 
srdca a ciev, ochorenia tráviaceho ústrojenstva, nervového systému, po samovraždy 
atď. Na príslušníkov pôsobí tzv. väzenská subkultúra, ktorej postoj voči ním je vo 
väčšine prípadoch nie pozitívny. Je tu však aj ďalší dôležitý moment a tým sú snahy 
zasahovať do sociálnych istôt, bytový problém, narastajúce finančné zaťaženie pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti atď. 

Eliminovať rôzne okolnosti, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravotný stav 
príslušníkov ZVJS  si vyžaduje multidisciplinárny prístup k riešeniu problematiky. Na 
riešení sa musia podieľať nadriadení príslušníci, zdravotnícka služba, Útvar 
sociálneho zabezpečenia ZVJS a nie v poslednom rade štátna  politika riadenia 
väzenstva. 

V našej starostlivosti sú však aj osoby vo výkone väzby alebo trestu. Počet tých, 
ktorí potrebujú psychiatrickú alebo psychologickú intervenciu je vysoký. Psychicky 
narušené alebo choré osoby, drogovo závislé osoby, ale aj osoby odsúdené na 
dlhodobé alebo doživotné tresty si vyžadujú zvláštnu starostlivosť. Čiže ide o širokú 
problematiku, ktorej pozitívne ovplyvnenie chceme dosiahnuť aj výmenou poznatkov 
a skúseností v rámci nášho stretnutia. 

Literatúra u autora. 
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Prevencia negatívnych stresových situácií ako 
súčasť riadiacej práce manažéra ZVJS 
 
Mgr. Peter Kulíšek  
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a  justičnej stráže 
Bratislava, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autor na základe aj vlastných skúsenosti z riadiacej práce oboznamuje čitateľa s možnosťami 
prevencie vzniku negatívnych stresových situácií manažéra v podmienkach zboru.  
V príspevku je sústredená pozornosť na osvetlenie vplyvu riadenia na oblasť psychickej 
záťaže a mentálneho zdravie, klímy, interpersonálnych vzťahov a pracovného prostredia. 
 
Summary 
 

The author, on the basis of his own experience from the managerial work, informs the reader 
about the possibilities of the prevention of the negative stress situations of the manager under 
the conditions of the Corps. In the contribution the attention is focused on the explanation of 
the effect of the management on the mental health, social climate, interpersonal relationships 
and work environment. 
 
Uvedomujeme si, že ochrana a podpora duševného zdravia kladie vyššie  nároky  
na celkové riadenie  a organizáciu práce, osobitne v  súčasných podmienkach 
transformácie a prispôsobovania sa väzenstva Slovenskej republiky pomerom štátov 
Európskej únie.  K najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim pracovné podmienky 
a psychickú záťaž  príslušníkov, ale aj  celkovú sociálnu  klímu v ústavoch patrí 
okrem prebiehajúcich zmien v oblasti legislatívy v súčasnom období najmä situácia 
výrazného zvyšovania početných stavov obvinených a odsúdených. Tento faktor 
determinuje  oblasť riadenia a organizácie na Generálnom riaditeľstve zboru ako i vo 
všetkých ústavoch, ale i organizácie práce na jednotlivých oddeleniach a pri plnení 
úloh jednotlivých príslušníkov. Kvalita a organizácia riadenia  následne  pôsobí na 
celkový stav pracovných podmienok  príslušníkov, ich psychickú aj fyzickú  
výkonnosť. 

Zvyšujúce sa počty obvinených a odsúdených zvyšujú množstvo práce na 
každom oddelení, na každom úseku, pričom sa  vyžadujú neustále zmeny v oblasti 
organizácie a personálneho zabezpečovania. V súčasnom období  plné kapacity 
zhoršujú podmienky ubytovania, zvyšujú stres, riziko konfliktov v plných celách, 
zvyšuje sa napätie a mení sa atmosféra v jednotlivých ústavoch. Všetky uvedené 
aspekty determinujú zvyšovanie nielen fyzickej ale predovšetkým psychickej záťaže 
príslušníkov. Aby sa  riziko psychickej záťaže vyplývajúce zo súčasnej nie 
jednoduchej situácie minimalizovalo,  považujeme za potrebné osvetliť si ako prvky 
riadenia ovplyvňujú  oblasť psychickej záťaže a mentálneho zdravia. Riadenie 
a duševná hygiena súvisia, riadenie priamo formuje vzťahy a klímu na pracovisku, 
determinuje pracovné podmienky. 

Pri  riadení  je dôležité si teda  uvedomiť, že   oblasť duševného zdravia  sa 
dotýka  mnohých vzťahov a súvislostí, nie je to záležitosť iba medicíny. Duševná 
hygiena  je záležitosťou psychológie, sociológie, pedagogiky, jej úlohou  je 
starostlivosť o duševné zdravie v najširšom zmysle a keďže jej úlohou je hľadať 
rovnovážny stav človeka k životnému prostrediu – pracovnému, rodinnému 
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a existenčnému,  riadenie  otázky duševnej hygieny a ochrany duševného zdravia 
nie je možné obchádzať.  

Rozhodujúcu rolu v riadení vo všeobecnosti zohráva manažér, ktorého v 
podmienkach 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 nazývame (alebo vykonáva) nadriadený . 

Potrebné je ujasniť, kto je nadriadený, čo robí a čo tvorí prostredie, v ktorom 
pôsobí. Je to človek, ktorý koordinuje činnosť iných ľudí so zámerom dosiahnuť 
organizačné ciele. Štúdiu a zefektívneniu manažmentu sa venujú rôzne teoretické 
prístupy. Postupne prechádzali od klasickej teórie, ktorá sa zaoberala vedeckým 
riadením a organizačnou teóriou, cez behaviorálnu teóriu riadenia, kvantitatívnu 
metódu riadenia, až k integrujúcim prístupom, využívajúcim teóriu systémov 
a komplexný pohľad na riadenie.  

 

Nadriadený by mal byť vybavený vlastnosťami: 
- iniciatívnosť, 
- samostatnosť, 
- rozvážnosť, 
- rozhodnosť, 
- cieľavedomosť, 
- zodpovednosť, 
- zásadovosť, 
- disciplinovanosť, 
- vytrvalosť, 
- optimizmus, 
- fantázia, 
- emocionálna, citová vyrovnanosť. 

 

Všeobecne by sa dalo povedať, že nadriadený má za úlohu vytvárať na pracovisku 
takú situáciu, aby ľudia, ktorých vedie, a tým aj organizácia, boli úspešní. 
Aby to dosiahol, musí plniť tieto základné úlohy: 

1. Definovať ciele a priority pre pracovné skupiny  a pre pracovníkov. 
2. Zabezpečiť zdroje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov. 
3. Motivovať pracovníkov, pritom využívať aj oceňovanie dosiahnutých 

výsledkov. 
             4.   Sledovať prácu podriadených, dávať im spätnú väzbu a v prípade     

      potreby pomáhať.  
 

Súčasná situácia v spoločnosti vyžaduje pružnejšie a komplexnejšie reakcie na 
zmeny v prostredí. Preto sa stalo nevyhnutným aplikovať v riadení aj ďalšie prístupy 
ako napríklad systémovú teóriu, ktorú však nie je možné charakterizovať ako 
samostatnú školu myslenia. 

Systémový prístup umožňuje manažérom vnímať organizáciu ako systém zložený 
z jednotlivých častí, ktoré sa však navzájom ovplyvňujú. Procesy v jednotlivých 
častiach ovplyvňujú ostatné časti organizácie. To je významné v celom procese 
riadenia, najvýznamnejšie sa to prejavuje v rámci procesu zmeny v organizácii.  

Do slovníka manažérov sa dostávajú pojmy ako otvorený a uzavretý systém 
z hľadiska interakcie s prostredím, subsystémy (systémy vnútri systému), synergia 
zdôrazňujúca význam kooperácie (celok je viac ako suma častí), entropia (ako 
proces, ktorým sa systém rozpadá – napr. bez spätnej väzby). Systémový prístup 
poskytuje realistický pohľad na problémy. 
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Základné funkcie nadriadeného: 
- plánovanie (napríklad: strategické smerovanie dlhodobé, ročné plány, mesačné 

a krátkodobé plány) 
- organizovanie (napríklad: tvorba organizačnej štruktúry, materiálne       

zabezpečenie, rozdelenie úloh, kompetencií) 
- vedenie ľudí (zadeľovanie jednotlivcov na dané úlohy a ich usmerňovanie 

v plnení úloh) 
- koordinácia (napríklad: operatívne riadenie pri plnení konkrétnej úlohy) 
- kontrola (systém kontrolnej činnosti : tematické, operatívne, následné ...) 

 

Realizácia práce vyžaduje od nadriadeného určité rolové správanie. Jeho delenie je 
možné vykonať na roly: 
- interpersonálne, 
- informačné, 
- rozhodovacie 

 

Pôsobenie nadriadeného vyžaduje od neho mať určité kompetencie ako 
predpoklady k zastávaniu určitej funkcie. 

Kompetencie je možné rozdeliť do dvoch základných skupín: 
a)  základné kompetencie 
-  vedomosti, zručnosti, postoje a osobnostné charakteristiky, 
b)  vyššie kompetencie (kompetencie vysokého výkonu) 
- kognitívne, motivačné, smerové a výkonové (potrebné u tých, ktorí chcú byť    
     úspešní v komplexnom, rýchlo sa meniacom prostredí). 

 
Komunikácia je podstatným činiteľom v riadení. Riadenie a vedenie ľudí je nemožné 
predstaviť si bez získavania, výmeny a využívania informácií, teda komunikácie. 
Prelína sa všetkými činnosťami nadriadeného. Z dôvodu aby mohol efektívne 
komunikovať, musí poznať vplyv rôznych zložiek na efektívnosť komunikácie, jej 
bariéry, poznať seba, zásady spätnej väzby a vedieť komunikovať aj v nežiadúcich 
situáciách. Komunikácia v organizácii prebieha v rámci komunikačných sietí, 
formálnych aj neformálnych. Ich tvorbu ovplyvňuje nadriadený, ale samozrejme aj 
úloha, ktorú pracovná skupina plní, prostredie pracoviska, osobnostné faktory 
členov skupiny, ako aj skupinový výkon. V rámci organizačnej štruktúry prebieha 
komunikácia vertikálne, horizontálne a diagonálne.  

Z procesov komunikáciu ovplyvňujú najmä vnímanie a postoje. Nadriadený vo 
svojej práci môže komunikovať viacerými spôsobmi: verbálne a neverbálne, 
formálne a neformálne. 

Nevyhnutnou súčasťou jeho práce je poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, čo 
si vyžaduje vedomosti o sebe, o podriadených, ako i zásadách spätnej väzby. 
Nezbytné pre praktickú realizáciu spätnej väzby sú  zručnosti. Najčastejšie formy 
spätnej väzby v práci nadriadeného sú pochvala a kritika. Skvalitňovanie  
komunikácie predpokladá poznať súčasný stav, bariéry, ako aj možnosti a princípy 
jej zefektívnenia. 

Nepríjemnou, ale nevyhnutnou stránkou práce vedúceho je najmä nevyhnutnosť 
kritizovať a napomínať. Kritika je však užitočná, poháňa ľudí a spoločnosť vpred. 

 

Niekoľko zásad ku kritike: 
- dôkladne si premyslite dôvody kritiky a cieľ, preverte si či pracovník nesie 

časť viny  alebo celú, 
- kritizujte vždy konkrétne, kritizujte konanie, nie človeka, 
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- jasne povedzte kritizovanému, čo od neho očakávate (či má úlohu opraviť, 
znovu urobiť celú iným spôsobom, alebo si má zadovážiť dôkladnejšie 
podklady...), 

- kritizujte v pravý čas a na pravom mieste, najvhodnejšie medzi štyrmi 
očami, len výnimočne pred kolektívom, 

- umožnite kritizovanému vysloviť svoj názor a netvárte sa urazene, ak bude 
hovoriť hlasnejšie, 

- kritizujte bez hnevu a podráždenia, 
- nevracajte sa opakovane ku kritizovanej práci, ale si overujte, či sa 

rešpektujú odporúčania a rady, ktoré ste dali, ak budete často, niekedy 
i denne usmerňovať pracovníkov v ich činnosti a oboznamovať ich 
s očakávaniami, zmenšíte nevyhnutnosť kritických zásahov,  z  vašej 
strany. 

 
Motiváciu podriadených pracovníkov môžeme definovať ako súbor činiteľov, ktoré 
usmerňujú správanie a prežívanie a tým aj nespochybniteľne vplývajú na ich 
psychické zdravie a plnenie úloh. Nadriadený a v konečnom dôsledku samotná 
organizácia môže svojím pôsobením výrazne ovplyvňovať motiváciu svojich 
pracovníkov. Nie je však možné použiť len jeden spôsob motivácie pre všetkých, 
alebo jedného pracovníka motivovať celý pracovný život rovnako. 

 

Do motivácie pracovníkov sa premietajú tieto prvky: 
- osobná situácia  (sociálna a psychologická, charakter, vzdelanie) a predstava 

seba  (sebaobraz, sebavedomie, ašpirácie), 
- potreba sebarealizácie a sebaúcty, 
- potreba uznania od sociálneho prostredia (partner, rodičia, priatelia, 

kolegovia a iní), 
- presved čenie pracovníka, že je schopný realizova ť ciele organizácie (ak 

neveria, že ich realizujú, nevenujú im čas ani snahu na dosiahnutie; príliš ľahké 
ciele nemajú motivačný efekt), 

- miera akceptácie stanovených cie ľov (ak nie sú akceptované pracovníkmi, 
ich dosiahnutie je možné len vonkajším tlakom; nevytvára to predpoklad 
iniciatívneho prístupu pracovníkov), 

- rozsah, v ktorom je nadriadený presved čený o schopnosti pracovníkov 
realizova ť ciele (prejav dôvery podriadeným, použitie rôznych motivačných 
nástrojov). 

 

Riešením otázok motivácie človeka k práci sa zaoberalo množstvo autorov a bolo 
vypracovaných viacero teoretických prístupov. Na proces motivácie – ako motivácia 
pôsobí, sa zameriavajú teória očakávaní, teória spravodlivosti, teória zamerania na 
cieľ a teória posilňovania. 

Nadriadený môže priamo ovplyvňovať motiváciu svojich pracovníkov hodnotením 
formalizovaným aj neformálnym, odmeňovaním v rôznej forme, plánovaním jeho 
kariéry, zmenami v práci. 

Odborne aj psychicky vyspelí pracovníci dokážu plniť úlohy aj bez účasti 
nadriadeného, môžu pracovať samostatne, efektívne sa rozhodovať, nadriadeného 
informujú o situácii pri plnení úloh. Nadriadený v tomto prípade deleguje 
zodpovednosť za čiastkové rozhodnutia a ich realizáciu na pracovníkov, pomáha 
v mimoriadnych situáciách, pričom sa môže venovať strategickým otázkam.  
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Čomu je potrebné venova ť v riadení pozornos ť? 
- celkovému   štýlu   riadenia   a organizácii   prác e,   úrovni   a  kultúre     

komunikácie s personálom  (je potrebné poskytovať personálu príležitosť 
prispievať svojimi nápadmi pri organizácii a plánovaní práce, určovať jasné ciele 
pri plnení úloh, nastoliť dobrú a otvorenú komunikáciu, počúvať a rešpektovať 
iných, byť prístupný, vytvárať pokojnú atmosféru, kde ľudia nemajú obavu prísť 
s problémom) 

- nárokom na množstvo práce (stanoviť prioritu plnenia  úloh, zabezpečovať  
informovanosť o zmenách v organizácii práce, nových predpisoch a to u všetkých  
podriadených, prenechávať jednotlivcom i skupinám patričnú zodpovednosť 
v rámci postavenia a odbornosti a umožňovať personálu preukázať 
kompetentnosť)  

- postaveniu a  podpore jednotlivca (preukazovať podporu a povzbudenie 
pracovníkovi, ak sa mu aj niečo nepodarí, všímať si aj okolnosti súvisiace 
s mimopracovným životom pracovníka, brať do úvahy jedinečnosť a individuálnosť 
každého pracovníka, rozdeliť prácu tak, aby každý robil to, čo vie najlepšie ) 

- interpersonálnym vz ťahom (sledovať kvalitu interpersonálnych vzťahov, 
eliminovať výskyt negatívnych prejavov – diskriminácie, obťažovania, 
znevažovania, ohovárania,   zabezpečiť vzdelávanie v oblasti optimalizácie 
medziľudskej komunikácie)  

  príklad - na zlepšenie situácie sme zakomponovali opäť do koncepcie vzdelávania   
príslušníkov sociálno-psychologické výcviky, bolo by veľmi potrebné, aby sa   
skúsenosti a poznatky z výcvikov výraznejšie uplatňovali v každodennej praxi,  
v pozitívnom modifikovaní interpersonálnych vzťahov,  príslušníci by mali  
citlivejšie reagovať  na prejavy hrubosti, vulgárnosti, mali by byť viac príkladom 
v slušnosti, korektnosti a požadovať otvorenosť v komunikácii 

-  zmenám v organizácii práce (pri akýchkoľvek zmenách treba zaistiť dobrú  
komunikáciu a informovanosť personálu o tom, čo sa deje, za akým účelom,  
minimalizovať  obavy a neistotu pracovníkov, poskytovať podporu v období zmien) 
príklad –   pripravované zmeny v sociálnej oblasti vždy  výrazne rozkolíšu    
personálnu stabilitu zboru, je vhodné včas a reálne informovať príslušníkov,   
vyhýbať sa treba dramatizovaniu, vyhrocovaniu obáv. Obdobne aj v prípade  
prípravy scivilňovania zboru. 

-  ukladaniu a riešeniu úloh  (ak nie sú úlohy postavené jednoznačne a je možné 
rôzne a  protichodné riešenie, je nutné komunikovať so   zamestnancami, aby    
každý vedel,  čo sa od neho vyžaduje, uisťovať sa,  že každý  má jasne definované  

  úlohy a zodpovednosti)  
 

Značný význam v práci a činnosti kolektívu, ako i pri vzniku mnohých 
psychotraumatizujúcich situácií má osobnosť nadriadeného. Veľkosť požiadaviek na 
neho kladených závisí od celkovej úrovne prostredia, v ktorom pôsobí, a od 
dôležitosti jeho funkcie. Pochopiteľne ani vedúci nemôže byť absolútne dokonalý. 
Nech má určité chyby, veď ich máme všetci, ale nech je vzorom pre podriadených. 
 

Akých chýb sa naj častejšie dopúš ťajú nadriadení? 
- nie sú spravodliví a dosť objektívni,  
- sú nevšímaví k iniciatíve kolegov, neoceňujú  úsilie; neobjektívne hodnotia 

prácu podriadených, 
- inokedy zase neopodstatnene vyzdvihujú neschopných alebo málo schopných, 

uprednostňujú priateľov, známych príbuzných, 
- nekonajú úprimne a otvorene, 
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- nie sú dôslední, sľubujú ale sľuby neplnia, 
- bývajú často hrubí, panovační, netaktní, 
- podceňujú alebo ironizujú tých ktorí majú určité nedostatky, 
- nevedia chápať osobné ale často ani pracovné problémy kolegov,  
- porušujú služobné predpisy, 
- kladú prekážky v osobnom rozvoji podriadeného (zvyšovaniu kvalifikácie), 
- neproporcionálne  rozdeľujú úlohy medzi pracovníkov (nadmerná zaťaženosť 

niektorých alebo nerešpektovanie ich kompetencií), 
- nezískajú dostatok informácií, alebo neposkytnú dostatočné informácie pri 

zadávaní úlohy pracovníkovi, 
- nejednoznačne vymedzenia úlohy v spolupráci pri zadávaní úloh tímu 

pracovníkov, 
- nejasne určujú zodpovednosť, 
- absentuje atmosféra aktívnej spolupráce, 
- preukazujú vlastnú neodbornosť atď. 
 

Nadriadený by mal pracovať tak, aby kolegovia poznali, že to vie robiť, že sa vyzná 
v ľuďoch, že to s nimi myslí dobre, že má porozumenie pre ich starosti i radosti, 
chyby i klady, dobré pracovné výsledky i neúspechy. Jednoducho, že ich vidí 
ľudskými očami. 

Nadriadený by mal byť natoľko vyrovnaný a pokojný, aby svojimi povahovými 
vlastnosťami nevnášal nepokoj medzi podriadených a neprispieval k zvyšovaniu 
napätia a konfliktov. Jeho vzťah k ľuďom by sa mal vyznačovať vľúdnosťou, 
trpezlivosťou, ochotou a predovšetkým záujmom o nich. Naproti tomu nemožno od 
nikoho žiadať, aby zamieňal láskavosť so zhovievavosťou ku každému. Ozajstné zlo 
treba vždy odsúdiť. 

Niektorí nadriadení sú presvedčení, že humor sa neznáša s autoritou manažéra, 
čo je omylom. Autorita sa opiera o ľudské vlastnosti nositeľa a humor je jednou 
z najsympatickejších ľudských vlastností. 

Neurotizujúco pôsobí nedostatočná organizácia práce, nejasnosť úloh a ich 
zmyslu, nejasnosti v odmeňovaní, nezodpovedané vymedzenia kompetencie 
a zodpovednosti.  

Zdrojom konfliktov a stresov býva aj direktívno – administratívne riadenie. 
Nenecháva často miesto pre rozum a iniciatívu ľudí. 

V procese riadenia   považujeme za potrebné s ohľadom na význam duševnej 
hygieny si uvedomiť, že najväčšou hrozbou aj v našich podmienkach je stres. 

Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a zdravie pri práci trpí pracovným 
stresom v krajinách EÚ 41 miliónov pracovníkov vo všetkých sektoroch, pričom 
v roku 1996 uskutočnila Európska nadácia prieskum s výsledkom  - u  28% 
zamestnancov zaznamenali zdravotné problémy spojené so stresom  - na všetky 
choroby, ktoré vznikli v súvislosti s pracovným  stresom pripadá v rámci EÚ 600 
miliónov stratených pracovných dní denne. Ďalšie dôsledky, okrem chorobnosti, sú, 
že sa znižuje pracovná výkonnosť a zvyšujú sa náklady u zamestnávateľov. Ako je 
to v podmienkach väzenstva ? Odpovedať nám môžu naši lekári.  Štatistické 
ukazovatele a výsledky nepoznáme, ale môžeme jednoznačne predpokladať, že 
stresogénne faktory  v našich podmienkach fungujú výraznejšie  ako vo väčšine 
bežných  zamestnaní. 

 

Čo pôsobí na pracovisku stresogénne? 
- nedostatočná komunikácia 
- popieranie existujúcich problémov 
- očakávanie, že ľudia budú pracovať neprimerane dlho alebo veľa 
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- neproporcionálne rozdelenie práce ... 
 

Pri  otázkach riadenia a dodržiavania psychohygieny na pracovisku je potrebné sa 
zaoberať fenoménom stresu. 

 

Čo je dôležité pre vedúcich pracovníkov pri zvládaní  stresu? 
Je potrebné, aj v našich podmienkach naučiť sa  identifikovať  stres, ak sa objaví 

brať ho vážne a dať personálu najavo, že situácii máte záujem porozumieť a riešiť 
ju.  Je vhodné  mať vždy otvorený a chápavý prístup a hľadať stránky stresu, 
prejavovať záujem o podnety ale aj sám si všímať podmienky,  okolnosti a riziká 
vzniku pracovného stresu. Pre poznanie možných rizík narušenia duševného 
zdravia je potrebné pozornosť venovať zo strany nadriadených oblasti: 
1. Práca a pracovisko  - ak príslušníka práca baví a napĺňa ho, je menej zaťažený 
stresom ako keď je to naopak, Ak pracuje  v dobrom pracovnom ovzduší, práca  je 
príjemnejšia. Negatívne prejavy – donášanie, cielená likvidácia, mobbing, závistliví 
a stresujúci kolegovia  môžu nielen vyvolať  stres, pôsobiť deprimujúco, ale tiež 
znižovať pracovnú výkonnosť  a situáciu vedúcu k podlomeniu duševného zdravia. 
2. Mimopracovné pomery , partnerské vz ťahy a rodinné vz ťahy  - vedúci by mal  
mať záujem poznať situáciu príslušníka v rodinných a partnerských vzťahoch aspoň  
tak, že  ak sa  mení a  je možná  pracovná destabilizácia a riziko  vzniku problému, 
osobnej krízy alebo  aj pracovného zlyhania, je schopný včas reagovať. Venovanie 
pozornosti tejto oblasti umožňuje poskytnúť  včasnú pomoc a podporu  jednotlivcovi. 
 

Význam duševnej hygieny spo číva  
1. v oblasti prevencie telesných a duševných porúch 
2. v účinkoch na sociálne vzťahy jednotlivca 
3. v účinku na pracovný výkon 
4. pri udržiavaní a dosahovaní subjektívnej spokojnosti a vyrovnanosti 

 

Vzhľadom na  to, že rokovanie seminára  venuje pozornosť  problematike  
duševného zdravia obvinených a odsúdených,  prehľad o prežívaní,  zvládaní 
záťaže, krízových situácií,  pomerov  na pracovisku  a rodinnú situáciu  je dôležité si 
udržiavať aj v systematickej práci s nimi a realizovaní penitenciárneho 
zaobchádzania.  Ak v tejto oblasti prehľad nemáme, problémy sa neriešia v začiatku 
a prerastajú do hlbších, dlhotrvajúcich alebo sa presúva ich riešenie. Pri zvládaní 
psychickej záťaže, osobných kríz je neprípustná nevšímavosť a nezáujem okolia. 
A to vo vzťahu k personálu i k väzneným osobám. Profesionálne pôsobenie v našich 
podmienkach vyžaduje  systematickú  odbornú prácu, premyslené riadenie  
a poskytovanie odbornej starostlivosti aj v oblasti ochrany duševného zdravia. 
Možno konštatovať, že  systém psychologických služieb, psychiatrická starostlivosť 
a následne i celý proces zaobchádzania s odsúdenými umožňuje počas celého 
uväznenia  včas zachytiť a riešiť väčšinu problémov v oblasti  duševného zdravia 
obvinených a odsúdených.  

Miesto  obligátneho záveru sa vidí vhodné  pripomenúť si zásady prevencie 
duševného zdravia tak, ako ho prezentuje na svojich stránkach Liga za duševné 
zdravie.   

 

Čo prispieva k duševnému zdraviu? 
- mať niekoho rád skutočnou , nepredstieranou láskou,    
- napomáhať dobrej atmosfére (v rodine, na pracovisku), 
- vedieť si získať a udržať aspoň niekoľkých priateľov, 
- pestovať intenzívne osobné záujmy, 
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- viesť zdravý životný štýl, 
- dodržiavať denne primeraný pohyb, 
- zbytočne nepreceňovať úspechy ani prehry, 
- primiešať všade trochu humoru, 
- nájsť v každom dni, v každom človeku a udalosti niečo pekné, 
- nebáť sa smútku, ak nás však premáha, je dobré navštíviť príbuzného, priateľa, 

lekára, psychológa alebo psychiatra. 
 

Literatúra u autora. 
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Východiská a princípy starostlivosti o duševné 
zdravie vo väzenskom systéme 
 
MUDr. Michal Ohrablo  
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Leopoldov, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

V príspevku sa konštatuje, že správanie duševne narušených väzňov zhoršuje celkovú 
atmosféru, narušuje vzťahy medzi väzňami navzájom,  ale aj  medzi väzňami a personálom. 
Princípy starostlivosti o duševné zdravie vo väzenstve musia byť rovnaké ako v ktoromkoľvek 
inom systéme. V princípe odbornosti sa autor zameriava na faktory spolupráce s odborníkmi 
pre duševné zdravie, na význam dostatočných znalostí o duševných poruchách na korektívny 
proces a starostlivosť o vlastné duševné zdravie. Pri niektorých aktivitách, ako napr. 
psychoterapia porúch osobností uväznených jedincov sa zrejme väzenstvo bude musieť 
orientovať predovšetkým na vlastných pracovníkov. 
 
Summary 
 

In the contribution it is stated that the behavior of mentally ill prisoners worsens overall 
atmosphere, disturbs relationship not only among prisoners but also between prisoners and 
the prison officers. The principles of the mental health care in the prison service ought to be 
the same as in any other system. What concerns the principle of professionalism, the author 
focuses on the factors of cooperation with the professionals on the mental health; on the 
importance of sufficient knowledge of mental illnesses and appropriate care for own mental 
health.  What concerns activities as psychotherapy of personal disorders of prisoners, the 
prison service will probably have to turn to its own employees. 
 
Téma príspevku je veľmi široká a viaceré otázky už boli predmetom príspevkov 
prednesených aj publikovaných pri iných príležitostiach, preto cieľom tohto 
príspevku bude len naznačiť šírku problematiky a poukázať na možné varianty 
riešenia. 

Základnými východiskami pre úvahy o problematike duševného zdravia vo 
väzenskom systéme sú odpovede na otázky, či sa v tomto systéme duševné 
poruchy vyskytujú, či sú tam oprávnene a zákonite, či počty duševných porúch 
a problémy vyplývajúce z ich prítomnosti sú takého rozsahu, že je potrebné venovať 
im zvláštnu pozornosť. Ďalej je to odpoveď na otázku, ako tieto problémy súvisia 
s duševným zdravím personálu. Nakoniec je to skutočnosť, že takmer všetci 
odsúdení sa skôr, či neskôr vracajú do pôvodného sociálneho prostredia, čo 
implikuje otázky: v akom stave sa vracajú tí, u ktorých sa objavila duševná porucha 
a či máme prostriedky na efektívne ovplyvnenie ich stavu. 

 
Výskyt duševných porúch 
 
Výskyt duševných porúch u osôb vo väzbe je daný tým, že orgány činné v trestnom 
konaní neselektujú podozrivých z trestného činu z tohto hľadiska a nejakú dobu trvá 
kým prebehne znalecké skúmanie, ktoré je podkladom pre rozhodnutie o prípadnej 
exkulpácii. Do výkonu trestu sa osoba s duševnou poruchou môže dostať ak trestný 
čin nebol spáchaný v bezprostrednej súvislosti s duševným ochorením a je schopná 
pochopiť zmysel trestu. Treba poznamenať, že porucha osobnosti a závislosť od 
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psychoaktívnych látok sa nepovažujú za duševné poruchy, ktoré by zakladali právo 
na exkulpáciu. Ďalej samotný pobyt vo väzení obsahuje mnoho etiopatogénnych 
faktorov pre vznik duševnej poruchy. 

U osôb vo väzení nachádzame prakticky celé spektrum duševných porúch, 
v porovnaní s celkovou populáciou je rozdiel len v ich percentuálnom zastúpení. 
Všetky prieskumy sa prakticky zhodujú na tom, že u mužov vo väzení poruchou 
osobnosti trpí 60-65%, abúzom, alebo závislosťou od návykových látok okolo 60%, 
psychotickým ochorením asi 5%, ťažkými depresiami 10%. Výskyt automutilačného 
a suicidálneho správania bol identifikovaný 9 a viacnásobne častejšie ako v bežnej 
populácii a počet porúch intelektu je asi 3-násobne vyšší. Práce zaoberajúce sa 
štatistikou nepsychotických duševných porúch som nenašiel, ale bez rizika omylu 
možno konštatovať, že sa u väzňov vyskytujú minimálne v rovnakom počte ako 
v celkovej populácii – 25% symptómy ťažšej a 25% ľahšej psychogénnej poruchy. 
Upresnenie k počtom – existuje vysoká komorbidita týchto porúch, takže u jednej 
osoby môžeme zistiť 2 aj viac porúch súčasne. U žien  sú poruchy osobnosti 
a závislosti v menších množstvách. 

Problémy, ktoré vyvoláva existencia duševných porúch u väzňov možno zvažovať 
z dvoch hľadísk: 

1. vplyv správania duševne narušených na život vo väzení 
2. dôsledky nedostatočnej profesionálnej prípravy pracovníkov väzenstva 

v oblasti duševných porúch 
 

Správanie duševne narušených väzňov zhoršuje celkovú atmosféru, narušuje 
vzťahy medzi väzňami navzájom, alebo medzi väzňami a personálom, stupňuje sa 
riziko konfliktov, vzniká riziko agresívneho správania, čo zhoršuje bezpečnosť, 
zvyšuje sa psychická záťaž a stres ostatných väzňov aj personálu. Jedinci trpiaci 
duševnými poruchami naliehavo vyžadujú predpis, často nevhodných 
psychofarmák. Ak im je predpis odmietnutý, zadovažujú si psychofarmaká ilegálne 
a užívajú ich nekontrolovane. Pri dekompenzácii poruchy sa výchovné aktivity 
míňajú účinkom a výkon trestu plní len funkciu dočasného azylu.  

Dlhodobá zvýšená psychická záťaž personálu vedie často k neurotizácii, 
u predisponovaných jedincov aj k osobnostným zmenám. Iným dôsledkom sú 
psychosomatické poruchy, alebo psychosomatická zložka v patogenéze 
somatických ochorení. Psychické problémy si niektorí riešia nevhodným užívaním 
predovšetkým benzodiazepínových anxiolytík, alebo alkoholu s rizikom vzniku 
závislosti. Takíto členovia personálu sa potom sami stávajú rizikovými pre 
spolupracovníkov. Komplikáciou, ktorá prakticky zneschopňuje príslušníka pre 
výkon služby je syndróm vyhorenia. Osobnostné zmeny sú charakterizované 
predovšetkým otupením schopnosti empatie, až narušením sociálneho cítenia, 
znižovaním prahu pre agresívne reakcie, tvorbou maladaptívnych schém. 

Nedostatočná príprava na prácu s duševne narušenými jedincami sa odráža 
v nedostatočnom a neskorom identifikovaní duševných porúch u väzňov, 
v nevhodnom zaobchádzaní s nimi, predovšetkým vo forme hostílneho správania, 
alebo v snahe vyhnúť sa kontaktu s väzňom, čo nebýva v mnohých prípadoch 
prejav nezodpovedného výkonu služby, ale väčšinou nevedomý spôsob ochrany 
vlastnej psychiky pred nadmernou záťažou. Nedostatočne kvalifikovaný pracovník 
nedokáže správne ohodnotiť význam poruchy pre korektívny proces, odhadnúť 
riziko nebezpečného správania a stanoviť prognózu kriminálneho správania. 
Odrazom nedostatočnej kvalifikácie je aj postoj k aplikácii psychofarmák. 
Požadovanie predpisu psychofarmák väzňami sa nezriedka posudzuje ako snaha 
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„naklepať sa“ a  predpis psychofarmák je podozrivý z napomáhania týmto 
tendenciám. 

Špecifickou kategóriou sú zdravotnícki pracovníci. Ich nedostatočná príprava na 
prácu s väzenskou societou má za následok vysokú hladinu trvalého stresu. Veľmi 
skoro sa u nich objavuje syndróm vyhorenia, ktorého dôsledkom je vytvorenie 
negatívneho vzťahu k väzňom a snaha obmedziť s nimi kontakt na minimum, čo 
následne vytvára riziko chybnej diagnostiky a nedostatočnej terapie. Z toho rezultuje 
nespokojnosť a následne sťažnosti väzňov a stupňuje sa riziko disciplinárnych, až 
trestnoprávnych dôsledkov pre zdravotníckeho pracovníka. 

Pre zhodnotenie účelnosti aktivít v rámci starostlivosti o duševné zdravie väzňov 
je odpoveď na otázku, či máme prostriedky na to, aby sa odsúdený s duševnou 
poruchou vrátil do spoločnosti v takom stave, že sa riziko recidívy kriminálneho 
správania zníži na minimum. U psychotických aj psychogénnych porúch máme 
účinné prostriedky. Autori, ktorí sa špecializujú na liečbu porúch osobnosti uvádzajú 
všeobecne až 50% percentnú efektívnosť, u disociálnych porúch niečo menšiu. 
Prieskumy účinnosti liečby závislostí zisťujú, že až u 40% dochádza k zlepšeniu. 

 
Z uvedeného môžeme uzavrieť: 

• duševné poruchy u väzňov sú prítomné a ich prítomnosti nemožno zabrániť, 
• počet väzňov s duševnou poruchou je vysoký, 
• ich prítomnosť vo väzení má závažné negatívne dôsledky, 
• máme účinné prostriedky na zmiernenie problémov, 
• u väzenského personálu v dôsledku dlhodobého stresu dochádza 

k psychickým a psychosomatickým poruchám 
 

Princípy starostlivosti o duševné zdravie 
Princípy starostlivosti o duševné zdravie vo väzenstve musia byť rovnaké ako 
v ktoromkoľvek inom systéme. Sú dva: 

1. odbornosť a 
2. komplexnosť 

 
Odbornos ť 

Požiadavka, aby diagnostiku a terapiu duševných porúch vykonávali kvalifikovaní 
a skúsení odborníci je samozrejmosťou, o ktorej nie je potrebné diskutovať. Čo si 
treba ujasniť, je odpoveď na otázku, aký rozsah vedomostí o duševných poruchách 
a aký výcvik v zaobchádzaní s jedincami s duševnou poruchou majú mať príslušníci 
prichádzajúci do každodenného a dlhotrvajúceho kontaktu s väzňami, teda referenti 
režimu a vychovávatelia. 

Požiadavky na kvalitu a kvantitu odborných znalostí a zručností uvedenej skupiny 
pracovníkov určuje niekoľko faktorov: 

• spolupráca s odborníkmi pre duševné zdravie, 
• význam dostatočných znalostí o duševných poruchách na korektívny proces a 
• starostlivosť o vlastné duševné zdravie 

Spolupráca s odborníkmi pre duševné zdravie 

Podstata duševných porúch a bežne dostupné prostriedky na ich diagnostiku 
predurčujú, že pozorovanie správania duševne narušeného jedinca a rozhovor 
s ním sú základnými diagnostickými pomôckami. Jedným z nenahraditeľných 
zdrojov takýchto informácií je tzv. objektívna anamnéza, t. j. informácie od ľudí 
z blízkeho okolia pacienta, čo v našom prípade sú referenti režimu a vychovávatelia. 
Ak má mať objektívna anamnéza nejakú hodnotu musí byť skutočne objektívna 
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a dostatočne obsažná. Takúto anamnézu môže poskytnúť len človek, ktorý 
o duševných poruchách niečo vie, pretože musí vedieť čo si má všímať a musí to 
vedieť aj formulovať. Čím kvalitnejšiu anamnézu psychiater získa, tým rýchlejšia 
a kvalitnejšia je aj diagnostika a následne aj terapia. Investícia do vzdelania v tejto 
oblasti sa teda vráti vo forme pokojnejšieho a bezpečnejšieho pracovného 
prostredia. 
Ďalšou oblasťou, ktorá vyžaduje istú úroveň odborného vzdelania a odborných 

zručností je liečba a tu si treba uvedomiť, že liečbu duševných porúch nemožno 
redukovať len na aplikáciu psychofarmák. V niektorých prípadoch je dokonca 
psychofarmakoterapia len pomocnou zložkou a rozhodujúcim je režim, v ktorom sa 
pacient nachádza a jeho komunikácia s okolím, čo na požadovanej úrovni môžu 
zabezpečovať len primerane kvalifikovaní pracovníci. 

Kvalita poskytovaných informácií – jednak potrebných k diagnostike, ale aj 
o aplikácii doporučenej liečby a zmenách stavu v dôsledku aplikovanej liečby - 
ovplyvňuje aj ochotu konziliárnych psychiatrov spolupracovať s väzenskými 
inštitúciami. Ak psychiater nedostane informácie v požadovanej kvalite, môže to byť 
preňho signálom, že o jeho spoluprácu ani nie je veľký záujem, potom diagnostika 
nie je dostatočne precízna, tomu zodpovedá aj navrhovaná terapia a psychiater 
nemá záujem o ďalšiu starostlivosť o pacienta. 

Význam dostatočných znalostí o duševných poruchách na korektívny proces 

O význame, alebo skôr o nevyhnutnosti dostatočnej kvalifikácie príslušníkov 
väzenského zboru, ktorý participujú na korektívnom procese väzňov s duševnou 
poruchou by sme snáď ani nemali diskutovať, pretože by sme mali považovať za 
samozrejmosť, že len ten, čo má dostatočné vedomosti a zručnosti v oblasti 
duševných porúch môže kvalifikovane zvládnuť projektovanie a realizáciu 
korektívnych činností týchto osôb. 

Starostlivosť o vlastné duševné zdravie 

Význam dostatočných znalostí o duševných poruchách pre zachovanie dobrého 
duševného zdravia pre každého človeka je taktiež nespochybniteľný. Tí pracovníci 
väzenstva, ktorí majú určité penzum týchto znalostí vnímajú prácu s väzňami ako 
menej zaťažujúcu, vhodným riešením konfliktných situácií znižujú napätie s jeho 
negatívnymi dôsledkami na vlastné duševné zdravie. Uvedomujú si tiež dobré 
výsledky svojej práce, čo podporuje vytvorenie duševnej pohody, získavajú 
satisfakciu nielen za svoju námahu a je to tiež veľmi dôležitý faktor prevencie 
syndrómu vyhorenia. Dobré pracovné výsledky zároveň poskytujú korektívnu 
skúsenosť, ktorá mení pohľad pracovníkov na duševné poruchy, zbavujú sa 
predsudkov, strácajú sa zábrany otvárať aj svoje vlastné psychické problémy, 
zlepšuje sa aktivita pri ich riešení, zvyšuje sa záujem zúčastňovať sa na aktivitách 
zameraných na prevenciu duševných porúch. 

 
Komplexnos ť 

Z hľadiska rozsahu starostlivosti o duševné zdravie vo väzenskom systéme 
máme dve možnosti: 

1. čiastkové opatrenia, alebo 
2. komplexný systém. 

 
Pre zvládanie, alebo aspoň zmierňovanie problémov s duševne narušenými 
väzňami majú nepochybne význam aj čiastkové opatrenia, ako napr. konziliárne 
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vyšetrenia a doporučenia terapie, zvyčajne sú však sprevádzané nízkou 
efektívnosťou, čo má isté negatívne dôsledky. 

Prvým je problém získať dostatok, alebo vôbec kvalifikovaných a kvalitných 
odborníkov pre prácu s duševnými poruchami, zvlášť so záujmom, alebo aspoň bez 
odporu voči práci s poruchami osobnosti. Finančné ohodnotenie ich práce je síce 
veľmi silným motivačným faktorom pre prácu vo väzenstve, alebo pre väzenstvo, ale 
skúsený odborník pre duševné zdravie si hľadá prácu, ktorá mu prináša aj pocit 
sebarealizácie a ten sa pri čiastkovom, útržkovitom systéme dosahuje zriedka. 

Nízka efektívnosť čiastkových opatrení je silným argumentom pre skeptikov, či 
odporcov skvalitňovania starostlivosti o duševné poruchy. Podporuje ich názor, že 
do budovania tohoto systému nie je vhodné investovať, lebo sa to neoplatí. 
Komplexná starostlivosť znamená využitie všetkých známych a dostupných 
možností na ošetrovanie duševných porúch – prevenciu, rôzne diagnostické 
metodiky, biologickú terapiu a psychoterapiu, režimovú terapiu, rehabilitáciu 
a resocializáciu, prácu so sociálnym prostredím. Vybudovanie takého systému je 
veľmi náročné na čas, prostriedky a prácu. Je to však investícia, ktorá sa väzenstvu 
rozhodne oplatí, pretože sa vráti vo forme pokojnejšieho a bezpečnejšieho 
prostredia, lepších výsledkov korektívnych aktivít a následne aj ocenenia väzenstva 
v spoločnosti. Keďže v tomto prípade by išlo o dlhodobý proces, ak si väzenstvo 
vyberie tento model, ktorý sa osvedčil jednak v civilnom sektore, ale sú referencie 
z niektorých krajín o dobrých výsledkoch aj vo väzenstve, je potrebné pripraviť 
kvalitný projekt realizácie takéhoto systému. Naše väzenstvo má určite dosť 
kvalifikovaných pracovníkov, ktorí môžu takýto projekt pripraviť. 

Je samozrejmé, že systém komplexnej starostlivosti musí byť vypracovaný aj pre 
členov personálu. 

 
Poznámky ku konkrétnym opatreniam 
 
V súčasnej situácii, keď je značný nedostatok kvalifikovaných a skúsených 
odborníkov pre oblasť duševného zdravia v civilnom sektore a naviac ich záujmu 
pracovať vo väzenstve a pre väzenstvo bránia rôzne prekážky – niektoré boli vyššie 
spomenuté – nie je konštruktívne uvažovať v tejto fáze o budovaní komplexného 
systému v celom väzenstve. Ako reálne sa javí vybrať niektoré ústavy, ktoré majú 
najväčší predpoklad pre jeho tvorbu. Skúsenosti z týchto pracovísk môžu byť 
podkladom pre celoplošné zavedenie systému starostlivosti o duševné zdravie vo 
väzenskom systéme. Pre niektoré aktivity, ako napr. psychoterapia porúch 
osobnosti sa zrejme väzenstvo bude musieť orientovať predovšetkým na vlastných 
pracovníkov. 

K otázke, aké vzdelanie a aký výcvik by mali mať jednotlivé kategórie 
pracovníkov vo väzenstve. Objavujú sa niekedy požiadavky na vypracovanie 
príručiek na zvládanie niektorých situácií, napr. pre prevenciu suicídií 
a sebapoškodení. Takéto príručky však môžu byť efektívnou pomôckou len pre tých, 
ktorí dokážu identifikovať osoby, u ktorých hrozí uvedené správanie. Je výborná 
vec, keď príslušníci absolvujú kurz v asertivite, ale aby ju vedeli efektívne používať 
musia vedieť identifikovať psychické rozpoloženie väzňa, aby dokázali správne 
rozhodnúť, či asertívny prístup je v danom momente vhodný. Psychosociálne 
výcviky a štúdium na katedre sociálnej práce sú určite prínosom, ale ich absolventi, 
snáď s výnimkou zvlášť nadaných, sú sotva dostatočne pripravení na kvalitnú 
samostatnú prácu. Ak mám dobré informácie, záujemca o zapísanie do zoznamu 
psychoterapeutov musí absolvovať okolo 2000 hodín prípravy. Samozrejmou by 
mala byť možnosť ďalšieho vzdelávania, poradenstva, či supervízie. 
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Rozhodovanie o tom, či bude mať väzenstvo záujem len o čiastkové opatrenia, 
alebo komplexný systém starostlivosti o duševné zdravie ovplyvňuje viacej faktorov, 
ale tými podstatnými sú ponímanie úlohy väzenstva a predovšetkým prevládajúca 
prax. Z tohto hľadiska existuje niekoľko modelov. 

Ak by bol výkon väzby chápaný ako opatrenie pre uľahčenie vyšetrovacieho 
procesu, potom snaha zmierniť jeho psychické utrpenie narušuje tento cieľ. Je 
antagonistický rozpor medzi poslaním odborníka pre duševné zdravie a takýmto 
cieľom väzby, a psychiater, alebo psychológ ako člen väzenského personálu by sa 
dostal do ťažko riešiteľnej dilemy, do závažného konfliktu rolí. 

Podobná situácia vzniká, ak je výkon trestu chápaný ako akt pomsty za to, čo 
delikvent spôsobil. Pri tomto prístupe prevládajú v zaobchádzaní s väzňom 
represívne postupy. V takomto prípade môže byť problematický postoj aj 
k evidentným psychotickým stavom, pretože sa hľadajú skôr dôkazy, že väzeň niečo 
simuluje a ťažko sa mu priznáva „právo byť chorý“. Tzv. „ľahšie“ psychické poruchy 
– reaktívne a neurotické stavy – vo väčšine prípadov nie sú považované za niečo, 
čomu by bolo potrebné venovať pozornosť, „lebo si to zavinili sami“, je to súčasť 
následkov spáchania trestného činu, „patrí to k veci, zaslúžia si to“. 

K väzenstvu patrí aj represia. Ide však o to, či ju budeme používať len ako faktor 
sám o sebe, alebo ako kontrolovaný prostriedok. Určitá úroveň utrpenia môže 
pôsobiť ako motivačný faktor pre zmenu postojov a správania delikventa, ak však 
prekročí určitú hranicu a tá je značne individuálna, stáva sa deštruktívnym faktorom 
zvýrazňujúcim maladaptívne postoje a správanie. Dovoľte malé terminologické 
odbočenie. V  súvislosti s používaním represívnych opatrení sa zvykne hovoriť 
o humanizácii väzenstva. V širokej laickej verejnosti aj u značnej časti pracovníkov 
väzenstva používanie pojmu humanizácia v súvislosti s páchateľmi trestných činov 
sa často považuje za profanáciu. Pri úvahách o systéme starostlivosti o duševné 
zdravie väzňov, ale snáď aj v súvislosti so zaobchádzaním všeobecne, je preto 
vhodnejšie hovoriť o profesionalizácii. V konečnom dôsledku profesionálny výkon 
práce príslušníka väzenského personálu vylučuje nehumánnosť. 
Ďalšia alternatíva zmyslu, alebo poslania VTOS je jeho chápanie ako 

predovšetkým azylového inštitútu, ktoré je zrejme dôsledkom rezignácie na 
akúkoľvek možnosť zmeny postojov, alebo správania. K tomu sa pridružuje 
negatívny vzťah hoci len k pokusom o terapiu porúch osobnosti, z čoho rezultuje 
zásada, že by sme sa mali venovať len tým, ktorí o našu pomoc prejavia záujem. 

Každý, kto má dostatok skúseností s liečbou závislých od návykových látok, 
alebo patologických hráčov vie, že ak by sme sa venovali len tým, ktorí prejavia 
spontánny záujem a vydržia z vlastného záujmu celý terapeutický proces, vrátane 
resocializácie, tak by sme mali pomerne málo pacientov. Základnou fázou, alebo 
skôr faktorom v priebehu celej terapie, ktorý musíme používať aktívne, je motivácia. 
Ak vo väzenstve tento faktor vyradíme z hry, prenechávame voľné pole tzv. 
druhému životu odsúdených, ktorý, domnievam sa, má podstatný vplyv na výsledky 
korektívneho procesu a na obraz väzenstva v spoločnosti a bez akýchkoľvek 
pochybností negatívne vplýva na vznik a priebeh duševných porúch u väzňov. Ak sa 
nám nepodarí motivovať pacienta pre prácu na svojom probléme, len ťažko 
môžeme dosiahnuť terapeutický úspech. 

Väzenstvo sa pri našich súčasných vedomostiach o kriminálnom správaní 
a možnostiach jeho korekcie nemôže vyhnúť ani plneniu azylovej funkcie. Ide len 
o to, ako sa k tejto náplni postavíme. Ak budeme mať ašpiráciu, aby to bolo v čo 
najmenšom rozsahu, musíme prijať zásadu, že sa aspoň pokúsime o zmenu 
postojov a názorov odsúdeného. 
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Ako dôkaz zmysluplnosti takéhoto prístupu môžeme znovu použiť skúsenosti 
z liečby závislých. U nedobrovoľne liečených, či už ich k liečbe donúti sociálne 
prostredie, alebo súd, je na začiatku terapie drvivá väčšina v tvrdom odpore. Ak by 
sme neboli dostatočne vytrvalí a nevyužívali všetky znalosti o tomto probléme 
a všetky možnosti pre jeho riešenie, ktoré sú dnes k dispozícii, tak by výsledky našej 
práce neboli veľmi povzbudivé. Dokonca sú skúsenosti, že aj tí, ktorí pri terapii nie 
sú aktívni, alebo sú dokonca v odpore môžu neskôr z terapie profitovať. Analogicky 
– o komplexný systém starostlivosti budeme mať záujem len vtedy, ak budeme 
vychádzať zo zásady, že urobíme všetko pre odstránenie, alebo aspoň zmiernenie 
duševných porúch vyskytujúcich sa vo väzenskom systéme. Žiada sa pripomenúť, 
že hovoríme aj o poruchách osobnosti. 

Stručne zhrnuté: 
• môžeme si vybrať medzi čiastkovými opatreniami na zvládnutie psychických 

porúch, alebo sa rozhodnúť pre komplexný systém starostlivosti o duševné 
zdravie; čo nemôžeme ovplyvniť sú dôsledky nášho výberu; 

• všetky ďalšie opatrenia budú závisieť od výberu jednej z týchto alternatív. 

Ak by sme sa rozhodli pre komplexný systém 
• bude potrebné vypracovať jeho projekt, 
• vykonať analýzu aktuálneho stavu a 
• vypracovať súbor postupných krokov na realizáciu projektu. 

Záverečná otázka: O akú úroveň starostlivosti o duševné zdravie väzňov aj 
personálu máme záujem? 

Literatúra u autora. 
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Penitenciárny manažér: monitoruje a modeluje 
Duševné zdravie - permanentná  pracovná adaptácia 
zamestnancov 
 
PhDr. Antonín Kozo ň, CSc. 
 
 
Resumé 
 

Významná je schopnosť zamestnanca identifikovať sa s  inštitucionálnou kultúrou a podieľať 
sa na jej tvorbe, čím sa vytvára prirodzená imunita voči pseudokultúrnym intervenciám zo 
strany odsúdených osôb. V zamestnaneckej kariére má práca (profesia) nesporný význam pri 
formovaní sociálnej a osobnostnej integrity zamestnanca, ktorý si ju pomáha zachovávať 
formou identity. Autor sa zapodieva aj identitou inštitúcie. Dôraz kladie na manažérske 
modelovanie a monitorovanie funkčnosti inštitucionálneho priestoru, kde nevyhnutná 
permanentná pracovná adaptácia  zamestnancov umožňuje potvrdenie vlastnej identity a je 
zdrojom ich duševného zdravia. 
 
Summary 
 

The capacity of the employee to identify himself or herself with the institution culture and to 
take part in its formation is very important because it creates natural immunity against 
pseudocultural effects from the side of prisoners. The profession plays an important role in 
formation of the social and personal integrity of the employee who helps himself/herself to 
keep it through his/her identity. The author also deals with the identity of institution. He puts 
stress on managerial modeling and monitoring of the functioning of institutional space where 
the inevitable permanent working adaptation of the employees allows confirmation of their 
personal identity and it is also  source of their mental health. 
 
V dôsledku toho, že sa stále zvyšujú nároky a nové spoločenské požiadavky na  
penitenciárnu inštitúciu zboru väzenskej a justičnej stráže,  nastolujú  sa odpovede 
na otázky o možnostiach  efektívnejšie pracovného uplatnenia  zamestnancov, na 
ktoré manažérska prax  reaguje modelovaním a monitorovaním inštitucionálnej 
kultúry. Táto  svojou silou aj nových  tradícií pozitívne ovplyvňuje  želanú pracovnú 
atmosféru. Premieta sa  v zamestnaneckých vzťahoch.  To tvorí  základ pre 
duševné zdravie jej zamestnancov.  Zamestnanec môže tak dlhodobo s uvážlivou 
rozvahou odolávať stresujúcim podmienkam pracovného nasadenia za predpokladu, 
že  jeho psychické pochody,  prežívanie sú v priamom vzťahu s pocitom sebaistoty.  
Zdroj tohto citu je v nefalšovanej identite osobnosti s vytvorenými návykmi vhodnej 
životosprávy, životnej filozofie a biologickými dispozíciami temperamentu. 

Pri manažérskom rozhodovaní sa  objektívne vychádza z  faktorov 
inštitucionálnej kultúry a jej atmosféry  vo vzťahu   k  subjektívnej stránke 
zamestnancov.  Ide o vzájomnú interakciu, a aby tento proces bol  pozitívny, je 
vhodne    poznať   identitu   zamestnanca,   schopnosť    jej    dynamických     zmien   
v pracovnom procese, počítať s obmedzeniami, ktorým je potrebné sa vyhnúť a tým 
predchádzať zlyhaniam v pracovnom procese. Nemenej dôležitá je schopnosť 
zamestnanca identifikovať sa s inštitucionálnou kultúrou a podieľať sa na jej tvorbe, 
čím sa vytvára prirodzená imunita voči  pseudokultúrnym intervenciám zo strany 
odsúdených osôb. Ich tlak na všetkých zamestnancov   je sústavný a nepozná 
hranice. 
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Hravos ť  v  pracovnej adaptácii  
 
V zamestnaneckej kariére má práca  nesporný význam pri formovaní sociálnej a 
osobnostnej integrity zamestnanca, ktorý si ju pomáha zachovávať formou identity. 
Potom nemusí fungovať na rôzne náhradné systémy. Pre dieťa je hra, učenie sa, 
vzdelávanie prirodzenosťou, ktorá otvára brány pre zmysluplné sociálne fungovanie 
v dospelom veku. Výsledky práce pri súčasnom spôsobe života poukazujú na 
efektivitu predchádzajúceho prípravného života. Dávajú odpovede: Kto som? Čo 
znamenám pre seba a pre iných?   Dieťa vie byť do hry ponorené celou bytosťou - 
dušou a telom. V dospelom veku počas práce v zamestnaní z toho používame určitú 
časť,  pretože v prípravnej časti sme sa naučili budúcemu  úspornejšiemu 
fungovaniu, aby sme veľkú časť energie prenechali ďalšiemu spoločenskému 
fungovaniu - rodine, ktorého súčasťou sa aktívne stávame. Aby sa zmenili v životnej 
filozofii človeka identifikačné kritériá vzťahujúce sa k  zamestnaniu, sme svedkovia 
toho, že  nastávajúca doba už teraz prenáša fázu prípravného života do dospelého 
veku. Byť hravý počas celého života ako dieťa, znamená získavať nové  schopnosti 
vzdelávaním, vycvičovaním pre relatívne krátku pracovnú adaptáciu. Spoločenské a 
zamestnávateľské  potreby  žiadajú len na určité časové obdobie od pracovnej  sily   
skôr  kvalitatívny  produkt,    službu  iným,  než kvantitatívne  hodnoty. Nositelia  
kreatívnosti a adaptabilnosti spojenej s inovatívnou postupnosťou sa síce stávajú 
doménou na trhu práce, ale v podmienkach penitenciárnej inštitúcie má    dlhodobá 
rutinnosť, ktorá je  súčasťou zamestnaneckých zručností, svoje nenahraditeľné 
opodstatnenie. Zvyk je železná košeľa!  Preto kvalita vnútorného priestoru osobnosti 
zamestnanca (obr.1) a jeho modelovanie pre potreby pracovného procesu inštitúcie 
sa dostáva do pozornosti manažérskej praxe.   
 
Ako sa tvorí identita  
 

Identita človeka sa utvára zvnútorňovaním  primárnych vzťahov, ktorých 
počiatočným  prameňom budúceho veľtoku smerovania človeka sú identifikačné 
vzorce z raného detstva (matka, otec, súrodenci, honorárni rodičia a ďalšie blízke 
osoby). Ďalšími prítokmi   v priebehu života (priatelia, učitelia, kolegovia, známi a iné 
významné osoby) sa stáva riečište  čoraz bohatšie na rôznorodosť vnútorného 
života. Navonok sa stáva energiou nielen pre svoj život ale dáva možnosť sa aktívne 
zúčastňovať  na spoločenskej existencii. Metaforické prirovnanie nám umožňuje 
pochopiť, že človek má byť integrálnou súčasťou kolobehu živého organizmu 
prírody. Každé vybočenie pri nerešpektovaní prírodných   zákonitosti má nedozerné 
dôsledky pre bytie samotného  človeka nielen ako jednotlivca. Úcta  k poznaniu  
genézy umožňuje úspešne manažovať  aj atmosféru pracovného prostredia 
inštitúcie ako súčasť pracovného procesu pre dlhodobejšie pretrvávajúci vzájomne 
prospešný   zisk    pre    všetkých    zúčastnených   a aj   tých,   ktorí budú vstupovať  
v budúcnosti do spoločenského diania tvorbou hodnôt. Aby identita zamestnanca 
nielen niesla svoje  špecifické pomenovanie, musí byť /1/ vnútorne (osobnostne) a 
/2/ navonok (sociálne) inštitucionálnou kultúrou integrovaná. Dokonca sa môže 
podľa personálnych potrieb aj meniť, ak sa ujasnia rôznorodosti zvnútornených 
sociálnych vzťahov, ktoré sú prítomné pod hladinou riečišťa  a pri ďalšom 
profesnom vzdelávaní sa naviaže na  pramene prítokov. Týmito možnosťami 
disponuje psychodiagnostika latentných dispozícii zamestnanca a psychologický 
koučink zamestnancov a manažérov. Nové pracovné zručnosti sa v profesnej 
kariére zamestnanca  stávajú zdrojom osobnostného rastu, ak sa stanú jeho 
integrálnou súčasťou. 
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Obr.1: Identita zamestnanca 
 
 
 

                                (Oblasť nevedomia) 
                     Ctižiados ť a ašpirácie           

                                               
 
 
                            Identita      Výkonová zložka 
                                                                                schopností a spôsobilosti 
                                                                   profesného uplatnenia 

 
 
 
                    Ideál, vízie, anticipácia  
                          (Oblasť vedomia) 
 
 

Poznámka:  
Vízie ako už naformulované vzdialenejšie predstavy ideálnej budúcnosti majú prameniace zdroje v 
nevedomí. Obdobne aj anticipácia (intuícia) vo vedomí sa podieľa na modelovaní budúcnosti a dáva 
víziám reálnu podobu. 
 

 
Obr.2: Identita penitenciárnej inštitúcie  
                              
                            (Inštitucionálna atmosféra) 
                         Ctižiados ť a ašpirácie                         
 

                   
 
 
                            Identita              Výkonová zložka 

spoločenskej objednávky                                 
na výkon trestu odňatia 

                                                     slobody 

 
 
 

                        Ideál, vízie, anticipácia 
                              (Inštitucionálna kultúra) 
 
Poznámka:  
Vízie ako už naformulované vzdialenejšie predstavy ideálnej budúcnosti majú prameniace zdroje v 
inštitucionálnej atmosfére. Obdobne aj anticipácia  v inštitucionálnej kultúre (filozofii) sa podieľa na 
modelovaní budúcnosti a dáva víziám reálnu podobu. 
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Identita zamestnanca a inštitúcie 
 
V personálnej činnosti má sledovanie hodnôt obidvoch identít zásadné miesto. Na 
obr.1 a 2 vidíme, že v ideálnom stave sa navzájom obe identity prekrývajú bez 
zvyšku. Pri diagnostike ich vzájomnej odlišnosti  môže  manažér anticipovať  
zvýšené   náklady v  inštitucionálnom procese. Výstupným  produktom  identity je 
výkonová zložka. Je tvorená uvedomovanými  a neuvedomovanými zložkami,  ktoré 
sa dajú v personálnej praxi diagnostikovať u zamestnancov a takisto sa dá zistiť  
úroveň identity. Inštitucionálna identita dáva záruku kontinuálnej existencie podstaty 
inštitúcie, zabezpečuje pracovnému procesu stály zdroj a spoločenskej objednávke 
zasa naplniť cieľ výkonu trestu odňatia slobody: trest za zločin, ochrana občanov 
pred páchateľmi a umožniť nápravu  odsúdeným. 

 
Strata  identity 
 
Otvorene môžeme uviesť, že pri kríze identity prichádza k strate svojbytnosti. 
Subjekt začne fungovať na náhradné zdroje a  po ich vyčerpaní prichádza k zániku 
pôvodnej funkčnosti. Často bez náhrady. U zamestnanca (bývalého zamestnanca) 
ide o tieto prejavy krízy identity: 
 
- pocit znížených schopností a sebavedomia 
- strata sebadôvery  spoločenského uplatnenia vo   všeobecnosti  
- strata pocitu spolupatričnosti s blízkymi osobami 
- prehlbujúca potreba závislosti od iných, odmietanie iných 
- prehlbujúca strata zamestnaneckých a spoločenských zručností (mozgové 

poškodenie synapsií v 11.pásme podľa Brodmanna) 
- absencia vyšších psychologických obrán 
- pocit nebytia kompenzovaný fantáziami, bizarným správaním 
- depresivita a apatia 
- psychosomatizácia ako náhrada identity 
 
Kríza a dokonca strata inštitucionálnej identity  sa dá dobre popísať v tých 
penitenciárnych zariadeniach, kde prišlo zo strany odsúdených k otvoreným 
nepokojom. 
 
 
Ponuka nových možností 
 
Identita zamestnanca (zamestnancov) a inštitucionálna identita sa vzájomne 
prekrývajú, čím vytvárajú vnútroinštitucionálne interakcie. Ich pozitívne ladenie je 
predpokladom pre dosahovanie vysokých hodnôt výkonovej zložky. Stabilnú identitu 
zamestnanca či inštitúcie tvoria zvnútornené (vyabstrahované) objektové vzťahy 
relevantných osôb, ktoré môžu mať reálnu či ideálnu podobu. Úlohou  
penitenciárneho manažéra je nielen monitorovanie dostupných informácií o 
pracovnom procese,  ale aj   umožniť zreálnenie ich videnie zamestnancom, aby 
motivovane a so znalosťou veci do neho vstupovali, čo najefektívnejšie ho 
zhodnocovali. Modelovanie a monitorovanie funkčnosti inštitucionálneho priestoru je 
tou hlavnou úlohou  manažéra a jeho tímu. Z toho nám vychádza, že nevyhnutná 
permanentná  pracovná adaptácia zamestnancov umožňuje  potvrdenie  vlastnej 
identity a je zdrojom ich duševného zdravia. 
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Konfliktogénnos ť väzenského prostredia, zvládanie 
stresu, fenomén vyhorenia podporujúcich profesií 
 
PhDr. Vladislav Pec  
Ústav na výkon väzby a  Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Košice, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Čitateľ sa dozvie, že stres je pozitívnou silou, ktorý  nám umožňuje prežitie. Popísané sú však 
aj dôsledky nadmerného stresu v duševnej a telesnej rovine, v medziľudských vzťahoch 
a v pracovnej výkonnosti. Práca vo väzenstve je spojená so značnou mierou stresu. Autor 
nielen uvádza stresujúce vplyvy vo väzenstve a syndróm vyhorenia, ale v prílohách uvádza 
tiež, ako sa dá stres zvládnuť, alebo na stupnici sociálnej adaptácie zistiť schopnosť 
zvládnutia životných situácií. 
 
Summary 
 

The reader will learn that stress is a positive force allowing us to survive. The contribution 
contains the descriptions of excessive stress in both mental and somatic levels, human 
relationships and working performance. The work in the prison service is associated with 
increased level of stress. Author not only presents the stressing effects of the prison 
environment and burnout syndrome but in appendices he also shows how to manage stress 
and how to measure the capability to manage life situations on the social adaptation scale. 
 
 

 „ Daroval som všetkým re čiam sveta nové slovo stres“. 
        Hans Selye, 1982 

 
Na medzinárodnom sympóziu výskumu stresu v roku 1987 v Bratislave sa 
konštatovalo, že existuje asi 200 definícií stresu. Anglické slovo stres pochádza 
z francúzskeho výrazu „estrecier“, /čo znamená prinútiť, použiť násilie/, ktoré je zase 
blízko latinského „strictus“, /čo znamená uťahovať, stláčať/. Z uvedenej analýzy je 
zrejme, že to  môže jednoducho znamenať byť vystavený istým silám alebo tlakom. 

Moderný svet, konzumný spôsob života, honba za úspechom, kariéra, exotické 
dovolenky, spoločenské postavenie, postup na spoločenskom rebríčku... To všetko 
sú atribúty, ktoré často sprevádzajú život dnešného človeka, naháňajúceho sa za 
všetkým, čo mu ich umožňuje využívať a vlastniť. 

Stres nás sprevádzal od nepamäti. Spôsob, akým reagujeme na podnet, dokázal 
pozitívnu silu, ktorá nám umožňuje vždy opätovné prežitie. Stanovením životného 
tempa a rytmu môže stres dať impulz potrebný na to, aby sa myšlienka premenila 
na čin, či už ide o milovanie, dirigovanie orchestra, bežecké preteky, únik pred 
požiarom alebo dodržanie termínu. Život uprostred veľkých a stálych narastajúcich 
rýchlych zmien nás vystavuje väčšiemu, čoraz naliehavejšiemu a nevyhnutnému 
tlaku prispôsobovať sa.  

Stres ovplyvňuje kvalitu nášho života. Ak je silný a dlhodobý, zvyšuje riziko 
rôznych chorôb, medzi ktoré patrí riziko ischemickej choroby srdca a infarkt 
myokardu až o 50 percent. Z výskumov vyplýva, že až 75 % prípadov ochorenia na 
rakovinu sa môže spájať so stresom. 

Cena, ktorú platíme za stres, je krutá. V USA sa odhaduje ročná strata 
v priemysle zapríčinená absenciou v práci, zdravotnými nákladmi, zvýšeným 
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poistením a zníženou produktivitou práce takmer na 75 biliónov dolárov. Samotné 
náklady, ktoré vznikajú následkom koronárnych chorôb zapríčinených stresom, 
predstavujú asi 30 biliónov  dolárov. Je preukázané, že nadmerný stres zvyšuje 
riziko chybných výkonov a rozhodnutí, pracovných úrazov, telesných a duševných 
onemocnení v závislosti na alkohole a iných návykových látkach. Dôsledky 
nadmerného stresu sa prejavujú v : 

- duševnej rovine /nekľud, úzkosť, poruchy spánku, podráždenosť, únava, 
zhoršená sebakritičnosť/ 

- telesnej rovine /svalové napätie, zlé trávenie, nechutenstvo, bolesti brucha, 
bolesti hlavy, búšenie srdca, hypertenzia, oslabenie imunitného systému/ 

- medziľudských vzťahoch  /skryté alebo zjavné napätie v rodine, nedostatok 
času na druhých, neschopnosť prejavovať im sympatie, nedostatočná 
komunikácia, zanedbávanie detí, vyššie riziko rozvodov/ 

- pracovná výkonnosť /postupná strata výkonnosti, pokles sebadôvery 
a energie, zanedbávanie povinnosti, neprítomnosť v práci, neospravedlnené 
absencie, problémy v teamovej práci/ 

 
Existuje tzv. mobbing – psychoteror, alebo vojna na pracovisku. Prejavuje sa 
nenápadným podpichovaním, ironickými poznámkami, nevhodnou komunikáciou, 
spochybňovaním pracovných úloh, zámerne pokazenými kancelárskymi prístrojmi, 
zašantročením podkladov a správ, zatajením dôležitých informácií, úmyselne 
pozmenenými údajmi v počítači a pod. 

Málokto bude pochybovať o tom, že práca vo väzenstve je potrebná a spojená so 
značnou mierou stresu. 

Niektoré stresujúce vplyvy vo väzenstve: 
- práca s veľmi ťažko prispôsobivými väzňami spojená s určitou mierou rizika 
- prenos negatívnych nálad na pracovníkov väzníc 
- neprívetivé pracovné prostredie, špina, zanedbané objekty 
- hluk 
- agresia medzi odsúdenými navzájom 
- malý pocit uznania zo strany spoločnosti /aj napriek tomu, že ľudia chápu 

väzenstvo ako nevyhnutné/ 
- adaptácia na reformy a zmeny v systéme /prvky existenčnej neistoty/ 
- miera zodpovednosti nie vždy zodpovedá možnosti rozhodovať 
- rôzne požiadavky na pracovníkov môžu byť v konflikte 
- nakopenie veľa pracovných požiadaviek a časový stres 
- zmenná prevádzka 
- nutnosť rozhodnúť pri neúplných informáciách 
- nevyhovujúce technické vybavenie 
- nároky plynúce z teamovej práce a medziľudských problémov 
- nevhodné alebo nezodpovedné správanie spolupracovníkov 
- nároky profesie sú horšie zvládané vtedy, ak práca vyvoláva spomienky na 

vlastné nevyriešené problémy a osobné krízy 
- mladý príslušník vníma rozpor medzi prípravou v škole a realitou každodennej 

praxe /mladý príslušník s menšou životnou a pracovnou skúsenosťou musí 
pracovať i so skúsenými väzňami/ 

- dochádzka 
- nutnosť zastupovať neprítomných kolegov na iných miestach 
- agresívne správanie príslušníkov vedie k podobnému konaniu druhej strany, 

zvyšuje stres 
- psychologická intervencia s odsúdeným členom organizovaného zločinu 
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Neúčinné spôsoby zvládania stresu : 
 

Patrí tu „útek“ k návykovým látkam, tabaku, káve, fajčeniu, nadmernému holdovaniu 
alkoholu.  
Čo môže urobiť pre lepšie zvládnutie stresu jednotlivý pracovník /príslušník/? 
- vytvoriť dobrú sieť rodinných a medziľudských vzťahov 
- dobre komunikovať s kolegami tej istej profesie 
- získať potrebné informácie a zvládnuť nutné pracovné spôsobilosti /zvýšenie 

istoty a sebadôvery/ 
- dôležité je mať na seba reálne nároky a dávať si dosiahnuteľné ciele 

/srdcovými problémami sú viac ohrození ľudia štýlu správania typu A - súťaživí, 
draví, orientovaní na výkon/, urobiť z nich nesúperivý typ B býva nemožné 

- prehĺbiť sebauvedomenie na telesnej i duševnej úrovni /schopnosť sa dá 
prehlbovať pomocou relaxačných techník a jógy/ 

- odolnosť voči stresu zvyšuje i záujmy a záľuby nesúvisiace so zamestnaním 
- umenie zvládať negatívne emócie ako hnev, strach alebo úzkosť /pomáhajú 

telesné cviky, relaxačné techniky/ 
- vo výhode sú nefajčiari a tí, ktorí nadmerne nepijú alkoholické nápoje 
- telesné cvičenia /užitočnosť nie je len v telesnom pohybe ale napr. aj na 

zníženie úzkosti či depresie/ 
- vhodné stravovanie 
- dostatok spánku 
- dôležitou súčasťou prevencie sú relaxačné techniky /viď Príloha/ 
- schopnosť prejaviť emócie a humor 
- individuálne spôsoby – okrem všeobecných stratégii, ktoré sú doporučené 

všeobecne, sú aj ďalšie: hudba, rôzne druhy umenia, duchovné a náboženské 
praktiky, kutilstvo, chov rôznych zvierat, pobyt v prírode, sauna a pod. 

 
Čo môže pre lepšie zvládanie stresu urobi ť organizácia: 

- organizácia môže analyzovať špecifické stresové faktory na svojom pracovisku 
a integrovať prevenciu stresu do systému starostlivosti o zamestnanca 

 
Syndróm vyhorenia /burn – out systéme/ je strata profesionálneho záujmu alebo 
osobného zaujatia u príslušníka niektorej profesie, najčastejšie spojená so stratou 
činorodosti a poslania, prejavuje sa pocitom sklamania, zatrpknutosti pri hodnotení 
minulosti. Postihnutý stráca záujem o prácu, uspokojuje sa s každodenným 
stereotypom, rutinou, nevidí dôvod pre ďalšie sebavzdelávanie a osobný rast, snaží 
sa iba prežiť a nemať problémy, ide o stave konečný, aj keď vývoj je plazivý a tým 
nebezpečný. Vývin možno rozdeliť do predchorobného stavu: jedinec by chcel 
pracovať  čo   najlepšie,   túži   po  úspechu,  ale  ten  neprichádza. Potom nasledujú  
3 štádia: 
1./  nič nestíha, je stále v časovej núdzi, práca začína strácať systém 
2./  výskyt bežných symptómov neurózy sprevádzaný pocitom, že stále musí niečo 

robiť, výsledkom je chaos 
3./ pocit, že „musí“ sa stráca a obracia na vzdor, že „nemusí“ nič, kolegovia ho 

obťažujú už len svojou prítomnosťou, preč sú aj zbytky záujmu, nadšenie, 
zostala len únava a sklamanie 

 
Obrana proti vyhoreniu je viera v zmysel poslania a vedomia potrebnosti i toho, že je 
vždy možno nájsť niečo, na čo sa možno tešiť, že je vždy možný ďalší rozvoj. 
Pomáha tiež duševná hygiena, relaxácia, zvlášť rýchle k nemu môže dôjsť 
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u personálu na jednotkách intenzívnej starostlivosti a v zariadeniach typu hospic, 
kde už neexistuje nádej na vyliečenie a je pociťovaná len malá gratifikácia z práce. 
 
 
 
 

Príloha: 1 
  

Dá sa stres zvládnu ť?  
 

Existuje odborný termín „doping“, čím sa rozumie zvládnutie alebo zvládanie 
stresora – t. j. nasadenie síl do boja so stresom. Sú tri spôsoby na zvládanie stresu: 

- zmena alebo odstránenie vonkajších podmienok vyvolávajúcich stres 
- zmena alebo odstránenie vnútorných podmienok vyvolávajúcich stres 
- zmena významu situácie pre jedinca, na prehodnotenie situácie 

 

Odborníci zaoberajúci sa problematikou stresu vypracovali mnoho techník 
a postupov na znižovanie a odbúravanie pôsobenia stresu. Komplexné odporúčania 
možno zhrnúť do nasledujúcich viet: 
Relaxujme –  krátky spánok, sauna, odpočinok, meditácia,  hlboké dýchanie. 
Utečme     –  všetko, čo pomôže našej mysli odpútať sa od stresora. 
Cvičme     –   hladinu stresu znižuje akákoľvek fyzická aktivita. 
Jedzme a pime striedmo  
Vizualizujme – zahľaďme sa na nejaký predmet. Potom si zatvorme oči. 
Smejme sa   – konkrétnym dôsledkom smiechu je prehĺbenie dýchania. 
Vyhľadávajme úľavu – nachádzajme si spôsoby,  ako stresu uniknúť.  

Snažme sa nájsť zmysel a naplnenie svojho života, naučme sa byť spokojní sami 
so sebou, vyhľadávajme pozitívne zážitky, naučme sa byť sami, myslime realisticky, 
naučme sa byť priateľmi, zmeňme spôsob svojho myslenia. 
 
 
 
 

Príloha : 2 
 
Holmes – Raheova stupnica 
 

Životná udalosť – stresom               Body  
   

Smrť životného partnera               100 
Rozvod        73 
Rozpad manželstva      65 
Uväznenie       63 
Smrť príbuzného      63 
Ľahšia nehoda alebo choroba     53 
Svadba        50 
Strata zamestnania      47 
Manželské zmierenie      45 
Odchod do dôchodku      45 
Choroba člena rodiny      44 
Tehotenstvo       40 
Sexuálne problémy      39 
Narodenie dieťaťa      39 
Adaptácia v zamestnaní     39 
Zmena finančnej situácie /zníženie zárobku/   38 
Spory s partnerom      35 
Veľká hypotéka       32 
Prepadnutie veci pre nezaplatenú hypotéku   30 
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Zmena pracovnej náplne     29 
Odchod dieťaťa z domova     29 
Problémy s príbuzenstvom partnera    29 
Vynikajúce osobné výsledky     28 
Životný partner začína /prestáva/ pracovať   26 
Začíname alebo končíme školu     26 
Zmena životných podmienok     25 
Zmena osobných zvykov     24 
Konflikt s nadriadeným      23 
Zmena pracovného času alebo podmienok   20 
Zmena bydliska       20 
Zmena školy       20 
Zmeny vo využívaní voľného času    19 
Zmeny v náboženských aktivitách    19 
Zmeny v spoločenskej aktivite     18 
Menšia hypotéka alebo pôžička     17 
Zmena spánku       16 
Zmena v počte rodinných stretnutí    15 
Zmena v stravovacích zvyklostiach    15 
Dovolenka        13 
Vianoce       12 
Menšie porušenie zákona     11 
 
Stupnica sociálnej adaptácie: 

Zdravie a schopnosť prežitia sa zakladá na schopnosti tela udržať v rovnováhe 
fyzické a psychické procesy. Tento stav sa volá homeostáza. Fyzické vzchopenie sa 
je integrálnou súčasťou celkového adaptačného systému tela, ktorý pomáha 
prispôsobiť sa zmenám a pokúša sa obnoviť homeostázu. Príliš veľa zmien v našom 
živote môže preťažovať naše adaptačné zdroje a vyústiť do ochorenia. Stupnica 
sociálnej adaptácie, odvodená americkými lekármi T.H.Holmsom a R.H.Raheom, 
uvádza 41 pozitívnych a negatívnych životných situácii, ohodnotených podľa stupňa 
adaptácie potrebnej na ich zvládnutie 
 
Aplikácia Holmes – Raheovej stupnice: 

Ak za rok získate 300 bodov, riziko ochorenia sa značne zvyšuje, pri rozpätí 150 
– 299 bodov sa znižuje toto riziko o 30% a pri hodnote nižšej ako 150 bodov sa 
pravdepodobnosť ochorenia zmenšuje. Choroba však nemusí byť nevyhnutným 
výsledkom zmeny. Je to práve vaša osobnosť a vaša schopnosť zvládnuť 
stresogénnu situáciu, ktorá do značnej miery určuje, ako správne viete reagovať.  

 

 /Vybrané: Alix Kirstaová, Kniha o prekonávaní stres u/ 
 
Alix Kirstaová patrí v Anglicku medzi najpopulárnejšie autorky v oblasti zdravého spôsobu života. Venuje 
sa širokej škále problémov, od fyzickej kondície a výživy po psychológiu, sexuálne problémy, 
komunikačné schopnosti a problematiku životného prostredia. Jej príspevky sa pravidelne objavujú 
v časopisoch Cosmopolitan, Vogue, Harper´s ana Queen a The Observer. 
 
Literatúra u autora. 
 
 
 
 
 



 58  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59  

Kvalita života v podmienkach VTOS 
 
PaedDr. Radovan Dunaj  
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody  
Košice, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autor sa zamýšľa nad kvalitou života, pričom vychádza zo všeobecnej charakteristiky 
a definície prezentovanej Svetovou zdravotníckou organizáciou. Pozornosť je venovaná 
subjektívnej stránke kvality života a objektívnym podmienkam života. Z tohto hľadiska sú 
v príspevku uvedené výsledky vlastného výskumu zistené u odsúdených i príslušníkov 
z kontrolnej skupiny. 
 
Summary 
 

The author thinks over the quality of life, using the general characteristic and definition 
presented by the World Health Organization. The attention is paid to the subjectiveness of the 
life quality and objectiveness of the life conditions. From this point of view, results of the 
research obtained from the convicted persons and prison officers are also presented. 
 
Aj keď pojem kvality života nemôžeme stotožniť s pojmom duševné zdravie, 
subjektívne pociťovaný deficit v niektorej z oblasti zahrnutých v kvalite života môže 
mať za následok vznik duševnej poruchy počnúc frustráciou, prechádzajúc 
neurotickými ťažkosťami a končiac vážnymi psychickými či psychosomatickými 
ochoreniami. O to skôr k tomu môže dôjsť v podmienkach VTOS, kde  kvalita života, 
hlavne pri dlhodobom väznení môže mať klesajúcu tendenciu. Fenomén kvality 
života bol na rozdiel od iných oblastí prežívania a správania človeka dlhé roky na 
periférií záujmu psychológov a iných odborníkov. Istý obrat v prístupe ku kvalite 
života nastal po druhej svetovej vojne, keď psychológovia vo väčšej miere začali 
skúmať prejavy stresu, záťaže a ostatné javy a procesy znižujúce kvalitu života. Za 
začiatok seriózneho prístupu možno pokladať štúdie vyvolané v 70. rokoch 
potrebami OECD. Najstaršie prístupy ku kvalite života sú prístupy medicínske, ktoré 
sa objavili už v 30. rokoch 20. storočia, a to v súvislosti s chronickými ochoreniami. 
Pre klinický medicínsky prístup sú vo všeobecnosti charakteristické najmä tieto 
ukazovatele : 
1.  Zmierňovanie utrpenia, predovšetkým bolesti.  
2.  Dosahovanie nezávislosti jedinca od iných osôb v každodennom kolobehu života. 
3.  Schopnosť zvládať náročné situácie. 
4.  Spôsobilosť žiť vo vyhovujúcich spoločenských vzťahoch, zapájať sa do   
     spoločenských aktivít. 
5.  Vlastné zabezpečovanie života uspokojovaním konkrétnych, predovšetkým   
     materiálnych potrieb. 
6.  Spokojnosť s vlastným životom, príležitostná radosť z neho, zážitky šťastia. 
 
Výskumný medicínsky prístup ku kvalite života charakterizuje projekt Svetovej 
zdravotníckej organizácie WHOQOL. Definícia kvality života bola touto organizáciou 
prijatá ešte v roku 1967 : 

„Kvalita života je to, ako človek vníma svoje postavenie v živote a v kontexte 
kultúry, v ktorej žije, a vo vzťahu k svojim cieľom, očakávaniam, životnému štýlu 
a záujmom.“  
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Tento projekt predpokladá, že na kvalite života sa podieľa šesť oblastí s rôznym 
počtom indikátorov : 
1.  Telesné zdravie – energia, únava, bolesť a diskomfort, spánok a odpočinok. 
2.  Psychické funkcie – imidž vlastného tela a zjavu, negatívne a pozitívne emócie,   
     sebahodnotenie, myslenie, učenie, pamäť a pozornosť. 
3.  Úroveň nezávislosti – mobilita, aktivity v každodennom živote, pracovná kapacita. 
4.  Sociálne vzťahy – osobné vzťahy, sociálne podpora, sexuálna aktivita. 
5.  Prostredie – finančné zdroje, sloboda, fyzická bezpečnosť, zdravotná a sociálna   
     starostlivosť, prostredie domova, možnosti prístupu k informáciám, fyzikálne   
     prostredie a doprava. 
6.  Spiritualita, osobné presvedčenia. 
 
Okrem medicínskych prístupov, ktoré sú najčastejšie využívané, existujú aj viaceré 
iné, ktoré sa líšia celkovým zameraním i počtom jednotlivých oblastí vytvárajúcich 
kvalitu života. M. ZELINA ( 2001 ) uvádza 5 koncepcií kvality života. 
 

1.  Podľa OSN je kvalita života definovaná troma dimenziami : 
- zdravím, 
- vzdelaním, 
- životnou úrovňou. 

2.  Druhá koncepcia vyjadruje kvalitu života cez subjektívne pocity – spokojnosť,    
     radosť, šťastie. 
3.  Tretia koncepcia sa zaoberá hodnotami a ich akceptáciou jednotlivcom alebo  
     sociálnou skupinou. Nekvalita je definovaná ako orientácia na neľudské  
     a nespoločenské hodnoty. 
4.  Táto koncepcia vychádza z pozície medicíny a berie do úvahy komplex bio –  
     psycho – sociálnych faktorov, ktoré spoločne vytvárajú možnosti k príjemným   
     zážitkom aktivity, zdravého spôsobu života. 
5.  Ako piatu koncepciu kvality života uvádza autor koncepcie jednotlivých   
     odborníkov.  
 
Nie je cieľom tohto krátkeho príspevku polemizovať o koncepcii, ktorá by čo 
najlepšie zachytila možné rozdiely v kvalite života v bežnej populácií 
a u odsúdených nachádzajúcich sa vo VTOS. Pri našom nie príliš rozsiahlom 
výskume sme vychádzali z vyššie spomínaného projektu Svetovej zdravotníckej 
organizácie, ktorá používa na meranie a porovnávanie kvality života okrem iných 
i dotazníky WHOQOL a COMQOL. 

WHOQOL meria subjektívnu stránku kvality života, a to v týchto oblastiach : 
1.  Zdravotný stav – aktivity bežného života, závislosť od liekov a lekárskej   
     starostlivosti, vitalita a únava, mobilita, bolesť a nepokoj, pracovná výdrž. 
2.  Oblasť psychiky – telesný výzor a zovňajšok, negatívne pocity, pozitívne pocity,   
     sebahodnotenie, viera, úsudok, učenie, pamäť a koncentrácia. 
3.  Sociálne vzťahy – osobné sociálne vzťahy, sociálne podpora, sexuálna aktivita. 
4.  Prostredie – finančné zdroje, sloboda, istota, bezpečie, zdravotná a sociálna   
     starostlivosť, rodinné prostredie, možnosti získavania nových informácií,   
     možnosti oddychu, celkové životné prostredie, doprava. 
 

COMQOL má dve škály, jedna meria objektívne podmienky života a druhá, 
subjektívna, vyjadruje dôležitosť a následnú mieru uspokojenia, obe sú tvorené 
týmito oblasťami : 
1. materiálne podmienky života, 
2. zdravotný stav, 
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3. produktivita, 
4. intímne, priateľské vzťahy, 
5. pocit bezpečia, 
6. spoločenské vzťahy, 
7. emočné podmienky života.   
 
Pri nasledujúcich úvahách o možných rozdieloch v kvalite života u odsúdených 
a ľudí na slobode, ktoré  ponúkame namiesto strohých vedeckých hypotéz sme 
vychádzali z osobných skúseností, aj keď samozrejme akceptujeme rozdielnosť 
názorov kolegov na kvalitu života u odsúdených.  

Vychádzajúc zo spomenutých oblasti a podmienok vo VTOS sa zdá byť rozdiel 
v kvalite života v niektorých oblastiach zrejmý na prvý pohľad. Človek stráca 
uväznením svoj životný štandard, na ktorý bol zvyknutý, prerušia sa priame kontakty 
s rodinou, priateľmi, prichádza o prácu, o svoje spoločenské postavenie, stráca 
možnosť žiť svoj doterajší život. To platí predovšetkým pre prvotrestancov a ľudí, 
ktorí mali pred uväznením vybudované aspoň aké také sociálne i emočné zázemie. 
Na druhej strane možno polemizovať o odsúdených, ktorí sa do VT opakovane 
vracajú a striedavý pobyt na slobode a vo VT sa stal ich spôsobom života. 
A myslíme si, že dosť je aj takých odsúdených, u ktorých by sme mohli 
predpokladať doslova zlepšenie kvality života po uväznení – bezdomovci, ľudia na 
okraji spoločnosti, bez prostriedkov, bez zázemia. 

Maximálna hranica materiálnych možností vo VT je jasne stanovená právnymi 
normami a internými predpismi – počet odsúdených na cele, počet balíkov, finančné 
možnosti pri nákupe, oblečenie, množstvo osobných vecí a pod. Objektívna stránka 
tejto oblasti kvality života vo VTOS je evidentná, o inom však už môže hovoriť 
prípadný subjektívne pociťovaný materiálny nedostatok. 

Možno to znie ako paradox, ale zdá sa nám, že možnosti zdravotnej starostlivosti 
pre mnohých odsúdených sú lepšie ako v civilnom živote a preto v tejto oblasti sme 
nepredpokladali významné rozdiely medzi odsúdenými a bežnou populáciou. Skôr 
sme mali pocit, že osobné prežívanie spokojnosti so zdravotnou starostlivosťou by 
mohlo byť iné ako v civile. Podobne aj zdravotný stav odsúdených nepovažujeme za 
horší ako v populácii. 

Oblasťou, kde sme predpokladali výraznejší deficit, bola oblasť spoločenských 
vzťahov, oblasť participácie na spoločenskom živote. Napriek tomu, že majú 
odsúdení dostatok možností sa angažovať v rámci aktivít KOP, predsa len 
uväznením stratili väčšinu zaužívaných spôsobov účasti na spoločenskom živote. 
Podobne sme rozdiel očakávali aj v blízkych, priateľských až intímnych vzťahoch. 
Tu sme pri našej úvahe vychádzali z istého formalizmu vzťahov medzi odsúdenými 
a doslova neschopnosťou niektorých odsúdených nadviazať blízke a priateľské 
vzťahy. Pri subjektívnej stránke tejto oblasti sme ako určujúci považovali deficit 
vzniknutý odlúčením od rodiny, od najbližších. 

Vôbec najväčší rozdiel sme očakávali v oblasti celkovej psychickej pohody 
a emočných podmienok vo VTOS. Prostredie VTOS prináša bezosporu oveľa viac 
záťažových situácií, stresu, konfliktov, negatívnych pocitov ako život na slobode. 
A navyše sú možnosti obnovenia psychickej rovnováhy tiež limitované samotným 
prostredím VTOS a tak sme o odsúdených očakávali značnú nespokojnosť práve 
v tejto oblasti. 

Poslednými dvoma oblasťami meranými dotazníkmi bola produktivita a pocit 
bezpečia. Pri produktivite sme vzhľadom k zamestnaniu a celkovej organizovanej 
činnosti neočakávali väčšie rozdiely medzi odsúdenými a bežnou populáciou. 
Podobne ani pocit bezpečia sme nepovažovali za ovplyvniteľný pobytom vo VTOS. 
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Samotný výskum sa realizoval v ÚVV a ÚVTOS Košice, zúčastnilo sa ho 46 
odsúdených I. NVS. Odsúdení boli inštruovaní v tom zmysle aby sa k otázkam 
vyjadrovali tak, ako to pociťujú a zažívajú vo VTOS a nie doma, na slobode. Pre 
porovnanie získaných výsledkov sme ako kontrolnú skupinu použili parametre skóre 
44 mužov, ktorí neboli súdne trestaní. Táto skupina nebola homogenizovaná 
žiadnym spôsobom. Pre vyplnenie dotazníkov sme získali i 39 príslušníkov 
z oddelení VV a VT v Košiciach a tak sme sa mohli pozrieť i na našu kvalitu života. 
Použili sme spomínané dotazníky WHOQOL, ktorý má 26 otázok a možné 
skórovanie je od 1 po 5 pre každú otázku a dotazník COMQOL, ktorý má 7 otázok 
pre objektívnu stránku kvality života – bodovanie od 3 po 15 a 7 otázok pre 
subjektívnu stránku kvality života – bodovanie od 1 po 40. 
 
 
Tab.1 – parametre skóre dotazníka WHOQOL u odsúdených, príslušníkov a kontrolnej 
skupiny. 
 

odsúdení príslušníci kontrolná 
skupina 

 

AM SD AM SD AM SD 

celkové skóre     88   10,4     92    12    98,7  12,7 

zdravotný stav 27,2 3,89  27,82 2,85 31,14 3,57 

oblasť psychiky 19,2 3,72 22,8     3,8 21,3     3 

sociálne vzťahy 10,17     2,5 10,2 2,43  11,34 2,88 

prostredie 23,48 4,63  24,25 5,33  24,23 6,92 

 
 
Tab.2 – parametre objektívneho skóre dotazníka COMQOL u odsúdených, príslušníkov 
a kontrolnej skupiny. 
 

odsúdení príslušníci kontrolná 
skupina 

 

AM SD AM SD AM SD 

celkové skóre    64 6,85   74,2 6,56     71,3 6,17 

materiálne podmienky   4,98 0,64 9,67 1,2 10,16 1,41 

zdravotný stav 13,26 2,07   14 0,89 14,64 1,77 

produktivita 9,52 2,27   13 1,45 11,75 1,82 

intímne vzťahy 8,3 2,57   10,67     2,7 11,34 1,58 

bezpečie 11,23 2,44    11,5     1,9    12,8     1,6 

spoločenské vzťahy 6,6 1,54  6,73     1,35      7,9 1,64 

emočné podmienky  8,21 2,24  8,59     2 8,68 1,93 
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Tab.3 – parametre subjektívneho skóre dotazníka COMQOL u odsúdených, príslušníkov 
a kontrolnej skupiny. 
 

odsúdení príslušníci kontrolná 
skupina 

 

AM SD AM SD AM SD 

celkové skóre 187,2 30,8   191 21,7  192   20,2 

materiálne podmienky   26,5    6,93 25,71 2,7 26,25 7,97 

zdravotný stav    29,67    7,32 30,34 4,3 29,64 5,89 

produktivita    26,17  8,6    26  4,96 25,12 3,45 

intímne vzťahy   27,3  6,1    30,3      4,2    29 3,09 

bezpečie   27,7  7,5 27,85  3,37    29,2 4,23 

spoločenské vzťahy    24,69    6,53 25,25  5,34    26 4,64 

emočné podmienky    25,73   8,92 25,56  7,4    27,8 3,44 

  
 
Z výsledkov sme boli príjemne prekvapení. Štatisticky významný rozdiel medzi 
odsúdenými a kontrolnou skupinou bol síce zaznamenaný pri celkovom skóre 
v dotazníku WHOQOL a v celkovom skóre objektívnej stránky v dotazníku 
COMQOL, v jednotlivých oblastiach sme však významné rozdiely zaznamenali len 
objektívnych materiálnych podmienkach a objektívnych intímnych vzťahoch. Ak by 
sme teda prižmúrili obe oči nad veľkosťou výskumnej vzorky i veľkosťou kontrolnej 
skupiny, môžeme povedať o kvalite života odsúdených I. NVS asi toto.  

Kvalita života odsúdených I. NVS je mierne nižšia oproti bežnej populácií a to 
predovšetkým z objektívneho hľadiska pri materiálnych podmienkach VT a v oblasti 
blízkych, úprimných vzťahov. Odsúdení majú obmedzené možnosti vytvoriť si vzťah 
prinášajúci také pozitíva ako v bežnom živote – hlavne možnosť otvorene sa 
pozhovárať a zdôveriť sa. Deficit pociťovaný samotnými odsúdenými však nebol 
zaznamenaný v žiadnej skúmanej oblasti – a predsa, hlavne to ako človek prežíva 
sám seba, vplýva na jeho duševné zdravie. 

Podobne príjemným zistením bolo i to, že kvalita života príslušníkov na VV a VT 
v Košiciach v žiadnom smere nezaostáva za kvalitou života iných ľudí.  
 
Literatúra u autora. 
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Psychohygiena všedného d ňa a jej aplikácia  
v  podmienkach ústavu na výkon väzby 
 
PhDr. Anna Krausová,  Mgr. Silvia Van čová 
Ústav na výkon väzby Bratislava, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Každá psychická porucha má dopad i na somatické dianie a naopak somatické, telesné 
ochorenie sa premieta aj do psychického života. Tento pohľad autoriek sa prezentuje do 
zásad psychohygieny v oblastiach stravovania, pohybovej aktivity a duševnej harmónie. 
Zámerom autoriek je podeliť sa o myšlienky, ktoré môžu byť inšpiráciou pre skvalitnenie 
života bežných dní. 
 
Summary 
 

Every mental disorder effects also somatic processes and vice versa, somatic disease 
reflects in mental life. This opinion of authors is reflected in the principles of psychohygiene in 
the areas of nutrition, physical activities and mental harmony. In the conclusion, the authors 
present their thoughts, which can by an inspiration for improvement of the quality of everyday 
life. 

 
Hodnota života, vitality, zdravia je pre človeka veľký dar. Malo by byť nielen našou 
povinnosťou, ale aj radosťou zveľaďovať ho, skvalitňovať, aby sa harmónia, 
optimizmus a pohoda šírili z nás aj do nášho prostredia. 

Staráme sa o mnoho vecí, mnoho času strávime napr. štúdiom optimálneho 
pestovania rastlín, chovu zvierat, technika nás spája s inými kontinentmi až 
vesmírnymi planétami. Pritom všetkom často zabúdame a podceňujeme 
starostlivosť o svoju kondíciu, zdravie. Práve teraz, v dobe enormného technického 
pokroku je to naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. 

Centrálnou témou tohoročného seminára je DUŠEVNÉ ZDRAVIE. Čo je to 
duševné zdravie? Jednoducho povedané je to stav harmónie, rovnováhy, 
homeostázy organizmu, alebo tiež neprekročenie hraníc jeho adaptability. Pritom 
každá psychická porucha má dopad i na somatické dianie a naopak somatické, 
telesné ochorenie sa premieta aj do psychického života človeka. Z toho pohľadu 
možno každé ochorenie a zdravotnú disbalanciu chápať aj ako signál, prosbu nášho 
tela o lepšiu spoluprácu. O takéto optimalistické nazeranie na riešenie vzniknutého 
zdravotného problému sa snaží aj pomerne nový trend v medicíne – salutogenéza. 
V 80.–tich rokoch minulého storočia sa ňou zaoberal a rozpracoval ju prof. Aron 
ANTONOVSKY. Kým klasická medicína kladie dôraz na patogenézu – príčiny, ktoré 
viedli k ochoreniu, salutogenéza („salus“, „salutis“ = zdravie a „genesis“ = vznik) 
skúma príčiny a podmienky vedúce k zdraviu. Pri salutogenéze si teda nekladieme 
otázku: „Prečo človek ochorie?“,  ale „Čo je dôvodom nášho zdravia?“. 
Salutogenetický prístup venuje pozornosť pozitívnym zdrojom sily a schopnosti 
adaptovať sa v rôznych situáciách, úspešne zvládať problémy a zdravo žiť, napriek 
všetkým možným negatívnym činiteľom. Usiluje sa hľadať faktory, ktoré posilňujú 
zdravotný stav a urýchľujú uzdravujúci proces. Teda všíma si, nie prečo ten – či 
onen ochorel, ale skôr to, prečo ten – či onen neochorel, i keď bol zjavne 
v záťažových podmienkach. 
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Prečo je dnes potrebné salutogenetické nazeranie? Priniesla to doba. Je to dané 
charakterom ochorení. V stredoveku prevažovali rôzne infekcie, morové epidémie – 
teda stačilo tu klasické biologické myslenie. Dnes sú v popredí tzv. civilizačné 
choroby,  choroby  modernej doby – psychogénne ochorenia. Tu popri biologickej 
hygiene je nutné zaoberať sa aj psychohygienou – životným štýlom. Životný štýl 
v sebe zahŕňa ako sa správame, naše zvyky, zlozvyky, naše predstavy, 
predsavzatia, ... to ako žijeme. 

V knižných ponukách sa neustále objavujú nové tituly, dávajúce „správny recept“ 
ako zdravo žiť. Mnohé ste čítali, možno vás i oslovili, stále však cítite rozpaky ako 
začať, na čo nezabudnúť, čo je nosným pilierom kvalitného životného štýlu. Je to 
súbor nových postojov, hodnôt, činností, ktoré kvôli názornosti možno rozdeliť do 
troch veľkých oblastí: 
 I/    -  oblasť stravovania 
 II/   -  oblasť pohybovej aktivity 
 III/  -  oblasť duševnej harmónie 

O každej z nich existuje niekoľko monografií. Aby to nevyznelo ako informačný stres 
začnite cestou celkom malých krokov, drobných zmenených návykov aspoň 
v niektorej zo spomínaných oblastí. Vaša zlepšujúca sa kondícia, pocit radosti 
a šťastia z víťazstva nad sebou vám bude hybnou silou a motorom robiť postupne  
širší záber, byť pravidelný a dôsledný na začatej ceste. 

 I/  Pre oblasť skvalitnenia stravovacích návykov možno ako inšpiráciu 
uvedieme stále aktuálny Hyppokratov výrok: „Strava nech je vaším liekom“. 

 II/ Pohyb  ako cesta k zdraviu je dnes už známou a široko propagovanou 
skutočnosťou. Možno okrajovo zopár dobre mienených rád: 

 - začínajte pomaly, postupne sa zžívajte s novým aktivačným programom, 
aby vám cvičenie neprinieslo svalové bolesti, 

 - pristupujte k telesnému cvičeniu ako k zábave, cvičte nie preto, že 
„musíte“, ale preto, že milujete život, 

 - vyberte si pohybovú činnosť, ktorá vám je blízka, baví vás, ktorá sa 
postupne stane vaším koníčkom, 

 - vyhýbajte sa výhovorkám a ospravedlneniam typu: „Teraz práve nemám 
čas“, „Som už príliš starý“, „Som veľmi lenivý, pohodlný“ a naopak využite každú 
príležitosť pohybovať sa „po vlastných“. 

 - udržujte si motiváciu a radosť z pohybu čo najdlhšie, najlepšie celý život. 

 III/ oblasť duševnej rovnováhy . Psychohygiena sa usiluje skúmať 
a zabezpečovať optimálne podmienky duševného zdravia. Jej korene siahajú až do 
staroveku a spájajú sa s vtedajšími psychologickými a etickými názormi, najmä 
s predstavami o tom ako žiť šťastne a harmonicky. Medzi starogrécke odporúčania, 
ako dosiahnuť šťastný život patrí napr. euthýmia – udržanie si dobrej mysle, užívať 
pôžitky s mierou a v pravý čas. Athambia – je umenie zbavovať sa strachu. Ataraxia 
– umenie duševne sa uvoľniť, tešiť sa z krásy. K známemu Demokritovmu 
a Sokratovmu výroku:  „Gnothi seauton“ (poznaj sám seba) pripájali niektorí 
i zásadu „premôcť sa“. Dnes by sme to mohli doplniť, že zdržanlivosť znamená 
zdržať sa všetkého škodlivého a prospešné veci používať len striedmo. 
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Nielen v staroveku, ešte naliehavejšie v súčasnosti sa žiada pripomenúť úlohu 
a nutnosť psychohygieny všedného dňa. Psychohygienické problémy človeka 
našich čias sú: 

- rýchle tempo zmien civilizácie,  
- stúpajúce nároky na adaptáciu, 
- zvýšený výskyt neurotických a psychosomatických porúch, 
- vzrastá napätie a úzkosť, 
- ochudobňuje sa sila a hĺbka medziľudských vzťahov, 
- preskupuje sa hodnotový systém, 
- výchova je zameraná na chyby, karhanie, zmenu negatívnych čŕt, 
- pribúda technicko-civilizačných škodlivín. 

Ako sa môže stať všedný deň bohatý?  
Začiatok dňa pri stretnutí s ľuďmi zvykneme začať žičením „dobrého rána“. Aký 
bude deň, do ktorého sme sa zobudili? Odpoveď záleží od každého z nás, ako sa 
budeme k sebe navzájom správať. Niektorí začínajú svoj všedný deň rozcvičkou 
a sprchou, iní sa iba popreťahujú a začínajú zhonom. Mali by sme sa naladiť na svoj 
všedný deň, naplniť ho kladnými očakávaniami i keď sú pred nami náročné úlohy. 
Určite bude v ňom aj veľa zaujímavého, niečo, čo sa dá vychutnať. Všednosť je iba 
zdanlivo šedivá, nesie so sebou pokoj opakujúcich sa dní. I na tzv. „ťažký deň“ by 
sme nemali nadávať.  Ozaj, prečo si človek myslí, že si nadávkami uľaví? Neraz si 
často nimi priťažujeme. Dávame voľný priebeh záporným emóciám. 

Veľmi záleží na tom, ako na veci pozeráme, ako ich hodnotíme. Týmto postojom 
ovplyvňujeme svoju náladu, svoje city, postoje i správanie. Možno konštatovať 
s básnikom Hikmetom: „Keby ľudia boli k sebe milí, každý deň by mohol byť dňom 
sviatočným“. 

Iný psychohygienický postoj je umenie byť pokojný. Načo zhon? Iba sa uštveme. 
Naplánujme si pre prácu i pre odpočinok toľko času, koľko si vyžadujú a zasluhujú. 
Pracujme s takým pôžitkom, akoby sme odpočívali a odpočívajme s takou chuťou, 
akoby sme pracovali. Naučme sa robiť zo zložitého jednoduché, z jednoduchého 
bežné a z bežného príjemné. Umenie byť pokojný obsahuje aj schopnosť vedieť sa 
uvoľniť, tešiť sa z drobností, z činností. Naučme sa mať radi to, čo robíme, alebo 
zmeňme činnosť za takú, ktorá nás bude baviť, ktorú budeme robiť s radosťou. 

Panta rei – všetko plynie. Vedeli to už starí Gréci a zdá sa, že tento poznatok 
upadol do zabudnutia. Veď inak by nás neúspechy sotva mohli tak veľmi rozčuľovať. 
Že sa nám raz darí, potom zasa nedarí, to je tá najprirodzenejšia vec na svete. Je to 
kolobeh prírody i nášho života. 
Ďalší zdroj životnej energie je nadšenie. Pestujme a udržujme si ho. Človek 

preniknutý nadšením pôsobí na iných nielen slovami, ale aj svojim vyžarovaním. 
Nadšenie zväčšuje samo seba. Spôsobuje duševný pokoj, prináša úspech, dodáva 
pocit šťastia, posilňuje sebavedomie, pomáha víťaziť. Ako môžeme nadšenie 
„oživovať?“: 

-  správajme sa pozitívne a prívetivo, 
-  nech z nás vyžaruje porozumenie a tolerancia, 
-  reagujme humorom, 
-  nehádajme sa, aj keď máme inú mienku, 
-  vyťažme zo všetkého to najlepšie, 
-  nepodávajme nijaké nepriaznivé správy, 
-  s nadšením počúvajme iných. 
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Je ťažko načrtnúť všeobecné psychohygienické  zásady všedného dňa: on totiž 
tvorí prevažnú časť nášho života. Cit šťastia sa spája s konaním dobra, najmä úsilím 
robiť dobre druhým ľuďom. 

Mohli by sme pokračovať vo vymenúvaní faktorov stimulujúcich duševnú 
rovnováhu ako je pochvala, uznanie, ďakovanie, motivácia,  nájdenie zmyslu života, 
relaxácia, aktívna autosugescia  ... Zo spomínaného si vyberme  hádam jediné: 
filtrovať svoj život každý deň cez prizmu optimálneho nazerania. Je potrebné nájsť 
„strieborný okraj mračna“ v každej udalosti, nech je akákoľvek negatívna. Dá sa to aj 
v náročných podmienkach Ústavu na výkon väzby. Stojí to len každodenný tréning. 

Záverom by sme sa s Vami chceli podeliť o myšlienky, ktoré môžu byť inšpiráciou 
pre skvalitnenie života – bežných dní: 
 Tri veci ovládaj:      temperament, slovo a správanie.  
 Tri veci vnášaj do spoločnosti:     zmierlivosť, tolerantnosť a svornosť. 
 O tri veci bojuj:     spravodlivosť, svedomitosť a vnútornú angažovanosť. 
 Trom veciam sa vyhýbaj:     vypínavosti, nevďačnosti a tvrdosti. 
 Troch vecí sa zbav:     ľahostajnosti, bezradnosti a zúfalstva. 
 V troch veciach vynikni:     v rytierskosti, sebadisciplíne a otužilosti. 
 Tri veci si nadobudni:     dôkladnosť, dôslednosť a poctivosť. 
 O tri veci sa usiluj:     vytrvalosť, vernosť a nezištnosť. 
 Tri veci pestuj:     prezieravosť, pevnosť a dobrotu srdca. 
 Tri veci želaj ľuďom:     zdravie, radosť a priateľov. 
 Tri veci obdivuj:     krásu prírody, deti a starých ľudí. 

 Tri veci rozdávaj: pomoc núdznym, útechu smutným a uznanie tým, ktorí si to 
zaslúžia. 

Literatúra u autoriek. 
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Súčasný poh ľad na stres, endokrinnú odpove ď 
v psychosomatickej  medicíne 
 
MUDr. Milan Králik  
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a  Ústav na výkon 
trestu odňatia slobody Trenčín, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autor sa na stránkach príspevku zaoberá odbornými otázkami, ktoré sa vzťahujú k stresu. 
Vymedzuje parametre stresu, uvádza stresové faktory. Z biomedicínskeho náhľadu na stres 
sú popísané tri fázy neurohumorálnej odpovede organizmu (poplach, adaptácia, vyčerpanie). 
Napriek tomu, že človek je unikátna bytosť, je však z biologického hľadiska stále živočíchom. 
Tu si autor kladie otázky vzťahujúce sa ku genetickej výbave formovanej a fixovanej milióny 
rokov s vegetatívnymi vzorcami reagovania, ktorá sa prejavuje ako zastaralá. Napriek tomu, 
že chronicky sa opakujúci stres predstavuje rizikový faktor, môže sa hovoriť len 
o predpokladaných súvislostiach medzi pôsobením stresu a vznikom a rozvojom ochorení. 
 
Summary 
 

The author deals with the questions connected with stress. He specifies parameters of stress 
and stress factors. From the biomedicine view of stress there are three phases of 
neurohumoral reply /alert, adaptation, exhaustion/. Although man is a unique creature, from 
the biological point of view he is still an animal. The author asks questions connected with the 
genetic fond formatted and fixated during millions of years together with vegetative patterns of 
reaction, which appears to be old-fashioned. Although chronically repeated stress represents 
a risk factor, we can only speak about supposing links between effect of stress and origin and 
development of diseases.   
  
Stres je v našom živote nepostrádateľný a neodstrániteľný. Je jedným 
z predpokladov vývoja a adaptácie živej hmoty. Nie je totožný s adaptabilitou, 
prispôsobivosťou, ale každá adaptácia sa ním začína.  

Zakladateľom náuky o strese je maďarsko- nemecko- kanadský fyziológ Hans 
Selye. Poplachovou reakciou s aktiváciou sympatoadrenálneho systému sa 
zaoberali už Cannon W.B. a Wolf C. Selye však ako prvý publikoval ucelenú 
koncepciu stresovej reakcie. V r. 1935 po pokusoch na zvieratách svoje závery 
koncipoval v názve generálny adaptačný syndróm (GAS). Generálny preto, lebo ho 
vyvolávajú faktory pôsobiace na veľké jednotky organizmu. Adaptačný je preto, lebo 
podporuje obranyschopnosť tela, napomáha vzniku a udržanosti stavu trénovanosti, 
návyku. Syndrómom je preto, lebo jednotlivé prejavy sú navzájom zladené a sú 
sčasti navzájom závislé. Časove sa tento syndróm vyvíja v troch štádiách: 

1. poplachová reakcia 
2. štádium rezistencie, adaptácie 
3. štádium vyčerpania 

 
Napriek množstvu výskumov a nových objavov počas rozvíjajúcich sa technických 
možností sa biomedicínska teória stresu, tak ako ju popísal Selye, výraznejšie 
nezmenila. Pretrvávajú však aj terminologické nezrovnalosti. Či stresom máme 
nazývať stav prejavujúci sa pri nešpecificky navodených zmenách v biologickom 
systéme po narušení homeostázy, alebo sú stresom všetky vplyvy, ktoré tento stav 
cez modulujúce faktory navodia. Ani v súčasnosti neexistuje všeobecne 
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a jednoznačne akceptovaná definícia stresu, ktorá by plne vystihla jeho podstatu. 
Z množstva definícii uvádzam dve. Zjednodušenú od autora GAS – stres je stav 
prejavujúci sa vo forme špecifického systému, ktorý predstavuje súhrn všetkých 
nešpecificky vyvolaných zmien v rámci daného biologického systému... je to 
špecifický syndróm vyvolaný nešpecificky. Charvát stresom nazýva neodvrátiteľný 
fenomén, ktorý nastáva v živom systéme, keď sa jeho ustálený stav porušuje, že sa 
prijalo príliš málo, alebo príliš veľa hmoty (energie), alebo informácií, alebo vo vnútri 
systému zasiahli také vplyvy, ktoré nútia premenné k prekročeniu hranice dovolenej 
variability. Keď sa tak stane, začne mobilizácia homeostatického systému k náprave 
k východziemu stavu. Po zamyslení sa zistíme, že táto druhá zložitá definícia stresu 
v podstate vyjadruje to, čo bolo zjednodušene napísané vyššie.  

Dnes všeobecne prijímané parametre stresu sú: 
• charakteristika iniciujúceho momentu stresovej reakcie, kedy je organizmus 

vystavený pôsobeniu nepriaznivých vplyvov vonkajšieho a vnútorného 
prostredia, tzv. stresorom 

• také zaťaženie organizmu, ktoré prekračuje možnosti, ktorými organizmus 
disponuje k jeho zvládnutiu 

• dnes už nehovoríme len o schopnosti adaptácie (prispôsobenia sa) ale aj 
o schopnosti a možnostiach vyrovnávania sa so záťažou, tzv. coping 

 
Už bolo spomínané, že faktory vyvolávajúce následnú stresovú reakciu nazývame 
stresormi. Existuje množstvo delení, ale zjednodušene ich môžeme deliť na 
biologické, fyzikálne, chemické – tieto vedú viac-menej priamo k narušeniu 
fyziologickej homeostázy a mentálne, ktoré účinkujú cez svoj signálny význam. Sem 
priraďujeme informačné (najmä rozhodovanie v časovej tiesni...), emočné (pocity 
situácie ohrozenia, pocity neistoty, deprivácie, hostilita...), psychosociálne (problémy 
v rodinnom, manželskom spolunažívaní, ekonomická situácia, otázky 
zamestnanosti, zdravia, násilia a pocity vnímanej slobody – neslobody...).  Podľa 
posledných zistení sa ako najpotentnejší stresor javí pocit vnímanej slobody ( v celej 
svojej šírke, zahŕňajúc politickú situáciu v štáte až po pocit možnosti slobodného 
rozhodnutia sa v danej chvíli ), hostilita, otázky zamestnanosti a v poslednej dobe 
problematika zdravia.   

Už bolo spomínané, že podľa biomedicínskeho náhľadu na stres sa po 
akomkoľvek nešpecifickom podnete (široká rôznorodosť stresorov), ktorý má ale  
charakteristiku stresora, spúšťa špecifická reakcia. To, čo spája tieto rôznorodé 
faktory je spoločná neurohumorálna odpoveď, ktorá má tri fázy – poplachovú 
reakciu, fázu adaptácie a fázu vyčerpania. 

Poplachová reakcia je charakterizovaná aktiváciou sympatoadrenálneho 
systému. Ten je skladbou sympatikového autonómneho nervového systému a drene 
nadobličiek. Jeho aktiváciou dochádza k zvýšenej aktivite sympatika a 
„nadmernému“ vyplaveniu adrenalínu (80%) a noradrenalínu (20%) z drene 
nadobličiek. Ich spoločným prejavom je účinok cirkulačný – zvýšenie srdcovej 
frekvencie, kontraktility srdcového svalu, srdcového výdaja, periférnej a renálnej 
vazokonstrikcie, zvýšenie tlaku krvi, účinok renálny – zvýšenie reabsorpcie sodíka, 
zvýšenie hladiny angiotenzínu II, účinok metabolický – zvýšená sekrécia 
adrenokortikotropného hormónu (ACTH), tyreostimulujúceho hormónu (TSH), 
leptínu, zvýšená glykogenolýza, lipolýza, blokáda vyplavenia inzulínu, blokáda 
glykogenézy, stimulácia sekrécie gastrínu. Spomínané účinky uvedú do aktivity 
a pripravenosti kardiovaskulárny systém (KVS), pohybový aparát a zaisťujú 
okamžité energetické krytie.  
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Súčasne, alebo s miernym opozdením dochádza k aktivácii osi hypotalamus – 
hypofýza – kôra nadobličiek a tým k aktivácii hormonálnej osi proopiomelanokortín 
(POMC) – hormón uvoľňujúci kortikotropín (CRH) – ACTH – kortizol s výsledným 
efektom zvýšenej glukoneogenézy, glykoneogenézy, hyperglykemizujúcim efektom, 
proteokatabolickým, imunosupresívnym a redistribučným efektom pre vodu 
a minerálne prvky, najmä sodíka. Okrem toho sa na riadení stresovej odpovede 
podieľajú regulačné mechanizmy v mozgu sprostredkované noradrenalínom, 
dopamínom, serotonínom a inými amínmi, peptidickými hormónmi (neuropeptidy), 
endorfínmi, enkefalínmi a neurosteroidmi. Sú aj ďalšie pôsobky regulujúce stresovú 
reakciu – glukagón, somatotropný hormón (STH), prolaktín, vasopresín, trijódtyronín 
(T3) a iné. Spoločne navodzujú metabolický stav inzulínrezistentnej glykoregulačnej 
poruchy s hyperglykémiou s dominantným uprednostnením metabolizmu mozgu a 
pečene. Reakcia systému POMC – CRH – ACTH – kortizol je hlavným rysom druhej 
fázy stresovej reakcie, fázy adaptácie. V nej žijú ľudia neustále a je podmienkou 
normálneho života. Nie je možné navodenie stavu úplnej eliminácie všetkých 
stresorov. V tomto zmysle stresove pôsobia aj bežné udalosti denného života 
a človek si ich väčšinou ako stres neuvedomuje, je adaptovaný. 

Fáza vyčerpania nastáva, keď aktivácia systému POMC – CRH – ACTH – kortizol 
je nepostačujúca a je spojená so zrútením homeostatických mechanizmov 
odolávania stresu a vedie k smrti. U človeka v akútnych situáciách je to vzácne 
a nastáva len za extrémnych podmienok. Oveľa častejšie nastane u chorých 
s nedostatočnosťou kôry nadobličiek (napr. Addisonova choroba), alebo po náhlom 
vysadení dlhodobo užívaných syntetických kortikoidov pre iné ochorenia 
(onkologické, chronické zápalové a iné).  
Človek je unikátna bytosť. V porovnaní s ostatnými živočíchmi je unikátny najmä 

vo svojej sociálnosti, so svojimi psychickými, spoločenskými a kultúrnymi aspektmi. 
Z biologického hľadiska je však stále živočíchom a ako taký musí uspokojovať svoje 
biologické potreby, aby prežil ako jedinec a aj ako druh. Je zaradený do triedy 
cicavcov, radu primátov, čeľade hominideae (existuje 99% zhoda DNA so 
šimpanzom). Primáty sa objavujú na zemi pred cca 65 mil. rokmi. Druh homo habilis 
(človek zručný) cca pred 4,5 – 3,5 mil. rokmi. Cez ďalšie vývojové fázy, približne až 
do r. 10 000 p. n. l., kedy sa začína obdobie prvého pestovania plodín k obžive, celá 
jeho činnosť spočívala v zbere potravy, lovu v spoločenstve tlúp s každodenným 
bojom o prežitie. Stres mal v tomto období hlavný adaptačný význam, zlepšoval 
a zvyšoval výkonnosť človeka. S postupným rozvojom spoločenstiev, štátov narastal 
aj počet nových stresorov. Zhruba sa dá povedať, že až do polovice 19 st. n. l. 
u väčšiny populácie dominovala v dennej aktivite fyzická námaha. V 20. st. n. l. 
dochádza najmä v rozvinutých krajinách k dominancii mentálnych a nových 
chemických (životné prostredie) stresorov. Je možné konštatovať, že genetická 
výbava človeka formovaná a fixovaná milióny rokov v súčasnosti prejavujúca sa 
vegetatívnymi vzorcami reagovania je zastaraná. Tieto vzorce správania sa sú 
charakteristické tým, že predstavujú prípravu pre svalovú akciu. Dnes nie je možné 
reagovať bojom – obranou – útekom pri každej psychickej, mentálnej záťaži   (aj keď 
si to v duchu často prajeme), ktorá je svojím súborom reakcií symbolom skutočného 
ohrozenia primitívneho človeka. Chýba svalová zložka reakcie. Ostáva však zložka 
hormonálna, hemodynamická a metabolická. Malo dnešné ľudstvo dostatok času na 
to, aby sa prispôsobilo stresorom, ktoré priniesol prudký technický rozvoj 
v posledných 100 rokoch, pričom sa intenzita pôsobenia stresoru nemení, ale mení 
sa jeho kvalita? Musí ísť adaptácia cestou selekcie, alebo je ju možné zámerne 
usmerňovať?  
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Psychologickou podstatou stresu je subjektívny prežitok, alebo interindividuálne 
sa líšiaca spracovaná skúsenosť. Psychologické aspekty ovplyvňuje najmä miera 
intenzity vlývajúceho stresora (charakter stresora - charakter osobnosti), frekvencia 
výskytu daného stresora spojená s individuálnou adaptabilitou, trénovanosťou, 
osobnosť človeka ako taká (typ správania) a už spomínaná momentálne vnímaná 
miera slobody v situácii pôsobenia stresora. Je isté, že najmä chronicky sa 
opakujúci stres predstavuje rizikový faktor, ale jeho priamy vplyv na vznik a rozvoj 
niektorých ochorení je len veľmi ťažko priamo preukázateľný. Môžeme hovoriť len o 
predpokladaných súvislostiach medzi pôsobením stresu a vznikom a rozvojom 
ochorení. 
 
Aké sú teda potenciálne riziká pôsobenia chronického stresu? Môžu to byť dôsledky 
pre: 

• duševné zdravie, včítane aktuálneho psychického stavu 
• rozvoj „psychosomatických“ ochorení 
• rozvoj somatických ochorení 
• imunitu 

  
Pôsobenie chronického stresu sa často dáva do súvislosti so vznikom najmä 
nasledujúcich ochorení: 

• vysoký tlak krvi – regulačná porucha autonómneho nervového systému pri 
chronickej aktivácii sympatika s následnou hemodynamickou, metabolickou 
poruchou regulácie 

• vredové ochorenie žalúdka a dvanástornika - dnes už málo spomínaná 
v minulosti veľmi uprednostňovaná kortikoviscerálna teória vzniku tohto 
ochorenia 

• obezita – „patologická žravosť“, narušenie funkcie hypotalamu, regulácie 
vylučovania leptínu ... 

• bulímia – porucha funkcie hypotalamu, dysregulácia aktivity gastrínu + β 
endorfínu + ACTH ... 

• poruchy spánku – porucha funkcie hypotalamu – centier autonómneho 
nervového systému v mozgu – narušenie cirkadiánnych rytmov 

• nádorové ochorenia – chronická nadprodukcia kortikoidov, imunosupresia ...  
• duševné ochorenia – depresia, úzkostné poruchy, fóbie ...  

  
Medicína ako oblasť vedeckého poznania vznikala na báze prírodných vied 
s biologickým, biomedicínskym nazeraním na zdravie – chorobu, ktoré sú prejavom 
pôsobenia činiteľov fyzikálnej, chemickej a biologickej povahy. Asi v tretine minulého 
storočia sa začali rozvíjať pozorovania, ktoré poukazovali na to, že pri vzniku 
somatických chorôb môžu hrať významnú úlohu činitele psychické. Začiatkom 40. 
rokov vznikol v USA smer, ktorý sa nazval psychosomatická medicína. Vychádzal 
z psychoanalýzy a psychiatrie a predpokladal, že buď všetky, podľa iných len 
niektoré somatické ochorenia sú zapríčinené psychickými činiteľmi. Približne 
v rovnakom období sa v bývalom ZSSR začala rozvíjať kortikoviscerálna fyziológia 
a patológia, ktorá skúmala vplyv psychických činiteľov na prípadné somatické 
ochorenia prostredníctvom riadiaceho vplyvu mozgovej kôry. V 60. rokoch nastal 
odklon od psychologizujúceho prístupu k skúmaniu príčin somatických porúch. Do 
popredia sa dostáva biologické ponímanie medicíny s dominanciou zobrazovacích, 
laboratórnych techník pri určovaní diagnózy, v liečbe sa preferuje farmakoterapia 
a operatíva. Experimentálne a klinické výskumy pôsobenia rozličných psychických 
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a sociálnych činiteľov na fyziologické funkcie boli zamerané na mechanizmy 
centrálnych nervových regulácii pri vzniku porúch týchto funkcií. Hlavným nástrojom 
týchto výskumov sa stali metódy psychofyziologické. Hľadali sa užšie definované 
psychické a sociálne činitele, ktoré majú osobitný vplyv na fyziologické funkcie, ako 
rozličné typy psychických záťaží, schopnosť zvládať záťaže, určité prejavy 
správania a osobnosti človeka a podobne. Vznikla mnohoodborovo orientovaná 
oblasť medicíny – behaviorálna medicína, ktorá v sebe integrovala poznatky 
psychologických, sociálnych a biomedicínskych vied. S rozvojom technických 
možností v oblasti psychofyziologického výskumu sa rozvíjala 
psychoneuroendokrinológia, psychoneuroimunológia. Na základe týchto výskumov 
sa ukázalo, že dovtedy široko akceptované tzv. psychosomatické poruchy alebo 
ochorenia majú mnohofaktorový základ a nie je možné ich vysvetliť len jednoducho 
vplyvom psychických činiteľov pri ich vzniku. Preto bol koncipovaný tzv. bio- psycho- 
sociálny model chorôb. Dnes je akceptovaný všeobecne. Poukazuje, že poruchy 
v oblasti psychosomatických vzťahov sú iba jedným z patogenetických činiteľov pri 
vzniku somatického ochorenia. Jeho význam môže byť v tom – ktorom prípade 
vzniku somatického ochorenia značne rozdielny. Je preto vhodné hovoriť 
o psychosomatickej zložke choroby, alebo o chorobách so psychosomatickou 
zložkou, nie o psychosomatickom ochorení vo vlastnom slova zmysle.  

  
Literatúra u autora. 
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Prieskum neurotizácie príslušníkov ZVJS 
 
PhDr. Marta Nováková  
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a  Ústav na výkon 
trestu odňatia slobody Trenčín, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autorka prieskumom potvrdzuje závery doc. Čepeláka, že práca s väzenskou klientelou 
pôsobí nepriaznivo na psychiku všetkých príslušníkov, nakoľko medzi ňou a príslušníkmi 
existuje stav trvalého napätia. Toto je zdrojom dlhotrvajúcej masívnej psychickej 
traumatizácie. Výsledky prieskumu ukázali, že neurotické príznaky v tomto rizikovom povolaní 
narastajú ako s vekom, tak i s dĺžkou služby. Alarmujúcim zistením je, že vzostup obtiaží 
hodnotiteľných až ako plne rozvinutá neurotická symptomatológia sa prakticky vyskytuje 
u viac než štvrtiny príslušníkov (27%). 
 
Summary 
 

The author, through her survey, confirms the conclusions of doc. Cepelak, that the work with 
prison clients has a negative effect on the mental health of all officers because there is a state 
of permanent tension between them. This can be a source of a long-lasting massive mental 
traumatisation. Results of the survey have shown that the neurotic symptoms in such risk job 
increase with the age and length of the service. Alarming finding is that the increase of the 
problems fulfilling the criteria of fully developed neurotic symptomathology is shown within 
more then one quarter of the prison officers /27%/. 
 
Dovoľte mi predniesť svoj príspevok, v ktorom by som Vás chcela oboznámiť 
s výsledkami prieskumu neurotizácie príslušníkov nášho zboru. Prieskum sme 
uskutočnili ešte v r. 1996 v našej Nemocnici pre obvinených a odsúdených 
a ÚVTOS Trenčín. Informovať Vás o výsledkoch prislúchalo mne, i keď na 
prieskume sme sa v tom období podieľali 4 psychológovia. Som presvedčená, že 
výsledky i s 8-ročným odstupom sú stále aktuálne a osobne mám dojem, že i viac 
alarmujúce. 

Všetci sme si vedomí toho, že celospoločenské zmeny po r. 1989 sa prirodzene 
odrazili i vo väzenstve. Intenzívna humanizácia priniesla výrazné zmeny v prístupe 
a formách zaobchádzania s väzenskou klientelou, maximálne sa eliminovala 
represívna komponenta, ktorá sa obmedzila len na prípady nevyhnutných zákrokov 
pri dekompenzovaných väzňoch, správajúcich sa agresívne voči okoliu. 

Po revolúcii v r. 1989 zaznamenávame nielen nárast kriminality, ale aj zmenu 
charakteru trestnej činnosti v zmysle nárastu počtu násilných deliktov, mnohých aj 
v súvislosti s prienikom tvrdých drog, vzniku drogových mafií, nárastu počtu 
narkomanov, nedovoleného ozbrojovania atď. Do ústavov pre VV a VTOS prichádza 
veľké percento takto špecifickej klientely, značná časť s dlhodobými trestami odňatia 
slobody. 

Príslušníci, personál zboru, hlavne vekovo a služobne starší, sa museli v tomto 
prelomovom období prispôsobovať náročnejším požiadavkám na výkon ich služby 
a prehodnocovať zaužívané spôsoby a praktiky. Fenomén vzťahu personál verzus 
klientela teda prekonával zmeny, ktoré sa nediali automaticky a jednorázovo. Možno 
povedať, že je to doposiaľ prebiehajúci proces, kladúci zvýšené nároky na 
psychosomatický potenciál každého zamestnanca zboru, vyžadujúci si zvýšenie 
úrovne odbornosti a fundovanosti v jednotlivých funkciách a služobnom zaradení. 
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Následkom je rýchlejšie opotrebovanie psychosomatického potenciálu personálu, 
ktorý denne prichádza do styku s väzenskou klientelou. 
 
Stručný preh ľad poznatkov k danej problematike 
 
V r. 1977 doc. Dr. Čepelák, CSc. a kolektív pracovníkov VÚ penologického SNV ČR 
podali obraz neurotickej symptomatológie u vychovávateľov vo väzniciach. 
Spracovali porovnanie „neurotického profilu“ vychovávateľov s psychicky zdravou 
populáciou na jednej strane a klinicky chorými – neurotikmi z psychiatrických 
ambulancií na strane druhej. Výsledok prieskumu bol nasledovný: vychovávatelia 
majú úroveň neuroticizmu nižšiu ako neurotici, ale významne vyššiu v porovnaní 
s kontrolnou vzorkou zdravej populácie. Výpočtom čiastkových korelácií medzi 
vekom, dĺžkou služby a neuroticizmom potvrdili, že na vzostupe neurotických 
príznakov sa podieľajú rovnakým dielom vek aj počet odslúžených rokov v Zbore. 

V rokoch 1983 – 84 sa touto otázkou formou pilotáže zaoberali MUDr. Polák 
a PhDr. Vaňko. Použili dotazník MHQ, DOPEN a empirický dotazník vlastnej 
konštrukcie, zameraný na subjektívne vnímanie problémových okruhov príslušníkmi. 
Dotazník DOPEN priniesol vzhľadom k požiadavkám prieskumu pomerne málo 
použiteľných  informácií,   preto  základ   interpretácie   vychádzal   zo zostávajúcich  
2 dotazníkov. Autori nadviazali na výskum Čepeláka, súbor však rozšírili na 
všetkých príslušníkov trenčianskeho ústavu, nakoľko záťažové faktory, pôsobiace 
pri výkone služby vychovávateľa pôsobia viac či menej na všetkých príslušníkov. 
Predpokladali aj to, že záťažové faktory je nutné ponímať širšie než vymedzuje 
priamy styk s odsúdenými. Prieskumom potvrdili, že závery Čepeláka sú platné pre 
všetkých príslušníkov, nielen pre vychovávateľov, pričom dôležitejšie ako služobné 
zaradenie je trvanie expozície stresogénnych faktorov, čiže dĺžka služby v Zbore. 
Ďalej prieskumom potvrdili, že v tomto pracovnom prostredí pôsobí určitá škodlivina, 
ktorá má afinitu k určitému orgánu a že práca s väzenskou klientelou pôsobí 
nepriaznivo na psychiku, nakoľko medzi ňou a príslušníkmi existuje stav trvalého 
napätia. Toto je zdrojom dlhotrvajúcej masívnej psychickej traumatizácie 

V r. 1988 sa týmto otázkam vo svojej atestačnej práci venoval MUDr. Ondrejka 
sledovaním fyziologických funkcií. Dospel k záveru, že príslušníci ZNV tvoria 
profesionálnu skupinu osôb, u ktorých pri výkone ich služby dochádza k takému 
neuropsychickému zaťaženiu, že následkom môžu byť zmeny v psychike 
s tendenciou prechodu do poškodenia psychického zdravia alebo cestou 
psychoneurovegetatívneho pôsobenia k narušeniu somatického zdravia. 

Už v úvode spomenuté celospoločenské zmeny po r. 1989, odrážajúce sa i vo 
väzenstve, nás podnietili v r. 1996 uskutočniť ďalší prieskum neurotizácie 
príslušníkov, pri ktorom sme zohľadňovali aj výsledky predošlých. Všetky poznatky 
o tejto problematike bolo potrebné bližšie a exaktnejšie charakterizovať a na tomto 
základe formulovať a prijať opatrenia, zamerané na rozhodujúce miesta vzťahu 
profesionálneho prostredia a zdravia príslušníkov. Prieskum v r.1996 bol vlastne 
opakovaním na širšej vzorke za použitia opäť dotazníka MHQ  a empirického 
dotazníka. 
 
Výsledky prieskumu z r. 1996 
 
Cieľom tohto klinicko-psychologického prieskumu bolo : 

-  posúdiť, aké zmeny nastali v súbore po uplynutí viac ako 10 rokov 
-  vyčleniť skupinu príslušníkov 45-ročných a starších k zisteniu, či psychologické   
   vyšetrenia budú v korelácii so zlým zdravotným stavom 
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Súbor tvorilo 212 príslušníkov trenčianskeho ústavu, u všetkých bol hodnotiteľný 
empirický dotazník, u 9 nehodnotiteľný dotazník MHQ, kompletný poskytlo 56 žien 
a 147 mužov. Vekový priemer súboru bol 38,2 roka, u mužov 37,5 roka a u žien 40,6 
roka. Dĺžka služby u celého súboru bola 11,5 roka, u mužov v priemere rovnaká, 
u žien len málo vyššia – 11,7 roka. 

 
Výsledky získané dotazníkom MHQ 
 
Tento dotazník je subjektívnou hodnotiacou škálou so 48 otázkami v pôvodnej 
verzii, kde doc. Čepelák pridal 9 otázok tzv. lži skóre. Otázky sa týkajú 6 škál 
neurotických rysov : 

A - anxiozita alebo úzkostlivosť ako stabilnejší osobnostný rys, neviazaný na 
konkrétny objekt 

B – škála fóbií, kde obavy a strachové reakcie sú viazané na konkrétne príčiny  
C – obsesionalita a kompulzívne rysy, ktoré sa prejavujú nutkavými myšlienkami, 

sklonom k prehnanej sebakontrole, pedantérii a zaoberaniu sa nepodstatnými 
vecami 

D – somatické príznaky – škála obsahuje vegetatívne príznaky, považované za 
sprievodné znaky anxiéty 

E – škála depresivity – zachytáva sklony k smútku, pokles nálady, aktivity, pocity 
spomaleného myslenia a celkovú skleslosť 

F – škála hystérie, kde sa má prejaviť sklon k prílišnému sebapresadzovaniu, 
upútavaniu pozornosti a dramatizovaniu  

 
Stručne sumarizované z celého súboru 203 príslušníkov len 57 /14 žien a 43 
mužov/, čo predstavuje 28,07 % skórovalo v tomto dotazníku  „v norme“, t.j. do 25 
celkových bodov. Väčšina súboru – 91 príslušníkov /44,83 %/ skórovalo v rozpätí 26 
– 44 bodov, teda v „hraničnom pásme“, z nich bolo 27 žien a 64 mužov. Ostatných 
55 príslušníkov /27,10 %/, z toho 15 žien prekročilo v skóre 44 bodov, teda možno 
predpokladať ťažkosti a neurotické symptómy už vyžadujúce intervenciu a pomoc. 

Výsledky spracovania empirických údajov dokumentujú, že stupeň neurotizácie 
v r. 1996 aktuálneho súboru sa oproti r. 1985 podstatne zvýšil. Až dve tretiny 
personálu vykazovali výrazné známky neurotizácie a u 28 % dosahovali namerané 
hodnoty podobné výsledky ako u pacientov liečených na psychiatrickej klinike pre 
neurotické problémy. V porovnaní s r. 1985 je to nárast takmer o 18 % 
a rozhodujúcim faktorom pre tento alarmujúci nárast je zvýšenie priemerného veku 
súboru a tým aj dĺžky služby. Pre konkrétne porovnanie : v r. 1985 bol priemerný vek 
súboru 32,2 roka, v r. 1996 38,2 roka, priemerná dĺžka služby v r. 1985 bola 6,1 
roka, v r. 1996 až 11,5 roka. Pre rozhodujúci vplyv veku a dĺžky služby svedčí aj 
porovnanie výsledkov súboru z r. 1996 pri rozdelení veku na časť do 45 rokov a nad 
45 rokov veku, z ktorého vyplynulo, že  starší príslušníci dosiahli jednoznačne horšie 
výsledky vo väčšine sledovaných ukazovateľov. 

Podobne ako v r. 1985 sme i prieskumom v r. 1996 potvrdili veľmi výraznú 
prítomnosť úzkosti, strachu a obáv v emóciách príslušníkov. Kým mladší a zhruba 
po 5 rokoch služby vykazovali úzkosť a strach k nejakej konkrétnej príčine, 
u starších príslušníkov sa strach stáva súčasťou ich pocitovej sféry aj bez konkrétnej 
príčiny, konkrétneho vzťahu k niečomu a úzkosť je prevažujúcou súčasťou ich 
každodennej reality. Tento stav je z fyziologického hľadiska o to závažnejší, že je 
príčinou trvalého vyplavovania zvýšených množstiev hormónov nadobličiek, 
adrenalínu, noradrenalínu a je podstatou chronickej stresovej situácie so všetkými 
zhubnými dôsledkami pre srdcovocievny systém. Druhým dôležitým zistením bola 
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existencia závažnej poruchy v nálade – depresivita a prítomnosť vo vysokom 
percente zastúpených rôznych telesných problémov. Táto situácia spomínaným 
mechanizmom vyvoláva spočiatku len funkčné poruchy, ale pri dostatočne dlhej 
dobe pôsobenia vyvoláva už organické zmeny. 

Domnievame sa, že kritickú hranicu predstavuje 15 rokov dĺžky služby, kedy už 
priemerne štruktúrovaná osobnosť je v dôsledku dlhodobých nepriaznivých vplyvov 
závažne postihnutá a jej profil sa nám javí ako ustráchaný, plný rôznych obáv, ktoré 
sú dotované novými, najmä neznámymi úlohami, prítomný je smútok a neschopnosť 
tešiť sa, uvoľniť, s množstvom rôznych somatických ťažkostí. Netreba zdôrazňovať, 
že takýto jedinec plní služobné úlohy bez akejkoľvek zvláštnej iniciatívy, jeho 
spoľahlivosť klesá, najmä v súvislosti s riešením kritických situácií. Subjektívne 
prežíva takúto skutočnosť ako ťažkú, cíti svoju nedostatočnosť, znižuje sa celková 
kvalita jeho života, a to najmä preto, že pribúdajú vážne somatické potiaže 
a choroby. 
 
Výsledky získané empirickým dotazníkom 
 
V tomto dotazníku, ktorý pozostáva z 8 otázok, sme sa zamerali na okruhy 
problémov nesúvisiacich priamo s výkonom služby, ale skôr súkromného rázu, ďalej 
na oblasť problémových interpersonálnych vzťahov, závažnú oblasť pracovných 
podmienok, chyby v riadiacej činnosti nadriadených, na atmosféru v medziľudských 
vzťahoch, tiež sme sa snažili zachytiť spokojnosť s pracovným ohodnotením 
príslušníka naplnenie jeho predstáv o výkone služby a napokon i dopad práce na 
rodinný život príslušníka. Špeciálne sme pri analýze údajov venovali pozornosť 
vekovej kategórii na 45 rokov veku. 

Dotazník vyplnilo 212 respondentov, z toho 47 bolo tých, ktorí sa prieskumu 
zúčastnili už v r. 1983 - 84. Z tejto skupiny nemalo 34% v poslednom čase pred 
prieskumom v r. 1996 vážnejšie problémy v širšom poňatí, ale až 29,8% malo 
zdravotné ťažkosti, 14,9% rodinné problémy a 17% bližšie nešpecifikované „iné“ 
problémy. 
Čo sa týka výkonu služby, takmer polovica z nich (46,8%) nemala žiadne väčšie 

problémy. Dosť alarmujúca je však skutočnosť, že 19,14% uviedlo problémy 
s nadriadeným, polovica z nich dosť často, druhá iba občas. Predpokladáme tu 
súvislosť s príkazom splniť služobnú úlohu, ktorá je nedostatočne nadriadeným 
zdôvodnená, a tým sa javí podriadenému ako nepremyslená. To uviedlo 34% 
respondentov, nutnosť venovať sa viacerým úlohám naraz 19,1%. Takmer tretinu 
respondentov (27,6%) znervózňujú pri práci pracovné podmienky, predpokladáme, 
že menej fyzikálneho charakteru (hlučnosť, prašnosť), ale viac psychologického – 
nutnosť slúžiť v smenách, byť sústavne v stave maximálnej koncentrácie pozornosti, 
prekonávať bariéry, ako gátre, odomykanie ciel,... 

Zo 165 príslušníkov, ktorí sa prieskumu zúčastnili prvýkrát, nemala vážnejšie 
problémy v poslednom čase pred jeho realizáciou takmer polovica (47,9%), ale 
druhou najpočetnejšou skupinou (27,9%) sú opäť tí, ktorí mali zdravotné ťažkosti, 
ďalej vážnejšie finančné problémy (25,4%), čo môže vyplývať zo skutočnosti, že 
medzi týmito respondentmi je mnoho vekovo mladších príslušníkov, ktorí majú 
zvýšené životné výdaje (rodiny s malými deťmi, riešenie bytovej otázky,...) 
Subjektívne posudzovanie výkonu služby v globále vyznieva pozitívne u 66,1%. Pri 
analýze jednotlivých atribútov výkonu služby je percentuálna profilácia nasledovná : 
25,4% uviedlo problémy s nadriadenými, z toho takmer polovica „skoro stále“, čo 
korešponduje pravdepodobne so subjektívnym pociťovaním uloženého príkazu ako 
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nedostatočne zdôvodneného, a preto nepremysleného (44,8%) a nutnosť venovať 
sa viacerým úlohám naraz (26,6%). 

Tretine respondentov (34,5%) sťažujú výkon služby pracovné podmienky, opäť 
predpokladáme, že menej fyzikálneho, viac psychologického charakteru. Náročnosť 
služobného pomeru vplýva na vystupňovanie istých psychofyziologických procesov 
a tieto sa následne odzrkadľujú v zmenenej osobnostnej štruktúre, telesnom stave 
a medziľudských vzťahoch. Práve tieto sú často pociťované ako negatívna celková 
atmosféra na pracovisku (až 78,3% z celkového počtu 212 respondentov). Hostilita, 
či už zjavná alebo skrytá, obrátená k vonkajšiemu svetu alebo dovnútra, je 
uvádzaná ako predisponujúci faktor rôznych ochorení. Ide o veľký energetický 
potenciál, ktorý obvykle nemá potrebný „zvod energie“ a neprekvapuje preto jej 
možná premena v telesnú poruchu. 

Agresia a strach mávajú najčastejšie fyziologické odpovede obehové 
a humorálne, ktoré sa pri dlhodobom pôsobení môžu uplatniť pri vzniku somatických 
porúch. Problémy s nepriateľstvom, agresivitou sú časté u ľudí s ischemickou 
chorobou (tzv. koronárny typ osobnosti A), funkčnými obehovými poruchami, 
zvýšeným KT, ťažkými bolesťami, astmou a pod. 
Ďalším atribútom, zastúpeným v percipovaní interpersonálnych vzťahov ako 

zlých, je úzkosť. Má tiež evidentnú vegetatívnu prezentáciu, uplatňuje sa pri 
chronifikácii, zhoršení stavu, sťažuje primeranú adaptačnú reakciu na stres, či už sa 
jedná o stresory fyzikálne (33%), časový stres (16,3%), profesná exponovanosť 
(42%). Ide o anticipačnú úzkosť, ktorá často produkuje zlostné reakcie, 
afektemotívnu labilitu, početné neurotické príznaky. Zvýšené percento výskytu 
psychosomatických chorôb našich príslušníkov je faktom, na ktorom dĺžka služby 
participuje. 

Pokiaľ ide o hodnotenie interpersonálnych vzťahov v rovine vertikálnej boli 
percentuálne dominantnými : zlá organizácia práce (35,8%), ktorá má dopad na už 
spomínané atribúty práce nadriadených, ako nepresné určenie a rozdelenie 
služobných úloh, ďalej celkové nevhodné správanie nadriadených (39%) v kumulácii 
s neadekvátnou kontrolnou činnosťou, kde takéto zásahy nie sú potrebné (23%). 

I keď ide o hodnotenie jednosmerné a subjektívne, môže ponúkať isté korektúry 
v štýle práce vedúceho pracovníka, ktorý riadiacu činnosť vykonáva v istej skupine  
a za istých podmienok (konkrétne vziať do úvahy fakt zvýšenia psychosomatickej 
chorobnosti.) 

Protichodnú výpovednú hodnotu malo subjektívne vnímanie hodnotenia 
pracovnej výkonnosti počas služby. 30,2% dotazovaných uviedlo, že doposiaľ neboli 
hodnotení spravodlivo. Určité výhrady voči hodnoteniu malo 39,2%, ktorí sa 
domnievali, že boli „nesprávne“ hodnotení iba ojedinele a u 24,1% sa to stalo 
viackrát. Nespokojných v tejto oblasti je 5,2%, ktorí pociťujú hodnotenie ako chybné 
a sústavne nespravodlivé. Takéto prežívanie môže naznačovať prítomnosť 
negatívnych emócií, ako sú úzkosť, napätie, pocit ohrozenia,... 

Druhou oblasťou, ku ktorej mali respondenti najčastejšie výhrady, je oblasť 
mimopracovnej starostlivosti. 31% príslušníkov ju považuje za nedostatočnú (napr. 
v súvislosti s nevhodnými termínmi rekreácií, riešením bytovej otázky, zájazdov, 
kultúrnych aktivít a pod.). 

Je dokázaným faktom, že človek pracuje nielen pre peniaze, ale aj pre saturáciu 
potreby sebarealizácie a tým sú súkromná a pracovná sféra neoddeliteľné. Profesnú 
sebarealizáciu uviedlo 63,2% a nevýznamne nižšie percento (64,6%) sa stotožňuje 
s problémovou kauzalitou profesia – súkromie. 

Prepojenosť pracovnej a súkromnej sféry aj v negatívnom zmysle uviedlo 33% 
príslušníkov, ktorí profesionálnu realizáciu v služobnom pomere nenachádzajú 
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a 36% povolanie spôsobuje problémy v súkromnom živote. Možno dôvodne 
usudzovať, že práve toto je riziková skupina dotazovaných, ktorá má predispozíciu 
k psychosomatickým ochoreniam, prípadne nimi už trpí, čo sa odráža aj v sociálno-
interpersonálnych interakciách. 
 
Veková kategória 45 rokov a vyššie 
 
Túto kategóriu sme vyčlenili predovšetkým preto, aby sme získali predstavu o jej 
psychickom a telesnom potenciáli vo vzťahu k uvažovaným zmenám v sociálnom 
zabezpečení, v oddialení odchodu do dôchodku a pod. 

V rámci vyhodnotenia niektorých aspektov zdravotného stavu respondentov 
s osobitným dôrazom  na uvedenú vekovú kategóriu sme chceli poukázať na 
niektoré veľmi závažné fakty. Vyhodnotenie realizoval lekár zdravotného strediska 
pod supervíziou riaditeľa ústavu. Hodnotili predovšetkým výsledky preventívnych 
prehliadok, dokázané telesné ochorenia, objektívne zistené fyziologické veličiny 
a celú zdravotnú dokumentáciu. Zaujímali sa predovšetkým o zisťovanie takých 
chorobných stavov, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na úmrtnosti 
obyvateľstva a na rizikové činitele, vedúce k týmto ochoreniam. Je zrejmé, že ide 
o choroby srdcovocievne, pre ktoré sú rozhodujúce také rizikové činitele ako je 
hladina cholesterolu, vysoký KT, nadváha, niektoré metabolické poruchy ako 
cukrovka, dna a pod. Okrem toho musíme k rizikovým faktorom pripočítať i fajčenie, 
stres a nedostatok pohybu. 

Napr. výskyt hypertenzie u 45 - 55 ročných príslušníkov bol až 54,7% z celkového 
počtu 43, pričom v civilnej populácii sa v tomto veku stretávame s cca 20% 
výskytom. Ďalej v tejto vekovej kategórii bolo v čase prieskumu 18,8% príslušníkov 
s ischemickou chorobou, hladinu cholesterolu malo zvýšenú až 83%, nadváhu 
75,5%, 9,4% sa liečilo na cukrovku. Chronické problémy s chrbticou alebo inými 
orgánmi pohybového aparátu malo až 90,5%. V tejto súvislosti je na mieste otázka, 
že prečo pôvodne náročne vyberaná skupina zdravých občanov, teraz v strednom 
veku, vykazuje takéto podstatne horšie výsledky ako civilná populácia aj vekovo 
staršia? 

Už z predchádzajúcich prieskumov je dokázané, že rozhodujúcim 
choroboplodným činiteľom na zdravie príslušníkov je dlhotrvajúce opakujúce sa 
psychické napätie, ktoré sústavne neurotizuje jedinca a pôsobí ako chronický stres. 
Z celkového počtu 43 príslušníkov, starších ako 45 rokov, boli v čase posledného 
prieskumu iba 3 v službách zboru do 5 rokov, 5 príslušníkov od 5 -10rokov a 35 
(81,3%) slúžiacich nad 10 rokov. Výsledky ukázali, že neurotické príznaky v tomto 
rizikovom povolaní narastajú ako s vekom, tak i s dĺžkou služby. Z uvedeného počtu 
35 príslušníkov s dĺžkou služby nad 10 rokov prekročilo 15 (42,8%) skóre 44 bodov, 
čiže má neurotické potiaže. 

Zo všetkých 43 príslušníkov tejto vekovej kategórie skórovalo iba 7 (16,3%) v 
„norme“, z toho 5 žien a 2 muži. V „hraničnom“ pásme, t.j. od 26 - 44 bodov 
skórovalo 21 príslušníkov (48,8%), z toho  9 žien  12 mužov, čo je 50% z počtu 
mužov nad 45 rokov. Pokiaľ zohľadníme kritérium dĺžky služby, je v tomto 
hraničnom pásme až 17 príslušníkov (8 žien a 9 mužov) s dĺžkou služby nad 10 
rokov, čo je z ich celkového počtu 35 takmer 49% (presne 48,5%). Iba  3  (2  ženy,   
1 muž), čo je 8,5% s dĺžkou služby nad 10 rokov skórovalo v „norme“, t.j. do 25 
bodov. 

Z celkového súboru (N=203) tvorili príslušníci vo veku nad 45 rokov 21,2%, 
pričom z hľadiska porovnania celkového počtu 55 prekračujúcich skóre v MHQ nad 
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44 bodov bola takmer tretina (27,3%) práve v sledovanom vekovom pásme od 45 
rokov vyššie. Prevažujú muži (18,2%) nad ženami (9,1%). 

Pri podrobnejšej analýze jednotlivých škál sme zistili nasledovné závažné fakty: 
vo všetkých škálach skórovali najvyššie príslušníci vo veku od 45 rokov vyššie 
a výrazne s dĺžkou služby nad 10 rokov. 

Celý súbor príslušníkov najvyššie skóroval v škále C (obsesionalita 
a kompulzivita), pričom prioritné miesto si táto škála ponechala aj z hľadiska 
diferenciácie podľa pohlavia. V percentuálnom vyjadrení bolo však zrejmé zvýšené 
skóre škály C u mužov, čo vyplýva zo služobného zaradenia, funkcie a nárokov na 
psychosomatický potenciál z neho vyplývajúcich. Výraznejší rozdiel z hľadiska 
pohlavia bol evidentný v škálach B a D, ženy skórovali vyššie v škále B, t.j. vo 
fóbickej úzkosti, u mužov sú markantnejšie vegetatívne príznaky, výraznejšia je 
somatizácia psychických podnetov. Menšie boli rozdiely v škále A – nefixovanej 
úzkosti ako stabilnejšieho rysu osobnosti. V škále E mierne vyššie skórovali muži, 
hlavne služobne starší, podieľajúci sa na celkovej sume skóre v tejto škále až 
89,5%. Mužský súbor vykázal aj mierne vyššie skóre v škále D v porovnaní so 
ženami, čo nasvedčuje o vyššom sklone s poklesom nálady a celkovej aktivity. 
Výrazne sa tu podieľali príslušníci, slúžiaci viac ako 10 rokov, muži 85,8 %-tými 
a ženy 84,3%-tami. 

Pri analýze odchýlok z hľadiska pohlavia boli zrejmé  rozdiely v poradí 
jednotlivých škál. U mužov : D, B, E, A, C, F, u žien : B, A, D, E, C a škála F 
vykázala dokonca podnormatívnu hodnotu. U mužov prevažovala intenzívnejšia 
somatizácia noxí ako sprievodný znak fóbickej úzkosti so sklonom k depresívnemu 
ladeniu s poklesom celkovej výkonnosti. Čo sa týka škály F vykazovali muži 
odchýlku od priemeru smerom nahor, ženy pod normu. V somatizácii psychických 
podnetov u mužov zohráva zrejme výraznejšiu rolu i snaha po sebapresadení 
a sklon k dramatizovaniu zážitkov. Táto škála je najmenej citlivá, a preto i výsledky 
interpretujeme s rezervou. Ženy oproti tomu vykazovali vyššiu hladinu fóbickej 
úzkosti a podstatnejší rozdiel od mužov v škále A, kde sa ženy javili celkovo 
úzkostnejšie, stiesnenejšie a napätejšie, pričom sa jedná o úzkostlivosť ako 
stabilnejší rys osobnosti, čo je prirodzenejšie ženskému pohlaviu všeobecne. 
Somatizácia negatívnych psychických podnetov nebola je u žien taká výrazná ako 
u mužov, čo môžeme konfrontovať so zdravotnou dokumentáciou a výskytom tzv. 
ochorení z povolania /hypertenzia, kardiovaskulárne ochorenia,  diabetes  a pod.  
Snáď i preto sú ženy menej depresívne (škála D). 
  
Záver  
 
Podľa dotazníka MHQ sa v porovnaní s predošlým prieskumom v r. 1983 - 84 
neurotická symptomatológia u našich príslušníkov masívne zvýraznila. V norme 
skórovala  len necelá tretina (málo cez 28%) príslušníkov a väčšina, takmer polovica 
súboru (45%) vykázala výsledky charakterizujúce zvýraznenie negatívneho 
prežívania a pocitov subjektívnych ťažkostí. Domnievame sa, že toto hraničné 
pásmo môže byť iniciálnym štádiom neurózy. Alarmujúcim zistením je, že vzostup 
obtiaží hodnotiteľných už ako plne rozvinutá neurotická symptomatológia sa 
prakticky vyskytuje u viac než štvrtiny príslušníkov (27%), teda táto skupina vlastne 
veľkosťou zodpovedá skupine psychicky zdravých „neproblémových“ príslušníkov. 
 
Literatúra u autorky. 
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Sociálne súvislosti nepriaznivého vplyvu služby 
na zdravie väzenského personálu 
 
MUDr. Jozef Polák  
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a  Ústav na výkon 
trestu odňatia slobody Trenčín, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Referát prináša negatíva profesie príslušníka, ktoré autor zhrnul do troch najdôležitejších 
bodov: (1) je pomerne nebezpečná, (2) má nízky spoločenský status, jeden z najnižších a (3) 
má nepriaznivý vplyv na zdravie. Opatrenia na zlepšenie tohto stavu autor smeruje na 
motivačnú funkciu platového hodnotenia, úroveň bývania, nadštandardnú zdravotnícku 
starostlivosť, rehabilitáciu psychických funkcií a korektné sociálne zabezpečenie. 
 
Summary 
 

The contribution points out the negative sides of the profession of the prison officer, which the 
author summarizes in three main points: 1/ it is relatively dangerous job, 2/ it has low social 
status, one of the lowest, 3/ it has a negative effect on health. Precautions for improvement of 
this state the author aims at the motivational function of financial evalution, the quality of 
living, superior health care, rehabilitation of mental functions and proper social security. 
 
Nepriaznivý vplyv pracovného prostredia na duševné a telesné zdravie väzenského 
personálu môžeme považovať za preukázanú realitu. Okrem dlhoročných 
skúseností väzenských lekárov a psychológov to potvrdzujú aj viaceré exaktné 
práce prezentované aj z nášho pracoviska, ale i z mnohých ďalších. V tejto 
súvislosti treba poukázať aj na tú skutočnosť, že väzenskému personálu je v tomto 
smere venovaná oveľa menšia pozornosť ako väzneným osobám. Je to 
prekvapujúce, ak si uvedomíme, že o výkonnosti a kvalite väzenského systému 
rozhoduje najmä kvalita a výkonnosť jeho personálu a až potom technické a iné 
vymoženosti.  

Výsledky prieskumov, ktoré boli prezentované vypovedajú jednoznačne 
o škodlivých činiteľoch pôsobiacich vo väzenskom prostredí, o cestách, ktorými 
svoje nepriaznivé pôsobenie uskutočňujú i o konkrétnych dôsledkoch, ktoré na 
psychickom a telesnom zdraví jednotlivca vyvolávajú i o tom, ako sa tieto dôsledky 
prejavujú a uplatňujú v jeho profesionálnom i súkromnom živote. Z hľadiska 
exaktnosti je možné týmto prieskumom vyčítať najmä nízky počet respondentov. 
Preto chcem poukázať na výsledky veľkého prieskumu uskutočneného vo 
Francúzsku, ktoré boli publikované v roku 1996, teda v rovnakom období ako 
prieskum, ktorý uviedla Dr. Nováková. Výsledky, ktoré zistili boli do značnej miery 
podobné, hoci nevieme aké metodiky títo autori použili. Do súboru zaradili 3474 
mužov a 1 113 žien vo vekovom rozpätí od 20 do 63 rokov, zamestnaných vo 
francúzskych väzniciach. Najdôležitejším výsledkom bolo zistenie, že 25% mužov 
a 21% žien trpí depresiami. Najzávažnejšia bola táto symptomatológia u žien 
zdravotníčiek a techničiek. Zvýšené napätie a úzkosť boli zaznamenané u 22,3 % 
mužov a 37% žien. Išlo najmä o pracovníkov sociálno – psychologických 
a administratívnych. U 42% boli zistené poruchy spánku. Ako najdôležitejšie príčiny 
vzniku týchto stavov boli uvádzané ťažké služby, nespokojnosť s prácou, správanie 
sa väzňov a negatívny profesionálny image ich zamestnania v očiach verejnosti. 



 84  

Že práca vo väzenstve je náročná bolo zrejmé už aj autorom Minimálnych 
väzenských pravidiel, ktoré v kapitole venovanej väzenskému personálu navrhli 
takéto odporúčanie: ods. 2 „Väzenská správa sa má stále snažiť o to, aby vyvolala 
a zachovala vo vedomí personálu  a vo verejnej mienke presvedčenie, že toto 
poslanie je službou, ktorá má veľký spoločenský význam, pre tento účel je treba 
vynaložiť všetky prostriedky vhodné k informovaniu verejnosti“, ods. 3 „Aby sa 
dosiahlo uvedeného zámeru, členovia personálu majú byť zamestnaní na plný 
úväzok, ako profesionálni väzenskí pracovníci majú mať štatút štátnych 
zamestnancov a podľa toho majú byť poistení, má záležať iba na ich dobrom 
správaní, výkonnosti ich práce a fyzickej spôsobilosti. Odmeňovanie má byť také, 
aby umožňovalo získať a udržať v službe schopných mužov a ženy, majú mať 
stanovené výhody tohto povolania a podmienky služby s prihliadnutím k namáhavej 
povahe práce.“  

Tieto odporúčania majú kľúčový význam v prvom prípade pre formovanie 
a udržiavanie postoja a presvedčenia, že práca, ktorú robíme, má nezastupiteľný 
celospoločenský význam, pretože u mnohých príslušníkov sa objavujú pochybnosti 
v tomto smere. V druhom prípade sa priznáva obtiažnosť a náročnosť tohto 
povolania, ako aj potreba získavať preň vysokokvalitných ľudí a týchto aj v ňom 
udržať, napriek objektívne existujúcim negatívam. 
 
Negatíva našej profesie sa dajú zhrnúť do troch najdôležitejších bodov.  

1. Je pomerne nebezpečná 
2. Má nízky spoločenský status – jeden z najnižších 
3. Má nepriaznivý vplyv na zdravie  

 
V dôsledku týchto skutočností dochádza k tomu, že postihnutý jedinec žije menej 
kvalitný život, ako by žil, ak by vykonával iné povolanie. Bola spomenutá práca Dr. 
Ondrejku, ktorý v spolupráci s vtedajším VÚPL (výskumný ústav preventívneho 
lekárstva) po komplikovaných matematicko – štatistických výpočtoch preukázal, že 
príslušníci testovaného súboru majú vyšší tlak krvi, aký by mali keby nevykonávali 
túto profesiu. Ak si uvedomíme, aký význam má vysoký krvný tlak ako rizikový 
činiteľ celého radu najzávažnejších ochorení a komplikácií je zrejmé, že povolanie 
môže spôsobiť aj skrátenie dĺžky života.  

Ústav Trenčín existuje už 27 rokov a v jeho službách za túto dobu pracovalo 
niekoľko stoviek príslušníkov. Z nich zomrelo celkom 12 bývalých príslušníkov, ktorí 
odslúžili aspoň 5 rokov. Ich priemerný vek predstavuje 48 rokov. 

Vážne dôsledky sa netýkajú len jednotlivcov, zamestnancov, ale aj samotného 
väzenského systému ako celku. Pri najťažších zdravotných poškodeniach (27%) má 
postihnutý jednotlivec už celý rad problémov, ktoré znižujú v podstatnej miere kvalitu 
jeho práce. Je často ustráchaný, nerozhodný, rigidný, bez iniciatívy, má problémy 
s komunikáciou. Ak si uvedomíme, že aj ľahšie postihnutia sú spojené so znížením 
výkonnosti vychádza nám, že aj celý subjekt má podstatne nižšiu výkonnosť a nižšiu 
kvalitu činnosti, akej by teoreticky mohol mať. Možno očakávať, že všetky opatrenia, 
ktoré v tejto súvislosti povedú k zlepšeniu sa prejavia priaznivo aj na zlepšení 
výsledkov celého systému. Zdravotné postihnutia personálu majú preto taký 
globálny význam, lebo sa premietajú do najdôležitejších služobných sfér, ako sú 
personalistika, ekonomika, bezpečnosť, zdrav. starostlivosť, zaobchádzanie 
s väzňami, medziľudské vzťahy v ústave, atď. Majú veľmi významné sociálne 
súvislosti. Všetky problematiky vymenovaných i ďalších oblastí by si vyžiadali 
samostatné spracovanie, preto poukážem len na niektoré spomenuté sociálne 
súvislosti.  
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Opatrenia týkajúce sa sociálnych podmienok pracovníkov väzenstva tvoria 
ucelený systém, od ktorého v tejto problematike sa dá očakávať, že bude plniť 
funkciu motivácie k službe vo väzenstve u nových pracovníkov, zotrvaniu v tejto 
práci u tých, ktorí už slúžia, že im zabezpečí primeranú životnú úroveň, zdravotnú 
starostlivosť zodpovedajúcu ohrozeniu zdravotného stavu, že im zabezpečí také 
ďalšie služby, ktoré spomalia nástup a zmenšia dôsledky nepriaznivého vplyvu 
služby a napokon zabezpečí primerané zaopatrenie v chorobe a pri predčasnom, 
alebo obvyklom odchode do dôchodku. Hoci celý sociálny systém môže pozostávať 
z množstva opatrení a podmienok, niektoré majú kľúčový význam.  
 

1. Platové ohodnotenie plní dôležitú motivačnú funkciu a dá sa povedať, že v našich 
podmienkach rozhodujúcu pre získanie nového pracovníka. Svojou úrovňou 
rozhoduje o tom, aké skupiny obyvateľstva pri výbere uchádzačov osloví. Čím je 
platová ponuka vyššia, tým môže osloviť väčší okruh uchádzačov a umožní 
kvalitnejší výber nových pracovníkov. Platové podmienky majú kľúčový význam 
pri vzniku pocitu spokojnosti, alebo nespokojnosti so svojou prácou a v prípade, 
že sú zodpovedajúce, vníma ich pracovník ako satisfakciu za namáhavú 
a náročnú službu. Platové zaradenie by malo zohľadňovať špecifiká práce vo 
väzenstve aj voči obdobným profesiám v inom občianskom zaradení. Mali by sme 
rozhodne odmietnuť tézy o neopodstatnenosti platového zvýhodnenia voči iným 
verejným zamestnancom, ktoré šíria v súčasnom období najmä niektorí 
pracovníci Ministerstva financií a Ministerstva práce a soc. vecí, presadzovaním 
reformy dôchodkového systému v bezpečnostných zložkách. Tieto tendencie sa 
v intervaloch opakujú už niekoľko rokov a sú vážnym demoralizujúcim 
a demotivujúcim faktorom medzi príslušníkmi týchto zložiek, so všetkými 
dôsledkami z toho vyplývajúcimi. 

2. Dôležitým faktorom sociálneho položenia príslušníka je úroveň jeho bývania. 
V minulosti bola možnosť riešenia zo strany ústavu veľmi reálna, teraz len 
výnimočná. Mladí príslušníci nevedia vyriešiť svoju bytovú otázku, pretože výška 
platu im neumožňuje uspokojiť túto požiadavku na trhu bytov a zo strany ústavu 
takéto možnosti nie sú.  

3. Zdravotnícka starostlivosť v širšom sociálnom zmysle patrí k dôležitým oblastiam, 
ktorých úlohou je predchádzať vhodnou zdravotnou výchovou a odďaľovať vznik 
chorobných zmien, alebo tieto včas liečiť, a tak znižovať dôsledky pre príslušníka. 
Z povahy problémov, ktoré boli naznačené vyplýva, že pracovníci vo väzenstve 
by mali mať nadštandardnú zdrav. starostlivosť žiaľ, reforma zdrav. systému, 
ktorá sa pripravuje na prijatie v parlamente s takýmito osobitosťami nepočíta 
a zrejme bude potrebné hľadať cesty na kompenzácie formou rozšírenej 
závodnej zdravot. starostlivosti.  

4. Dôležité preventívne a liečebné záujmy bolo možné riešiť formou preventívnych a 
liečebných rehabilitácií a kúpeľnej liečby. Myslíme si, že aj prieskumy 
neuropsychickej záťaže vykonané na našom pracovisku prispeli k tomu, že došlo 
k zníženiu vekovej hranice pre nárok na preventívnu rehabilitáciu na 35 rokov, 
alebo 15 rokov služby. Rehabilitačné pobyty organizované v našich zariadeniach 
sú zamerané najmä na ovplyvňovanie pohybového systému, ktorý u našich 
príslušníkov naozaj nie je v dobrom stave. Máme predstavu, že tento pobyt by 
mal byť využitý aj na rehabilitáciu psychických funkcií, uplatňovanú kvalifikovane 
s nácvikom niektorých relaxačných postupov, ktoré by príslušník mohol využívať 
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počas celého roka. V minulosti sme práve v tomto stredisku urobili pokus 
o rozšírenie náplne aj v tomto smere, ktorý však skončil neúspechom pre 
nepochopenie tak na strane personálu strediska, ako aj samotných rehabilitantov.  

5. Osobitný význam dôchodkového zabezpečenia nie je potrebné zvlášť 
zdôrazňovať. Najmä úprava, ktorú priniesol Zákon NR č. 328/2002 Z. z., ktorý 
zohľadňuje mnohé problémy existujúce v súvislosti s vplyvom služby na zdravie 
príslušníkov. Predovšetkým je to možnosť odchodu do výsluhového dôchodku po 
odpracovaní 15 rokov. Pripomínam, že hranica 15 rokov je tou hranicou, pri ktorej 
v prieskumoch neuropsychickej záťaže sú už zisťované najzávažnejšie zmeny. 
Ustanovenie nového zákona umožňuje korektné sociálne zabezpečenie pre 
príslušníka, ktorý po odpracovaní 15 rokov stratí spôsobilosť vykonávať ďalej 
svoju prácu. Otvára možnosť pre posudkové komisie, aby nemuseli pri 
posudzovaní zdrav. spôsobilosti na výkon služby brať ohľad na sociálne dôsledky 
prípadného rozhodnutia o neschopnosti k službe. Rovnakú možnosť poskytuje aj 
príslušníkovi, aby  v prípade, že svoje pôsobenie v službe vníma ako veľmi 
zaťažujúce, aby s určitým sociálnym zabezpečením, sa pokúsil zamestnať iným 
spôsobom. Žiaľ aj táto vymoženosť súčasného dôchodkového systému je 
napádaná zo strany jeho kritikov. V záujme zachovania možnosti riešiť sociálne 
položenie príslušníkov, ktorí ešte nespĺňajú nárok na dôchodok z titulu veku, je 
potrebné urobiť všetko preto, aby táto vymoženosť existovala aj naďalej.  

 
S ohľadom na riešenú problematiku nemôže byť systém sociálnej starostlivosti 
o väzenský personál chápaný ako akési neopodstatnené výhody, ale  naopak ako 
nevyhnutná investícia a integrálna súčasť celého komplexu opatrení na získanie 
a udržanie kvalitnej pracovnej sily, oslabenie a oddialenie nepriaznivých vplyvov 
prac. prostredia a na nevyhnutné spravodlivé a primerané sociálne zabezpečenie 
v starobe, ako satisfakcia spoločnosti k svojmu občanovi za to, že celý život plnil 
v jej záujme takéto obtiažne úlohy.  

Je úlohou aj takýchto podujatí, aby poskytlo našim predstaviteľom odborné 
argumenty pri ťažkých rokovaniach a obhajovaní takýchto opodstatnených záujmov. 
O to som sa chcel čiastočne pokúsiť aj ja vo svojom vystúpení. 

 
Literatúra u autora. 
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Duševné zdravie a pracovné prostredie 
 
MUDr. Aladár Mokrá ň 
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a  Ústav na výkon 
trestu odňatia slobody Trenčín, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autor sa zaoberá obsahovou stránkou duševného zdravia, ktorá je predmetom a cieľom 
duševnej hygieny. Čitateľovi ozrejmuje význam kvality pracovného prostredia, pokojnej 
pracovnej atmosféry a dôležitosť výberu zamestnancov. 
 
Summary 
 

The author deals with the content side of the mental health, which is the subject and target of 
the mental hygiene. The reader will learn about the importance of the quality of the working 
environment, relaxing working atmosphere and selection of the employees. 
 
Význam duševného zdravia pre život človeka bol uznávaný už oddávna, a preto 
mentálne hygienické pokyny nachádzame už v najstarších dielach, nielen 
lekárskych, ale i náboženských, filozofických a pedagogických. Spočiatku bol 
objektom duševnej hygieny len duševne chorý človek. V popredí bola snaha zlepšiť 
podmienky, za ktorých bol ošetrovaný a snaha zabrániť recidívam choroby. Až 
neskôr, koncom 18. storočia, najmä s rozvojom psychiatrie a s rozširovaním 
vedomostí o príčinách duševných porúch, duševná hygiena získava vedecký základ.  

Obsah duševnej hygieny sa zmenil nielen v priebehu doby, ale doteraz je 
v rozličných krajinách nejednotný a závisí od kultúrnej úrovne, postoja verejnosti 
k duševne chorým a od spoločensko – ekonomických podmienok. Preto sa dnes vo 
svete môžeme stretnúť so smermi duševnej hygieny, ktoré sú založené na 
morálnych alebo náboženských zásadách, ale i so smermi výhradne biologickými. 

Duševná hygiena je vedný odbor, ktorý skúma biologické a spoločenské faktory, 
podmieňujúce zachovanie a upevnenie duševného zdravia. Skúma vzťahy medzi 
duševným zdravím a spoločenským prostredím, prihliadajúc k biologickému 
substrátu – osobnosti. Preto musí používať metódy rozličných vedných disciplín, 
predovšetkým psychiatrie, psychológie, hygieny a sociológie. 

Úspechy v prevencii závisia vždy od rozsahu etiologických a patogenetických 
vedomostí. Doteraz nepoznáme etiológiu mnohých duševných porúch. Poznáme 
však už mnoho patogénnych činiteľova ich elimináciou môžeme zabrániť vzniku 
alebo rozvoju chorobného stavu. Využitím týchto vedomostí môžeme prispieť 
k upevneniu a ďalšiemu rozvoju duševného zdravia. 

Predmetom a cieľom duševnej hygieny je duševné zdravie. Pomerne ťažko 
možno definovať samotný pojem zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 
prijala stručnú definíciu „Zdravie je stav kompletného blaha fyzického, duševného 
a sociálneho“. Duševné zdravie potom môžeme definovať ako stav, pri ktorom 
všetky duševné pochody prebiehajú optimálnym spôsobom, keď človek je schopný 
správne chápať vonkajšiu realitu, reagovať pohotovo a adekvátne na všetky 
podnety, riešiť všetky bežné, ale i nepredvídané udalosti života a pritom mať 
prevažne pocit spokojnosti, šťastia, radosti z práce a zo života. Duševná hygiena 
má za cieľ vedecky zisťovať optimálne podmienky na psychickú činnosť, biologické 
aj spoločenské, ktoré by  umožňovali šťastný a plodný život vo všetkých vekových 
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fázach. Výsledky týchto zistení sa potom rozpracovávajú pre praktické použitie, 
v súvislý systém opatrení, špeciálne zameraný na určité vekové skupiny, na 
pracovníkov určitých odborov a funkcií. Musí sa pritom tiež prihliadať na individualitu 
človeka. 

Realizácia všetkých žiaducich opatrení si vyžaduje súčinnosť spoločnosti, lebo 
nejde len o zdravotnícke problémy, ale o rozsiahly súbor ekonomických, výchovných 
a spoločenských problémov. 

Duševná hygiena sa v prvom rade zaoberá duševne zdravými ľuďmi. Ide jej 
o upevnenie a posilnenie duševného  zdravia. Zaoberá sa však aj ľuďmi na hranici 
medzi zdravím a chorobou, u ktorých sa prejavujú stále vážnejšie príznaky 
narušenia duševnej rovnováhy. Duševná hygiena sa venuje aj chorým ľuďom, 
ktorým prináša podnety na dodržiavanie zásad duševnej hygieny v záťaži a ukazuje, 
ako možno lepšie a úspešnejšie odolávať chorobe. 

Pri stanovení cieľov, na ktorých dosiahnutie sa činnosť duševnej hygieny 
zameriava, sa veľmi často stretávame s dôrazom na sebavýchovu, formovanie 
osobnosti a duševnú rovnováhu. Rovnako dôležité je venovať pozornosť aj otázkam 
sociálnej interakcie, úpravy životného a pracovného prostredia a životospráve.  

O duševnej hygiene a jej všeobecne známych predpokladoch – o harmonickom 
prostredí v rodine a na pracovisku, , potrebe oddychu, šporovania, kultúrneho 
vyžitia, uspokojujúceho sexuálneho života atď.- sa hovorí mnoho. Mnoho ľudí totiž 
zásady zdravého duševného života pozná, len ich často podceňuje, nespráva sa 
podľa nich, resp., keď sa podľa nich chce správať, nevie doceniť význam 
jednotlivých činiteľov a tým aj mieru ich uplatnenia vo vzťahu k duševnému zdraviu 
ako celku. 

Udržiavať si duševne zdravie – to je viac ako len profylaxia, je to ochrana  
predisponovaných pred ochorením, viac ako prevencia, to je odstraňovanie 
škodlivých faktorov, ktoré by mohli aj na zdravého jedinca pôsobiť nepriaznivo. Ide 
o takú úpravu životných podmienok človeka, ktorá u nich vyvoláva pocit spokojnosti, 
osobného šťastia, fyzickej a psychickej zdatnosti a výkonnosti. 

Zvyčajne až v dospelosti sa ukáže, či príprava jednotlivca na život bola správna. 
V tomto najproduktívnejšom období sa prejaví schopnosť človeka adaptovať sa na 
prostredie, zaujať miesto v spoločnosti, zaradiť sa do života, je pochopiteľné, že 
z aspektu duševného zdravia pracovné prostredie – v širšom chápaní – patrí medzi 
najdôležitejšie faktory. 

Kvalita pracovného prostredia, z aspektu priestoru, vybavenia, hlučnosti a pod., je 
samozrejmosťou. Predovšetkým vtedy, keď ide o samostatnú, individuálnu prácu. 
Komplikovanejšie je to vtedy, keď spoločnú prácu, cieľ, realizuje širší alebo užší 
kolektív, v ktorom jednotlivci majú nielen odlišné postupy, predpisy, vzdelanie 
a pracovné zameranie, ale aj odlišné chápanie priorít v spoločnosti snažení. 

V takých situáciách a pomeroch sú veľmi citlivé a ľahko zraniteľné 
interpersonálne vzťahy. Viac ako v individuálnom pracovnom procese vystupujú do 
popredia biologické – osobnostné faktory a danosti, ale aj hierarchické zaradenia 
jednotlivcov v kolektíve. V oblasti medziľudských vzťahov sme totiž oveľa 
náchylnejší radiť sa emóciami a logikou. 

Z psychosociálneho aspektu, t.j. pokojnej pracovnej atmosféry, efekt práce 
takéhoto kolektívu zameraného na dosiahnutie istých cieľov závisí od mnohých 
činiteľov, predovšetkým od vzťahov a postojov jednotlivých členov kolektívu 
navzájom, k celku a vytýčeným úlohám, ďalej od vzťahov nadriadených 
k podriadeným a naopak, od foriem a úrovne organizátorskej a riadiacej práce. 

Nerešpektovanie týchto elementárnych postojov a vzťahov spôsobuje v kolektíve 
nervozitu, podráždenosť, psychické napätie, čo následne sťažuje aj vzájomnú 
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komunikáciu ľudí, ťažšie sa odovzdávajú príkazy a informácie, čím sa narušuje 
komunikačný tok. 

Veľmi dôležitý je výber pracovníkov na vykonávanie jednotlivých funkcií 
a riadenie jednotlivých úsekov. Z psychohygienického hľadiska by mal mať každý 
človek také vzdelanie, na ktoré mentálne stačí. Hoci nie je vo všeobecnosti 
zaručené, že jedinec s dobrými teoretickými znalosťami bude aj kvalitný riadiaci 
pracovník, predsa by len bolo prospešnejšie a žiaducejšie obsadzovať riadiace 
funkcie ľuďmi s adekvátnym vzdelaním a nie naopak. 

Realita pracovných vzťahov je oveľa komplikovanejšie. Povaha každého 
jednotlivca je iná a medzi normálnou a „patologickou“ povahou ťažko určiť presnú 
hranicu. Mnohí trpia pocitom menejcennosti, iní naopak neprimerane túžia po 
spoločenskom uznaní, postavení bez objektívneho korelátu so svojimi 
schopnosťami. A pre túto povahovú variabilitu veľmi často a ľahko vznikajú 
interpersonálne konfliktné vzťahy s možným narušením duševného zdravia. 
Naopak, vyrovnané a adaptačné osobnosti sú skôr zárukou tzv. „pozitívneho 
duševného zdravia“. Kritériá takýchto „normalít“ osobnostných formulovala Syřišťová 
(1972) takto: 

 
- primerané a adekvátne vnímanie – chápanie reality, 
- schopnosť správneho sebahodnotenia, 
- odolnosť – rezistencia – na stres, 
- sociálna adaptácia a aktívna prispôsobivosť prostrediu, 
- tolerancia úzkosti 
- schopnosť sebarealizácie, 
- integrácia osobnosti – organická celistvosť a jednotnosť, 
- subjektívne uspokojenie so svojou prácou, zaradením, 
- dostatok autonómie – opak závislosti od druhých ľudí. 

 
Ak chceme rozoberať problémy duševnej hygieny, musíme spomenúť i niektoré 
vážne choroby ľudského organizmu, ktorých výskyt súvisí s dodržiavaním, resp. 
nedodržiavaním jej zásad. Ide o ochorenia, ktorých liečba patrí najmä do internej 
medicíny, gastroenterológie, endokrinológie, ale i neurológie. Je isté, že 
dodržiavanie zásad duševnej hygieny nevyčerpáva celú škálu príčin, ktoré sa na 
vzniku týchto ochorení uplatňujú. Termín – psychosomatická medicína – je dnes 
všeobecne známy. Vychádza z toho, že telesné choroby majú svoje emocionálne 
a psychické komponenty, psychologické a somatické faktory sú tam, kde vznikajú 
choroby, v interakcii. 

Už dávno bolo vedecky dokázané, že emócie nielen sprevádzajú telesné zmeny, 
ale ich aj vyvolávajú. Vyplýva to z toho, že podobne ako medzi osobnostnými 
charakteristikami a chorobou, existuje určitý vzťah aj medzi emocionálnymi 
a fyzickými javmi. 

Je toho veľa, čo naše zdravie ovplyvňuje, kladne i záporne. Naším cieľom by 
malo byť, všetko pozitívne podporovať a posilňovať a negatívne čo najviac z nášho 
života, správania eliminovať. 

 
Literatúra u autora. 
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Služba príslušníkov Zboru väzenskej a justi čnej 
stráže ako zá ťažový a stresogénny faktor  
 
PhDr. Peter Kopp,  PhDr. Peter  Ka čáni,   
Mgr. Martin Pšenko,  Mgr. Martina  Zimmermannová  
Ústav na výkon väzby Banská Bystrica, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Príspevok rozoberá teórie záťaže a stresu a popisuje doterajšie výskumy a štúdie, ktoré 
zisťovali vplyv služby na psychickú a telesnú oblasť príslušníkov pracujúcich vo väzenstve. 
Rozoberá výsledky výskumu, ktorý autori uskutočnili s cieľom analyzovať účinok dĺžky služby 
a fyzického veku na prítomnosť negatívnych psychických a telesných príznakov. 
 
Summary 
 

The contribution deals with theories of pressure and stress and describes existing researches 
and studies focused on the effect of the civil service on the mental and somatic health of  the 
officers working in the prison service. The authors present the results of their research carried 
out with the aim to analyze the effect of the length of the civil service and physical age on the 
presence of negative mental and somatic symptoms. 
 
Odborníkom, ale aj radovým pracovníkom v Zbore väzenskej a justičnej stráže je 
zrejmé, že povolanie  väzenského  príslušníka predstavuje činnosť náročnú na 
psychickú a fyzickú zdatnosť. Povolanie príslušníka ZVJS patrí medzi exponované 
profesie, ktoré kladú špecifické nároky na schopnosť vyrovnať sa s psychickou 
záťažou. Vyplýva to  z prostredia, z mimoriadnych podmienok, za ktorých je táto 
práca vykonávaná. Služba príslušníkov ZVJS zahrňuje totiž množstvo záťažových 
faktorov (obava z ohrozenia, obavy z výskytu mimoriadnych udalostí, strach zo 
zlyhania, sociálna izolácia, podceňovanie zo strany okolia), ktoré môžu vyvolávať 
rôzne následky. Náročné podmienky na jednej strane môžu nútiť príslušníka 
aktivizovať svoju psychickú potenciu, meniť svoj spôsob života, na strane druhej 
môžu vyvolávať aj rôzne nepríjemné pocity a stavy. Dlhotrvajúca vysoká aktivácia 
vyšších nervových funkcií môže mať za následok emočné napätie, pri ktorom môže 
dôjsť k prekročeniu adaptačných schopností organizmu a k  vzniku 
neprispôsobených stavov a príznakov. 

Teoreticky je dobre zdôvodnené, že dôležitou charakteristikou človeka je 
prispôsobovanie sa vonkajším podmienkam, podráždeniam účinkujúcim na 
organizmus. Každé podráždenie vyvoláva v organizme záťaž, ktorú musí odstrániť. 
V zmysle Selyeho stresovej teórie každá záťaž resp. stres vyvoláva v organizme 
poplach, ktorý má za následok mobilizáciu energetických zdrojov. Negatívne vplyvy 
pôsobiace v stresových situáciách sa nazývajú stresory a môžu mať fyzickú, 
sociálnu resp. psychickú povahu. Kontakt so stresorom vyvoláva komplexnú celkovú 
fyziologickú reakciu (pochody v hypothalame, kôre veľkého mozgu, retikulárnej 
formácii, v limbickom systéme, v autonómnom nervovom systéme, v endokrinných 
žľazách), ktorá mobilizuje takmer okamžite všetky v tele použiteľné rezervy energie 
a to bez vedomej prípravy. Záťažou  pritom nemusí byť iba jednorazová situácia, 
ktorá priamo a bezprostredne ohrozuje zdravie človeka, ale aj menej intenzívna 
konfliktová situácia, ktorá pôsobí dlhší čas. V tomto prípade sa hovorí 
o psychotraumatizácii. Ako následok psychotraumatického pôsobenia môže 
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vzniknúť ľahší, ale aj ťažší typ duševnej poruchy alebo choroby. K ľahším 
psychogénne vzniknutým poruchám patria neurotické poruchy. Klinický obraz 
neurotického syndrómu sa vyskytuje v dvoch formách. Krátkodobejšia forma sa 
rozvinie obyčajne bezprostredne po psychotraumatizujúcej situácii – vtedy hovoríme 
o neurotickej reakcii. Dlhodobejšia forma sa rozvinie po  istom  časovom  odstupe 
po psychotraume. Vtedy  ide o neurózu. K neurotickým reakciám počítame napríklad 
depresívne  reakcie (s  prevahou  smutnej  chorobnej  nálady),  anxiózne  reakcie 
(s výraznou úzkostlivou náladou), neurastenické reakcie (tu je v prevahe únava 
a telesné ťažkosti), hypochondrické reakcie (s prevahou ťažkostí v jednotlivých 
telesných sústavách a orgánoch), hysterické reakcie (s výrazným egoizmom, 
vystupňovanou citovou reaktivitou), obsedantné reakcie (s nutkavými stavmi). K 
vážnejším duševným ochoreniam, ktoré môžu vzniknúť po psychotraumatickom 
pôsobení patria psychogénne psychózy. Následkom stresora môže byť tiež znížená 
odolnosť voči chorobám. Chronický stres môže vyvolať telesné poruchy ako napr. 
žalúdočné vredy, vysoký krvný tlak a ochorenie srdca. Môže tiež poškodiť imunitný 
systém, znížiť odolnosť voči vírom a baktériám. Predpokladá sa, že negatívne 
vplyvy vyplývajúce z pracovného stresu sa odrážajú aj v horšom zdravotnom stave 
príslušníkov ZVJS, čo je dokumentované aj v zdravotníckych štatistikách (Scholz 
1992). 

Napriek všetkým skúsenostiam bola doteraz problematike vplyvu väzenského 
prostredia na psychiku príslušníkov ZVJS venovaná relatívne malá pozornosť. Kým 
sa v minulosti robili viaceré výskumy a štúdie, ktoré sa zameriavali na zisťovanie 
a posudzovanie psychického zaťaženia a namáhania psychiky pracovníkov 
v psychicky obtiažnych prácach a špecificky náročných profesiách, ktoré boli 
realizované najmä odbormi fyziológie práce v rámci Výskumného ústavu 
preventívneho lekárstva a bývalých hygienických staníc, vo väzenstve sa výskumná 
činnosť orientovala predovšetkým na osobnosť väzňov. Osobnosť príslušníka 
pracujúceho vo väzenstve bola z tohto pohľadu zmapovaná len málo, čo platí  aj 
o zmenách v psychike, ktoré vyplávajú z dlhotrvajúceho pobytu a práce vo 
väzenských zariadeniach. Nedostatkom uskutočnených výskumov boli tiež niektoré 
vážne metodologické chyby ako zle postavené ciele výskumov, nedostatočne 
formulované hypotézy, nedostatočné zrovnocenenie skúmaných skupín, absencia 
kontroly nežiadúcich premenných, málo exaktné spracovanie výsledkov, čo vedie 
k nespoľahlivosti celého výskumu (Maršálová 1978). Z mála  kvalitných štúdií 
a výskumov, ktoré boli uskutočnené u nás, ale aj v Českej republike vyplýva, že 
pracovné prostredie môže zapríčiniť u väzenského personálu neurotickú 
symptomatológiu. V popredí tejto sú potom stavy podráždenosti, nepokoj, poruchy 
koncentrácie, neschopnosť relaxácie, ťažkosti pri rozhodovaní, výkyvy nálad, nekľud 
a panika, depresie, zníženie výkonnosti, prípadne až vznik psychosomatických 
porúch. Dĺžka služby môže pritom predstavovať jeden zo závažných negatívnych 
faktorov, ktorý rozhoduje o závažnosti spomínaných neurotických príznakov. Tak 
napríklad  Čepelák (1978), ktorý zisťoval neurotickú symptomatológiu 
u vychovávateľov  prišiel k viacerým cenným zisteniam. Autor spolu s kolektívom 
pracovníkov Výskumného ústavu penologického Sboru nápravné výchovy ČSR 
spracoval porovnanie  „neurotického profilu” vychovávateľov s psychiatricky zdravou 
populáciou na strane jednej a klinicky chorými-neurotikmi z psychiatrických 
ambulancií na strane druhej. Výsledkom bolo zistenie, že vychovávatelia majú 
úroveň neuroticizmu nižšiu ako neurotici, ale významne vyššiu akú zistili u kontrolnej 
skupiny vzorky zdravej populácie. V ich výskume sa ukázalo dôležité prepojenie 
veku a dĺžky služby na vzraste neurotických príznakov. Svedčia o tom aj jednotlivé 
vypočítané korelácie (korelácia medzi celkovým skóre v dotazníku neuroticizmu 
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a vekom bola 0,37; korelácia medzi celkovým skóre v dotazníku neuroticizmu 
a dĺžkou služby bola 0,40). Autor z toho uzatvoril, že na vzostupe   neurotických 
príznakov vychovávateľov sa podieľal rovnakým dielom ich vek a dĺžka služby. 
Z jednotlivých príznakov sa u starších a dlhšie slúžiacich vychovávateľov častejšie 
vyskytovali anxiozita, obsesie, somatické ťažkosti a depresie.  

Závery Čepeláka rozšíril u nás Polák a Vaňko (1984), ktorí na základe vlastných 
výskumov skonštatovali, že poznatky o neuroticizme sú platné pre všetkých 
príslušníkov a nielen pre vychovávateľov, pričom dôležitejšie ako služobné 
zaradenie je trvanie expozície stresogénnym faktorom, čiže dĺžka služby vo 
väzenstve. Podľa spomínaných autorov bolo zistených 33,7% psychicky zdravých 
príslušníkov, ale až 55,4% malo neurotické príznaky a 10,9% trpelo neurózou. 
Ďalším autorom, ktorý sa zaoberal výskumom v tejto oblasti bol Ondrejka (1988). 
Pomocou vigilančného výkonu, ktorý koreloval s dĺžkou služby, sa pokúsil odmerať 
neuropsychické zaťaženie príslušníkov. Z výsledkov vyplynulo, že stupeň 
neuroticizmu u príslušníkov je vyšší ako u kontrolného súboru reprezentujúceho 
normálnu populáciu. Pri zisťovaní korelácií medzi dĺžkou služby a škálami 
v dotazníku MHQ autor zistil, že s dĺžkou služby stúpa množstvo a intenzita 
depresívnych príznakov, ktorými sú okrem iných pokles nálady, smútok, spomalenie 
myslenia a celkovej aktivity. Pomocou mnohonásobnej regresie boli tiež zisťované 
vzťahy medzi fyzickým vekom, dĺžkou služby a skóre v jednotlivých škálach MHQ. 
Výpočtom regresie bolo zistené, že na úrovni neuroticizmu príslušníkov sa takmer 
dvojnásobne viac podieľala dĺžka služby ako fyzický vek. Zaujímavé bolo zistenie, 
že sa neukázal vzťah medzi sledovanými fyziologickými funkciami (dychová 
a pulzová frekvencia, počet galvanických reakcií za minútu) a pracovným zaťažením 
príslušníkov. Autor videl vysvetlenie v použitej metodike, ale príčinou podľa nás 
môže byť aj spôsob prežívania emočného napätia (odraz skôr v subjektívnych 
pocitoch a stavoch ako v objektívnych zdravotných ukazovateľoch). V roku 1996 
uskutočnili ďalší prieskum neurotizácie príslušníkov Vaňko, Nováková, Šanková 
a Fuseková (Nováková 1998). Autori zistili, že až dve tretiny skúmaných osôb 
vykazovalo výrazné znaky neurotizácie a 27% jedincov malo hodnoty obdobné ako 
pacienti liečení pre neurotické problémy. Celkove muži vykazovali vyššie skóre 
neuroticizmu ako ženy. Kritickú hranicu podľa autorov predstavuje 15 rokov dĺžky 
služby. 

 
Uvedené poznatky len potvrdzujú zložitosť danej problematiky. Na jednej strane 
možno predpokladať, že s dĺžkou služby budú pri pôsobení negatívnych činiteľov 
vzrastať príznaky emočnej nestability, na strane druhej je dokázané, že vo vyššom 
veku môžu nastávať negatívne zmeny v zaťažiteľnosti psychiky, zvýrazňuje sa 
afektívna labilita a egocentrizmus. Najmä organické poškodenia CNS rôznej 
etiológie s demenciou vyvolávajú osobnostné zmeny a to aj pseudoneurastenické 
symptómy. Pri skúmaní dôležitosti dĺžky služby a veku je tiež dôležité zohľadňovať 
konkrétne prostredie, v ktorom príslušníci ZVJS pracujú (rozdiely medzi ústavmi 
rôznych nápravnovýchovných skupín, rozdiely medzi ústavmi tej istej 
nápravnovýchovnej skupiny, rozdiely medzi oddeleniami toho istého ústavu). 

V našom výskume, ktorý sme uskutočnili u príslušníkov ZVJS zaradených 
v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica, sme sa pokúsili zohľadniť niektoré 
spomínané úskalia a obmedzenia a eliminovať pôsobenie iných, pre nás 
nepodstatných činiteľov.  V pláne výskumu sme preto použili zrovnocenené skupiny 
a výsledky spracovávali štatistickými postupmi a metódami , ktoré umožňujú posúdiť 
významnosť výsledkov. Cieľom projektu bolo zhodnotiť vplyv fyzického veku a dĺžky 
služby na subjektívne pociťované psychické a telesné ťažkosti a problémy. 
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Metóda: 
Vzorka: 
 
Do výskumu boli zahrnutí  len príslušníci  jedného ústavu, ale z rôznych oddelení, 
pričom bolo  zabezpečené ich  rovnomerné   zastúpenie v  oboch skúmaných  
skupinách. V každej skupine boli 11 príslušníci z oddelenia ochrany a obrany, 10 
príslušníci z oddelenia výkonu väzby a trestu a 5 príslušníci, ktorí boli z ostatných 
oddelení a skupín. Prvú skupinu tvorili príslušníci, ktorí slúžili v ZVJS iba krátko 
(služba do 5 rokov), do druhej skupiny boli zaradení príslušníci s dĺžkou služby 20 
rokov a viac. Priemerný fyzický vek krátko slúžiacich príslušníkov bol 27,2 roka 
a priemerná dĺžka služby bola 2,53 roka. Priemerný fyzický vek príslušníkov dlhšie 
slúžiacich bol 46,7 roka a priemerná dĺžka služby bola 23,5 roka. V oboch skupinách 
bolo po 26 príslušníkov, teda celkove výskumná vzorka obsahovala 52 osôb. 
 
 
Techniky : 
 
Ako metodiku sme si vybrali dva štandardizované dotazníky. Hoci boli v minulosti 
vyvinuté viaceré introspektívne dotazníky, pozorovacie schémy a hodnotiace škály 
(Raiskup 1976, Raiskup 1983) určené na zisťovanie a posudzovanie aktuálnych 
psychických stavov a subjektívnych pocitov exponovaných osôb, pre naše potreby 
sa nám zdali prijateľnejšie všeobecné a dobre vyskúšané dotazníky na rôznych 
skupinách probandov. Druhým argumentom tohto výberu bola skutočnosť, že staršie 
metodiky boli vypracované pre účely psychológie práce pri skúmaní 
neuropsychického zaťaženia z hľadiska senzorickej a mentálnej záťaže, kým 
v našom prípade nás zaujímalo skôr klinicko-psychologické hľadisko, t.j. ako sa 
psychická záťaž prejavuje na zdravotnom stave príslušníkov. Prvou vybratou 
metodikou bol dotazník Cornell Index. Cornell Index  (Cornell Selected Index)  bol 
pôvodne vyvinutý k výberu abnormných jedincov, ktorí pre prítomnosť 
psychopatologických príznakov nemohli vykonávať aktívnu vojenskú službu a bol 
založený na empirickom výskume symptomatológie duševných porúch. Dotazník 
zisťuje zdravotné problémy od telesných ťažkostí a porúch (kardiovaskulárne, 
tráviace, dýchacie) až po psychopatologické príznaky (depresia, úzkosť, 
emocionálna labilita).V použitej úprave má 101 položiek, ktoré sa týkajú 10 
patologických oblastí: strachy a maladaptácie, depresia, nervozita a úzkosť, 
psychosomatické symptómy, hypochondria a asténia, gastrointestinálne symptómy, 
senzitivita a podozrievavosť, psychopatické ťažkosti, neurocirkulačné symptómy, 
desové reakcie. Druhou použitou metodikou bol dotazník neuroticizmu N-5 od 
Knoblocha a Hausnera. Táto metóda zachycuje rôzne neurotické príznaky ako 
poruchy spánku, únavu, vyčerpanosť, zlú pamäť, búšenie srdca, ťažkosti 
s dýchaním, pesimizmus, pochybnosti o sebe samom, vtieravé myšlienky. Výsledky 
indikujú buď normu alebo odchýlku od nej, metóda tiež zachycuje zmeny neurotickej 
symptomatológie v čase. Subjekt zaškrtáva v zozname 33 príznakov tie, ktorými trpí 
v posledných dňoch a označuje intenzitu svojich príznakov ako miernu, silnú alebo 
veľmi silnú na trojstupńovej škále. Z výsledkov sa dajú získať dva ukazovatele: 
počet neurotických príznakov a ich intenzita. Obidva spomínané dotazníky boli 
vybratým príslušníkom administrované anonymným spôsobom. Pre výpočet 
rozdielov medzi obidvomi skupinami bol použitý t-test a pre zistenie vzťahu medzi 
fyzickým vekom, dĺžkou služby a jednotlivými príznakmi korelačný koeficient. 
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Výsledky  a diskusia : 
 
Zo zistených výsledkov vyplýva, že medzi obidvomi skupinami vyšetrovaných osôb 
bol významný rozdiel v oboch ukazovateľoch neuroticizmu. Znamená to, že u dlho 
slúžiacich príslušníkov sa oproti krátko slúžiacim príslušníkov omnoho viac objavuje 
počet neurotických príznakov (t = 4,192, p = 0,05)   a  najmä  ich  intenzita  je 
signifikantne  väčšia   (t = 3,569,   p = 0,01). Uvedené výsledky dokumentujú 
diagramy č.1 a 2. Korelačné koeficienty sú významné ako vo vzťahu medzi fyzickým 
vekom a počtom  (r = 0,420 p = 0,01) resp. intenzitou neurotických príznakov  
(r = 0,385 p = 0,01), tak najmä vo vzťahu medzi dĺžkou služby a počtom   (r = 0,506 
p = 0,01)   resp. intenzitou   neurotických  príznakov  (r = 0,429 p = 0,01). Znamená 
to, že u dlho slúžiacich príslušníkov je oproti krátko slúžiacim príslušníkom  
významne viac neurotických príznakov a aj ich intenzita v dôsledku fyzického veku 
a dĺžky služby, ale dĺžka služby pritom zohráva významnejšiu úlohu. 

Podobne sme postupovali aj pri výpočtoch výsledkov získaných dotazníkom 
Cornell Index. U dlhodobo slúžiacich príslušníkov boli oproti skupine krátko 
slúžiacich príslušníkov zistené najvýznamnejšie  rozdiely  v  oblasti strachov a  
maladaptácie  (t  = 2,673 p = 0,01),  v oblasti nervozity a úzkosti  (t = 2,873 p = 0,01) 
a v oblasti psychosomatických symptómov (t = 2,943 p = 0,01), čo dokumentujú aj 
diagramy č. 3, 4, 5. Výsledky sa dajú interpretovať tak, že u  dlho slúžiacich 
príslušníkov sa oproti skupine krátko slúžiacich príslušníkov významne viac objavujú 
príznaky strachu a maladaptácie, nervozity a úzkosti a psychosomatických 
symptómov. Pre  objasnenie vplyvu fyzického veku a dĺžky služby sme získali 
nasledujúce korelačné koeficienty : 
medzi fyzickým vekom a strachom resp. maladaptáciou        r = 0,350   p = 0,05 
medzi dĺžkou služby a strachom resp. maladaptáciou            r = 0,313   p  = 0,05 
medzi fyzickým vekom a nervozitou resp. úzkosťou               r = 0,363   p = 0,01 
medzi dĺžkou služby a nervozitou resp. úzkosťou                   r = 0,369   p = 0,01 
medzi fyzickým vekom a psychosomatickými symptómami    r = 0,351   p = 0,05 
medzi dĺžkou služby a psychosomatickými symptómami        r = 0,383   p = 0,0 

Výsledky svedčia o tom, že u dlho slúžiacich príslušníkov má hlavný podiel na 
výrazne väčšom zastúpení psychosomatických symptómov oproti skupine krátko 
slúžiacim príslušníkom dĺžka služby. Pri príznakoch strachu resp. maladaptácie 
a nervozity resp. úzkosti fyzický vek a dĺžka služby zohrávajú približne rovnakú 
úlohu.  

Menej významné rozdiely, ale ešte signifikantné, boli získané v oblasti depresie  
( t =2,173  p = 0,05), v oblasti hypochondrie  a    asténie   (t = 2,692  p = 0,05),  
v oblasti gastrointestinálnych   symptómov (t = 2,274  p = 0,05), v oblasti senzitivity 
a podozrievavosti (t = 2,060 p = 0,05) a v celkovom skóre v dotazníku Cornell Index 
(t = 2,785  p = 0,05). Uvedené výsledky ilustrujú diagramy č.6, 7, 8.  

U dlho slúžiacich príslušníkov sa teda oproti krátko slúžiacim príslušníkom 
signifikantne viac vyskytuje celkový počet patognomických príznakov a tiež príznaky 
depresie, hypochondrie, gastrointestinálnych symptómov a senzitivity.  

Rozbor korelačných koeficientov ukázal niektoré zaujímavé výsledky. Na 
významnom vzraste príznakov senzitivity a podozrievavosti u dlhodobo slúžiacich 
príslušníkov sa podieľala najmä dĺžka služby  (r = 0,285  p = 0,05),  kým  u depresie 
(r = 0,350  a  r = 0,313  p = 0,05), hypochondrie (r = 0,310  a  r = 0,315  p = 0,05)  a  
gastrointestinálnych symptómov (r = 0,320 a  r = 0,333  p = 0,05) majú fyzický vek 
a dĺžka služby rovnakú účinnosť. 

Nevýznamné rozdiely boli vypočítané medzi obidvomi skúmanými skupinami 
v oblasti  neurocirkulačných symptómov (t = 1,484), desových reakcií (t = 1,366) 
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a psychopatických problémov (t = 1,593).Výsledky možno vidieť v diagramoch č.9, 
10 a 11. 

Celkove uvedené výsledky svedčia o to, že medzi dĺžkou služby, fyzickým vekom 
a rôznymi neprimeranými stavmi a príznakmi sú zložité a vzájomne prepletené 
vzťahy. Najmenej komplikovaným sa ukazuje byť faktor neuroticizmu. U dlhodobo 
slúžiacich príslušníkov sa najmä vďaka dĺžky služby objavuje viac neurotických 
príznakov a najmä ich intenzita je väčšia ako u krátko slúžiacich príslušníkov. 
Zložitejšie vzťahy sú v oblasti rôznych telesných ťažkostí a porúch. Zdá sa, že 
s dĺžkou služby jednoznačne stúpa u príslušníkov viac senzitivita a podozrievavosť, 
u ostatných zdravotných problémov buď fyzický vek a dĺžka služby zohrávajú 
rovnakú rolu (strach, nervozita, depresia, hypochondria, gastrointestinálne 
symptómy) alebo sa vôbec nepreukázala ich dôležitosť (desové reakcie, 
neurocirkulačné symptómy, psychopatické problémy). 

Zo spomínaných výsledkov možno opatrne usudzovať, že vzťah medzi 
dlhodobým pôsobením stresu v práci príslušníkov ZVJS a negatívnymi príznakmi 
v duševnom a telesnom zdraví je zložitejší, ako by sa to javilo na prvý pohľad. Na 
jednej strane povolanie príslušníka ZVJS patrí podľa Karáskovho modelu 
pracovného stresu (Hnilica 2004) medzi tzv. povolania s vysokou psychickou 
náročnosťou a nízkou mierou kontroly (nemožnosť vo väčšej miere ovplyvňovať 
svoju činnosť), pri ktorých v dôsledku vysokej miery záťaže vzniká vysoká miera 
stresu, na druhej strane pri reagovaní na stres existujú veľké interindividuálne 
rozdiely. Podľa najnovších teórií, najmä modifikovanej teórie naučenej bezmocnosti 
vytvorenej Abramsonovou a jej spolupracovníkmi (Atkinsonová 1995) miera v akej 
ľudia prežívajú stresové udalosti závisí od atribučného štýlu (štýl ktorým vykonávajú 
atribúciu, pripisovanie významu udalostiam svojho života) a teda medzi ľuďmi 
existujú veľké rozdiely v prežívaní nepríjemných udalostí. Pesimistický atribučný štýl 
takto častejšie vedie k telesným ochoreniam. Rozdiely medzi reakciami na stres 
zapríčiňuje tiež odolnosť voči stresu. Uvedené faktory môžu spolupôsobiť 
a zapríčiňovať stúpanie alebo klesanie rôznych telesných a psychických problémov. 
V tejto súvislosti je ešte nepreskúmaná oblasť atmosféry (atmosféra v spoločnosti, 
v ústave, atmosféra na jednotlivých oddeleniach), ktorá môže do značnej miery 
ovplyvňovať ďalšie faktory (atribučný štýl príslušníkov). Samozrejme, že ide len 
o hypotézu, o platnosti ktorej bude potrebné vykonať ďalšie výskumy. 
 
Záver : 
 
V našom výskume sa potvrdilo, že u dlhodobo slúžiacich príslušníkov je vyšší 
neuroticizmus, pričom dôležitejšiu úlohu ako fyzický vek zohráva úlohu faktor dĺžky 
služby. U ďalších, najmä negatívnych telesných pocitov a ťažkostí nie je vzťah dĺžky 
služby a fyzického veku jednoznačný. S dĺžkou služby stúpajú iba príznaky 
senzitivity a podozrievavosti, u ostatných príznakov spolupôsobia fyzický vek a dĺžka 
služby. 
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Programy  starostlivosti  o psychické zdravie 
príslušníkov a odsúdených 
 
PhDr. Vít  Prokeš  
Väzenská služba, Rakúsko 
 
Resumé 
 

Čitateľ sa dozvie o programe pomoci po mimoriadnych udalostiach spojených s výraznou 
záťažou a stresom pre príslušníkov justičnej stráže a tiež aj ostatných pracovníkov justičných 
ústavov v Rakúsku. Autor stručne spomína program kognitívne behaviorálneho tréningu pre 
odsúdených zameraný na ukončenie ich násilného správania a program redukcie rizika 
suicídia, v ktorom väzni pomáhajú väzňom. 
 
Summary 
 

The reader will learn about the aid program after special events connected with considerable 
pressure and stress for the officers of the court guard and also for other employees of 
custodial institutions. The author briefly mentions program of cognitive-behavioral training for 
prisoners aimed at elimination of their violent behavior and program of the reduction of the 
suicidal risk, in which prisoners help to each other. 
 
 
Od príslušníkov justičnej stráže a tiež aj od ostatných pracovníkov justičných 
ústavov pracujúcich priamo s obvinenými, či odsúdenými, sa vyžaduje dobré 
zvládanie mimoriadnych udalostí. Aj podľa tohto kritéria sú vyberaní a prechádzajú 
vzdelávaním, či školeniami. Napriek tomu prichádza ku krízam, v situáciách, ktoré 
sa vymykajú z bežného rámca pracovného nasadenia. Tieto udalosti spúšťajú 
u mnohých postihnutých masívne stresové reakcie, ktoré sa môžu rozvinúť až do 
postraumatického záťažového syndrómu. K takýmto udalostiam patrí napr. 
suicídium kolegu, ťažké zranenie v službe, použitie strelnej zbrane, vzatie 
rukojemníka, ťažké zranenie alebo smrť známej osoby pri nehode, udalosti týkajúce 
sa detí, udalosti s veľkým záujmom verejnosti. 

V mojej prednáške budem hovoriť o programe pomoci po mimoriadnych 
udalostiach spojených s výraznou záťažou a stresom. V tomto programe pomáha 
kolega kolegovi. Spomeniem program, v ktorom psychologické služby spolu 
s externistami pracujú s páchateľmi násilných trestných činov. A veľmi stručne 
načrtnem program predchádzania suicídiam, v ktorom zohrávajú rolu pomocníkov 
práve obvinení, či odsúdení. 

Špeciálny systém krízových intervencií, CISM, vypracovaný Jeffrey 
MITCHELLOM na základe jeho praktických skúseností sa stal roku 1997 oficiálnym 
modelom krízových intervencií uznávaným od UNO: 

Všetky techniky CISM (CRITICAL, INCIDENT STRESS MANAMEGENT), ako sa 
tento program volá, sú chápané ako krátkodobé intervencie a v žiadnom prípade nie 
ako psychoterapia alebo jej náhrada. Ide o krátkodobú, predbežnú podporu 
jednotlivcovi alebo skupine, po udalostiach, ktoré boli výnimočne zaťažujúce. 
Cieľom CISM opatrení je stáť po boku postihnutého a v zmysle emočnej prvej 
pomoci redukovať stresové reakcie a ak je to treba, zaobstarať podľa možností 
skoro profesionálnu pomoc a ošetrenie.  
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Ďalším centrálnym cieľom je udržať natrvalo schopnosť nasadenia a výkonu, 
respektíve tieto rýchlo obnoviť. 
 
CISM opatrenia : 

1. školenie a vzdelávanie (trvá 2x 4 dní) 
2. individuálna krízová intervencia 
3. demobilizácia a skupinové informácie 
4. Critical  Incident Stress DEFUSING 
5. Critical Incident Stress DEBRIEFING 
6. rodinná a organizačná podpora 
7. následná starostlivosť 

 

Tieto opatrenia majú presnú štruktúru, aby ich po absolvovaní štandardizovaného 
vzdelávania mohli využívať aj laikovia. 

S týmito opatreniami sa ráta ako s emočnou prvou pomocou po potenciálne 
traumatizujúcich udalostiach. Či sa jedná o traumu (psychické zranenie), rozhoduje 
výlučne subjektívne hodnotenie postihnutého. 
 
 

Kritéria potenciálnej traumatizácie: 
- bezmocnosť 
- pocity viny 
- silne emočné dotknutie sa 
- vysoký stupeň identifikácie 
- rozmer a intenzita udalosti 
- ohrozenie života a zdravia 

 
Princípy krízovej intervencie: 

- jednoducho 
- krátko 
- flexibilne 
- pragmaticky 
- blízko miesta ale mimo nebezpečia 
- časovo blízko, bezprostredne 
- dať budúcnosť 

 
Individuálna krízová intervencia 
 
SAFER model 
 
 

Je to model používaný pri zásahových jednotkách už počas zásahu, ak prichádza 
k pocitu straty kontroly nad sebou a s tým spojeným poklesom výkonnosti. 

 
S (stimulus reduktion), prvý krok znamená dostať postihnutého tak ďaleko zo 

situácie alebo okolia, aby bolo možné nadviazať s ním kontakt. Ide o prerušenie 
bezprostredného pôsobenia okolia na postihnutého. Cieľom je získanie psychického 
odstupu k spúšťačom krízy. 

 
A (acknowledgment of the crisis), druhý krok je uznanie krízy, jej akceptovanie. 

Pýtajúci chce vedieť v tejto chvíli od postihnutého, čo sa stalo a nechá si podrobne 
popísať, čo tú krízu spustilo. Kríza je často sprevádzaná silnými emóciami, ktoré 
môžu byť spolupríčinou neschopnosti konať. Pýtanie sa na fakty dovolí 
postihnutému aspoň nachvíľu sa vrátiť k racionálnemu mysleniu a tiež mu dovolí 
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hovoriť o zážitku. Po popise situácie sa odporúča spýtať sa postihnutého na jeho 
stav, čo môže viesť k uľahčeniu. 

 
F (facilitacion of understanding and normalization of symptoms/reaktions), 

v tomto treťom kroku vedie pomáhajúci postihnutého k prehodnoteniu príliš 
kritického postoja k vlastným reakciám. Ide o podporu k návratu ku kognitívnemu 
spracovaniu informácii a k uznaniu svojich reakcií ako reakcií normálnych v takejto 
výnimočnej situácii. 

 
E (encorauge affektive coping techniques), vo štvrtom kroku je postihnutý 

informovaný o základných súvislostiach medzi krízou, stresom a zvládaním stresu. 
Pohovoria sa s ním jednoduché techniky stresového manažmentu a navrhne sa 
spoločne plán zvládnutia akútnej krízy. 

 
R (restoration of independent funktioning or provision of assistance in obtaining 

acute care), cieľom celého modelu je obnovenie samostatnej situácie prispôsobenej 
funkčnosti.  

V prípade, že postihnutý zotrváva vo veľmi labilnom stave, nie je vhodné nechať 
ho samého.   

 

Opatrenia v krízovej situácii: 
- pýtať sa tak, aby obranné mechanizmy postihnutého neboli ešte viac 

aktivované, 
- pri odpore sa nepýtať ďalej, 
- neanalyzovať a nehľadať skryté motívy, 
- pýtať sa opatrne, aby sa nestratil kontakt, 
- nemoralizovať a nekázať, 
- neponáhľať sa, 
- všetky signály suicídia brať veľmi vážne. 

 
Skupinové intervencie 
 

Demobilizácia je určená pre veľké skupiny (viac ako 10 osôb) napr. po katastrofách. 
Je určená hlavne pre zásahové jednotky a záchranárov, možno ju použiť aj pre 
obete. Cieľom je zlepšenie psychického a časového prechodu z krízy do 
každodennej rutiny, psychické zotavenie sa, sprostredkovanie informácií 
o praktických metódach zvládania stresu, prístup k inštitúciám poskytujúcich 
psychologickú a medicínsku starostlivosť. Potrebujeme k tomu vhodný, nie veľmi od 
miesta udalosti vzdialený, priestor. 

Defusing je skupinová intervencia používaná bezprostredne po udalosti. Má 
štandardizované tri stupne. Umožňuje postihnutým hovoriť o zážitku predtým, ako 
začali kognitívne procesy spracovania. Ide o zmiernenie ostrosti zážitku ešte pred 
možným vzniknutím následných škôd. V tejto chvíli chaosu je dôležitá štruktúra, 
a preto je dôležité presne sa držať určeného priebehu. Cieľom je skorá redukcia 
intenzity reakcií na traumatickú udalosť, normalizácia, obnovenie sociálnej siete. 
Tím robiaci defusing by mal mať najmenej 2 osoby. Intervencia trvá 20 až 60 minút 
a neuskutočňuje sa na mieste udalosti. 

Prvý stupeň je úvod, v ktorom sa tím predstaví, určia sa ciele stretnutia a popíše 
sa spôsob práce so skupinou. Účastníci sa uistia o mlčanlivosti a dôvere. V druhom 
stupni príde k popísaniu zážitku a potom aj pocitov počas zážitku. V treťom stupni 
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sa zhrnú opisy. Poukáže sa na individuálnosť reakcií v krízových situáciách. Možno 
pracovať aj s pocitmi viny a ponúknuť ďalšiu následnú odbornú pomoc. 

Debriefing je pravdepodobne najdôležitejšie krízové opatrenie v CISM. Slúži 
k spracovaniu potenciálne traumatického zážitku. Má 7 fázovú štruktúru a mal by 
mať v tíme aj profesionála, v Rakúsku  napr. psychológa vyškoleného na krízové 
situácie. 

Fázy debriefingu sú úvod, fakty, myšlienky, pocity, reakcie, informácie, návrat. 
Model CISM bol v Rakúsku zavedený v roku 1993 u polície, po situáciách, 

v ktorých bola použitá strelná zbraň. V rámci výkonu trestu boli prví odborníci 
vyškolení v roku 2001. Aktuálne má výkon trestu k dispozícii 32 vyškolených 
odborníkov. Využívanie CISM je riadené výnosom ministerstva spravodlivosti. Ako 
významné krízové udalosti sú spomínané smrť alebo ťažké zranenie, rukojemníctvo, 
masívne ohrozenie alebo napadnutie, použitie zbrane ohrozujúcej život alebo 
zdravie. Pochopiteľne dôvodom na intervenciu môžu byť aj iné situácie. V ústavoch 
by mali byť na dobre viditeľných miestach umiestnené informácie o CISM a aj 
informácie o odborníkoch poskytujúcich krízové intervencie. Po krízových situáciách 
uvedených ako prvých má riaditeľ ústavu alebo veliteľ stráže nadviazať kontakt 
s odborníkom, aby mal postihnutý možnosť v priebehu 24 hodín dostať sa ku 
krízovej intervencii. V iných situáciách môže kontakt nadviazať aj sám postihnutý. 
Čas krízovej intervencie platí ako pracovný čas. V rámci starostlivosti sa ráta 
s viacerými  osobnými rozhovormi.  Prvý  rozhovor  by  sa mal uskutočniť v priebehu  
24 hodín, druhý v priebehu 48 hodín a odborník ich musí povinne ponúknuť. Prvý 
rozhovor sa má uskutočniť na mieste pobytu postihnutého, ďalšie podľa dohody. 
Využitie starostlivosti je dobrovoľné a postihnutý má právo starostlivosť odmietnuť. 
odborníci sú zaviazaní mlčanlivosťou. 
Ďalší program, ktorý krátko spomeniem, je práca s páchateľmi násilných 

trestných činov. V tomto programe spolupracuje ústavná psychologička s externým 
pracovníkom. Ide o kognitívne behaviorálny  tréning na ukončenie násilného 
správania. Kritériami výberu na tento tréning bolo samozrejme násilné správanie 
v minulosti a s tým spojené odsúdenia, dostatočne dlhý čas do prepustenia a vážny 
úmysel zmeniť svoje správanie. Skupina bola uzavretá, stretávala sa 1x týždenne 
na 2 hodiny po  dobu 8 mesiacov. Účastníci skupiny sa zaviazali podpísaním zmluvy 
k účasti. Podmienkami boli mlčanlivosť o obsahoch skupín, žiadne násilie. Vedúci 
skupiny sa obsahovo zameriavali na viacero tém. Dôležité bolo odlíšenie agresie od 
násilia a tiež jednotlivých foriem násilného správania – napr. verbálne a fyzické 
násilie, násilie v rodine, násilie v ústave. Analyzovali sa korene násilného správania. 
Pozornosť sa venovala naučeným vzorom riešenia konfliktov, pomeru moci 
a emocionálnej komunikácii v pôvodnej rodine. Dôležitá bola téma mužskej 
socializácie a s ňou spojených rituálov (prijímanie do skupiny, pitie alkoholu, 
používanie silných výrazov, vystatovanie sa) a tiež naučený spôsob zaobchádzania 
s emóciami (muži neplačú a neprejavujú ľútosť, nič sa ich nedotkne). Zaujímavá je 
téma zdôvodňovania a racionalizácie násilného správania. Práca bola zameraná aj 
na naučenie stratégií sebakontroly a rozoznanie skorých varovných signálov 
a spúšťacích mechanizmov. Dôležitá pri dosiahnutí nenásilného správania je 
komunikačná kompetencia. Účastníci skúšali riešiť konflikty verbálnou komunikáciou 
bez použitia verbálneho alebo fyzického násilia. V náväznosti na tento tréning, ale aj 
bez jeho absolvovania, je možná externá terapia v podstate v dvoch formách. 
Spočiatku prichádza terapeut za klientom do ústavu, neskôr chodí klient za 
terapeutom do jeho ordinácie. Forma externej terapie nadobúda veľký význam aj 
u páchateľov sexuálnych trestných činov. 
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Posledný program patrí do kategórie, v ktorej väzni pomáhajú väzňom. Ide 
o program redukcie rizika suicídia aplikovaný v ústave v Innsbrucku. Po niekoľkých 
suicídiach vypracovali kritéria rizika suicídia -  k nim patrili napr. čerstvé odsúdenia 
na dlhoročný trest, nástup väzby, žiadne príbuzenstvo. Riziko suicídia u takýchto 
ľudí je ešte potencované ich samotou v cele, respektíve nevhodným spoločenstvom 
v nej. Kolegovia v Innsbrucku sa rozhodli vyškoliť niekoľkých pomocníkov z radov 
obvinených a odsúdených, ktorí v prípade rizikového väzňa sú preložení do jeho 
cely. Spomínam si na pomerne búrlivú diskusiu na jednom fóre k takémuto postupu. 
Problematickou sa vtedy zdala rola toho väzenského pomocníka a určitá závislosť 
justície na jeho službách. Podobne aj otázka odmeny za túto  prácu. 
 
Literatúra u autora. 
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Riešenie konfliktov ako sú časť navrhovanej 
antistresovej koncepcie pre príslušníkov ZVJS 
 
Mgr. Michaela Kubišová,  Mgr. Mária Mazánová  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom, 
Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Príspevok ponúka návrh  antistresovej koncepcie pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej 
stráže, ktorý doposiaľ absentuje a mohol by byť bez väčších nárokov na materiálne 
a technické vybavenie  aplikovateľný v podmienkach našej práce. Ponúka viaceré možnosti 
a kroky jej uplatnenia v podmienkach Zboru. Zaoberá sa nácvikom efektívneho riešenia 
konfliktov, ako významných spúšťačov stresu, formou interaktívnych  tréningov s cieľom 
skvalitnenia profesionálnych zručností a zlepšenia duševného zdravia príslušníkov. 
 
Summary 
 

The contribution offers proposal of the antistress conception for the prison officers, which 
absents so far and which could be applied in the conditions of the prison service without great 
demands on material and technical equipment. It offers several possibilities and levels of its 
application in the conditions of the Corps. It deals with the practice of effective conflict solving, 
through the form of interactive trainings with the aim to improve professional skills and 
optimize the mental health of the prison officers. 
 
Stres sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho života, stretávame sa s ním všade, 
niekedy môže byť jeho vplyv stimulujúci, no vo väčšine prípadov si jeho negatívny 
dopad neuvedomujeme a niekedy ani nechceme uvedomovať. Existuje celý rad 
oblastí, ktoré sú zdrojom stresu.  Ľudia, práca, kariéra, rodina... Sú tiež rôzne 
zamestnania, kde je miera stresu nižšia alebo vyššia. Medzi povolania, ktoré sa 
tradične spájajú s vysokou úrovňou stresu sa nesporne zaraďuje i práca 
príslušníkov ZVJS. I v rámci našej práce sú pozície, na ktorých väčšina z nás 
pracuje pod veľkým psychickým napätím a nasadením. Dokonca charakter 
niektorých pracovných zaradení nedovoľuje oddeliť prácu od súkromného života, 
v niektorých prípadoch sa tiež stáva náplňou víkendov a sviatkov. Znamená to, že 
príslušník je vo zvýšenej miere ohrozený v oblasti duševného zdravia v dôsledku 
neustále sa kumulujúceho vypätia psychických síl. Dostávame sa teda 
k potencionálne značne rozsiahlemu ložisku pre vznik stresových situácií – 
k náročnej práci príslušníka.  

Osobnosť príslušníka je všeobecne vnímaná ako fyzicky  silná, ale silná i 
v zmysle odolnosti voči nepriaznivým vplyvom, vyrovnaná, kľudná, racionálne 
riešiaca záťažové situácie, schopná oddeliť pracovnú zaťaženosť od svojho 
súkromného života.  

Hoci v povedomí verejnosti existuje prevažne tento obraz o charakteristikách 
príslušníka ako takého, v skutočnosti podlieha väčšina z nás vplyvom životných 
udalostí rovnako ako ktokoľvek iný. A v mnohých prípadoch je to práve naopak. Nie 
je ľahké priznať zlyhanie alebo záťaž sám pred sebou, nieto ešte pred druhými. 
Priznať sebe alebo iným, že sme prepracovaní, nervózni, máme strach alebo trpíme 
telesnými ťažkosťami je pre mnohých prejavom neschopnosti alebo slabosti. Pocity 
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zvýšenej únavy z práce, napätia, prežívaná časová tieseň sú pre mnohých 
známkami „precitlivenosti alebo duševnej menejcennosti“.  
Prečo protistresový program práve u príslušníkov ZVJS?  
Odpoveď predznamenávajú už vyššie uvedené fakty. Našim cieľom v tomto 
príspevku nie je venovať pozornosť teóriám stresu, ani základným princípom 
stresovej reakcie, keďže tento referát je adresovaný odborníkom, znalým 
predkladanej problematiky. Preto Vám chceme ponúknuť návrh programu, ktorý 
v podmienkach ZVJS absentuje, resp. sme sa s ním zatiaľ nestretli a mohol by byť i 
samoaplikovateľný v podmienkach našej práce. Ponúkaný protistresový program 
sme aplikovali na konkrétne pracovné prostredie s určenou cieľovou skupinou – pre 
príslušníkov ZVJS – rešpektujúc vybrané princípy  kognitívno–behaviorálnej terapie. 
 
ŠTRUKTÚRA ANTISTRESOVEJ KONCEPCIE 
 

Štruktúru navrhovanej antistresovej koncepcie tvoria štyri základné fázy: 
Počiatočná práca je fázou získavania informácií a teoretického pou čenia  

o strese, stresovej reakcii, prejavoch stresu, stresoroch; v našom prípade najmä o 
špecifikách väzenského prostredia a z neho vyplývajúcich  dôsledkoch  v prežívaní 
a správaní. 
Ďalšou časťou koncepcie je prevencia stresového prežívania . V tejto fáze je 

dôležité spoznať a následne prehodnotiť vlastné spôsoby zaobchádzania so 
stresom, oboznámiť sa s efektívnymi stratégiami prevencie stresu; naučiť sa ako si 
vytvoriť plán na prekonanie stresu, v ktorom je zahrnuté plánovanie času, 
starostlivosť o telo a pohyb, rôzne formy relaxácie a uvoľnenia zamerané na  znovu 
získanie vnútorného pokoja a spôsoby konštruktívneho myslenia. 

Tretím krokom v navrhovanom programe je prekonávanie psychických 
a fyzických dôsledkov stresu  so stratégiami boja s neistotou, strachom 
a úzkosťou. 

Poslednou fázou je nácvik spôsobilostí, ktoré umož ňujú získanie pozitívneho 
nastavenia a náh ľadu na život. 
 
Prvá fáza koncepcie má prevažne teoretický charakter, pričom účastníci získavajú 
informačný náhľad na uvedenú problematiku formou prednášok, diskusií a cvičení 
zážitkového charakteru. Ďalšie kroky smerujú od teoretického k osobnému nácviku. 
Na tomto mieste chceme do štruktúry zakomponovať naše praktické skúsenosti 
a návrhy spôsobov, ako prvými dvoma fázami prejsť. Priestor pre duševnú hygienu 
príslušníkov v súvislosti so získavaním teoretického základu i v oblasti stresového 
prežívania je možné využívať i v rámci cyklických odborno–zdokonaľovacích školení 
/ďalej OZŠ/, ktoré sa uskutočňujú každoročne. Keďže ale náplň teoretického 
vzdelávania v uvedenej oblasti nie je možné v rámci OZŠ úplne vyčerpať, je 
potrebné doplniť ju náhradnými formami získavania informácií. Za zmienku stojí, že 
v našom ústave boli a sú realizované interaktívne skupinové stretnutia príslušníkov,  
ktoré sa uskutočňujú prevažne  na princípe zážitkového učenia, pričom účastníci 
seminárov už majú vytvorený teoretický základ z preberaných oblastí (v našom 
prípade – stres) . 

Na základe sebareflexie a získania vhľadu do problematiky je nevyhnutné, aby 
účastníci programu analyzovali vlastné, častokrát neefektívne, spôsoby 
prekonávania stresu. Na ilustráciu uvedieme niekoľko bežne používaných stratégií 
boja s nepríjemným stresovým prežívaním. V našom pracovnom prostredí sme 
pozorovaním verifikovali prítomnosť nasledovných spôsobov neefektívnych stratégií 
u príslušníkov: bagatelizácia, odvedenie pozornosti, odmietanie zodpovednosti, 
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vyhýbanie, rezignácia a v našich podmienkach stále častejšie sa vyskytujúci 
syndróm „burn-out“, čiže vyhorenia. Ďalej sa vyskytujú známky ruminácie /čiže 
nutkania vracať sa k prechádzajúcim udalostiam/, somatizácie /prevencii 
somatizácie sa budeme venovať ďalej/, a agresivity. 

Následne frekventanti účasťou na už spomínaných zážitkových cvičeniach 
zdokonaľujú svoju schopnosť učiť sa nahradiť nefunkčné spôsoby zvládania stresu 
efektívnymi postupmi. Na to, aby túto problematiku dokázali zvládnuť, je potrebné, 
aby si každý účastník individuálne alebo s pomocou inštruktora vytvoril vlastný plán 
zvládania stresu, pričom sa postupuje podľa „plánu prekonania stresu“, ktorý 
pozostáva zo siedmich krokov: 

 

PLÁN ZVLÁDANIA STRESU 
1/  Na začiatku je nevyhnutné zadefinovať si podstatu ťažkostí, teda to, čo chceme 

riešiť, prípadne  zmeniť 
2/  Stanovíme si osobný cieľ, teda podobu, ako má po zmene problém vyzerať 
3/ Ďalej je potrebné analyzovať problém (teda naše vnútorné postoje súvisiace 

s ním, všetky prejavy aj dôsledky v našom živote a sociálnom okolí) 
4/ Prichádza na rad fáza stanovenia nových spôsobov riešenia prežívaného 

problému, ktoré budú viesť k zmene vlastných postojov a vonkajších okolností, 
ktoré sa významne podieľajú na vzniku stresovej situácie 

5/ Nasleduje tvorba dôležitého časového harmonogramu. Tento totiž výrazne 
ovplyvňuje úspešnosť všetkých zložiek programu. Riadenie seba samého 
a naplánovanie pracovných aktivít je základom pre dodržanie všetkých krokov 
v koncepcii, t. j. je nutné nájsť si čas pre neodkladné pracovné povinnosti a na 
druhej strane systematicky pristupovať k pravidelne sa opakujúcim pracovným 
úlohám. To znamená, že je dôležité stanoviť si dlhodobé a krátkodobé pracovné 
ciele. Základom  krátkodobého plánovania je napríklad plánovanie činností na 
hodiny alebo plánovanie denných aktivít. (V praxi je možné sa s uvedeným 
stretnúť najmä u vedúcich pracovníkov vo forme diárov. Nemyslíme si však, že 
je to „výsadou“ iba vedúcich pracovníkov, preto je dobré zaoberať sa i touto 
otázkou). Vodítkom pre krátkodobé i dlhodobejšie pracovné ciele u príslušníkov 
môže byť i štatút práce na jednotlivých pozíciách. 

6/ Je dôležité hodnotiť pokrok pri riešení problému. Dá sa teda povedať, že 
zhodnotenie efektívnych zmien v stratégiách boja so stresovými situáciami, 
napríklad i v časovom rozvrhu dňa,  je výrazným motivačným činiteľom 
v ďalšom napredovaní. 

 

Nemenej dôležitým prvkom v ďalšej motivácii je sebaodmeňovanie a systém 
postupného vypúšťania. V nadväznosti na vyššie uvedené stanovovanie cieľov 
programu je posiľňujúcim činiteľom bezprostredne nasledujúce sebaodmeňovanie. 
Napríklad, ak sa nám podarí dodržať nami vopred stanovený denný pracovný 
harmonogram, doprajeme si pre nás príjemnú, inak možno zriedkavú aktivitu. Môže 
sa nám stať, že pri opakovaných pozitívnych výsledkoch programu máme nutkanie 
náhle prerušiť systém koncepcie s vedomím, že už sme dosiahli stanovený cieľ. 
Vtedy je potrebné použiť systém postupného vypúšťania sebaodmeňovacích aktivít, 
neprestávame však naďalej sledovať, či sa nám darí dodržiavať stanovený plán. 
Pokiaľ naše sledovanie ukazuje, že problém sa opakovane objavuje, zaradíme opäť 
sebaodmeňovanie do stratégie. 
Ďalšou časťou druhej fázy antistresovej koncepcie je starostlivosť o telo a pohyb. 

Pohyb je prirodzeným prejavom života a je možné povedať, že druh a množstvo 
nášho pohybu sú rozhodujúcimi činiteľmi, od ktorých závisí náš zdravotný ale aj 
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psychický stav. Ak sme v úvode spomínali, že príslušník by mal byť osobnosť 
fyzicky i psychicky zdatná, je potrebné povedať, že v podmienkach ZVJS je fyzická 
príprava dôležitou podmienkou výkonu služby. Určite je každému z nás známy § 4 
RGR č. 3/2004 a jeho úprava RGR č. 17/2004 o výcviku príslušníkov ZVJS, 
v ktorom je určená možnosť fyzickej prípravy v rozsahu 2 hodiny mesačne v rámci 
výkonu služby v jednotlivých zariadeniach zboru s následnou každoročne povinnou 
previerkou fyzickej spôsobilosti. 

Na základe vlastnej skúsenosti je ale potrebné konštatovať, že i napriek 
vytvoreným podmienkam a ústretovým krokom zo strany vedúcich pracovníkov nie 
je vždy možnosť fyzického cvičenia vnímaná pozitívne a s ohlasom príslušníkov. 
Ako príklad môže poslúžiť fakt, že napríklad v našom ústave sme mali 
niekoľkomesačnú možnosť využívať krytý plavecký bazén, záujem príslušníkov bol 
však minimálny a to i napriek opakovaným výzvam. Vieme, že v iných ústavoch sa 
podobné možnosti využívajú bežne a tak je na mieste sa zamyslieť nad príčinou. 
Spočíva problém v nás samých? 

Uviedli sme fyzické cvičenia, ktoré by mali byť samozrejmosťou v príprave 
príslušníka, čo i z pohľadu nami navrhovanej koncepcie je výrazným antistresovým 
činiteľom. Treba však povedať, že i napriek nevyužívaniu ponúkaných možností je 
„fyzický relax“ v povolaní príslušníka nedostačujúci. Skúsme sa nad tým zamyslieť. 
Ďalšou možnosťou zvládania stresu sú rôzne formy relaxačných metód. Medzi 

najpoužívanejšie patrí nám dobre známa progresívna svalová relaxácia, či 
autogénny tréning. Ich využitie v podmienkach ZVJS je možné, nevyžadujú 
špeciálne prostriedky a pomôcky, možno len skúseného lektora i to iba načas 
tréningu. Ďalšou, možno menej tradičnou, relaxačnou metódou je nepochybne joga. 
Ide o cvičenie, zostavené zo súboru osobitných cvikov alebo cvičebných prvkov 
rôznej obtiažnosti, kde základom je správne dýchanie. pracuje sa s motorikou 
celého tela. keďže základným princípom jogy je istá životná filozofia, nie je tak 
všestranne použiteľná ako predchádzajúce metódy. V podmienkach zboru je 
nenáročné využitie ďalšej z metód – a síce meditácie, kde podstata spočíva 
v rozptýlení myšlienok do priestoru. Účinok všetkých spomenutých relaxačných 
metód je dosiahnuteľný postupným nácvikom a pravidelným opakovaním.  

Metódou, ktorá kladie azda najmenšie nároky na prípravu a nácvik je počúvanie 
hudby. Hudba svojimi vlastnosťami – rytmom, farbou zvuku dokáže vyvolávať rôzne 
nálady, ktoré pôsobia na naše emócie, vyvoláva v človeku spontánne reakcie. Sú 
známe účinky hudby na človeka, musí však ísť o hudbu emotívnu, kvalitnú, ktorá 
môže svojím pôsobením pomáhať pri prekonávaní konfliktov a problémov. I keď 
samotné počúvanie hudby je len prvým krokom k vyriešeniu, toho, čo nás trápi, jej 
účinok je nesporný. Na týchto základoch sú postavené i účinky muzikoterapie, ktorá 
sa nevyužíva iba pri liečbe chorých, ale môžu ju využívať i zdraví ľudia, ktorí sa 
snažia udržať si psychickú a fyzickú rovnováhu. Jej uplatnenie je však podmienené 
vyškoleným lektorom. 

Konkrétnym návrhom ako začleniť relaxáciu do režimu pracovného dňa 
nenásilnou a výberovou formou pre príslušníkov je využitie relaxačnej hudby 
prostredníctvom ústavného centrálneho rozhlasu. Navrhujeme ponúknuť 
príslušníkom kedykoľvek počas pracovného dňa možnosť voľby medzi už 
fungujúcim rozhlasovým vysielaním a relaxačnou hudbou. Návrh nekladie nároky na 
technické vybavenie, nakoľko centrálny rozhlas nie je v ústavoch výnimočný, ide len 
o rozšírenie ponuky z rozhlasových staníc na CD, resp. kazetové vysielanie. Týmto 
umožníme ktorémukoľvek príslušníkovi, plniacemu si služobné povinnosti, vnímať 
a zažívať účinky príjemnej relaxačnej hudby so všetkými jej pozitívnymi vplyvmi. 
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Posledným krokom navrhovaného programu je získavanie pozitívneho náhľadu 
na život, inými slovami pozitívne myslenie. Vieme, že i po zvládnutí a uplatňovaní 
efektívnych stratégií boja so stresom, by sme sa mohli cítiť ešte lepšie, zdravšie, 
príjemnejšie, ak by sme dokázali prežívať viac príjemných činností a dopriali by sme 
si viac rekreačných aktivít. Pri plnení pracovných úloh je možno často pozorovať, že 
ľudia robia len to „čo by mali“, alebo „čo musia“, strácajú tak postupne radosť 
z vykonanej práce, zabudnú sa tešiť z úspechu, nezastavia sa a hneď pracujú na 
niečom ďalšom a to všetko sú počiatky už spomínaného syndrómu „burn-out“. Aby 
sme mohli byť výkonní, potrebujeme sa na niečo tešiť, byť k výkonu motivovaná. 
Bez radosti výkon skôr či neskôr začne opadávať, o to menej radosti sa dostaví, o to 
viac je aktivita namáhavejšia, o to viac narastajú povinnosti, ktoré sú prežívané 
nepríjemne, ťažšie sa plnia, o to menej času je na príjemné činnosti, vzniká 
začarovaný kruh vzniku a udržiavania stresu. Na tomto mieste sa skúsme spoločne 
povzbudiť, dopriať si čas a upriamiť svoje snaženie na dosiahnutie príjemného cieľa, 
k čomu si môžeme dopomôcť malým sebaodmenením. 

Prešli sme celou štruktúrou antistresovej koncepcie pre príslušníkov, kde sme 
Vám ponúkli viaceré možnosti a kroky jej uplatnenia v podmienkach ZVJS. Program 
je uplatniteľný vo viacerých modifikáciách s ohľadom na charakteristiku a veľkosť 
skupiny, tiež jej zloženie, podmienky v jednotlivých zariadeniach a jeho jednotlivé 
kroky je možné variovať.  

 
Konflikty a stres 

 

Dostávame sa k druhej časti nášho príspevku a tou je – konflikt a stres. Prečo sme 
sa zo všetkých možných spúšťačov stresovej reakcie zamerali práve na konflikt? 
Zaoberáme sa pracovným prostredím a osobnosťou príslušníka ZVJS, ktorého 
náročnosť nie je potrebné opätovne rozoberať. Vonkajšie okolnosti významne 
prispievajú k vzniku stresu a väzenské prostredie nepochybne patrí k tým 
rizikovejším v tomto zmysle. V tomto prostredí nevznikajú len interpersonálne 
a otvorené konflikty, viac je tých skrytých a možno najväčšie a najbolestivejšie sú 
tie, ktorých stret človek zažíva sám v sebe. Príslušník chtiac-nechtiac prichádza do 
situácií, kedy bojuje s vlastnými rozhodnutiami a postojmi, čo samozrejme nie je 
charakteristické iba pre príslušníkov. Domnievame sa však, že vzhľadom na 
minimálnu možnosť zdieľania vnútorných postojov s ľuďmi blízkymi, je to pre 
človeka pracujúceho vo väzenskom prostredí o to ťažšie. Naším cieľom 
v nasledujúcej časti je ponúknuť príslušníkom jeden zo spôsobov riešenia konfliktu 
všeobecne so zameraním na charakteristické pracovné prostredie. 

Konflikty sú súčasťou všetkých medziľudských vzťahov, nevynímajúc 
organizačné prostredie. Pri stratégiách zvládania konfliktov sa môžeme stretnúť 
s tzv. tradičnými prístupmi  - riešenie konfliktu autoritou (od priameho vedúceho až 
po súdnu procedúru), využitie násilia /použitie moci, vlastnej prevahy, konfrontácie 
a pod.(alebo manipulácia/zastrašovanie, neoficiálne komunikačné kanály...). 

Za alternatívne  je považované riešenie, kde strany zúčastnené v spore kontrolujú 
celý proces, podieľajú sa na riešení dobrovoľne a sami rozhodujú o výsledku. Pri 
takýchto spôsoboch  riešenia konfliktov nie je rozhodujúci samotný výskyt konfliktov 
a ich frekvencia, pre úspešnú  prax je rozhodujúce, akým spôsobom sa konflikty 
riešia. 

Pri aplikácií alternatívnych  metód je dôležité  uvedomiť si „čo považujeme za 
konflikt“, zakotviť normu „o konflikte otvorene hovoriť“, nie však  verejne preberať 
konflikty, “zvoliť efektívnu stratégiu riešenia“. 
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Každá konfliktná situácia je nesporne záťažou. Na záťaž môžeme v podstate 
reagovať dvoma základnými spôsobmi -  vedome, alebo nevedome. Pod vedomým  
prístupom chápeme zámerné, naučené, cieľavedomé postupy, čiže tie, ktoré si plne  
uvedomujeme a nimi sa riadime. Nevedomý prístup je taký spôsob,   keď  svoje 
reakcie nemáme plne pod kontrolou, ale sú výbavou nášho správania. Majú svoju 
nenahraditeľnú úlohu, konflikty však môžu komplikovať, no je možné ich považovať 
za dynamické nástroje ochrany duševného zdravia  človeka.  Medzi spomínané 
obranné mechanizmy patrí napríklad kompenzácia, únik, projekcia, agresia, 
potláčanie a tiež identifikácia.  

Cieľom nami predkladanej koncepcie nie je nevedomé  riešenie konfliktných resp. 
záťažových situácií, práve naopak pri interaktívnych stretnutiach  sa oboznamujeme 
a učíme riešiť uvádzané situácie vedome a efektívne. (Takéto riešenie vychádza 
z koncepcie zvládacích stratégií/ v literatúre označovaných ako „coping“- z angličtiny 
zvládnuť). 

Ide o individuálne úsilie jedinca vysporiadať sa s náročnou situáciou, resp. 
správaním. Nie je to rutinné riešenie situácie, ide o nový spôsob, netradičnú formu 
riešenia. Možno povedať, že jednotlivec sa týmto spôsobom  snaží prekonávať 
a zvládnuť stresujúci podnet, situáciu.  

Každý z nás má svoj štýl, ktorým zvláda dané situácie. Ten je možné ďalej 
rozvíjať, učiť sa nový, je možné ho ovládať a kontrolovať. Je to cielený, racionálne 
kontrolovaný proces. 

Účastníci  sa  formou zážitkových cvičení učia napríklad vyjednávaniu.  
Vyjednávanie  je jedným z najznámejších alternatívnych  spôsobov riešenia 

konfliktu, pričom dve alebo viac strán hľadá spôsob ako uspokojiť svoje záujmy 
a potreby. 

 
V tejto fáze je nácvik zameraný na to, aby sa frekventanti naučili: 
- oddeliť osoby a problém 
- zameriavať sa skôr na záujmy zúčastnených strán ako na ich postoje 
- zostavovať vždy paletu z viacerých návrhov na riešenie sporu tak, aby sa 

dosiahol obojstranný zisk 
- presadzovať dohodu založenú na objektívnych kritériách  
 

Každý konflikt prináša  so sebou napätie, zúžené myslenie, záťaž. Zvládacie  
mechanizmy - coping so sebou prinášajú rozšírenie zúženého myslenia, uvoľnenie 
napätia, prostredníctvom nich sa učia účastníci vidieť konflikt z viacerých strán 
a vidia tak viaceré možnosti jeho riešenia, majú viac ochoty uvažovať aj 
o spokojnosti druhej strany. 

Len pre úplnosť je treba dodať, že existujú i ďalšie alternatívne spôsoby riešenia 
konfliktov ako sú facilitácia, mediácia  či arbitráž., ktoré sú tiež z hľadiska efektivity 
veľmi významné, nie je však našim cieľom teraz popisovať  tieto zvládacie 
mechanizmy.  

A nakoniec ešte pár slov o tom, ako sme  sa v praxi „učili“ riešiť konflikty. 
Postupovali sme presne podľa  štruktúry už popísanej koncepcie: 
1. fáza - získavanie teoretických informácií o konfliktoch 
2. fáza - spoznávanie a následné prehodnotenie vlastných spôsobov zaobchádzania                   
              s konfliktom   
3. fáza - získanie  vhľadu  analýza a prekonávanie starých, neefektívnych spôsobov                                                            
              riešenia konfliktu 
4. fáza -  nácvik a osvojovanie  si  nových, efektívnych  spôsobov riešenia konfliktov,  
              ktoré  v  širšom   kontexte  umožňujú    získanie    pozitívneho     nastavenia      
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              a náhľadu na život 
 

Za zmienku nepochybne  stojí forma, akou bolo toto vzdelávanie príslušníkov 
realizované. V spolupráci s Nadáciou  otvorenej spoločnosti – Open  Society  
Foundation  v rámci programu „HEALT IN PRISON“ – Zdravie vo väzniciach  sme sa 
zapojili do projektu „Profesionalita a duševné zdravie personálu väzenských 
zariadení“, ktorého cieľom bolo  poskytnutie ďalších možností vzdelávania 
a prehlbovania profesionálnych zručností i posilnenie a zlepšenie duševného 
zdravia príslušníkov. Formou sociálneho interaktívneho tréningu  si  frekventanti 
prehlbovali sociálne zručnosti  v oblasti efektívnej komunikácie, poskytovania 
spätnej väzby, trénovali zvládanie záťaže, stresu, nacvičovali už spomínané 
spôsoby riešenia konfliktov, učili sa potláčať staré, nežiadúce  neefektívne  spôsoby 
správania novými, efektívnejšími. Dôležitou súčasťou tréningov bol i nácvik 
relaxácie a využitie fyzického uvoľnenia –športovanie. Táto netradičná forma 
získavania nových vedomostí a zručností sa stretla u našich kolegov s veľmi 
pozitívnym ohlasom a preto by sme boli veľmi radi, keby bolo takýchto príležitostí 
vzdelávania sa v našich podmienkach čím viac. 

Každý z nás má isté predstavy o živote, iné očakávania, skúsenosti, informácie, 
hodnoty a pozná  iné spôsoby riešenia konfliktov. Preto, že nás je veľa, existuje 
množstvo  očakávaní, názorov a riešení. Z toho prirodzene vznikajú konflikty 
a stávajú sa neoddeliteľnou súčasťou  nášho života. Ich spoločným znakom je to, že 
prispievajú k vytváraniu napätia a stresovej atmosféry. Preto sa ani nemôžeme diviť, 
že väčšina ľudí sa domnieva, že konflikt je len negatívny a deštrukčný proces. 
Konflikt je však  tiež  impulzom k zmene a prehodnoteniu vzťahov, ale   len vtedy,  
ak je riešený efektívne.  

 
Literatúra: 
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Prieskumná sonda do prežívania neuropsychickej 
záťaže príslušníkov Zboru väzenskej a justi čnej 
stráže 
 
Mgr. Anna Jamrišková  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany, 
Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autorka na stránkach príspevku popisuje výsledky svojho prieskumu pri zisťovaní stupňa 
prežívania pracovnej záťaže a jej dlhodobé pôsobenie na zdravie príslušníkov. Podrobne je 
zaznamenaná metodika prieskumu a výsledky sú prezentované v prehľadných tabuľkách a 
grafmi. Nepriaznivý vplyv psychickej záťaže na zdravotnom stave bol potvrdený 
biochemickými vyšetreniami u respondentov, ktorí odpracovali viac ako 15 rokov 
v podmienkach väznice. V závere príspevku autorka poukazuje  na nevyhnutnú spoluprácu 
lekárov, psychológov, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a orgánov na ochranu 
zdravia, ktorí vykonávajú dohľad nad zdravím u pracovníkov vykonávajúcich práce v riziku 
psychickej záťaže.  
 
Summary 
 

The author describes the results of her survey focused on finding out the degree of 
experiencing the work pressure and its long-term effect on health of the prison officers. 
Survey method is described in detail and the results are presented in transparent tables and 
graphs. The negative effect of the mental pressure on health was proven by biochemic 
examination of employees who have worked in the prison environment for more than 15 
years. In the conclusion of the contribution the author points out the necessity of cooperation 
of the doctors, psychologists, regional institutions of public health service and institutions of 
health protection, which are engaged in supervision of health of employees working in the 
increased mental pressure risk environment. 
 
Človek v priebehu biodromálneho vývinu, na svojej životnej ceste sa ustavične 
stretáva so situáciami, ktoré svojimi požiadavkami preverujú jeho prispôsobivosť, 
kladú nároky na jeho psychickú odolnosť i fyzickú zdatnosť. Činnosť každého z nás 
nie je len pasívnou adaptáciou, pasívnym prispôsobovaním sa vonkajšiemu 
prostrediu. Predstavuje rozporný proces, v ktorom sme neraz nútení aktívne riešiť 
a efektívne zvládať prelínajúce sa protiklady, neprimerané úlohy, problémové, 
frustrujúce, konfliktné, deprimujúce, stresové situácie- teda situácie vyvolávajúce 
psychickú záťaž. Napriek tomu situácie psychickej záťaže nemožno vo všeobecnosti 
považovať za nežiadúce. Mobilizujú naše psychické i fyzické sily, stimulujú ďalší 
rozvoj našej osobnosti. Netreba však zabúdať, že pri veľkom nahromadení 
záťažových  situácií a stupňovaní náročnosti vzhľadom na možnosti človeka, 
objavujú sa psychické stavy nežiadúcej intenzity. Situácia psychickej záťaže 
predstavuje systém vzťahov osobnosti s prostredím za určitých špecifických 
podmienok, ktoré vedú  k psychickej integrácii alebo dezintegrácii osobnosti. 
Podstata situácie psychickej záťaže spočíva vo vzájomnej súčinnosti, interakcii 
piatich zložiek: osobnosť, cieľ, činnosť, prekážka a prostredie, v ktorom k záťažovej 
situácii dochádza. Človek nemôže byť trvalo v nerovnovážnom stave so svojím 
prostredím a to úmerne k miere tejto nerovnovážnosti. Snaží sa riešiť neúmernú 
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záťaž a urobiť podmienky života opäť prijateľnými. V takýchto prípadoch, keď proces 
obnovujúci pohodu je rôzne dlhý, aktivita psychickej činnosti sa postupne mení 
v troch na seba nadväzujúcich fázach. Prvá fáza sa prejavuje mobilizáciou 
psychických síl, druhá fáza spočíva v riešení záťažovej situácie, tretia fáza 
predstavuje buď vyrovnanie sa s psychickou záťažou a obnovenie rovnováhy 
s prostredím, alebo zlyhanie v záťažovej situácii a podľahnutie záťažovým vplyvom. 

Je zrejmé, i keď obtiažne dokázať, že povolanie príslušníka Zboru väzenskej 
a justičnej stráže patrí medzi vysoko rizikové povolania. Súvisí to na jednej strane 
s rizikom zvýšeného kontaktu s morálne narušenými osobami, s prítomnosťou 
neurotizujúcich a stresových činiteľov a ich emocionálnym prežívaním. Mnohé 
dôsledky spomínaných činiteľov sú vo zvýšenej chorobnosti príslušníkov, v ich 
vysokej opotrebovanosti, dožívaním sa relatívne nízkeho veku života. Niektoré 
zistenia naznačujú, že dĺžka služby zohráva významnú úlohu. Z doterajších 
výskumov možno s veľkou dávkou opatrnosti dedukovať, že hlavnými zaťažujúcimi 
a frustrujúcimi faktormi v podmienkach väzenstva sú : potreba rýchleho uvažovania 
a rozhodovania, nároky na pozornosť a komunikáciu, potreba riešiť problémové 
situácie a konflikty, frustračná tolerancia, tlak vyplývajúci z možného ohrozenia zo 
strany obvinených a odsúdených osôb, tlak zo strany nadriadených. Spomínané 
záťažové činitele sa môžu podieľať na vzniku negatívnych citov a stavov, ako sú 
nezhody, nepokoj, podráždenosť, poruchy koncentrácie, depresie, prípadne sa tieto 
prejavy môžu schovať pod rôzne organické funkčné ochorenia. Z výskumných prác 
pracovníkov zdravotníckej služby ZVJS, ktoré boli zamerané na rizikové faktory 
služby v zbore, jednoznačne vyplýva, že už pri trvaní expozície do 5 rokov sú 
ovplyvňované psychické funkcie príslušníka, predovšetkým v oblasti emócií. 
Predlžovaním expozície sa vplyv rizikových faktorov zvyšuje, predovšetkým nárast 
a počet neurotických porúch. Takto postihnutý jedinec  pomerne často nevhodne 
funguje v sociálnych interakciách jednak preto, že sám môže nevhodne vstupovať 
do sociálnych vzťahov, alebo preto, že objektívne dobré vzťahy vníma ako 
nevhodné. Cestou spätnej väzby tieto prenikajú do rodinného prostredia, kde sa 
v závislosti na kvalite rodinných vzťahov tlmia, alebo zosilňujú. Odtiaľ znova pôsobia 
na osobnosť príslušníka, vzniká začarovaný kruh. Takýmto vplyvom spätnej väzby 
pôsobia aj na profesionálne prostredie. Tu dochádza k interakcii s rovnako, alebo 
podobne traumatizujúcimi jedincami, čím sa pôvodné rizikové činitele sústavne 
zosiľujú. Rizikové činitele vlastne vykonávajú krúživý pohyb po špirále, pričom 
sústavne menia formy zo sociálnej na psychicko-biologickú a znova sociálnu. 

Z doteraz vykonaných výskumov a prieskumov vyplýva, že všeobecne 
u príslušníkov pracujúcich vo väzenstve je vysoká miera neurotizmu  v porovnaní 
s inými povolaniami. 

Cieľom nášho prieskumu bolo získať informácie o prežívaní pracovnej záťaže 
a zistiť stupeň jej dlhodobých nepriaznivých vplyvov na zdravie príslušníkov v dvoch 
ústavoch rôzneho charakteru.  Prieskum sme robili v rámci diplomovej práce so 
zameraním na zistenie možností zvládnutia pracovnej záťaže. 
 
Metodika práce 
 
Hodnotenie subjektívneho prežívania pracovnej záťaže sme robili pomocou 
Meisterovho dotazníka. Respondenti hodnotili na základe subjektívneho vnímania 
jednotlivé zložky pracovnej záťaže. Záťažové tendencie sú hodnotené v troch 
faktoroch : 1. faktor – preťaženie, 2. faktor – jednostrannosť, monotónia, 3. faktor - 
nešpecifická záťaž. Súbor tvorilo  177 respondentov. Oslovených bolo 100 
respondentov z ústavu Ilava a 100 respondentov z ústavu Sučany. 
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Graf č. 1. : Návratnosť dotazníka MEISTER 

 
 
Dotazníky boli rozdelené rovnomerne podľa jednotlivých pracovných oddelení. 
Ku globálnym metódam, ktoré sa používajú na vyhľadávanie osôb s neurotickými 
črtami patrí dotazník  N 5, ktorý zisťuje neurastenické, vegetatívne, depresívne, 
úzkostné a derealizačné symptómy. Na základe ich početnosti a intenzity sa určuje 
miera dlhodobejších neurotických tendencií. Súbor tvorilo 79 respondentov, ktorí 
pracujú v podmienkach väzenstva viac ako 15 rokov . Oslovených bolo 50 
respondentov z ústavu Sučany a 50 respondentov z ústavu Ilava.  
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Graf č. 2. : Návratnosť dotazníka N-5 

 

 
V zisťovaní dlhodobých nepriaznivých vplyvov psychickej záťaže, sme 
pokračovali vo vyhodnocovaní biochemických vyšetrení, ktorých hodnoty sú 
ukazovatele zdravotného stavu respondentov. Súbor tvorilo 50 respondentov 
z ústavu Sučany, ktorí pracujú v podmienkach väzenstva viac ako 15 rokov. 
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Výsledky a diskusia 
 
Tabuľka č. 1. : Vyhodnotenie faktorov záťaže podľa Meisterovho dotazníka 

SUĆANY ILAVA  

FAKTOR stupeň ženy muži 

 

stupeň ženy muži 

 

1. - 10 1. - 10 
2. - 12 2. - 11 

 

I. Preťaženie 
3. 3 14 3. 2 10 
1. - 9 1. - 7 
2. 2 8 2. 1 5 

 

II. Monotónia 
3. 2 4 3. 2 7 
1. - 7 1. - 18 
2. - 3 2. - 2 

 

III. Nešpecif. faktor 
3. - 11 3. - 17 

SPOLU  7 78  5 87 
 
Pri skupinovej diagnostike klasifikácie záťaže podľa jednotlivých faktorov  
z celkového počtu 85 respondentov z ústavu Sučany dosiahlo: 
faktor1. –  preťaženie                       39 respondentov 
faktor 2. -  monotóniu                       25 respondentov 
faktor 3. – nešpecifická záťaž          21 respondentov  

Klasifikácia záťaže podľa jednotlivých faktorov z celkového počtu   
92 respondentov z ústavu Ilava dosiahlo: 
faktor 1 – preťaženie                       33 respondentov 
faktor 2 – monotóniu                       22 respondentov 
faktor 3 – nešpecifická záťaž          37 respondentov 
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Graf č. 3: Percentuálne vyjadrenie jednotlivých faktorov záťaže 

       
Percentuálne vyjadrenie jednotlivých faktorov záťaže nám ukázalo, že tendencie 

k preťaženiu a  monotónii z práce viac pociťujú respondenti ústavu Sučany. Ide 
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o psychickú záťaž,  pri ktorej môže dochádzať pravidelne k dočasným ovplyvneniam 
subjektívneho stavu, resp. výkonnosti. Psychickú záťaž, pri ktorej nie je možné 
vylúčiť zdravotné riziká výrazne zaznamenávame v skupine respondentov z ústavu 
Ilava, 40% z celkového počtu respondentov. Tieto zistené skutočnosti berieme ako 
určitý skríning, ktorý môže byť užitočný pri hľadaní riešení v tejto problematike. 
 
Tabuľka č. 2. : Rozloženie v pásmach neurotizmu 

 
 

V tabuľke sú zaznamenané neurotické črty, ktoré sme skúmali podľa počtu 
znakov a intenzity ťažkostí. Skupinu respondentov sme vybrali zámerne. Kritériom 
pre túto skupinu respondentov bolo odpracovaných viac ako 15 rokov služby 
v podmienkach väzenstva. 

 

 
Graf č. 4. : Rozloženie v pásmach neurotizmu 
 
Dlhodobé nepriaznivé vplyvy psychickej záťaže zaznamenávame výraznejšie 
u skupiny respondentov z ústavu Sučany. Pri charakteristike vzorky podľa veku sme 
zistili, že stredný dospelý vek reprezentovalo 19 (41%) respondentov zo Sučian  

SUČANY ILAVA  

PÁSMA P – skóre 

(n=46) 

I – skóre 

(n=46) 

 P – skóre 

(n=33) 

    I – skóre 

(n=33) 

I. Norma 12 (26%) 11 (24%) 11 (33%) 11 (33%) 

II. Mierne 8 (17%) 14 (30%) 5 (15%) 9 (27%) 

III. Silné 11 (24%) 7 (16%) 13 (39%) 7 (21%) 

IV. Veľmi silné 15 (33%) 14 (30%) 4 (13%) 6 (19%) 
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a 16 (49%) z Ilavy. V období staršieho dospelého veku sme zaznamenali 27 (59%) 
respondentov zo Sučian a 17 (51%) z Ilavy. Skupina respondentov zo Sučian bola 
staršia, čo mohlo ovplyvniť získané výsledky. Zároveň však usudzujeme, že tento 
zistený fakt v obidvoch väzniciach je alarmujúci. 
 
Tabuľka č. 3. : Ukazovateľ psychickej stability zamestnancov 

UKAZOVATEĽ I – skóre SUČANY ILAVA 

psychicky stabilizovaná skupina  7 -12 - - 

skupina bez výraznejších problémov 13 -16 - - 

silná psychická nevyrovnanosť skupiny 17 -20 - 20 

ohrozenie duševného zdravia skupiny nad 20 23 - 

 

Pri hodnotení psychickej stability v rámci skupiny sme si potvrdili predchádzajúce 
výsledky. V skupine respondentov z ústavu Sučany je ohrozené duševné zdravie. 
Silnú psychickú nevyrovnanosť zaznamenávame v skupine respondentov z Ilavy. 
 

Tabuľka č. 4. : Biochemické kritické hodnoty ukazovateľov zdravotného 
                         stavu 

 

V zisťovaní dlhodobých nepriaznivých vplyvov psychickej záťaže sme pokračovali 
vo vyhodnocovaní biochemických vyšetrení, ktorých hodnoty sú ukazovatele 
zdravotného stavu respondentov. Táto analýza bola urobená u  respondentov 
z ústavu Sučany, ktorí odpracovali  viac ako 15 rokov v týchto podmienkach. 
Uvádzané hodnoty v zátvorkách sú hraničné a sú v súlade s odporúčaniami 
Európskej kardiologickej spoločnosti, Európskej spoločnosti pre aterosklerózu 
a Európskej hypertenziologickej spoločnosti ako aj WHO. 
 

 
 

HODNOTY 

 
SUČANY 

počet n=50 
 

hyperglykémia (10 mmol/l a <) - 

celkový cholesterol (5 mmol/l a <) 43 (86%) 

HDL cholesterol (1 mmol a >) 4 (8%) 

index TC/HDL (5 mmol/l a <) - 

LDL cholesterol (3 mmol/l a <) 18 (36%) 

triglyceridy (1,8 mmol/l a <) 43 (86%) 



 123  

Tabuľka č. 5 nám dokumentuje zistenú hypertenziu v posudzovanej skupine.  
 
Tabuľka č. 5. : Rozsah dohľadu nad zdravím u príslušníkov vykonávajúcich  
                         práce v riziku psychickej záťaže 
 

 

    

Záver 
 
Podali sme čiastkový rozbor výsledkov nášho prieskumu pri zisťovaní pôsobenia 
psychickej záťaže pri práci. Pri hľadaní zákonitostí  nepriaznivého vývoja 
psychického potenciálu v sledovaných skupinách bol zistený nepriaznivý stav. 
Zistené nepriaznivé vplyvy pracovného prostredia poukazujú na nepriaznivý trend 
vývoja v tejto oblasti. Dôležité je zabrániť opotrebovaniu psychických a fyzických síl 
príslušníkov a naučiť ich zvládať záťaž z pracovného prostredia.  

Hodnotenie úrovne pracovných podmienok z hľadiska psychickej záťaže, 
príslušným orgánom na ochranu zdravia je možnosť splnenia kritéria na vyhlásenie 
rizikovej práce v kategórii nešpecifický faktor – psychická pracovná záťaž. Podľa 
odborného usmernenia (Vestník MZSR, 15.7.2001) je stanovený rozsah dohľadu 
nad zdravím u pracovníkov vykonávajúcich práce v riziku psychickej záťaže. Časť 
tejto štandardnej metodiky sme použili pri postupe v našom prieskume. 

Ako jednu z možností riešenia tejto situácie vidíme v postupe pri vykonávaní 
preventívnych prehliadok  podľa tohoto odborného usmernenia. Nevyhnutná je 
spolupráca lekárov, psychológov, regionálnych úradov verejného zdravotníctva  
a orgánov na ochranu zdravia, ktorí vykonávajú dohľad nad  zdravím u pracovníkov 
vykonávajúcich práce v riziku psychickej  záťaže. Tieto inštitúcie môžu  vyhlásiť 
prácu za rizikovú. Načrtnuté spomínané postupy, by mohli v podmienkach ZVJS  
zohrávať preventívnu úlohu pri predchádzaní rôznym zlyhaniam  a mimoriadnym 
udalostiam zo strany príslušníkov. 

Celoživotné vzdelávanie a prehlbovanie sociálnopsychologických zručností, 
posilňovanie duševného a fyzického zdravia, naučiť sa ako posilňovať zvládacie 
zdroje a zvyšovať odolnosť,  to  sú  všetko možnosti zvládnutia pracovnej záťaže  
v rukách každého z nás.    
 
Literatúra u autorky. 
 
 
 
 
 

 
 

SUČANY 

n=50 

 

HODNOTY 

muži ženy 

Tk (14O/90mmHg a <) 18 (36%) - 
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Dopad zá ťaže na príslušníkov v ústave na výkon 
väzby v závislosti od d ĺžky služby 
 
PhDr. Mária Kreslová, Mgr. Miriam Grácová  
Ústav na výkon väzby Nitra, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autorky popisujú psychologické reakcie na stres u príslušníkov, ktorí pracujú priamo vo 
výkone trestu a výkonu väzby a príslušníkov slúžiacich na oddelení ochrany a obrany. 
Formou dotazníkovej metódy zmapovali prežívanie záťaže v troch kategóriách podľa dĺžky 
služby. Prezentované údaje sú v texte okomentované a znázornené graficky. Čitateľ sa 
dozvie, že v závislosti od dĺžky služby stúpa počet tých, ktorí neradi chodia do služby, po 
službe sú viac vyčerpaní, majú problémy sa po službe odreagovať, prejavuje sa u nich  viac 
zdravotných ťažkostí ako v minulosti a vo väčšej miere sa obávajú straty zamestnania. 
Autorky to vidia v súvislosti so syndrómom vyhorenia. 
 
Summary 
 

The authors describe psychological reactions on stress of those prison officers who work 
directly in the prison and prison officers working in the section of protection and defense. By 
using a questionnaire the authors tracked experiencing of pressure in three categories 
according to the length of service. Presented data are commented in the text and graphically 
demonstrated. The reader will learn that the number of those who don’t like coming to work, 
who are more exhausted after the work and have problems to relax ,of  those who suffer from 
more health problems then in past and are more afraid of loosing their job  increases with the 
length of service. Authors see the connection with  burnout syndrome. 

 
Človek  žije vždy v určitom prostredí, kde na neho pôsobia najrozličnejšie podnety, 
udalosti, príroda, iní ľudia a kladú určité nároky na jeho adaptáciu. Tieto nároky 
predpokladajú u osobnosti istú kapacitu zvládnutia.  Jedným z najdôležitejších 
základných predpokladov na zvládnutie života a prostredia je zdravie. Svetová 
zdravotnícka organizácia vypracovala definíciu zdravia, podľa ktorej zdravie je 
stavom úplného telesného, duševného a sociálneho blaha. Za zdravého sa 
považuje človek, ktorého aktuálny stav je charakterizovaný:  

1. neprítomnosťou choroby alebo poruchy, 
2. tým, že fyziologické miery nesignalizujú riziko pre zdravie a 
3. dotyčný jedinec žije zdravým životným štýlom. 
 

Definovať duševné zdravie je nesmierne obtiažne, pretože má veľa charakteristík. 
Vhodnejšie je preto opísať, akí sú duševne zdraví ľudia. Duševne zdravý človek je 
teda schopný zvládať požiadavky života. V jeho živote však často pôsobí toľko 
rozličných, často nepriaznivých faktorov a okolností, že jeho schopnosť vysporiadať 
sa s nimi môže byť ohrozená. V tejto súvislosti sa často hovorí o strese ako 
o príkladoch takýchto nepriaznivých faktorov. U nás sa tiež používa  pojem záťaž, 
ktorý je synonymom. Záťaž je niečo, čo svojou váhou zaťažuje, je to priťažujúce 
bremeno, môže  byť chápaná ako stav organizmu úzko spätý s reakciami na 
vonkajšie podnety. Škodlivé, negatívne záťažové podmienky pôsobiace na človeka 
zvonka sa označujú ako stresory. Každý človek na základe vlastných skúseností 
a poznatkov by mohol uviesť veľa situácií a prekážok, ktoré považuje za zdroj 
záťaže. 
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Stres  je nešpecifickou odpoveďou organizmu na  akúkoľvek požiadavku, ktorá je 
naň kladená, pričom  je jedno, či je to požiadavka príjemná, alebo nepríjemná.  
V bežnej reči sa pojmom stres označujú všetky situácie, ktoré vyvolávajú napätie, 
prípadne sa tak označujú  emočné a psychické reakcie na akékoľvek duševné 
a telesné ohrozenie. Stres je súčasťou života, je stavom, ktorým organizmus reaguje 
a uvedie sa do pohotovosti, keď naň pôsobia stresory, čiže podnety, ktoré stres 
vyvolávajú. 

My sme sa zamerali na príslušníkov v našom ústave, ktorí pracujú priamo vo 
výkone trestu a výkone väzby a príslušníkov slúžiacich na oddelení ochrany 
a obrany, pretože výkon služby je sám o sebe záťažovou situáciou. Záťažovo môžu 
pôsobiť aj nové, priveľmi silné, rýchlo sa meniace podnety, príval nových informácií, 
nezosúladených, protikladných príkazov, pokynov, nedostatok informácií, keď sú 
nútení zaujať stanovisko a rozhodnúť sa.  
Záťažovo pôsobí aj náhla zmena každodenne používaných stereotypných spôsobov 
správania a konania, monotónna činnosť a nedostatok podnetov pre naše zmysly, 
príkladom je príslušník sediaci na veži bez možnosti väčšieho pohybu, čítania, 
počúvania rádia. U príslušníka zdrojom záťaže môže byť aj celá mozaika rôznych 
skutočností. Niektorí pod tlakom klesajú na duchu až sa nechajú celkom zlomiť. 
Ďalší berú záťažovú situáciu ako nevyhnutnú súčasť života, ako výzvu 
na prekonanie ťažkostí. Dokážu sa zorientovať a nájsť v kope zla predsa len niečo, 
čo je dobré.  

Charakteristickou odpoveďou na záťaž je reakcia „útok, alebo útek“. Táto reakcia 
sa nazýva tak preto, lebo pripravuje ľudí v mnohých situáciách utiecť z dosahu 
ohrozenia, alebo naopak, bojovať s ním. Pochopiteľne jej konkrétny charakter je 
daný jednak samotným pôsobiacim stresorom, jednak osobnostnými premennými, 
čiže niekto je skôr bojazlivý a v situáciách  ohrozenia sa radšej stiahne, niekto je 
presadzujúci sa a situácii dokáže čeliť. 

Obrany, ktoré človek v záťažových situáciách používa, vychádzajú z jeho 
minulých skúseností. Keď aspoň niekedy v minulosti priniesli pozitívny efekt, zafixujú 
sa a človek má tendenciu ich opakovať. Stanú sa základom jeho obrannej stratégie, 
ktorá má trvalejší charakter. Individuálny typický spôsob reakcie na záťaž ovplyvňuje 
i typ temperamentu a mnohé ďalšie faktory, napr. úroveň inteligencie. Prejaví sa tu 
i sociokultúrna skúsenosť, pretože každá spoločnosť určité obranné stratégie 
preferuje a iné potláča. Cieľom obranných reakcií je obnovenie resp. uchovanie 
psychickej pohody a rovnováhy. Preferencia určitej varianty, úniku alebo útoku, 
nebýva náhodná, ale vychádza zo skúseností a osobnostných dispozícií každého 
jedinca. 

Formou dotazníka sme sa snažili zmapovať, ako pociťujú záťaž príslušníci v ÚVV 
Nitra a či sa zvyšujú dôsledky záťaže v závislosti od dĺžky služby. Volili sme 
jednoduché, ľahko zrozumiteľné otázky, ktorými by sa príslušníci necítili byť 
ohrození. Pre prehľadnejšie spracovanie sme volili len odpovede áno–nie. 
Odpovede sme zozbierali anonymnou formou, na základe dobrovoľnosti. Tým sa 
stalo, že sme získali nerovnaké počty odpovedí v jednotlivých kategóriách.  

Porovnávanie sme uskutočnili v troch kategóriách podľa dĺžky služby: 
I. služba v ZVJS do 5 rokov – dotazník vyplnilo 17 príslušníkov, 
II. služba v ZVJS od 5 do 15 rokov – dotazník vyplnilo  34 príslušníkov, 
III. služba v ZVJS nad 15 rokov –  dotazník vyplnilo  29 príslušníkov. 
 

Získali sme nasledovné údaje, ktoré sme kvôli prehľadnosti zaznamenali do grafov, 
volili sme percentuálne hodnotenie, ktoré zohľadňuje nerovnaký počet 
respondentov. 
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Zistené údaje v jednotlivých otázkach dotazníka: 
 
Chodím rád do služby. 
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Medzi kategóriami v závislosti od dĺžky služby postupne klesá počet tých, ktorí 
chodia radi do služby  a stúpa počet tých, ktorí nechodia radi do služby, čo môže 
súvisieť s toleranciou dlhodobej záťaže, vyhorením,  opotrebovaním a narastajúcimi 
nárokmi na službu príslušníkov, ktoré vyplývajú z vývoja väzenstva. Rozdiel medzi 
jednotlivými kategóriami je približne 20%. 
 
 
Pracovné úlohy zvládam ľahko.  
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Klesajúci trend v odpovediach áno v závislosti od dĺžky služby je aj v zvládaní 
pracovných úloh, čo môže vyplývať z toho, že v kategórii príslušníkov slúžiacich do 
5 rokov sa nachádzajú vekovo mladí, zdraví príslušníci, plní elánu, ktorí náročnosť 
úloh zvládajú ľahšie. 
 
 
 
Nadmerne sa sústre ďujem na dodržiavanie služobnej disciplíny. 
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Nadmerne sa sústre ďujem na dodržiavanie pracovnej 
disciplíny
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Príslušníci slúžiaci viac ako 15 rokov vykonávajú povinnosti vyplývajúce zo 
služobného zaradenia automaticky, rutinne, čerpajú zo skúseností, ktoré im dávajú 
sebaistotu, preto počet tých, ktorí sa nadmerne sústreďujú a nesústreďujú na 
dodržiavanie služobnej disciplíny je v tejto kategórii približne 50%, na rozdiel od 
príslušníkov slúžiacich do 5 rokov, kde percento tých, ktorí sa nadmerne sústreďujú 
na dodržiavanie služobnej disciplíny je vyše 80. 
 
 
Po službe som vy čerpaný. 
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Percento vyčerpanosti u príslušníkov po službe dosahovalo nadpolovičnú väčšinu 
v každej kategórii, ale medzi kategóriami sú zjavné rozdiely, ktoré pravdepodobne 
súvisia s vekom, zdravím a osobnostnými dispozíciami. V kategórii príslušníkov 
slúžiacich nad 15 rokov je prežívanie únavy vyššie, u príslušníkov slúžiacich do 5 
rokov nižšie. 
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Mám problém sa po službe odreagova ť. 
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Prevláda názor, že príslušníci nemajú problém po službe sa odreagovať, ale 
najvyššie percento bezproblémovosti sa nachádza u mladých  príslušníkov 
slúžiacich do 5 rokov, čo súvisí s tým, že sa venujú iným záujmom a povinnostiam, 
využívajú väčší priestor na odreagovanie sa a relaxáciu, napr. aktivity s rodinou, 
priateľmi, šport, kultúra. 
 
Zasahujú mi pracovné problémy do rodinného života. 
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Podľa údajov z dotazníka pracovné problémy príslušníkom nezasahujú do 
rodinného života, avšak podľa prieskumu najviac pracovné problémy zasahujú do 
rodinného života príslušníkom slúžiacim nad 15 rokov, čo môže súvisieť s únavou 
a s ťažším odreagovaním sa po službe, niektoré úlohy zvládajú ťažšie ako v 
minulosti. Zákony, predpisy a normy vyplývajúce z rozvoja väzenstva sa často 
menia, čo je dosť náročné na flexibilitu. Spomenuté faktory môžu byť zdrojom 
napätia a konfliktov, ktoré sa odrážajú v správaní,  čo im následne môže zasahovať 
do rodinného života. Príslušníci slúžiaci do 5 rokov prechádzajú adaptačnou fázou, 
náročnou na sociálne zaradenie, vzdelávanie a získavanie zručností, schopností 
a skúseností v novom, neznámom odbore, dôsledky adaptácie v zamestnaní im 
môžu zasahovať do rodinného života. Príslušníci slúžiaci od 5 do 15 rokov sú 
najviac zadaptovaní a zorientovaní v povinnostiach, ktoré musia vykonávať, a preto 
percento pri tejto otázke bolo najnižšie v tejto skupine príslušníkov. 
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Dotýkajú sa ma problémy väznených osôb. 
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Vo všetkých skupinách prevláda odpoveď, že problémy väznených osôb sa 
príslušníkov nedotýkajú vo väčšej miere, čo súvisí  pravdepodobne s tým, že ich 
prístup je profesionálny, uvedomujú si nutnosť v prvom rade dodržiavať zákony, 
predpisy a bezpečnosť.                                           
 
 
V poslednom období mám viac zdravotných ťažkostí ako v minulosti 
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V kategórii príslušníkov slúžiacich nad 15 rokov sa nachádza vyšší výskyt tých, ktorí 
majú viac zdravotných ťažkostí ako v minulosti, na čom má pravdepodobne podiel 
nárast civilizačných chorôb, pôsobenie dlhodobej záťaže a samozrejme vek.  
V poslednom období podľa udania služobného lekára narástol počet tých, ktorí trpia 
hypertenziou, čo nám potvrdzuje, že záťaž má vplyv na zdravie príslušníkov. 
V ostatných kategóriách nie sú rozdiely výrazné, postupne zdravotné ťažkosti 
stúpajú v závislosti od veku a dĺžky služby.  U príslušníkov v prvých dvoch 
kategóriách prítomnosť zdravotných ťažkostí pravdepodobne súvisí len s aktuálnym 
zdravotným stavom.  
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Ťažko znášam neúspech. 
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V kategórii príslušníkov slúžiacich do 5 rokov a nad 15 rokov prevláda o málo viac 
tých, ktorí ťažšie znášajú neúspech, čo pravdepodobne v prvej kategórii príslušníkov 
súvisí so snahou o čo najlepšiu adaptáciu  a následne podávanie dobrých výkonov 
v práci s pozitívnym hodnotením nadriadených. V kategórii príslušníkov slúžiacich 
nad 15 rokov môže ťažšie znášanie neúspechu súvisieť s tým, že sa chcú vyrovnať 
mladším kolegom, aby nestratili pocit vlastnej hodnoty. V kategórii príslušníkov 
slúžiacich od 5 do 15 rokov prevláda odpoveď na otázku nie, čo opäť potvrdzuje, že 
títo príslušníci sú dobre zadaptovaní, snažia sa o profesionalitu.  
 
 
Služba v ZVJS ovplyvnila moju dôveru v druhých ľudí.  
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Príslušníci slúžiaci do 5 rokov pri hodnotení spoločnosti a vzťahov ešte nie sú 
ovplyvnení službou v ZVJS, sú otvorenejší a majú väčšiu dôveru v iných. 
V ostatných kategóriách  sú príslušníci ovplyvnení službou v ZVJS a tiež tým, že sú 
v priamom styku s odsúdenými a obvinenými a s ich trestnou činnosťou, čo sa 
výrazne odrazilo  na znížení ich dôvery v druhých ľudí. 
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Je veľa takých úloh, ktoré musím splni ť preto, aby som nestratil zamestnanie, 
hoci nie som s nimi stotožnený.  
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Vo všeobecnosti vo všetkých kategóriách prevláda odpoveď áno. V kategórii 
príslušníkov slúžiacich do 5 rokov je táto odpoveď zastúpená najmenej,  čo môže 
prameniť z najväčšej snahy vyhovieť všetkým požiadavkám bez ohľadu na 
stotožnenie sa s úlohou. V ostatných dvoch kategóriách môže vyššie percento 
zastúpenosti odpovede áno vychádzať  z toho, že zákony, predpisy a normy 
vychádzajúce z vývoja väzenstva sa menia, čím sa mení aj spôsob vykonávania 
práce, sú povinní v postupoch práce urobiť zmenu  a ťažšie sa vzdávajú 
zaužívaných stereotypov.  
 
 
 
Zakrúžkujte 3 oblasti, na ktorých Vám v súvislosti so službou záleží: 
 

a) spoločenský status 
b) financie, finančné ohodnotenie 
c) existenčné a sociálne istoty, stabilné zamestnanie 
d) presne určené povinnosti vymedzené zákonom 
e) pocit moci, mužnosti, nadradenosti 
f) práca s ľuďmi 
g) kolegialita, dobré vzťahy na pracovisku 
h) nejednotvárne pracovné činnosti 
i) možnosť profesionálneho rastu 
j) udržiavanie si telesnej kondície 

 
 
 
GRAF – príslušníci slúžiaci do 5 rokov 
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Oblasti na ktorých Vám v súvislosti so službou zále ží - 
dĺžka služby do 5 rokov
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V tejto kategórii príslušníkov výrazne prevláda záujem o existenčné a sociálne istoty 
a stabilné zamestnanie, na druhom mieste sa s rovnakým percentuálnym 
zastúpením nachádza kolegialita, dobré vzťahy na pracovisku a možnosť 
profesionálneho rastu. Najmenej týmto príslušníkom záleží na spoločenskom 
statuse, presnom určení povinností vymedzenými zákonom a pocite moci, mužnosti 
a nadradenosti.  
 
 
GRAF – príslušníci slúžiaci od 5 do 15 rokov 
 

Oblasti na ktorých Vám v súvislosti so službou zále ží - 
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Najviac zastúpené sú  oblasti existenčných a sociálnych  istôt, stabilného 
zamestnania a financií a finančného ohodnotenia.  Najmenej týmto príslušníkom 
záleží na pocite moci, mužnosti, nadradenosti, na nejednotvárnych pracovných 
činnostiach a na presne určených povinnostiach vymedzených zákonom.  
 
 
 
GRAF – príslušníci slúžiaci nad 15 rokov  
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Oblasti na ktorých Vám v súvislosti so službou zále ží - 
dĺžka služby nad 15 rokov
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Rovnakým až 97% zastúpením týmto príslušníkom záleží na financiách, finančnom 
ohodnotení a  existenčných a sociálnych istotách, stabilnom zamestnaní. Najmenej 
zastúpené sú kategórie nejednotvárnych pracovných činností a možnosť 
profesionálneho rastu, ktorých percento je nulové.   

V porovnaní  oblastí, na ktorých príslušníkom v súvislosti so službou záleží, sa 
nachádzajú  určité rozdiely v preferovaní jednotlivých oblastí v závislosti od dĺžky 
služby.  Vo všetkých troch kategóriách sú dôležité financie, finančné ohodnotenie, 
existenčné a sociálne istoty, stabilné zamestnanie, čo je pochopiteľné, nakoľko 
súčasná spoločenská situácia nepraje veľkej zamestnanosti a na Slovensku  stále 
nie je náročná a potrebná práca adekvátne finančne ohodnotená.   

V oblasti  práce s ľuďmi vidieť rozdiel, u príslušníkov slúžiacich do 5 rokov je 
tento záujem vyšší, pretože práca je pre nich nová, zaujímavá,  ich pohľad nie je 
ešte ovplyvnený dĺžkou služby v ZVJS. U príslušníkov slúžiacich viac rokov je 
percentuálne zastúpenie nižšie, správajú sa profesionálne a svoje povinnosti plnia 
rutinne.  

Vo všetkých kategóriách je významná aj oblasť kolegiality a dobrých vzťahov na 
pracovisku, keď je kľudná pracovná klíma, pracovné úlohy  sa plnia 
bezproblémovejšie, dôležitá je spolupráca a vzájomné akceptovanie.  
V oblasti nejednotvárnych pracovných činností je v kategórii príslušníkov slúžiacich 
viac rokov skoro nulové zastúpenie, čo znamená, že títo ju vnímajú ako každodenné 
stereotypné činnosti,   príslušníci  slúžiaci do 5 rokov vnímajú pracovné povinnosti 
ako nové a nejednotvárne.  

V oblasti profesionálneho rastu sú výrazné rozdiely. Pokiaľ u príslušníkov 
slúžiacich do 5 rokov je percento 53, u príslušníkov slúžiacich nad 15 rokov je toto 
percento nulové. U príslušníkov slúžiacich  od 5 do 15 rokov, je zastúpenie záujmu 
o túto oblasť 15%. Vidíme výrazný pokles o túto oblasť v závislosti od dĺžky služby, 
čo môže súvisieť so syndrómom vyhorenia, kedy nastáva znížený záujem 
o prácu,  uspokojuje sa s každodenným stereotypom, rutinou a nevidí dôvod pre 
ďalšie sebavzdelávanie a osobný rast. Snaží sa v pracovnej oblasti len o prežitie 
a bezproblémovosť.   

 
Záverom  prezentácie získaných údajov môžeme konštatovať, že sú rozdiely 
v jednotlivých položkách v závislosti od dĺžky služby. Pred stresom chránia                                                                                                                                                                                                                                                                     
adaptačné mechanizmy na psychologickej úrovni osobnosť, udržujú istý súlad medzi 
protichodnými tendenciami, uspokojujú jej emocionálne potreby, znižujú napätie 
a úzkosť, napomáhajú vyhnúť sa nebezpečenstvu, zvyšujú pocit istoty, ale tiež 
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menia realitu, aby bola pre človeka prijateľnejšia, menej stresujúca. Podobne ako 
telesná hygiena súčasťou kultúry človeka a jeho životného štýlu je aj duševná 
hygiena. Je prostriedkom predchádzania psychických porúch a rozvíja duševné 
zdravie. Duševná hygiena je zároveň prostriedkom k nadobúdaniu duševnej 
rovnováhy. 

 Význam duševnej výchovy pre jedinca možno vidieť v týchto štyroch oblastiach: 
1. v oblasti prevencie telesných a duševných porúch a ochorení, 
2. v účinku na sociálne vzťahy jedinca, 
3. v účinku na pracovný výkon, 
4. pri dodržiavaní a dosahovaní svojej spokojnosti a vyrovnanosti. 
 

V danej problematike sú najdôležitejšou zložkou prostriedky duševnej hygieny. Tieto 
sa nedajú chápať izolovane, pretože často pôsobia v úzkej vzájomnej nadväznosti. 
Patrí sem: životospráva, úprava životného prostredia, úprava sociálnych vzťahov, 
ako aj spôsoby riešenia konfliktných situácií, problémy sebavýchovy 
a sebaregulácie, ktorými človek na základe sebapoznania sám pôsobí na rozvoj 
svojich schopností i vhodných charakterových a vôľových vlastností a na 
odstraňovanie nevhodných zlozvykov. Tým pomáha udržiavať vlastnú duševnú 
rovnováhu, ktorá je dôležitá pri adaptácii a pri zvládaní záťažových situácií 
a stresov. 
Literatúra u autoriek.  
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Prípad neobvyklého správania sa príslušníka 
Príspevok do diskusie 
 
PhDr. Ján Kro ľ, PaedDr. Pavol Mazúr, Mgr. Róbert Tokár  
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Ružomberok, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autori predkladajú kazuistiku neobvyklého prípadu správania sa príslušníka, spôsob jeho 
riešenia a ukončenia. Za cieľ si dali popísať ojedinelo sa vyskytujúci jav, ktorý mal pre 
príslušníka za následok ukončenie služobného pomeru, pretože nebol ochotný pripustiť 
psychologické, resp. medicínske riešenie svojho problému. 
 
Summary  
 

The authors present a case of an unusual behavior of a prison officer, the way his problem 
was solved and concluded. Their aim was to describe rarely occurring phenomena, which 
resulted in the termination of his employment in the civil service, because he was not willing 
to accept neither psychological nor medical solution of the problem. 
 
Nasleduje popis prípadu. 

 

P.Z., 31 ročný, ženatý, 3 deti, stredoškolské vzdelanie technického smeru,  v ZVJS 
zamestnaný 5 rokov, zaradený ako samostatný referent na  OVV a VT. 

Po Vianociach r. 2003 sme zaznamenali u menovaného výraznú zmenu 
správania, ktorá sa prejavovala tak, že predtým energetický, veselý, spoločenský, 
spoľahlivý človek sa stal vážny, neprimerane reagoval na bežné podnety, začal 
ostatných moralizovať, poukazoval na iné hodnoty, kritizoval zlo, bagatelizoval 
bežné problémy, stal sa rezervovaný, prestal otvorene hovoriť o problémoch, bol 
stále zamyslený, každý rozhovor končil úvahou o duchovných veciach. Poúčal ľudí, 
ako sa majú zmeniť. Postupom času „na pracovisku nebolo s ním o čom hovoriť“. 
Kolegovi – priateľovi sa zdôveril, že „mal videnie, mal doma návštevu, ale človek to 
nebol“. Neskôr vyšlo najavo, že to bo Ježiš Kristus, že mu povedal, ktorí ľudia sú 
vyvolení, a že k určitému dátumu vykonajú veľké veci, toto začal rozprávať aj 
obvineným. Keď spolupracovníci videli, že toto jeho správanie sa nemení a časom 
vyvolalo na pracovisku napätie vo vzťahoch, ale tiež obavy, že menovaný vykoná 
nepredvídateľný skutok, oznámili túto skutočnosť nadriadeným. Vedúci VV a VT 
vykonal dňa 10. 3. 2004 s menovaným pohovor. Pokúšal sa zistiť, aké má problémy, 
ako mu pomôcť.  Menovaný v rozhovore uviedol, že zažil „niečo veľmi silné“, čo ho 
donútilo k úvahám o živote,  že niektoré veci  vníma ináč a zamýšľa sa nad 
súvislosťami. Rozhodol sa pozitívne ovplyvňovať príslušníkov, pretože  „nad 
niektorými vládne zlo“ a sami sa z toho nedokážu  vymaniť, avšak mnohí príslušníci 
reagovali na jeho snahu ovplyvniť ich myslenie odmietnutím. Takýmto spôsobom sa 
pokúšal ovplyvňovať aj obvinených.  

Nadriadený požiadal menovaného, aby vo výkone služby sa nesnažil ovplyvňovať 
myslenie  ľudí aj z toho dôvodu, že vierovyznanie je vec súkromná a zbytočne si 
robí nepriateľov. Už viacerí príslušníci z nášho oddelenia dali najavo, že  ich to 
rozčuľuje. Ďalej mu navrhol, či sa o týchto veciach nechce porozprávať s kňazom, 
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ktorý v našom ústave zabezpečuje pastoračnú činnosť. Menovaný s návrhom 
súhlasil.  
 

Vedúci OVV a VT s obsahom  pohovoru oboznámil svojho priameho nadriadeného. 
Následne bolo nariadené vykonať psychologické vyšetrenie v zmysle RGR č. 
14/1996 § 4, kde sa hovorí  o opatreniach vo vzťahu k príslušníkom zboru, u ktorých 
možno predpokladať zníženie psychickej spôsobilosti na výkon služby. 

Pred psychologickým pohovorom (vyšetrením) vykonal s menovaným pohovor 
kňaz.  Zameral sa  na zisťovanie, či prežitý „stav rozrušenia“, t. j. „zvláštny duševný 
stav“, možno ešte interpretovať v kontexte katolíckeho učenia, či menovaný nebol 
ovplyvnený nejakým hnutím, napr. charizmatickým alebo sektou, alebo či išlo o 
„vyliatie Božej milosti“, čo je stav umožňujúci zásadne a radikálne prehodnotiť 
doterajší život, najmä ak nebol hodnotný, a začať žiť podľa Božích prikázaní. Takáto 
zmena spôsobu života má svoje vývojové etapy  a obsah, podľa ktorých možno 
usúdiť, že človek bol zasiahnutý „Božou milosťou“. Kňaz usudzuje, že aktuálne 
správanie menovaného nemá všetky potrebné znaky správania, ktoré by cirkev 
označila ako súladné s jej učením. Do kontextu nezapadá pretrvávajúca nekritičnosť 
k tomu, čo zažil, chýbanie rozumového hodnotenia prežitého a neakceptovateľné sú 
aj príznaky nepriateľského postoja k životu a k ľuďom. 

Na príkaz  nadriadených bolo s menovaným vykonané psychologické vyšetrenie 
s cieľom posúdiť, či jeho správanie aj prežívanie nevybočuje z normálu a či nie je 
narušená jeho psychická spôsobilosť na výkon služby. Bol mu podrobne vysvetlený 
účel vyšetrenia. Bol ochotný sa podrobiť testovaniu. Na základe vyhodnotenia 
anamnestických údajov a popisu jeho správania spolupracovníkmi sme 
predpokladali psychopatologické zmeny. Na zistenie normálnej, resp. patologickej 
orientácie, vývoja jednotlivých zložiek osobnosti sme použili slovenskú verziu MMPI, 
s názvom MMPI/100, ktorý vydala Psychodiagnostika v r. 1989. Test bol 
štandardizovaný a adaptovaný na našu populáciu. Nebudeme sa ďalej zaoberať 
popisom testu, záujemcov odkazujeme na testovú príručku vydanú pod číslom T-
151, iba konštatujeme, že táto verzia obsahuje dve validizačné a osem klinických 
škál (hypochondria, depresia, hystéria, psychopatia, paranoja, psychasténia, 
schizofrénia, hypománia). 

Výsledky vyšetrenia ukázali výrazný odklon od normálnych hodnôt, najmä  
v škálach depresie, psychasténie, paranoie, schizofrénie. V norme boli iba hodnoty 
v škále hystéria. Výrazne vysoké hodnoty v škále depresie znamenajú spomalenie 
tempa myšlienkového procesu, neschopnosť prejaviť morálny optimizmus, 
znechutenie, nadmernú kritičnosť voči sebe. Vysoké hodnotenia v škále 
psychasténie  poukazujú na výrazne porušenú psychickú reguláciu a kompulzívne 
introspektívny postoj (zaoberanie sa iba svojimi subjektívnymi ťažkosťami). Veľa 
osôb s vysokými hodnotami psychasténie vyžaduje psychiatrickú hospitalizáciu. 
Kombinácia vysokého skóre  v škále schizofrénie a psychasténie (tak ako v tomto 
prípade) poukazuje na psychotický proces. Na základe analýzy výsledkov testu sme 
usúdili, že  u menovaného by mohlo ísť o chorobný proces psychotického 
charakteru, preto sme odporučili psychiatrické vyšetrenie. (Aj ústavný lekár aj 
úväzková psychiatrička, na základe sprostredkovaných informácií, usúdili, že 
u menovaného príslušníka ide minimálne o zmenu osobnosti a odporučili stav 
objektívne prešetriť, s cieľom vylúčiť možné psychické ochorenie.)  

Menovanému boli výsledky vyšetrenia oznámené s tým, že mu bolo odporučené 
psychiatrické vyšetrenie. Jeho reakcia bola jednoznačná a racionálne 
neovplyvniteľná. Rozhodol sa, že psychiatrickému vyšetreniu sa nepodrobí a podá 
si žiadosť o uvoľnení zo služobného pomeru, čo následne aj urobil. Predstavy 
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o budúcom sebauplatnení mu nerobili problém. V stanovenej lehote mu bol 
doručený personálny rozkaz o uvoľnení. Asi dva týždne pred dátumom prepustenia 
požiadal o pohovor s riaditeľom ústavu, pri ktorom žiadal o zrušenie personálneho 
rozkazu o uvoľnení s tým, že na jeho strane pominuli dôvody na prepustenie 
(nešpecifikoval v čom). Na splnenie požiadavky podrobiť sa psychiatrickému 
vyšetreniu znova reagoval negatívne, takže k dátumu prepustenia bol s menovaným 
ukončený služobný pomer.  

Napriek tomu, že zákony a normy dávajú priestor na pozitívne, objektívne, 
obidvomi stranami akceptovateľné riešenie spomenutého prípadu, máme pocit, že 
sa nám nepodarilo zistiť to podstatné, t. j. zistiť, či u menovaného došlo k zníženiu, 
resp. k strate psychických spôsobilostí na výkon funkcie. Prípad je dobre 
zdokumentovaný, z materiálov vyplýva, že boli využité vhodné prostriedky 
(rozhovor, poradenstvo, racionálne ovplyvňovanie, persuázia a pod.) na zmenu 
negatívneho postoja k psychiatrickému vyšetreniu. Napriek úprimnej snahe 
zainteresovaných (nadriadení, kňaz, psychológ) o objektívne a profesionálne 
riešenie jeho prípadu v intenciách zákona, nebolo možné nájsť riešenie, ktoré by 
uspokojilo obidve strany. Domnievame sa, že príčinou takéhoto stavu bola neochota 
menovaného podrobiť sa zákonným procedúram potrebným na zodpovedanie 
otázky, a to, či je spôsobilý na riadny výkon služby. 
 
Z tohto prípadu vyplývajú nasledovné odporú čania: 
 

- venovať sústavnú pozornosť duševnej spôsobilosti personálu na výkon služby 
a to nie iba v prijímacom konaní, 

- včas reagovať na zmeny v správaní sa príslušníkov k sebe navzájom a ku 
klientele, 

- citlivo riešiť každý prípad s cieľom predísť vzniku mimoriadnej udalosti. 
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Budovanie systému psychologickej 
starostlivosti o príslušníkov Policajného zboru 
 
Doc. PhDr. Josef Marek, PhD.      
Ministerstvo vnútra SR Bratislava, Slovenská republika 
 
Resumé  

Do roku 2003 prakticky nebola legislatívne riešená starostlivosť o psychiku a psychické 
zdravie príslušníkov Policajného zboru. V roku 2002 pripravila skupina 22 poverených 
psychológov a niekoľkých prizvaných odborníkov z iných odborov návrh komplexného 
systému psychologickej starostlivosti Policajného zboru. Tento systém bol konštruovaný do 
ôsmich  úzkosúvisiacich modulov: - psychodiagnostický, - psychologického vzdelávania,         
- psychohygieny, psychologickej osvety a prevencie,  - psychologickej prípravy,                       
- psychologického poradenstva, - posttraumatickej intervenčnej starostlivosti,                                     
- psychologických analýz, výskumov a expertíz,  - organizačného, personálneho a materiálno-
technického zabezpečenia psychologickej starostlivosti. Autor uvádza, že do systému je 
v súčasnosti zapojených 18 policajných psychológov, 2 školskí  psychológovia a  6 
psychológov – učiteľov psychológie na rezortných školách. 
 
Summary 
 

There was no legal regulation concerning the care of the mental health of the police officers 
until the year 2003.  In the year 2002 group of 22 entrusted psychologists and several invited 
professionals from other departments prepared proposal of a complex system of the 
psychological care of the police forces. The system consists of eight closely connected 
modules: - psychodiagnostics, psychological education, - psychohygiene, psychological 
enlightenment and prevention, - psychological preparation, - psychological counseling, - 
posttraumatic intervention care, psychological analysis, research and expertise, - 
organizational, personal and material provision of the psychological care. The author states 
that presently there are 18 police psychologists, 2 educational psychologists and 6 
psychologists – the teachers of psychology within the established system. 
 
Keď sme v nedávnej minulosti analyzovali koncepčné a legislatívne dokumenty 
nášho rezortu, zistili sme, že pomerne dobre sú rozpracované dokumenty z oblasti 
materiálno-technického zabezpečenia, najmä z aspektu starostlivosti o informačné 
systémy a techniku, napr. kto a s akým oprávnením ich smie používať, systém 
technických prehliadok a kontrol, pravidelnosť ošetrovania a zodpovednosť zaň 
a pod. Menej je rozpracovaná a zabezpečená sociálna, rekreačná a zdravotnícka 
starostlivosť, ktorá sa v mnohom riadi ešte federálnymi predpismi. Prakticky vôbec 
nebola do roku 2003 legislatívne riešená starostlivosť o psychiku a psychické 
zdravie príslušníkov Policajného zboru. 

Pritom, podľa nášho názoru, to najcennejšie, čo  Ministerstvo  vnútra  a Policajný  
zbor  Slovenskej republiky majú, sú  ľudia. Ľudia  starostlivo  vybraní,  všestranne  
kompetentní,  odborne  kvalifikovaní, vzdelaní  a vycvičení,  mravne  a spoločensky  
zrelí, morálne  pevní, zodpovední, čestní, svedomití, aktívni a iniciatívni, vysoko 
disciplinovaní, telesne i psychicky zdraví, fyzicky zdatní, odolní voči psychickej 
záťaži, nátlaku a manipulácii, osobnostne integrovaní, nepodliehajúci  rôznym  
vplyvom  vyvolávajúcim  závislosť, interpersonálne senzitívni, empatickí, 
komunikatívni, zakotvení  v primeraných  partnerských, manželských, rodinných a 
pracovných vzťahoch, schopní kooperácie a koordinácie  v tímovej práci, naplno 
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žijúci a pracujúci ale tiež odpočívajúci, rekreujúci sa a regenerujúci svoje fyzické a 
psychické sily. Takíto ľudia si podľa názoru policajných psychológov zasluhujú  
zodpovedajúcu  psychologickú  starostlivosť.   Preto  v  roku 2002  pripravila skupina  
22 policajných psychológov a niekoľkých prizvaných odborníkov z iných odborov 
návrh komplexného systému psychologickej starostlivosti o príslušníkov Policajného 
zboru. 

Psychologická starostlivosť by mala byť zabezpečená po celý čas produktívneho 
života a činnosti – od vstupu  do Policajného zboru, cez  obdobie odborného 
vzdelávania a prípravy v rezortných policajných školách, psychickú prípravu v rámci 
služobnej prípravy, psychologickú  osvetu, psychohygienu, prevenciu proti 
závislostiam, psychologické poradenstvo, krízovú psychologickú intervenciu, 
posttraumatickú psychologickú starostlivosť až po psychologickú pomoc pri riešení 
špecifických služobných úloh (psychologické analýzy, výskumy a expertízy). 

Komplexný systém psychologickej starostlivosti bol pre zabezpečenie týchto 
požiadaviek konštruovaný ako osem navzájom úzko súvisiacich modulov. 

1. psychodiagnostický modul  – zabezpečuje poznávanie psychických vlastností 
ľudí v situáciách vstupu do služobného pomeru, prijímacieho konania na rezortné 
školy, uchádzania sa o rôzne funkcie v Policajnom zbore, posudzovania 
spôsobilosti pre prácu so špeciálnou technikou, posudzovania zmien pracovnej 
spôsobilosti, pri konkurzoch a výberových konaniach, v psychologickom 
poradenstve, pri poskytovaní posttraumatickej starostlivosti a pod. (Pozornosť je 
venovaná najmä psychodiagnostike uchádzačov do služobného pomeru 
k Policajnému zboru, ktorá vychádza z vypracovaných účelových profesiogramov, 
funkčnej analýzy činnosti na jednotlivých funkcií, z výskumov úspešnosti 
absolventov rezortných škôl a policajtov v praxi a pravidelne aktualizovaných 
noriem psychologických testov). 

2. modul psychologického vzdelávania  – predstavuje cieľavedomé 
sprostredkovanie a aktívne osvojovanie si psychologických poznatkov, utváranie 
potrebných návykov a spôsobilostí policajtmi a utváranie ich osobnostných 
vlastností žiadúcich pre úspešný výkon ich štátnej služby, uskutočňuje sa rôznymi 
formami v rámci novej koncepcie vzdelávacej sústavy Policajného zboru na 
jednotlivých stupňoch rezortných škôl a zahŕňa aj činnosť školských psychológov 
pri riešení psychologických problémov výchovno-vzdelávacieho procesu, 
poslucháčov, učiteľov a školského manažmentu. (V rezortných školách sa 
vyučuje policajná psychológia, forenzná psychológia a sociálna komunikácia. 
Obsah výučby sa pravidelne aktualizuje podľa potrieb policajnej praxe). 

3. modul psychohygieny, psychologickej osvety a pre vencie - vytvára rôznymi 
opatreniami optimálne predpoklady pre vznik pocitov a stavov psychickej pohody 
pri výkone služby, pre dosahovanie plnej pracovnej výkonnosti, pre kompenzáciu 
psychickej záťaže v služobnej činnosti, pre uchovanie a rozvoj psychického 
zdravia. S týmito opatreniami sú policajti zoznamovaní prostredníctvom 
psychologickej osvety – poskytovaním kvalifikovaných informácií, rád a návodov 
prostredníctvom rozhovorov, besied, prednáškovej činnosti, letákov, tlače, 
internetových stránok a pod. Psychologická prevencia je zameraná na nežiadúce 
javy psychologického charakteru, predovšetkým na psychické zlyhanie 
v dôsledku nadmernej psychickej záťaže, na možný vznik psychických porúch 
a chorôb, na zneužívanie liekov a návykových látok, na utváranie negatívnych 
vzťahov a konfliktov medzi policajtmi, na prejavy nedisciplinovaného správania 
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a problematického plnenia úloh a povinností policajtmi.(V uplynulom období sa 
venovala pozornosť najmä prevencii nadmerného užívania návykových látok). 

4. modul psychologickej prípravy – zabezpečuje vykonávanie zámernej, 
cieľavedomej a organizovanej činnosti, zameranej na utváranie a prehlbovanie 
psychickej pripravenosti policajtov k aktívnemu a efektívnemu riešeniu 
bezpečnostných situácií v dynamicky sa meniacich podmienkach výkonu 
policajnej profesie. Psychologická príprava sa organizuje a vykonáva v teoretickej 
i praktickej rovine, všeobecná pre všetkých policajtov a špeciálna pre policajtov 
špeciálnych útvarov, dlhodobá (počas celého výkonu štátnej služby) alebo 
krátkodobá (situačná) v čase bezprostredne pred konkrétnou bezpečnostnou 
akciou či riešením mimoriadnej policajnej situácie. (V roku 2004 je venovaná 
všeobecná psychologická príprava problematike poskytovania prvej 
psychologickej pomoci kolegovi v krízovej situácii). 

5. modul psychologického poradenstva – predstavuje škálu činností 
psychológov, v ktorých využívajú svoje odborné vedomosti a skúsenosti za 
účelom riešenia problémov policajtov vyplývajúcich z výkonu ich štátnej služby 
alebo vznikajúcich v čase mimo službu. Cieľom je predovšetkým identifikovať 
a charakterizovať konkrétny problém a usilovať o jeho úspešné riešenie. 
Psychologické poradenstvo je realizované individuálnou prípadne skupinovou 
formou a orientuje sa predovšetkým na služobné problémy policajtov, na 
elimináciu nežiadúcich foriem ich správania, na rizikové skupiny policajtov, na 
odbornú pomoc policajnému manažmentu, na problémy v osobnom živote 
policajtov a vo vzťahoch partnerských, manželských, rodinných, služobných i vo 
vzťahoch policajtov k verejnosti. 

6. modul posttraumatickej interven čnej starostlivosti -  vytvára predpoklady pre 
poskytovanie starostlivosti policajtovi, ktorý v súvislosti s plnením služobných úloh 
alebo v osobnom živote zažil traumatizujúcu udalosť, ktorá by mohla negatívne 
ovplyvniť ďalší výkon jeho služby. Traumatizujúcou udalosťou sa pre policajta 
môže stať použitie zbrane so smrteľným následkom alebo vážnym zranením, 
smrť kolegu, akcia na záchranu rukojemníkov, pokus o samovraždu alebo 
samovražda kolegu, prenasledovanie nebezpečného páchateľa, zákrok proti 
agresívnej skupine, živelná katastrofa, vážna dopravná nehoda so smrteľným 
následkom alebo iná závažná udalosť vyvolávajúca abnormné reakcie policajta. 
Cieľom  posttraumatickej   intervenčnej   starostlivosti   je  zmiernenie  následkov 
traumatizujúcej udalosti, najmä v oblasti neadekvátneho prežívania a správania 
policajta (napr. strach, úzkosť, apatia, depresia, agresivita, panické reakcie), 
predchádzanie psychickým poruchám či chorobám, obnovenie psychického 
zdravia a psychickej spôsobilosti pre vykonávanie služobnej činnosti. 
Posttraumatická  intervenčná  starostlivosť  sa poskytuje vo forme akútnej 
krízovej intervencie spravidla na mieste traumatizujúcej udalosti bezprostredne, 
najneskôr však do 24 hodín. Subakútna krízová intervencia sa poskytuje do 48 
hodín, najneskôr do 1 týždňa. Dlhodobá posttraumatická  intervenčná  
starostlivosť  sa poskytuje v čase potrebnom na kompenzáciu psychických 
dôsledkov traumy. Akútnu krízovú intervenciu (napr. defusing alebo peer-support) 
zabezpečuje predovšetkým telefonická linka pomoci policajtom, prípadne najbližší 
policajný psychológ v spolupráci s kolegami a rodinnými príslušníkmi policajta. 
Subakútnu krízovú intervenciu (napr. debriefing) zabezpečuje najbližší policajný 
psychológ a ním pripravení policajti. Dlhodobú posttraumatickú  intervenčnú  
starostlivosť,  vrátane prípadnej hospitalizácie v nemocnici s poliklinikou 
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ministerstva, zabezpečuje koordinačný tím pod vedením klinického psychológa 
nemocnice. (V roku 2004 sa uskutočnili prvé výcviky v poskytovaní 
posttraumatickej intervenčnej starostlivosti podľa metodiky CISM. Pripravuje sa aj 
skúšobná prevádzka anonymnej krízovej telefonickej linky pre policajtov, hasičov 
a záchranárov a ich rodinných príslušníkov). 

7. modul psychologických analýz, výskumov a expertí z - predstavuje 
koncepčné a systematické získavanie, zhromažďovanie a spracovanie 
relevantných informácií súvisiacich s činnosťou policajtov, ministerstva a 
Policajného zboru. Cieľom psychologických analýz, výskumov a expertíz je 
poskytnúť riadiacej sfére vedecky odôvodnené podklady pre zvýšenie efektívnosti 
policajných činností a skvalitnenie riadiacej práce, najmä práce s ľudskými 
zdrojmi na všetkých úrovniach riadenia. Psychologické analýzy, výskumy 
a expertízy sú zamerané predovšetkým na výkonové, osobnostné a sociálno-
psychologické predpoklady uchádzačov o prijatie do služobného pomeru  
k Policajnému zboru a policajtov pre obsadenie rôznych pozícií v Policajnom 
zbore, na profesionálnu prípravu a pripravenosť policajtov a policajného 
manažmentu, na sociálno-psychologickú atmosféru vo vnútri Policajného zboru 
na rôznych organizačných stupňoch, na efektívnosť činnosti policajtov 
a policajných tímov, na odhaľovanie príčin negatívnych javov v správaní 
a činnosti policajtov, na iné aktuálne problémy činnosti policajtov a policajných 
tímov. (V roku 2004 bol uskutočnený prieskum potreby psychologickej intervencie 
v krízových situáciách). 

8. modul organiza čného, personálneho a materiálno-technického 
zabezpečenia psychologickej starostlivosti – vytvára základné predpoklady 
pre realizáciu celého systému psychologickej starostlivosti o príslušníkov 
Policajného zboru. Psychologická starostlivosť je organizovaná jednak na 
základe územného princípu (kraje), jednak na najvýznamnejších organizačných 
stupňoch (MV SR, vybrané útvary, rezortné školy, nemocnica s poliklinikou MV 
SR). Do systému je v súčasnosti zapojených 18 policajných psychológov, 2 
školskí psychológovia a 6 psychológov – učiteľov psychológie na rezortných 
školách. 

 
Budovanie systému psychologickej starostlivosti o policajtov (a podobne aj 
o hasičov a záchranárov) je iba na samom začiatku a preto snaha predísť škodám, 
alebo napraviť škody spôsobené na zdraviu, najmä psychickom a to nielen 
u priamych účastníkov krízových situácií, ale aj záchranárov, hasičov, vojakov, 
policajtov a všetkých tých, ktorí sa usilovali aktívne pomôcť odstraňovať následky 
týchto udalostí je často akosi v pozadí záujmu verejnosti. Našim cieľom je túto 
skutočnosť radikálne zmeniť. 

 

Oddelenie psychológie odboru vzdelávania a psychológie sekcie personálnych 
činností. 
 
Literatúra u autora. 
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Význam vplyvu uplat ňovania pedagogicko-
psychologických aspektov objektívnosti hodnotenia 
osvojených vedomostí a intelektuálnych 
spôsobilostí na duševné zdravie príslušníkov ZVJS 
- posluchá čov Akadémie PZ v Bratislave 
 
JUDr. Eduard Sabopál, PhD.  
Akadémia Policajného zboru  Bratislava, Slovenská republika 
 
Resumé  
 

Príspevok sa venuje významu pedagogických a psychologických aspektov objektívneho 
hodnotenia v pedagogicko-výchovnom procese. Autor zdôrazňuje, že dodržiavanie 
pedagogicko-psychologických aspektov má značný vplyv na duševné zdravie študentov vo 
všetkých druhoch štúdia, teda aj na duševné zdravie študentov z radov príslušníkov Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. 
 

Summary 
 

The contribution deals with the importance of the pedagogical and psychological aspects of 
the objective evaluation in t educational process. The author stresses that following of the 
pedagogical-psychological aspects has a considerable effect on the mental health of students 
in all types of study, including the mental health of  students from the Corps of prison and 
court guard. 
 

Význam pedagogických aspektov objektívnosti hodnote nia 
v pedagogicko-výchovnom procese 
 
Pri hodnotení študenta vysokej školy, ktorým je v našich podmienkach študent 
ktorejkoľvek formy štúdia Akadémie PZ, sa dostávame k základnému problému, 
spočívajúcom v tom, že čo (predmet hodnotenia a jeho rozsah) a ako hodnotiť 
(spôsob hodnotenia) 

Pokiaľ sa týka predmetu hodnotenia, odpoveď je jednoznačná - osvojené 
teoretické a praktické vedomosti. V otázke rozsahu predmetu hodnotenia už 
nejestvuje natoľko jednoznačná odpoveď. Vo všeobecnosti by bolo možné povedať, 
že   sem   možno   zahrnúť   nielen   rozsah   osvojených    teoretických    vedomostí  
a praktických návykov a zručností osvojených študentom, ale najmä jeho schopnosť 
ich   aplikácie  a  transformácie    do  praxe.   Na  hodnotenie  stupňa       aplikácie  
a transformácie vedomostí do praxe nejestvuje a ani nemôže jestvovať taxatívny 
výpočet, možno uviesť jeho vymedzenie len príkladnou formou. 

Hodnotenie, pokiaľ má byť úplné a objektívne, malo by byť zamerané 
predovšetkým na poznávanie stupňa rozvoja študentovej osobnosti z hľadiska 
stanovených cieľov a požiadaviek normovaných učebnými osnovami a inými 
hodnotiacimi dokumentmi. 

V tejto súvislosti je možné použiť príkladné vymedzenie rozsahu predmetu 
hodnotenia: 
• „rozsah vedomostí, zručností a návykov, 
• úroveň, kvalitu osvojených poznatkov, 
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• správnosť a vedeckosť osvojených pojmov, definícií, poučiek, zákonov a pod., 
• schopnosť tvorivo používať a aplikovať poznatky, 
• logickosť myslenia a postupov, 
• dostatok príkladov a dokladov, analyticko-syntetická schopnosť    
     (zovšeobecnenie, porovnávanie, indukcia, dedukcia), 
• úroveň písomného, hovoreného alebo praktického prejavu, 
• znalosť a informácie študijných prameňov (monografií, štúdií, vedeckých      
     časopisov, článkov a pod.), 
• práca počas študijného obdobia“.1 
 
Vzhľadom na funkcie hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese, možno ich 
teda v súlade s Velikaničom2 v podmienkach Akadémie Policajného zboru zhrnúť 
nasledovne: 
• motivačná funkcia, ak má splniť svoj cieľ, musí byť napĺňaná u študenta 

priebežne a objektívne tak, aby v rámci nej neustále stúpal „hlad“ po ďalších 
vedomostiach a vyvolávala snahu dokázať viac ako po kvantitatívnej, tak i po 
kvalitatívnej stránke. Nesmie pôsobiť záporne, retardačne, pretože jej konečným  

    cieľom je vychovanie skutočného odborníka s previazaním na policajnú prax a nie   
    študenta, ktorého konečným cieľom je len získanie skúšky z vyučovaného   
    predmetu alebo diplomu absolventa Akadémie PZ; 
• kontrolná, informatívna a regulačná funkcia hodnotenia spočíva u učiteľa v tom, 

aby vedel kedykoľvek jasne a objektívne zhodnotiť stupeň dosiahnutých 
vedomostí študentom, vhodným spôsobom ho ďalej v štúdiu usmerňovať, 
prípadne určitým spôsobom sa podieľať na návrhu ďalšieho služobného 
zaradenia študenta v policajnej praxi; 

• diagnostická a prognostická funkcia hodnotenia úzko súvisí s predošlými 
funkciami hlavne v tom, aby učiteľ vedel objektívne poukázať a zhodnotiť 
inklinovanie študenta k určitému vyučovanému predmetu, ku ktorému prejavil 
hlbší vzťah a výsledok svojho zistenia by mal učiteľ vhodnou formou interpretovať 
pri návrhu na ďalšie služobné zaradenie študenta po absolvovaní školy; 

• výchovná funkcia má spočívať v podnietení absolventa Akadémie Policajného 
zboru k ďalšiemu vzdelávaniu a samovzdelávaniu, neuspokojovať sa len 
s diplomom absolventa,  

• ale hlavne vypestovať v ňom pocit a vnútornú potrebu, že neštudoval len kvôli 
dosiahnutému prospechu, ale hlavne preto, aby získané vedomosti úspešne 
aplikoval vo svojej ďalšej praxi a podnietil svojich podriadených k zvyšovaniu 
kvalifikácie. 

 
 
 

Význam psychologických aspektov objektívnosti hodno tenia 
v pedagogicko-výchovnom procese 
 
Hodnotenie učebných výkonov žiakov je organickou súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu, je jedným zo skúšobných kameňov učiteľovho 
pedagogického majstrovstva.3 

                                                 
1 ŠTEPANOVIČ, R. - UKROP, M.: Preverovanie vedomostí  v podmienkach  Akadémie  PZ. 
Bratislava, Akadémia PZ SR, 1993, s. 41.  
2 Pozri VELIKANIČ, J. a kol.: c. d. v bode 3/,  s. 246. 
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Nakoľko však poslucháči Akadémie Policajného zboru sú v prevažnej miere pri 
nástupe na štúdium starší než študenti na ostatných civilných vysokých školách, 
možno povedať, že sa u nich prevažuje v omnoho vyššej miere racionálne myslenie 
nad emotívnym myslením. Sú si vedomí toho, že úspešné ukončenie štúdia na 
Akadémii PZ značne ovplyvní ich ďalšie služobné zaradenie a postup. Z toho 
vyplýva, že ich prístup k štúdiu by mal byť omnoho zodpovednejší než u 
poslucháčov civilných vysokých škôl. A práve tento pocit zodpovednosti spolu 
s trémou (a dodajme, že aj s pocitom nie práve najlepšej a dôkladnej 
predchádzajúcej prípravy) môže v mnohých prípadoch zväzovať vyjadrovacie 
schopnosti študenta. Tu by malo nastúpiť pedagogické majstrovstvo učiteľa, aby 
vedel citlivo zvážiť pri hodnotení výkonu študenta, kde končia psychologické príčiny 
nízkej vedomostnej úrovne študenta a kde je tento stav výsledkom nedostatočnej 
úrovne prípravy. Z  psychologických aspektov, podobne ako aj z pedagogických 
aspektov, sa hodnotenie vo všeobecnosti realizuje správne, ak plní najmä kontrolnú, 
diagnostickú, didaktickú, regulačnú, motivačnú a výchovnú funkciu. 

Kým z hľadiska pedagogických aspektov sa hodnotí úroveň teoretických 
vedomostí a osvojených zručností a návykov, z psychologického hľadiska sa 
hodnotí úroveň prejavu študenta pri ich prezentovaní počas hodnotenia. 
Zjednodušene povedané, z pedagogického hľadiska sa hodnotí, čo prezentuje  
študent a z psychologického hľadiska ako prezentuje predmet hodnotenia.  Obe 
hľadiská hodnotenia úzko súvisia, a preto nemožno vytýčiť medzi nimi jasnú a 
zreteľnú hranicu. Podľa môjho názoru by však bol správnejší názov „aspekty 
hodnotenia orientované na pedagogickú stránku“ a „aspekty hodnotenia orientované 
na psychologickú stránku“, pretože už zo samotného významového hľadiska 
presnejšie vystihujú podstatu.     

Základom hodnotenia študentov v  rámci roviny psychologických aspektov je 
vonkajší prejav ich správania. Jeho jednorázové posúdenie nie je náročný proces. 
Zložitejší, ale hlavne zodpovednejší proces predstavuje komplexnejšie hodnotenie 
výkonov študentov, vystihnúť ich trvalejšiu úroveň, a tým predvídať aj budúci možný 
vývin toho-ktorého študenta.  

Celkove možno proces hodnotenia rozdeliť na dve fázy, ktoré navzájom súvisia a 
oddeľujú sa len formálne: 
• fázu poznávania, uvedomovania si prejavu, výkonu či vlastnosti, 
• fázu ich vlastného hodnotenia. 

Prvá fáza je vnímaná hodnotiacim jeho zmyslami (najmä zrakom - prejavy 
spontánneho prejavu študenta, pokoja alebo naopak trémy, nervozity, sluchom - 
hodnotí hlasový prejav hodnoteného - pevný, melodický, intonujúci alebo naopak 
zadrhávajúci, neistý). 

Na základe vnútorného priemetu tohto prejavu hodnoteného do psychiky 
hodnotiaceho dochádza k akémusi „porovnávaniu“; hodnotiaci mimovoľne 
porovnáva vonkajší prejav hodnoteného so svojimi prejavmi v podobných situáciách, 
pričom najlepšie hodnotí prejav toho študenta, ktorý mu je najviac podobný v tomto 
prejave. Samozrejme, nie je možné toto tvrdenie odvodzovať na každý jeden prípad, 
avšak táto paralela je zjavná vo väčšine prípadov. 

A práve v tomto tkvie rozdiel medzi hodnotením jedného a toho istého študenta 
viacerými pedagógmi. 

                                                                                                                              
3 Bližšie pozri  ĎURIČ, L. - GRÁC, J. - ŠTEFANOVIČ, J.: Pedagogická psychológia. 
Bratislava, Jaspis 1991, s. 310 - 311.  
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Hodnotenie má však aj ďalšie dosahy na študenta. Pôsobí na jeho výkonnosť a 
motivuje ho, či už kladne alebo záporne, podávať určité výkony, ktoré zodpovedajú 
jeho možnostiam, pričom pomáha regulovať jeho ďalší výkon, odstraňovať 
nedostatky a zároveň korigovať odchýlky od požadovaných kritérií. Hodnotenie 
taktiež pôsobí na rozvoj osobnostných vlastností, na úroveň sebahodnotenia. 
Prispieva ku korekcii nežiadúcich javov a hľadaniu skrytých rezerv študentov, 
pomáha odhaľovať príčiny a podnety, ktoré sa podieľajú na ťažkostiach žiakov. 

Preverovanie osvojených vedomostí, zručností a návykov sa vykonáva vo 
vyučovacom procese v podmienkach Akadémie Policajného zboru jednak priebežne 
a jednak komplexne. Tieto typy hodnotenia sa využívajú tiež v predmete 
kriminológia. Obe typy hodnotenia je možné vykonať ústnou, písomnou alebo 
kombinovanou formou. 

Priebežné hodnotenie sa vykonáva v rámci výuky počas semestra na cvičeniach, 
seminároch alebo praktických zamestnaniach, kde učiteľ priebežne hodnotí 
vedomosti študentov verejne alebo skrytou formou. Hodnotenie skrytou formou sa 
javí z psychologického hľadiska vhodnejšou, nakoľko nenavodzuje u študentov 
situáciu obavy alebo stresu, čo môže u niektorých psychicky labilnejších jedincov 
vyvolať až odpor k vyučovanému predmetu. Nič však nebráni učiteľovi, aby si pre 
svoju potrebu poznamenal výsledok hodnotenia príslušného študenta po skončení 
vyučovania, avšak pri ústnom hodnotení jeho prejavu pred učebnou skupinou by sa 
mal zamerať hlavne na úroveň vedomostí hodnoteného.   

Pod pojmom komplexné hodnotenie mám predovšetkým na mysli hodnotenie 
úrovne vedomostí študentov pri udeľovaní zápočtu alebo skúšky. Komplexnosť 
hodnotenia spočíva hlavne v tom, že pri hodnotení beriem do úvahy celkovú úroveň 
vedomostí každého študenta, ako ju preukazoval počas celého semestra. Preto sa 
ukázal ako veľmi vhodný spôsob výuky celého učiva počas semestra v jednej alebo 
viacerých študijných skupinách jedným učiteľom, na rozdiel od výuky, pri ktorej sa 
učiteľ špecializuje len na niekoľko tém a tieto prezentuje študentom vo všetkých 
formách vysokoškolskej výuky vo viacerých študijných skupinách. Komplexnosť 
hodnotenia sa javí ako nesporná výhoda z psychologického hľadiska, pretože 
umožňuje učiteľovi porovnať úroveň vedomostí študenta z daného predmetu, či má 
táto úroveň dostatočne vzostupný charakter v priebehu semestra alebo táto úroveň 
stagnuje a študent sa „vypne“ k požadovanému výkonu len kvôli získaniu zápočtu či 
skúšky. V takomto prípade získané vedomosti nemajú trvalejší charakter, čo sa 
veľmi zreteľne prejaví neskôr napr. pri štátnych skúškach alebo pri ďalšom zaradení 
toho-ktorého príslušníka ZVJS do praktického výkonu služby po absolvovaní 
Akadémie Policajného zboru. Pri komplexnom hodnotení sa môže hodnotiaci 
zamerať podrobnejšie na rozdiely medzi požadovanou mierou vedomostí a 
prezentovanými vedomosťami hodnoteného, či zistený rozdiel v negatívnom zmysle 
je spôsobený nedostačnou prípravou študenta alebo jeho nedostatočným verbálnym 
prejavom. 

Veľmi dôležitým faktom komplexnosti hodnotenia je zistenie vlastného názoru 
alebo postoja hodnoteného k určitej problematike a jeho schopnosť pochopiť 
medzipredmetové súvislosti. A práve tu poskytuje komplexnosť hodnotenia učiteľovi 
získať prehľad o schopnostiach hodnoteného pochopiť medzipredmetové súvislosti, 
ktoré sú veľmi potrebné jednak počas štúdia na Akadémii Policajného zboru, ale tiež 
aj v služobnej praxi.  

Ako som už uviedol v úvode tohto príspevku, u študentov Akadémie Policajného 
zboru, najmä z hľadiska ich fyzického veku, prevažuje racionálne myslenie nad 
emotívnym myslením. Avšak skutočnosť, že opäť zasadli do školských lavíc, ich 
vracia vo väčšej či menšej miere k návykom získaným počas predošlého štúdia, či 
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už civilného alebo policajného a prejavujú sa u nich psychické stavy rovnaké alebo 
veľmi podobné ako v ich mladších rokoch. Tento stav zápasí aj s určite vyšším 
pocitom zodpovednosti voči rodine, pracovisku, najmä pri externej forme štúdia, než 
u študentov rovnakých ročníkov civilných vysokých škôl. Práve z tohto dôvodu by 
mal byť pedagóg na Akadémii Policajného zboru väčším „majstrom“ pri hodnotení 
vedomostí študentov než na ktorejkoľvek civilnej vysokej škole.  

 

Z á v e r 
 
Ako som už uviedol v úvode tohto príspevku, jej cieľom bolo vytvoriť náčrt kritérií 
pedagogických a psychologických aspektov objektívnosti hodnotenia osvojených 
vedomostí a intelektuálnych spôsobilostí pri  výučbe na Akadémii Policajného zboru. 
Táto potreba vyplýva už zo samotného názvu práce. 

Svoju hlavnú úlohu pri spracovávaní tejto problematiky som videl v transformácii 
pedagogických a psychologických aspektov objektívnosti hodnotenia všeobecne 
platných vo výchovno-vzdelávacom procese do výučby predmetov, najmä u 
študentov externého štúdia špecializácie ZVJS. Samozrejme, tieto zásady nie sú 
natoľko špecifické, že by bolo možné ich použiť len pri výučbe tejto špecializácie. 
Avšak ich dôsledné dodržiavanie má značný vplyv na duševné zdravie študentov vo 
všetkých druhoch štúdia, teda aj na duševné zdravie  študentov z radov príslušníkov 
Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
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Vplyv psychologických intervencií na adaptáciu 
obvinených na podmienky vo výkone väzby 
 
PhDr. Dana Obuchová,   PhDr. Lýdia Brichtová,            
Mgr. Stanislava Žemlová  
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Leopoldov, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autorky sa zamerali na hodnotenie prínosu psychologických intervencií, ktoré sú   
prostriedkami  pri vyrovnávaní sa  obvinených s požiadavkami, ktoré na nich kladie situácia 
a prostredie vo výkone väzby. Pri prieskume dotazníkovou metódou zisťovali u 30 obvinených 
faktory, ktoré môžu byť významné z hľadiska adaptácie na podmienky vo výkone väzby vo 
vzťahu k dĺžke doby vo výkone väzby, počtu ubytovaných na cele, k rodinnému zázemiu 
a výskytu autoagresie. Pozornosť je venovaná aj primárnej reakcie na uväznenie. Svoj názor 
na psychologické intervencie pozitívne vyjadrilo prostredníctvom dotazníka 31 príslušníkov. 
Konštatuje sa ich prínos nielen pre psychické zdravie obvinených, ale aj pre pokojnejšie 
vykonávanie služby príslušníkov. Doporučuje sa, aby psychologická intervencia bola zahrnutá 
v ústavnom poriadku. 
 
Summary 
 

The authors have focused on the assessment of  assets of psychological interventions, which 
are the means of helping accused persons to adapt to the requirements of the situation and 
environment of the custody. They carried out survey using a questionnaire, which was aimed 
to find out factors which can be significant from the view of adaptation on the conditions of the 
custodial institution in connection with the length of stay, number of accused persons in one 
jail cell, family background and presence of autoagressive behavior. 31 officers displayed 
their opinion on the psychological intervention through the questionnaire. It is concluded that 
they have positive effect not only on the mental health of accused persons but also on better 
work of the officers. It is recommended that psychological intervention should be included in 
the order of custodial institution. 
 
Poskytovanie psychologických služieb obvineným od decembra 2000 upravuje 
interný predpis Zbierka inštrukcií, pokynov a smerníc GR ZVJS SR č. 6/2000: Pokyn 
o poskytovaní psychologických služieb obvineným a odsúdeným v náväznosti na § 4 
ods. 2 RMS č. 1/1999 – Organizačného poriadku GR ZVJS SR. Podľa tohto pokynu 
pod pojmom psychologická služba sa rozumie (§1) odborná činnosť zameraná na 
psychologické vyšetrenie, psychoterapiu a psychologické poradenstvo uplatňované 
v podmienkach penitenciárnej praxe ako forma odbornej pomoci obvinenému 
a odsúdenému. Intervencia je (§2/2) postup alebo technika na odstránenie, 
obmedzenie stavov a procesov, ktoré nemajú charakter krízovej intervencie 
a uplatňujú sa pri nej hlavne poradenské aktivity. V situáciách, ktoré majú charakter 
konfliktovej, ťažko zvládnuteľnej alebo krízovej situácie ide o krízovú intervenciu, pri 
ktorej sa uplatňujú hlavne psychoterapeutické postupy (§3).  

V našej praxi sa častejšie stretávame s intervenciami ako s krízovými 
intervenciami (preventívne odstraňovanie problémov),  krízové stavy sú väčšinou 
riešené zdravotnou eskortou do psychiatrického oddelenia Nemocnice pre 
obvinených a odsúdených v Trenčíne, len v niektorých prípadoch do tohto procesu 
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vstupuje psychológ strediska psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti (ďalej 
SPaKČ) ako medzistupeň. 

Podľa horeuvedeného pokynu na základe písomnej žiadosti obvineného resp. 
referenta oddelenia výkonu väzby (SRR), ktorú schvaľuje riaditeľ ústavu (resp. jeho 
zástupca) a po predchádzajúcom stanovisku vedúceho SPaKČ je intervencia 
realizovaná psychológom strediska priamo v jeho priestoroch. 
 
Problematika psychologických intervencií bola pútavým kazuistickým spôsobom 
spracovaná v referáte kolegýň z SPaKČ ÚVV Bratislava prednesenom na 
minuloročnom medzinárodnom seminári venovanom poskytovaniu psychologických 
služieb v podmienkach ÚVV a ÚVTOS a uverejnenom v Zborníku referátov z tohto 
podujatia. V našom príspevku sme sa rozhodli zamerať na hodnotenie prínosu 
intervencií pre vyrovnávanie sa obvinených s požiadavkami, ktoré na nich kladie 
situácia a prostredie vo výkone väzby. Tieto požiadavky sú, ako už bolo na mnohých 
miestach, dokonca aj v masmédiách zdôraznené, oveľa náročnejšie z hľadiska 
adaptácie a zachovania duševného zdravia, ako prostredie a situácia vo VTOS, 
pričom pobyt vo VTOS je už trestom za spáchaný trestný čin, kým pre obvinených 
vo VV  platí prezumpcia neviny. Na druhej strane sme sa v minulosti stretávali aj 
s názorom, že psychologické intervencie práci príslušníkov s obvinenými skôr 
prekážajú, resp. dokonca škodia. Zaujímali nás preto aj názory príslušníkov 
vykonávajúcich službu v ÚVV Leopoldov (vedúci a zástupca ÚVV, samostatní 
referenti režimu, ďalej aj SRR) na túto problematiku. 

Nechceme, aby tieto vyjadrenia vyzneli vzťahovačne, preto na úvod uvádzame 
tabuľku, zhŕňajúcu údaje vybrané z vyhodnotení činnosti práce oddelenia SPaKČ 
Leopoldov od r. 1997 do prvého polroka 2004,  z ktorej je zrejmý výrazný pokles 
počtu psychologických vyšetrení v r. 1999-2000, t.j. dva roky pred prijatím pokynu 
o poskytovaní psychologických služieb, ktoré boli dovtedy chápané skôr ako súčasť 
zdravotnej starostlivosti o fyzické a psychické zdravie obvinených a ich vykonávanie 
nebolo presne právne vymedzené. V uvedených rokoch bolo v ÚVV Leopoldov 
obmedzované vykonávanie intervencií na priamu žiadosť obvinených a ich 
vykonávanie bolo podmienené žiadosťou zo strany vedúceho ÚVV  resp. vedúceho 
lekára. Tieto údaje sme doplnili počtami sebapoškodení v sledovaných obdobiach 
podľa evidencie zdravotného strediska, ktoré podľa nášho predpokladu môžu 
s počtom psychologických intervencií negatívne korelovať a sú štatisticky 
sledované. 

 
 

Údaje podľa ročných vyhodnotení činnosti SPaKČ (chýbajúce údaje sú podmienené 
sledovanými parametrami v daných obdobiach) doplnené počtom automutilácií 
v sledovaných rokoch (vybraných zo štatistických hlásení zdravotného strediska)  

Na získanie požadovaných informácií boli použité 2 dotazníky – I. dotazník -  
určený pre obvinených – bol predložený 30 obvineným, ktorí v minulosti aspoň 1x 
požiadali o psychologickú intervenciu a bola im poskytnutá (zamietnutie je skôr 
ojedinelý jav) a II. -  určený pre príslušníkov, vykonávajúcim t.č. službu v ÚVV 
Leopoldov. Získané údaje boli spracovávané kvantitatívne – ako absolútne počty 
a percentuálny údaj a následne kvalitatívne analyzované. Obe skupiny 
respondentov vyplňovali dotazníky anonymne. 
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Tab. č. 1: Celkové počty psychologických intervencií, počty obvinených a odsúdených, 
ktorým boli poskytnuté  a počty automutilácií v sledovaných rokoch. 

 

z toho 
u obvinených 

z toho u 
odsúdených 

 
 

rok 

 
počet 

intervencií počet 
interv. 

počet 
obv. 

počet 
inter
v. 

počet 
ods. 

 

počet 
auto- 

mutiláci
1.polrok 134 119 100 15 15 11 

2003 272 233 207 39 37 19 

2002 200 174 146 27 24 18 

2001 98 86 74 12 12 21 

2000 14 8  6  25 

1999 43 41  2  28 

1998 551 482  69  6 

1997 389      

 
 

Analýza údajov  I. časť - z vyjadrení obvinených v dotazníku 
 
 
 Charakteristika súboru obvinených 
 
Prieskumu sa zúčastnilo 30 obvinených s priemerným vekom 29,6 roka (do 20r. – 
20%,  21-30r. – 43,3%,  31-40r. – 26,7%,  41-50r. – 10% - graf. č. 1.). 
 
Graf.č.1: Rozloženie respondovaných obvinených podľa veku: 
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1- do 20r.,  2 – 21-30r.,  3 – 31-40r.,  4 – 41-50r. 

 
Slobodných bolo 53,3%, ženatých 30%, v konkubináte žije 13,3%, rozvedený bol 
jeden (graf č.2).  Žiadne dieťa nemá 50% z nich, 30% má 1 dieťa, 10% 2 deti, 
3 a viac detí má tiež 10% z nich. 
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Graf č. 2: Rozloženie obvinených  
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1 – slobodní, 2 – ženatí,  3 – druh, 4 - rozvedení 

 
Základné vzdelanie majú jedenásti (36,7%), neúplné základné  štyria (13,3%), 

stredoškolské vzdelanie má 50% (OU-SOU – 11- 36,7%, stredoškolské s maturitou 
– 4 - 13,3% – graf č.3). 

 
Graf č. 3: Rozloženie obvinených podľa vzdelania:  
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1 – nedokončená ZŠ,  2 – ZŠ,  3 – OÚ, SOU, 4 – stredoškolské s maturitou 

Výkon väzby bol nariadený pre podozrenie zo spáchania nasledujúcej trestnej 
činnosti:  

- § 234 -  lúpež                  - 10 (33,3%) 
- § 247 -  krádež                                                                -   6 (20%) 
- § 215 -  týranie blízkej a zverenej osoby               -   3 (10%) 
- § 197a  - násilie proti skupine občanov a jednotlivcovi -   3 (10%)  
- § 250 -  podvod                                                    -   2 (6,7%) 
- § 238 -  porušovanie domovej slobody                        -   2 (6,7%) 

po jednom boli obvinení z § 148 – skrátenie dane a poistného, § 171 – marenie 
výkonu úradného rozhodnutia, § 185 – nedovolené ozbrojovanie, § 202 – 
výtržníctvo, § 221, 222 – ublíženie na zdraví, § 241 – znásilnenie, § 242 – pohlavné 
zneužívanie, § 235 – vydieranie, § 187 – výroba, prechovávanie... omamnej látky, § 
196 – násilie proti skupine občanov a proti jednotlivcovi, § 253 – úžera, pričom 
niektorí boli obvinení z viacerých trestných činov. 
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Dôvodom väzby podľa § 67 Trestného poriadku bola podľa písm.a) obava z úteku 
a vyhýbanie sa trestnému stíhaniu u 8 (26,7%), podľa písm.b) obava 
z ovplyvňovania svedkov u 10 ( 33,3%) a podľa písm.c) obava z pokračovania  
v trestnej činnosti u 28 (93,3%) z nich (graf č. 4). 

Očakávanú dĺžku trestu neuvádzame, pretože ju často nevedeli alebo nechceli 
uviesť z nasledujúcich dôvodov: 4 očakávajú oslobodzujúci rozsudok, 2 tvrdia, že 
boli neprávom obvinení, jeden nevedel, čo spoločníci spravili a 4 už boli odsúdení 
a čakali na právoplatný rozsudok. 
  
Graf č. 4: Dôvody nariadenia výkonu väzby u respondovaných obvinených podľa § 67 
Trestného poriadku: 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

a b c 

 
x os – a) obava z úteku a vyhýbanie sa trestnému stíhaniu,  b) obava z ovplyvňovania svedkov,   
c) obava z pokračovania v trestnej činnosti,  y os – počty obvinených 
 
Trestný čin spáchali pod vplyvom návykovej látky 8 (26,7%) z nich, z toho pod 
vplyvom alkoholu traja, heroín (resp.+ pervitín) užívali 3, pod vplyvom kombinácie 
alkoholu a toluénu (resp.+ lieky – xanax) 2, pod vplyvom kokaínu jeden. 

Viac ako polovica (18 - 60%) uvádza, že trestný čin spáchala individuálne, 8 ho 
spáchali so spoločníkom/mi (26,7%), pričom 2 z nich sa od trestného činu dištancujú 
a 3 boli obvinení zo spáchania trestného činu v organizovanej skupine – všetci 3 
existenciu organizovanej skupiny popierali. Jeden sa k otázke nevyjadril. 

V minulosti neboli väznení (VV ani VTOS) 14 (46,7%) z nich, len vo VTOS bol 
jeden 1x a jeden 2x, len vo VV boli traja 1x a jeden 2x, vo VV aj VTOS boli 1x traja 
a opakované výskyty vo VV a VTOS (spolu 3 a viac) sa vyskytli u 7  (23,3 % z nich). 
Z uvedeného vyplýva, že takmer pre polovicu z respondovaných obvinených je 
situácia uväznenia nová, čo zvyšuje intenzitu záťaže spojenú s uväznením.  
 
Faktory, ktoré môžu by ť významné h ľadiska adaptácie na podmienky 
vo VV 
 
1. Doba vo VV 
 
Respondovaní obvinení  boli ku dňu predloženia dotazníka  vo VV v priemere 7,6 
mesiaca (1,5 - 25 mesiacov). Významnejší ako tento údaj sa nám javí byť doba, 
ktorá uplynula od nástupu výkonu väzby po prvú žiadosť o psychologickú 
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intervenciu.  Ako vidno z grafu č. 5 najviac túto pomoc obvinení vyhľadávajú 
v prvých 2 mesiacoch pobytu vo VV. Do 2 týždňov požiadali o intervenciu 4,  do 1 
mesiaca 6, do 2 mesiacov 7, teda spolu v prvých 2 mesiacoch o psychologickú 
intervenciu požiadalo 56,7%  respondovaných obvinených. K ďalšiemu nárastu 
dochádza okolo 5. - 8. mesiaca od nástupu VV (26,7%). Jeden z našej vzorky 
obvinených prvýkrát o psychologickú intervenciu požiadal po 2 rokoch, čo sa zdá 
byť zanedbateľné, ale korešponduje s našimi poznatkami z praxe, že aj obvinení 
s vyššou mierou tolerancie voči záťaži začínajú mať pri dlhodobej väzbe psychické 
problémy približne v tomto období. 
 
 
 
 

Graf č. 5: Čas od nástupu VV po 1. žiadosť o psychologickú intervenciu: 
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os x -  údaje v mesiacoch,   os y – počty obvinených 

 
2. Počet ubytovaných na cele 
 
 

Ďalším faktorom, ktorému sme venovali pozornosť bol počet ubytovaných na cele. 
Okrem toho, že požiadavka pomôcť s preubytovaním na inú celu je relatívne častá, 
sprevádzaná je takými zdôvodneniami, ako pocity úzkosti z malého priestoru 
(„padajú na mňa steny“), spoluväzeň nekomunikuje alebo je spolužitie konfliktné 
alebo naopak, pri požiadavke preubytovania z veľkej cely, obvinený sa zle cíti vo 
väčšej skupine, ak je introvertovanejší.  

Ako vyplýva z grafu č. 6, problematickým sa javí hlavne ubytovanie na malých 
celách a podľa doplňujúcich komentárov „za gatrom“, čiže v celách pre obvinených 
zo zvlášť nebezpečnej trestnej činnosti, hlavne, ak majú pocit, že takéto ubytovanie 
je neadekvátne tomu, z čoho sú obvinení. 

Väčší výskyt obvinených z ciel po 6 - 7 ubytovaných možno len v dvoch 
prípadoch (ďalej uviedli konflikty so spolubývajúcimi, resp. obavu z nich) vidieť ako 
príčinu problémov a žiadosti o psychologickú intervenciu. 
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Graf č.6: Počet ubytovaných na cele 
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3. Izolácia od rodiny – rodinné zázemie 
 

Ďalším sledovaným faktorom bolo rodinné zázemie obvinených. 43,3% z nich 
uviedlo, že udržiavajú kontakty s partnerkou (manželka - 7, družka – 6, exmanželka 
– 1), 26,7%  (8) s oboma rodičmi, s jedným z rodičov 30% (s matkou – 8, s otcom – 
1), 30%  (9) so súrodencami, 13,3 % uviedlo deti, 13,3% ďalšiu rodinu. 6,7% (2) 
neudržuje žiadne kontakty, čo obaja zdôvodňovali bránením zo strany OČTK. 
V praxi sa ešte stretávame s takým dôvodom absencie kontaktov, ako „nechcem, 
aby vedeli, že som zavretý“, „návštevy ma rozrušujú“, „rodina nemá peniaze na 
cestovanie“, v týchto prípadoch je zachovaný písomný kontakt, úplná absencia 
kontaktu sa vyskytuje najčastejšie u recidivistov. 

Zaujímavý je aj údaj o počte rodinných príslušníkov, s ktorými udržujú kontakt. 
S tromi a viac príbuznými je to 23,3% (8), s dvomi rodinnými príslušníkmi 20% (6) 
a len s jedným až 50% respondovaných. Možno to vnímať ako signál zneistenia 
obvinených vo vzťahu k rodinnému zázemiu, ako signál horšie fungujúcich 
rodinných väzieb. 

Kontakty s rodinou sú realizované formou návštev a formou korešpondencie. 
Návštevy 1x mesačne uvádza 33,3% (10) obvinených,  po 6,7% (2) - 1x za 2 
mesiace, 1x za 3 mesiace a 1x za polrok. Až 43,3% respondovaných návštevu 
doteraz nemalo, jeden sa nevyjadril. 

Korešpondenciu si vymieňa s rodinou niekoľkokrát týždenne 33,3% (10) 
respondovaných obvinených, 1x týždenne tiež 33,3% , 6/7% (2)  2x za mesiac, 10%  
(3) 1x mesačne, 6,7% (2) sporadicky – podľa potreby. Traja frekvenciu 
korešpondencie neuviedli, resp. sa vyjadrili, že je „brzdená“ OČTK. 

Vzťahy s rodinou pritom môžu mať na  zvládanie záťaže spojenej s uväznením 
pozitívny vplyv, ak poskytujú pocit istoty a často môžu byť až idealizované. Na 
druhej strane sa ešte frekventovanejšie stretávame aj s opačným javom, ako je 
obava zo straty partnerského vzťahu, ktorá môže byť umocňovaná podpichovaním 
zo strany spoluväzňov, resp. príbuzných či kamarátov zvonku, obava o zdravotný 
stav najbližších, pocit bezmocnosti a pocity viny, že im nemôžu pomôcť riešiť 
aktuálne problémy a ešte im situáciu svojím uväznením sťažujú. 
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4. Výskyt autoagresie 
 

V našej vzorke obvinených nás tiež zaujímal sklon k autoagresívnemu správaniu 
(automutilácie, suicidálne pokusy). Z respondovaných obvinených sa doteraz 
o niečo podobné pokúsilo až 46,7% (14) z nich. U 23,3% (7) to bolo mimo 
väzenského prostredia, u 10% (3) počas minulých pobytov vo VV - VTOS a u 13,3% 
(4) počas tohto pobytu vo VV.  

V 16,7% (5) prípadoch išlo o suicidálny pokus, 13,3% (4) si porezalo zápästie 
alebo žily menej závažným spôsobom, hladovku vyhlásilo 13,3% (4), jeden si 
dorezal tvár. 

V penitenciárnej praxi sa často objavuje názor, že automutilácie sú prejavom 
„účelovosti“ správania, resp. „vydierania“ personálu, súčasne však môžu byť 
dôsledkom pocitu bezmocnosti, vyplývajúceho z neschopnosti riešiť aktuálne 
problémy. Na pocit bezmocnosti môže jedinec reagovať rezignáciou, únikom alebo 
naopak hnevom – hnevá sa na okolie, na svoju situáciu, zvlášť ak ju subjektívne 
považuje za nespravodlivú, alebo na seba, ak sú prítomné pocity viny. Sprievodným 
znakom takéhoto správania spravidla býva nízka alebo aspoň aktuálne znížená 
tolerancia voči záťaži. 

 
 
 
 

Primárna reakcia na uväznenie – pretrvávajúce probl émy spojené s 
uväznením 
 
 

V ďalších položkách dotazníka sa respondenti mali možnosť vyjadriť 
k najvýraznejším  problémom v prvom mesiaci vo VV a k tým, ktoré z nich 
pretrvávajú aj v súčasnosti.  
 

Tab. č.2:  Najvýraznejšie okruhy problémov podľa závažnosti prežívania 

 

I. II. Okruhy problémov 

  por. Σ %  por.  Σ  % 

d/ izolácia od rodiny 1. 20 66,7 1. 15 50,0 

e/ izolácia od civilného života 2. 15 50,0 2. 8 26,7 

b/ nedostatok informácií 3.- 4. 13 43,3 4. 6 20,0 

f/ obavy zo straty partner. vzťahu 3.- 4. 13 43,3 3. 7 23,3 

a/ neznáme prostredie 5.- 6. 8 26,7 9. 1 3,3 

c/ neistota v súvislosti. s výškou 
trestu 

5.- 6. 8 26,7 5.- 6. 4 13,3 

i/ iné 7. 6 20,0 5.- 6. 4 13,3 

h/ obavy z ostatných obvinených 8. 4 13,3 8. 2 6,7 

g/ obavy z príslušníkov 9. 2 6,7 7. 3 10,0 
 

 I. – problémy obvinených v prvom mesiaci, II. – problémy obvinených v súčasnosti 
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Graf č.7: Najzávažnejšie problémy obvinených v prvom mesiaci vo VV (I. stĺpec)  
a v súčasnosti ( II. Stĺpec) 
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a – i  - viď. Tab.č.2 
 

Z grafu č. 7 vyplýva, že poradie problematických okruhov z hľadiska záťažovosti 
situácie a prostredia vo VV je relatívne stále a intenzita ich prežívania má vo vzťahu 
k dĺžke pobytu vo VV relatívne a mierne klesajúcu úroveň. Problémové okruhy sú 
uvedené podľa poradia závažnosti v prežívaní v prvom mesiaci vo VV (I.) v tab. č. 2 
(II. údaj sa týka súčasného prežívania - respondenti mali možnosť označiť ľubovoľný 
počet problémových okruhov). Subjektívne najzávažnejší faktor z hľadiska 
stresujúceho prežívania výkonu väzby je izolácia od rodiny, civilného života 
a s  charakterom VV tiež úzko súvisiaci nedostatok informácií. Obava zo straty 
partnerského vzťahu je v niektorých prípadoch podmienená aj charakterom 
trestného činu (§ 215, § 197, § 196 – väčšinou išlo o domáce násilie, ktoré si 
racionalizujú, často chýba pocit neprimeranosti). Relatívne výraznú, aj keď klesajúcu 
stresujúcu intenzitu má aj neistota v súvislosti s očakávanou výškou trestu. 
Adaptačné mechanizmy sa javia byť najefektívnejšie v prispôsobovaní sa 
samotnému prostrediu (pokles z 5. na posledné miesto), klesajú aj obavy 
z ostatných obvinených, ak pretrvávajú, týkajú sa skôr obavy, že sa nechá 
„vyprovokovať“ a kvôli konfliktu sa dostane do ďalších problémov alebo sa z pocitu 
vlastnej insuficiencie obávajú posmechu. 

Ako „iné“ uviedli 2 respondenti obavy z nespravodlivého rozsudku a po jednom 
respondentovi v prvom období vo VV obavy z nedostatočnej zdravotnej 
starostlivosti, zo straty zamestnania, z OČTK, abstinenčné problémy a v súčasnosti 
dvaja pocity úzkosti z malej cely a po jednom pretrvávajú problémy so zdravotnou 
starostlivosťou a obavy zo straty zamestnania. 
 
 
Psychologická intervencia ako prostriedok pri vyrov návaní sa 
s problémami 
 

O možnosť požiadať o psychologickú intervenciu sa obvinení dozvedeli najčastejšie 
od ostatných obvinených (60% - 18 respondentov), pri vstupnom pohovore alebo 
neskôr od príslušníkov (SRR) sa o tejto možnosti ako sa vysporiadať so svojimi 
problémami dozvedelo 23,3% (7) a 20%  (6) o tejto možnosti vedelo už predtým 
(predchádzajúce pobyty vo VV – VTOS). 
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Dôvody žiadosti o psychologickú intervenciu. 
 

 Ako vidno z grafu č. 8, obvinení najčastejšie žiadajú o psychologickú intervenciu 
kvôli psychickým problémom (24 – 80%). Na druhom mieste sú rodinné problémy 
(12 - 40%), v 20 % (6) prípadov uviedli, že požiadali psychológa o pomoc pri 
preubytovaní na inú celu a v 10% (3), aby im psychológ pomohol s riešením 
nejakého zdravotného problému. Nasledujú konflikty s príslušníkmi (2 – 6,7%) a po 
jednom uviedli negramotnosť (a pomoc riešiť z toho vyplývajúce problémy), konflikty 
so spolubývajúcimi, potrebu poradiť sa a prehodnocovanie svojej minulosti. 
 

Graf č.8: Najčastejšie dôvody žiadosti o psychologickú intervenciu 
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1 – psychické,  2 – zdravotné,  3 – rodinné,  4 - preubytovanie 

Z psychických problémov sú to na prvom mieste pocity úzkosti a strachu (33,3% - 
10), ďalej poruchy spánku (26,7% - 8), psychiatrická liečba v minulosti a s tým 
súvisiace aktuálne problémy (20% - 6), depresívne stavy ( 13,3% - 4), plačlivosť (6,7 
– 2) a tenzia (6,7 – 2). 
 
 Graf č. 9: Najčastejšie psychické dôvody žiadosti o psychologickú intervenciu 
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1 – pocity úzkosti a strachu,  2 – poruchy spánku,  3 – PL v minulosti,  4 – depresie,  
5 – plačlivosť,  6 – tenzia 
 

Potreba pomoci pri riešení rodinných problémov sa najčastejšie týkala partnerských 
vzťahov (20%), obáv o deti (13,3% - 4), vzťahov s rodičmi (6,7 – 2) a v jednom 
prípade  vzťahu s priateľmi. 
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Zdravotné problémy neboli bližšie  špecifikované a z doterajšej praxe sa 
najčastejšie týkajú   už spomínaných psychiatrických problémov, resp. sa 
o niektorých zdravotných problémoch hanbia v ambulancii hovoriť.     

Medzi inými dôvodmi najčastejšie uviedli pomoc pri preubytovaní, čo zvyknú 
zdôvodňovať (ako už bolo spomenuté) klaustrofobickými pocitmi, konfliktmi so 
spolubývajúcim alebo jeho „odlišnosťou“, „ponorkovými“ stavmi.  

Psychologická intervencia im najčastejšie pomohla zorientovať sa v problémoch 
a nájsť nové riešenia (63,3% - 19), v 40% (12) im pomohlo, že mohli problém 
ventilovať, čím sa znížilo nepríjemné napätie a pocity úzkosti, 16,7% (5) sa 
domnieva,  že im intervencia psychológa pomohla predísť psychickej kríze a po 
jednom uviedli zlepšenie komunikácie so spolubývajúcimi, s príslušníkmi, s rodinou, 
jeden zdôraznil pocit akceptujúcejšieho prístupu, ako u ostatných príslušníkov, jeden 
pomoc pri preubytovaní a poskytnutie odbornej literatúry. 

Psychologická intervencia výraznejšie nepomohla 13,3% (4) z nich – jednému sa 
problém vyriešil, druhému psychológ nepomohol pri preubytovaní, u dvoch pocity 
neistoty a napätia pretrvávajú. 

Na základe doterajších skúseností s psychologickou intervenciou sa v budúcnosti 
opäť na psychológa obráti so svojimi problémami 73,3% (22) čo zdôvodňujú napr. 
vyjadreniami ako „chcem odbornú radu“, „keď je taká možnosť“, „čo mám iné 
robiť?“. O intervenciu požiada v závislosti od okolností, resp. ak to bude potrebné 
26,7% (8), negatívne sa nevyjadril nik. Na otázku, či poradia aj druhým obvineným 
vyhľadať takúto pomoc odpovedali všetci kladne s odôvodnením: „traumou z VV 
trpia mnohí“, „ak to potrebujú“, „už som to spravil“. 
 
Analýza údajov – II. časť: vyjadrenia príslušníkov k psychologickým 
intervenciám 
  

Svoj názor na psychologické intervencie vyjadrilo prostredníctvom anonymného 
dotazníka aj 31 príslušníkov vykonávajúcich službu v ÚVV Leopoldov – išlo 
prevažne o samostatných referentov režimu, do prieskumu sa neodmietol zúčastniť 
ani vedúci ÚVV a jeho zástupca. Ich vyjadrenia možno zhrnúť nasledovne: 

O možnosti požiadať o psychologickú intervenciu v rámci vstupného pohovoru 
informuje 12,9% (4) príslušníkov, 71% (22) príslušníkov poskytne túto informáciu, ak 
má pocit, že obvinený má psychické problémy, v zásade neinformuje o tejto 
možnosti 16,1% (5) dotazovaných príslušníkov. 

Sami požiadali psychológa o intervenciu u niektorého obvineného v 9 prípadoch 
(29%), najčastejšie (v 5 prípadoch – 16,1%) preto, že sa im zdalo, že je obvinený 
v zlom psychickom stave, jeden požiadal o intervenciu kvôli „zvláštnemu správaniu“ 
obvineného a v jednom prípade z osobných (bližšie nešpecifikovaných) dôvodov. 

Príslušníci – SRR sa domnievajú, že dôvody, pre ktoré obvinení žiadajú 
o psychologickú intervenciu, sú v 67,7% (21) osobného charakteru (pre porovnanie 
obvinení uviedli v 80% psychické dôvody), v 45% (14) ide o rodinné problémy 
(obvinení – 40%), v 41,9% (13) sa problémy obvinených týkajú podmienok vo VV 
(obvinení – preubytovanie + konflikty s príslušníkmi a spolubývajúcimi – 30%).  Zdá 
sa, že podiel psychických či osobných dôvodov na žiadostiach o psychologickú 
intervenciu je vyšší, ako sú odhady príslušníkov a naopak, problémy týkajúce sa 
konkrétnych podmienok VV sú zriedkavejšie predmetom intervencií, ako by 
príslušníci predpokladali. K zaujímavej zhode došlo pri odhade rodinných problémov 
ako predmetu psychologickej intervencie, čo môže súvisieť s lustráciami 
korešpondencie obvinených, ktoré patria do kompetencie SRR. 
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Podľa prevažnej väčšiny (96,8% - 30) príslušníkov majú psychologické 
intervencie pozitívny prínos vo vzťahu k ich práci, pretože obvinený sa upokojí  
(29% - 9), vyrieši si osobný problém (22,6% - 7), predíde sa možným 
sebapoškodeniam (16,1% - 5) – opäť sa tu stretávame so zaujímavou zhodou 
s vyjadreniami obvinených, podľa ktorých psychologická intervencia pomáha 
predchádzať možným sebapoškodeniam v 16,7%. Naopak, jeden SRR sa 
domnieva, že vplyv psychológa na obvineného je negatívny, lebo ho dezinformuje. 
Podľa  32,3% (10)  príslušníkov pomohol psychológ  vyriešiť nejaký problém 
opakovane, v 19,4% (6) nepomohol, 48,3% (15) príslušníkov o takúto pomoc 
nepožiadalo. 
 
Záver 

 

Z nášho prieskumu si dovoľujeme vyvodzovať, že psychologická intervencia je 
pozitívnym prínosom nielen pre  psychické zdravie samotných obvinených, ale aj 
pre pokojnejšie vykonávanie služby príslušníkov, ktorí s nimi prichádzajú do 
kontaktu. Je pre nás potešiteľným zistením, že v priebehu cca 4 rokov, odkedy je 
v platnosti Pokyn o poskytovaní psychologických služieb obvineným a odsúdeným si 
intervencie našli svoje miesto v starostlivosti o obvinených. Súčasne sa  znížila 
nedôvera príslušníkov voči zásahom psychológa do ich práce. Uvítali by sme, keby 
bola informácia o možnosti požiadať o psychologickú intervenciu zahrnutá 
v Ústavnom poriadku (Informácie o právach a povinnostiach obvinených 
a odsúdených  umiestnených na celách). 
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Zdravie a choroba v prostredí výkonu trestu 
odňatia slobody 
 
PaedDr. Milan Hejdiš,  Mgr. Jana Jakúbková  
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Ilava, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autori prezentujú výsledky prieskumu názorov väzňov k problému zdravia a choroby 
v prostredí výkonu trestu.  Jednoznačne sa potvrdzuje, že značná časť väzenskej populácie 
sa spolieha práve na lekársku starostlivosť počas výkonu trestu. Problém osobného zdravia 
sa vytráca z pozornosti jednotlivca, jedinec prestáva vnímať zdravie ako „záujem jeho osoby“, 
vníma ho ako „problém inštitúcie“. Úzkostlivejšie vnímajú zdravotné potiaže väzni 
v pokročilejšom veku. Z odpovedí respondentov dosť jasne vyplýva, že problém zdravia nemá 
až takú vysokú prioritu, svoje zdravie v rozhovoroch považovali skôr za samozrejmosť. Časť 
väzňov má tendenciu zneužívať zdravotnícke služby. V závere  autori uvádzajú, že duševné 
zdravie je médium živého organizmu väzenského prostredia. Jeho funkciou sú kvalita 
riadenia, vzdelanosť a kreatívnosť personálu ústavu, kultúra priestorov a možnosti ich 
využitia, zloženie nebezpečnosti odsúdených, vzájomná komunikácia personálu 
a odsúdených a podpora verejnosti. 
 
Summary 
 

The authors present the survey results of  opinions of prisoners on the problems of health and 
disease in the conditions of the correctional institution. It is expressly confirmed that the 
majority of prison population rely on the medical care during execution of imprisonment 
sentence. Problem of the personal health is fading out from the attention; individuals stop 
perceiving their health as “matter of their own interest” and perceive it as “problem of an 
institution”. Older prisoners perceive their health problems more anxiously. From the answers 
of respondents it is clear that the problem of health is not a priority for them, the prisoners 
mostly take their health for granted. Part of prisoners has a tendency to misuse the health 
service. In conclusion the authors state that the mental health is medium of living creature of 
prison environment. Its function is management quality, erudition and creativity of personnel, 
culture environment and possibilities of its usage, structure of prison population, 
communication between the prison officers and prisoners and public support. 
 
1. Úvod 

 
Zdravie a choroba patrí v podmienkach výkonu trestu k pojmom, ktoré sú aj v tomto 
prostredí bežné tak, ako v civilnom živote. Počas choroby a v procese uzdravovania 
sa chorý väzeň (ďalej iba „klient“) stretáva s personálom, ktorý je v obvyklých 
životných situáciách atypický, ale pre činnosť väzenského zariadenia je nevyhnutný 
(strážny, referent režimu, pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, pracovníci iných 
servisných oddelení), ktorých úlohy sú presne rozdelené podľa organizačného 
usporiadania ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Je teda samozrejmé, že klient 
v prostredí ústavu je v istom zmysle v odlišnom prostredí ako v civilnom 
zdravotníckom zariadení alebo v domácom ošetrovaní a prichádza do kontaktu s 
osobami, ktoré svojou prítomnosťou môžu vyvolávať nežiadúce reakcie samotných 
klientov. Takisto musíme konštatovať, že časť klientely má tendencie zneužívať 
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zdravotnícke služby ústavu, s čím sa v civilných podmienkach možno stretnúť menej 
často alebo ojedinele. 

Jednou z hlavných úloh zdravotníckeho zariadenia ústavu a jeho personálu je 
uzdravovať klienta a vrátiť ho medzi populáciu väzňov v zdravotnom stave, ktorý mu 
umožňuje vykonať trest odňatia slobody bez vážnejších zdravotných komplikácií. V 
každom prípade musí zdravotnícky personál, a nielen on, vykonávať svoju činnosť v 
prospech klienta, nech by vykonával trest aj za trestný čin, ktorý bol spáchaný 
obzvlášť zavrhnutiahodným spôsobom. 

Pojmy zdravia a choroby úzko súvisia aj s duševným zdravým každého 
jednotlivca a preto k takémuto postoju ku klientom sú usmerňovaní všetci členovia 
personálu ústavu. 
 
2. Zber informácií 
 

V priebehu rokov 2001 - 2002, keď sme sa pýtali odsúdených na ich názor k 
problému zdravia a choroby v prostredí výkonu trestu, sme ani netušili, že výsledky 
budeme prezentovať na tomto seminári. Zaujímal nás pohľad odsúdených a hlavne 
ich pocity z priebehu ochorenia, procesu uzdravovania, vyjadrenia pocitov z 
komunikácie s personálom a inými spoluväzňami. Chceli sme si overiť niekoľko 
predpokladov a to hlavne: 
- či je jednou z priorít odsúdených pred uväznením aj starostlivosť o svoje zdravie, 
- či venujú počas výkonu trestu odňatia slobody viac pozornosti svojmu 

zdravotnému stavu, ako pred jeho výkonom, 
- či ich samotné ochorenie a priebeh uzdravovania počas výkonu trestu odňatia 

slobody výraznejšie netraumatizuje a nespôsobuje im problémy pri uzdravovaní, 
- či považujú zdravotnícky personál na ústavoch za dostatočne kvalifikovaný a 

dôverujú mu, 
- či počas ochorenia a priebehu uzdravovania výraznejšie pociťujú absenciu 

podpory vlastnej rodiny, 
- či samotné ochorenie a potrebný čas na uzdravenie im nespôsobuje problémy pri 

zaraďovaní do práce alebo pri opätovnom sa začlenení do kolektívu odsúdených 
po hospitalizácii na ošetrovni ústavu alebo hospitalizácii v nemocnici pre 
obvinených a odsúdených. 

 
Spôsob zberu informácií bol vykonávaný riadeným rozhovorom, otázky a ich 
vyhodnotenie sú spracované v tabuľkách. Výber respondentov nemal pevne určené 
kritériá, rozhodujúcim kritériom bola ochota k spolupráci. Nikto z nich nebol v 
evidencii sebapoškodzovateľov a hladovkárov, takisto nebol zneužívateľom 
zdravotníckej starostlivosti. V dobe zberu informácií nebola až tak presná predstava 
o ich využití. Zber informácií k tejto problematike bol vykonávaný iba ako súčasť 
plnenia iných služobných povinností, pričom sme mali pocit, že niekedy v budúcnosti 
sa nájde priestor na publikáciu aj tohoto problému. 

Je však možné, že hlavne v súčasnej dobe, kedy sa dosť radikálne mení v rámci 
reformy zdravotníctva pohľad spoločnosti na pojmy zdravia a choroby, prevencie 
ochorení a hlavne zainteresovanie pacienta na procese uzdravovania, by postoje 
odsúdených k danej problematiky mohli byť podstatne odlišné. 
 
3. Vyhodnotenie výsledkov prieskumu 
 

Ak sme pre výber respondentov prieskumu nestanovili žiadne vedecky prísne 
kritériá, iba ochotu spolupracovať, tak môžeme konštatovať, že základné 
ukazovatele veku, rodinného stavu a počet pobytov vo výkone trestu sa vôbec 
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nelíšia od bežnej väzenskej populácie. Najčastejšími klientmi ústavov na výkon 
trestu  bývajú  totiž  slobodné  osoby  vo  veku  od 30 - 40 rokov, ktoré už boli aspoň   
5-krát vo výkone trestu. 

Ak je osoba opakovane trestaná, tak zvyčajne s postupujúcou kriminálnou 
kariérou pácha závažnejšie trestné činy, alebo ich pácha opakovane toho istého 
charakteru. V každom prípade sa trestná sadzba zvyšuje, takže nie je výnimkou, že 
5-krát trestaná osoba vo veku 35 rokov strávila vo väzení približne 8 - 10 rokov 
svojho života. Sekundárnou socializáciou „v podmienkach väzenia“, je dostatočne 
skúsená na to, aby dokázala porovnávať podmienky v civilnom živote s 
podmienkami v prostredí väzenia. Pri primeraných mentálnych schopnostiach vie 
rozlišovať a pomenovať aj problémy, na ktoré sme požadovali odpoveď. 
Samotný akt nástupu výkonu trestu prináša pre klienta zásadnú zmenu organizácie 
jeho života. Musí začať rešpektovať normy, ktoré sú v civile zvyčajne prehliadané a 
nezaujímajú ho. Jedným zo zásadných organizačných opatrení je nevyhnutná 
lekárska starostlivosť, ktorá začína vstupnou prehliadkou. Môžeme jednoznačne 
potvrdiť, že značná časť väzenskej populácie sa spolieha práve na lekársku 
starostlivosť počas výkonu trestu, kde si napokon rieši svoje zdravotné problémy. 
Nie sú výnimky, že opakovane trestané osoby pri predchádzajúcom prepustení na 
slobodu majú vystavenú zdravotnú dokumentáciu s tým, že sa majú prihlásiť u 
svojho lekára. Časť z nich sa u obvodného lekára neprihlási a sú opätovne prijímaní 
do väzenia s horším zdravotným stavom, ako ho po vykonaní trestu opúšťali. Ako 
príklad môžeme uviesť u veľkej časti väzňov absenciu starostlivosti o chrup. 

Veľmi zaujímavým problémom u týchto osôb je „cena vlastného zdravia“. Pri 
rozhovoroch s respondentmi bol tento problém takisto spomínaný. Pojem „ceny 
vlastného zdravia“ je veľmi komplikovane vnímaný a tento aspekt subjektívneho 
vyjadrenia problému by možno vyžadoval aj iný ako laický pohľad. Klientmi 
väzenských zariadení bývajú často osoby, ktoré sú od detstva vychovávané v 
neúplných rodinách, sú chovancami detských domovov, rôznych reedukačných 
zariadení a pod. Spôsobom starostlivosti a systematickým zabezpečovaním 
zdravotníckej starostlivosti inštitucionálnym spôsobom dochádza k návyku na 
pasívnu starostlivosť o svoju osobu a teda aj o svoje zdravie. Vždy je niekto iný, kto 
zariadi vyšetrenia, prehliadky, ktoré sú nevyhnutné aj z hľadiska zabezpečenia 
kolektívnej hygieny, ktorá je potrebná pri spoločnom ubytovaní väčšieho množstva 
osôb. Táto pasivita sa vekom stupňuje do takej miery, že starostlivosť o zdravie sa 
začína postupne prijímať jedincom ako samozrejmosť. Domnievame sa, že 
postupom času sa problém osobného zdravia vytráca z pozornosti jednotlivca, 
jedinec prestáva vnímať zdravie ako „záujem jeho osoby“, vníma ho ako „problém 
inštitúcie“. Z toho dôvodu sme pri rozhovoroch cítili podvedomú ľahostajnosť, s 
ktorou sa respondenti niekedy o svojom zdraví vyjadrovali. Z istého hľadiska je to aj 
pochopiteľné, nakoľko budúci klient nemusí po oznámení a diagnostikovaní svojich 
problémov vyvíjať žiadnu snahu (sanitka, doprava na ošetrenie, vybavovanie 
nevyhnutných formalít na prijatie do nemocnice a pod.) a námahu, nakoľko tieto 
úkony zabezpečuje personál ústavov. Výraznejší rozdiel v odpovediach 
respondentov sme zaregistrovali u vekovo staršej klientely, ktorá úzkostnejšie 
reagovala na zmeny, prípadne na zdravotné potiaže súvisiace s pokročilejším 
fyzickým vekom. 
Ďalším problémom, ktorý je veľmi dôležitý, a to hlavne v podmienkach väzenia, je 

povinnosť poskytnutia lekárskej starostlivosti. V podmienkach obmedzenia osobnej 
slobody je viac ako neprijateľné, aby uväznená osoba zomrela počas pobytu vo 
väzení z dôvodu zanedbania lekárskej starostlivosti. Tieto skutočnosti klienti 
poznajú, a preto sú často iba pasívnymi príjemcami zdravotníckej starostlivosti. 
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Samozrejme, že musíme spomenúť aj opačný prístup, kedy klient neustále 
požaduje nové vyšetrenia, ktoré s jeho chorobou aj nesúvisia, prípadne požaduje 
komplexné vyšetrenia svojho zdravotného stavu a často aj opakovane. Veľmi často 
sú s takýmto správaním spojené aj problémy v správaní, ktoré je potrebné riešiť 
razantnejším spôsobom, a kedy je potrebné využiť aj niektorú z možností 
disciplinárneho trestania klienta. 

Okrem iného, za opakovanými žiadosťami o vyšetrenia je skrytá snaha získavať 
rôzne druhy liekov, hlavne tých, ktoré sú výhodným obchodným artiklom v rámci 
väzenskej subkultúry, a ktoré nie sú aktuálne ordinované. Často popisujú rôzne 
bolesti vo všetkých častiach tela po pracovnej dobe. V tej dobe nie je prítomné také 
veľké množstvo personálu, hlavne lekárov. Väčšina z nich predpokladá, že ich 
požiadavka bude akceptovaná. V prípade neuspokojenia požiadavky sa agresivita 
klienta často stupňuje. Niekedy sa ju podarí utlmiť vhodnou komunikáciou, sú však 
aj prípady, kedy dochádza k poškodzovaniu zariadenia cely. Závisí to predovšetkým 
od pohotovosti a kreativity personálu, ktorý práve vykonáva službu. 

Problém vzťahu ochorenia klienta a prostredia nás zaujímal preto, že uväznené 
osoby majú často tendencie pripisovať časť problémov, s ktorými sa stretnú v živote, 
samotnému väzeniu. Niekedy je k tomu potrebné i viac rozhovorov, aby si uvedomili, 
že väzenie nie je príčina, ale následok ich predchádzajúceho rizikového spôsobu 
života. Často majú pocit krivdy z toho, že sú po prepustení z väzenia nezamestnaní, 
nemajú žiadny majetok, nemajú potrebné vzdelanie, nemajú rodiny, prípadne rodina 
sa o nich nezaujíma a pod. Časť z nich odmieta prijať vlastnú zodpovednosť za 
svoju situáciu, je výhodnejšie pre vlastné ospravedlnenie tvrdiť, že vinné sú iné 
osoby, štát, väzenie a pod. Aj keď existoval predpoklad, že respondenti budú viac 
inklinovať k týmto názorom, boli sme prekvapení odpoveďami. Mohol to spôsobiť 
osobný kontakt s respondentom, prípadne otázka, ktorú vôbec neočakával. Je 
možné, že anonymné písomné odpovede by viac smerovali k prostrediu väzenia ako 
k vine vlastnej osoby. 

Z odpovedí respondentov dosť jasne vyplýva, že problém zdravia nemá až takú 
vysokú prioritu, ako by sme očakávali. Svoje zdravie v rozhovoroch považovali skôr 
za samozrejmosť. Okrem toho treba brať do úvahy prirodzené potreby jedinca, 
pokiaľ nepociťuje zdravotné komplikácie, nemyslí na ochorenie. Treba zdôrazniť, že 
náš prieskum neporovnávame so žiadnym podobným prieskumom u inej vzorky 
klientov a nemáme ani kontrolnú skupinu. 

Okrem uvedeného nás zaujímalo aj prežívanie ochorenia v prostredí ústavu na 
výkon trestu. Počas choroby a v procese uzdravovania nie je totiž možné vylúčiť 
vplyv iatrogénnych a nozokomiálnych faktorov, ktoré zvyčajne negatívne pôsobia na 
proces uzdravovania klientov. Sme presvedčení, že v prostredí ošetrovne ústavu a 
nielen tej, pôsobia tie, ktoré sa zvyčajne uvádzajú v lekárskych učebniciach a tieto 
sú znásobené špecifickými, s ktorými sa klient stretáva iba v tomto prostredí. 

Upozorniť chceme hlavne na špecifický iatrogénny faktor, vzťah klienta a lekára. 
Postavenie lekára v prostredí zdravotníckeho zariadenia ústavu je viac špecifické 
ako v civilnej nemocnici. Okrem toho, že je nositeľom a vykonávateľom lekárskej 
starostlivosti, je nevyhnutnou súčasťou personálu, ktorý je vojensky organizovaný a 
je v systéme väzenstva klientovi aj nadriadený. V praxi to znamená, že je nositeľom 
disciplinárneho trestu, ako aj disciplinárnej odmeny. V prípade nevyhnutnosti je 
oprávnený zakročiť v zmysle zákona voči nedisciplinovanému klientovi aj 
donucovacími prostriedkami. Je teda súčasťou mocenského aparátu, ktorý je 
povinný v prípade nevyhnutnosti použiť na zabezpečenie poriadku v priestoroch 
zdravotníckeho zariadenia ústavu aj vlastnú fyzickú silu. To stavia lekára do 
špecifického postavenia, kedy pacienti o tejto jeho povinnosti vedia, no zatiaľ 
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nepoznáme z vlastnej praxe prípad, kedy by musel lekár takto zasahovať. Služba 
personálu je zabezpečená tak, aby sa lekár do tejto, pre neho veľmi nepríjemnej 
situácie nedostal. Čiže v tejto oblasti môžeme hovoriť o probléme vzťahu lekára a 
klienta, no z rozhovorov nám nevyplynulo, že by niektorí z respondentov mal obavy 
z takéhoto konania lekára. Je pravdou, že počas rozhovoru sme takto formulovanú 
otázku ani nepoložili. V prostredí zdravotníckeho zariadenia ústavu môžeme 
zákonom stanovenú nadriadenosť ku klientovi považovať za špecifický 
iatrogenizujúci činiteľ, s ktorým sa v civilných zariadeniach klienti nestretávajú. 

S rovnakým problémom sa stretávame aj u ostatného zdravotníckeho personálu. 
Jeho úloha je jednoduchšia, nakoľko sa nezaoberá diagnostikou a zložitejšia je v 
tom, že je častejšie v bezprostrednom kontakte s klientom. Tým je aj podstatne 
častejšie vystavený jeho agresívnym verbálnym útokom a niekedy aj dehonestácii 
odborných vedomostí. Sme toho názoru, že s takýmto postojom klientov sa môže 
zdravotnícky personál stretnúť aj v civilných nemocniciach, no nie v podobe, ktorá 
by aj hrubo urážala. V podmienkach zdravotníckeho zariadenia ústavu to takisto nie 
je bežný postoj klienta k personálu, ale jeho výskyt je dosť častý. Nezriedka 
dochádza k situáciám, kedy práve stredný zdravotnícky personál je nositeľom 
žiadostí o disciplinárne potrestania klientov, čo samozrejme narúša ich vzájomný 
vzťah a vyvoláva antipatie. Z hľadiska zabezpečenia služby sú aj takéto povinnosti 
zdravotníckeho personálu nevyhnutnosťou. Tu môže mať práve iatrogenizácia 
klienta svoj pôvod, kedy o správnosti odborného výroku personálu iba z tohoto 
dôvodu klient pochybuje, to i napriek jeho správnosti. 
 
Vek          
          
        tab.č.1 

Vek po čet % 

20 - 30 rokov 41 24,7 

31 - 40 rokov 95 57,2 

41 - 50 rokov 30 18,1 

Spolu 166 100,0 

 
 
 
 
Rodinný stav          
          
        tab.č.2 

Stav po čet % 

slobodný 80 48,2 

ženatý 58 34,9 

vdovec 5 3,0 

druh 23 13,9 

Spolu 166 100,0 
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Výkon trestu         
          
        tab.č.3 

Výkon trestu po čet % 

  2 -   5 krát 111 66,9 

  6 - 10 krát 51 30,7 

10 krát a viac 4 2,4 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
Prišli ste do väzenia s ochorením, ktoré je potrebn é liečiť aj po čas pobytu vo 
väzení?          
        tab.č.4 

Ochorenie po čet % 

áno 30 18,0 

nie 60 36,1 

neviem 76 45,8 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
Obávali ste sa po čas pobytu vo väzení nejakého ochorenia?  
        tab. č. 5 

Obávali ste sa po čet % 

áno, nako ľko som mal zdravotné komplikácie aj pred pobytom 
vo väzení 59 35,5 

áno, mal som obavu, že môžem ochorie ť, aj keď som do výkonu 
trestu nastupoval bez zdravotných potiaží 11 6,6 

nie, neobával som sa o svoje zdravie 21 12,6 

nemyslel som na to 75 45,3 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
Ak máte po čas sú časného výkonu trestu zdravotné problémy, 
ihneď vyh ľadávate lekárske ošetrenie?     
        tab. č. 6 

Vyhľadávate lekárske ošetrenie po čet % 

pokladám to za samozrejmé 115 69,2 
áno, nako ľko mám vo väzení vä čšie obavy o svoje zdravie ako 
zvyčajne 31 18,7 

lekára vyh ľadávam, až ke ď je to nevyhnutné 20 12,1 

Spolu 166 100,0 
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Spôsobil Vám zdravotné problémy samotný pobyt vo vä zení? 
 tab.č. 7 

Zdravotné problémy po čet % 

myslím si, že nie 71 42,7 

myslím si, že áno 19 11,5 

takto som nikdy neuvažoval, to nezávisí od pobytu v o väzení 63 37,9 

áno, mal som po čas pobytu vo väzení úraz 5 3,0 

áno, dostal som ochorenie od iného odsúdeného 8 4,9 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
 
Myslíte si, že je niekto zodpovedný za vaše ochoren ie po čas výkonu trestu?
         tab. č. 8 

Zodpovedný po čet % 

nie, je to náhoda, človek môže kedyko ľvek aj vážne ochorie ť 137 82,5 

zavinil som si to sám, mohol som sa o seba aj lepši e stara ť 26 15,6 

myslím si, že áno 3 1,9 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
Prežívate svoje ochorenie po čas pobytu vo väzení rovnako ako v civilnej 
podmienkach?  

      tab. č. 9 
Prežívate ochorenie po čet % 

myslím si, že mám podobné pocity ako mimo väzenia 31 18,7 

myslím si, že ma ošetria tak dobre, ako v civilnej ambulancii 63 37,9 
dúfam, že ma ošetria rovnako dobre, ale prostredie väzenia mi je 
nepríjemnejšie 39 23,5 

neviem posúdi ť, nako ľko som nebol pred uväzneným vážnejšie 
chorý 33 19,9 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
Ste ochotný aktívne spolupracova ť na svojom uzdravení?   
        tab. č. 10 

Spolupracova ť počet % 

áno, nako ľko mi na tom záleží 115 69,2 
nie je to môj problém, ke ď som vo väzení, je to povinnos ť 
zdravotného personálu 15  9,1 

neviem akým spôsobom, nikdy som nebol vážnejšie cho rý 36 21,7 

Spolu 166 100,0 
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Bola vám dostato čne vysvetlená podstata vášho sú časného ochorenia? 
        tab. č. 11 

Podstata ochorenia po čet % 

myslím si, že áno 121 72,8 
neviem to posúdi ť, nako ľko nie som v týchto problémoch až tak 
vzdelaný 36 21,7 

nie, myslím si, že po prepustení na slobodu sa dám ešte raz 
vyšetri ť 9 5,5 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
Máte pocit, že ste sa po čas ochorenia uzdravovali rovnako dobre, ako ke ď ste 
boli chorý mimo väzenia?       
        tab. č. 12 

Pocit uzdravovania po čet % 

áno, myslím si, že mi pobyt vo väzení to neovplyv ňuje 22 13,3 
nie, poci ťujem viac napätia medzi jednotlivými osobami na 
izbách, ako v civilných podmienkach 93 55,9 

rušivo na m ňa pôsobí uniformovaný personál a stály dozor 25 15,1 

neviem to porovna ť 26 15,6 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
Zaoberal sa vašimi zdravotnými problémami aj iný ak o zdravotnícky personál 
ústavu?        

tab. č. 13 

Iný personál po čet % 

áno, bez toho, aby som o to žiadal  6    3,6 

áno, na moju žiados ť (pedagóg, psychológ) 25 15,0 

áno, bez toho, že by som o to žiadal, ale odmietol som   5    3,0 

nie 130  78,4 

Spolu 166 100,0 
 
 
 
 
Chýba vám po čas zdravotných problémov nejaká rada od svojich blí zkych?
        tab. č. 14 

Rada od blízkych po čet % 

ani nie, ja o svojich problémoch zásadne s nikým ne hovorím 20 12,0 
áno, zvy čajne sme o ochoreniach členov rodiny otvorene 
hovorili, uk ľudňuje ma to 85 51,3 

nahradil som to rozhovorom s inou osobou 61 36,7 

Spolu 166 100,0 
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Chýba vám po čas ochorenia vä čší kontakt s rodinou? 
 tab. č. 15 

Kontakt s rodinou po čet % 

ani nie, zvykol som si na návštevy pod ľa ústavného poriadku 75 45,2 

áno, ale pod ľa zákona to nie je možné 53  31,9 

áno, ale príbuzní nemôžu tak často cestova ť na veľkú vzdialenos ť 18 10,8 

návštevy mi chodia ve ľmi zriedka   7   4,2 

nemá ma kto navštívi ť 13   7,9 

Spolu 166 100,0 

 
 
 
 
Máte po čas ochorenia vo väzení viac rušené súkromie ako nap r. v civilnej 
nemocnici?  
        tab. č. 16 

Obmedzenie súkromia po čet % 

neviem, ešte som v nemocnici neležal    25 15,
1 

myslím si, že viacej, nako ľko mi pravidelne prehliadajú aj súkromné 
veci 108 65,

0 

myslím si, že je to rovnaké   33 19,
9 

Spolu 166 100
,0 

 
 
 
Komplikuje vám ochorenie vo väzení vaše zaradenie d o práce po čas výkonu 
trestu?  
        tab. č. 17 

Zaradenie do práce po čet % 

komplikuje, pravdepodobne po ukon čení práceneschopnosti 
nebudem zaradený do práce, nahradili ma iným odsúde ným 26 15,7 

nekomplikuje, som dobrý pracovník a ur čite ma zaradia na to 
miesto, kde som bol pred ochorením a lie čbou 25 15,1 

nekomplikuje, do práce som nebol zaradený už pred 
práceneschopnos ťou 77 46,4 

nekomplikujem, som nekvalifikovaný, takže do práce som 
zaraďovaný iba ob časne 38 22,8 

Spolu 166 100,0 
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Predpokladáte, že po dlhšom pobyte v  ústavnej ošet rovni budete ma ť 
problém zaradi ť sa naspä ť do kolektívu v oddelení? 

 tab. č. 18 

Problém zaradenia do kolektívu po čet % 

áno, nako ľko sa po čas mojej neprítomnosti zna čne obmení 21 12,6 

nie, som na oddelení s dlhšími trestami, nebudem ma ť žiadny 
problém 21 12,6 

neviem 99 59,7 

takýmto problémom som sa nikdy nezaoberal 25 15,1 

Spolu 166 100,0 

 
Okrem iatrogenizačných faktorov majú v procese uzdravovania klienta význam aj 
nozokomiogénie (rušivé nemocničné faktory). Tieto faktory majú svoj význam aj v 
prostredí zdravotníckeho zariadenia ústavu na výkon trestu, nakoľko v týchto 
podmienkach majú svoj špecifický obsah. Možno ich pomenovať, majú vzťah aj k 
duševnému zdraviu nielen klientov, ale aj personálu ústavu. To preto, že duševné 
zdravie je stav, pri ktorom všetky duševné pochody prebiehajú optimálnym 
spôsobom, čo nemusí byť v podmienkach výkonu trestu až tak pravdivé. Už aj z 
toho dôvodu, že neprebiehajú optimálne ani v populácii mimo väzenských zariadení. 

V podmienkach ústavu na výkon trestu odňatia slobody vstupujú do priebehu 
ochorenia procesu uzdravovania aspekty, ktoré doslova vnucujú klientovi jeho 
základnú sociálnu rolu - rolu väzňa, ktorá je umocňovaná hlavne:  

 

a) uniformovaním personálu, rozdeleným na 
- personál zabezpečujúci zdravotnícku starostlivosť, 
- personál zabezpečujúci bezpečnosť a ochranu ústavu, 
- personál zabezpečujúci režimové a pedagogické aktivity, 
- personál servisu a služieb. 

 

Podľa charakteru úloh v systéme starostlivosti o klienta sa vyžaduje aj služobná 
ustrojenosť. Personál na úseku bezpečnosti a ochrany a režimových aktivít 
vykonáva službu v uniforme, personál ostatných úsekov vykonáva službu v civilnom 
odeve, uniforma okamžite zaraďuje členov personálu do kategórií, ktoré sú pre 
klientov jasne identifikovateľné. Vzbudzuje okamžitý rešpekt, nakoľko jasne definuje 
verejného činiteľa. Klienti vedia, že sú súčasťou personálu, ktorý patrí svojou 
náplňou činnosti k represívnejším zložkám personálu ústavov. Automaticky 
vyvolávajú u časti pacientov tenzie, ktoré sú skôr založené na skúsenosti z civilu. 

Uniforma príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže sa líšila v minulosti od 
uniformy príslušníkov Policajného zboru iba v detailoch, a preto aj zo slangového 
označovania uniformovaného personálu „policajt“, cítiť značnú dávku antipatie. 
Výraz „policajt“ je veľmi často u väzňov spojený s ukončením pobytu na slobode, čo 
v nich vyvoláva nepríjemné asociácie. V tejto súvislosti je uniformovaný príslušník 
ústavu klientom viac či menej vedome chápaný ako náhradný objekt vybitia si 
agresivity. Najčastejšie je používaný verbálny spôsob, fyzickú silu pritom 
nevynímajúc. Fyzický spôsob vybitia tenzie býva klientmi preferovaný iba v 
ojedinelých prípadoch. Sú aj takí klienti, ktorí sa vôbec netaja svojou nenávisťou 
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voči uniformovaným osobám a prejavujú ju pri každej príležitosti. Samozrejme, že v 
procese uzdravovania pôsobí agresivita priamo bizarne a neprispieva k pozitívnej 
klíme, ktorá je v ňom viac ako potrebná. 

Treba však zdôrazniť, že i napriek rôznym názorom na funkciu uniformovaného 
personálu, za dominantnú úlohu považujeme jeho regulatívnu funkciu v systéme 
starostlivosti o klienta. No vzhľadom na nebezpečnosť niektorých klientov bude i 
naďalej potrebný pri niektorých úkonoch vykonávaných s klientom. 

 
b) stratou súkromia znásobenej periodickými prehlia dkami izieb a osobných    
    vecí klientov 

Stratu súkromia chápeme viac v súvislostiach, ktoré majú vzťah k samotnému 
inštitútu obmedzenia slobody. Ochorenie a proces uzdravovania počas výkonu 
trestu ju iba znásobuje. Klient je vystavený nevyhnutným represívnym 
bezpečnostným opatreniam, ktoré sa v civilnom zdravotníckom zariadení, až na 
výnimky psychiatrických oddelení, zrejme nerealizujú. Stratu súkromia chápeme vo 
viacerých významoch a to hlavne: 
- v zmene alebo strate vlastných rituálov (spôsob vykonávania vlastnej hygieny), 
- v nutnosti komunikácie aj za nevyhovujúcich podmienok, 
- verbalizácie intímnych detailov za prítomnosti iných osôb, 
- strpenia represívnych opatrení súvisiacich s bezpečnosťou osôb a priestorov, 
- pocitu bezprostredného ohrozenia svojich záujmov osobou, ktorá sa neprimerane 

správa, 
- v strate pocitu súkromia aj vo svojich osobných veciach, ktoré sú takisto 

predmetom periodických osobných prehliadok. 
 
Už z uvedeného v predchádzajúcej časti vyplýva, že prostredie ošetrovne 
zdravotníckeho zariadenia ústavu sa zásadne odlišuje od prostredí civilných 
zariadení. Výrazným obmedzením klienta je uzamykanie na izby. Iný prístup k 
voľnému pohybu klienta v priestoroch ošetrovne bude i v blízkej budúcnosti asi 
rovnaký, nakoľko klient je zároveň aj väzeň s rôznym stupňom nebezpečnosti, ktorá 
sa ani počas choroby a uzdravovania nemôže podceňovať. 
 
c) nevhodnou komunikáciou medzi klientmi 
Ďalším z problémov koexistencie v prostredí ošetrovne je komunikácia. Jedinec 

nie je ochotný komunikovať za každých podmienok a okolností. Ak mu je 
komunikácia nepríjemná alebo práve chce byť sám, hľadá i počas pobytu v 
nemocnici miesto, ktoré mu zabezpečuje alebo nahradzuje stratené súkromie. 
Takýmto miestom môže byť lavička pri chodníku, terasa, miesto na chodbe a pod. 

Táto možnosť je v prostredí väzenskej ošetrovne značne obmedzená. Ak je klient 
na cele uzatvorený viac ako 20 hodín denne, je doslova nútený si vypočuť rôznu 
konverzáciu, ktorú môže prijímať s rôznymi emóciami. Je nútený znášať správanie 
sa ostatných klientov, ktoré nemusí byť prijateľné. Za týchto podmienok je i 
nezapojenie sa do rozhovoru komunikácia, ktorá môže byť za súhry nevhodných 
okolností impulzom pre neprimerané konanie spolubývajúcich. V rámci rozhovorov 
klienti poukazovali aj na tento aspekt choroby a uzdravovania.  

Riešiť problém komunikácie je v podstate nemožné, je závislá od individuálnych 
schopností jednotlivých klientov tlmiť alebo stupňovať jej emotivitu. Je závislá aj od 
sociálnej úrovne klientov, nakoľko sa v prostredí ošetrovne stretávajú klienti rôznej 
vzdelanostnej úrovne, rôzneho stupňa mentálnych schopností, stupňa 
nebezpečnosti a rôzneho stupňa individuálnych schopností manipulácie s okolím. 
Agresivita komunikácie, jej absencia alebo nekomunikácia býva často motívom 
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žiadostí o premiestnenie na inú izbu aj počas pobytu na ošetrovni. Ak si dokáže 
pacient svoju žiadosť o preloženie dostatočne zdôvodniť, je mu možné vyhovieť, 
podmienkou je však miesto na inej izbe, diagnóza a samozrejme kriminálna 
devastácia žiadateľa. Tieto tri podmienky sú rozhodujúce pri umiestňovaní klientov 
na jednotlivé izby a to platí nielen na ošetrovni, ale aj na jednotlivých oddieloch. V 
civilnej nemocnici kritériá kriminálnej narušenosti neexistujú, pripúšťame, že existujú 
iné, ale nezohľadňujú kritéria bezpečnosti ostatných klientov. 

Verbalizácia intímnych detailov za prítomnosti iných osôb je nepríjemná za 
každých okolností. Dovoľujeme si tvrdiť, že v civilnej nemocnici je okolie klienta 
chápavejšie a viac empatické. Klientela ústavov je zložená nielen z kriminálne, ale aj 
sociálne značne narušených jedincov. Z toho dôvodu sa stávajú niektorí menej 
zdatní z nich pri týchto situáciách terčom posmechu a urážok. Na druhej strane 
musíme oceniť aj klientov, ktorí boli schopní dlhodobej starostlivosti o iného 
vážnejšie chorého klienta. 
 
d) eskortovaním klienta do civilného zariadenia na odborné vyšetrenie 

Žiadny ústav na výkon trestu v rámci svojej pôsobnosti neposkytuje 
špecializované služby klientom, a preto je potrebné na niektoré vyšetrenia prevážať 
klientov do civilnej nemocnice alebo na iné špecializované pracoviská. 

Tieto prevozy sú vykonávané v sprievode uniformovaných príslušníkov, čo 
vyvoláva v prostredí civilných zariadení rozruch a pozornosť. Pre samotného klienta 
je to dosť nepríjemná okolnosť, nakoľko nie je vylúčené, že náhodne môže dojsť k 
stretnutiu s osobami, ktoré klienta poznajú. Časť z nich tento zážitok označovali ako 
nepríjemný, ale boli si vedomí toho, že takýto spôsob ošetrovania je nevyhnutný. 

Najviac rušivo pri tom na nich pôsobilo a zrejme aj pôsobí predvádzanie s putami 
na rukách, aj keď už v samotnej ambulancii im boli odložené. Z hľadiska 
bezpečnosti a zamedzenia možného úteku klienta je opatrenie prikladaním pút 
nevyhnutné a jeho nevykonanie by znamenalo pre eskortujúci personál hrubé 
porušenie základných povinností. 

Pri vyšetreniach mimo objekt zdravotníckeho zariadenia ústavu musí byť 
prítomný aj eskortujúci personál, ktorý musí byť s klientom v priamom vizuálnom 
kontakte. Túto skutočnosť respondenti považovali za nepríjemnú, nakoľko 
vyšetrenie za týchto okolností stráca dôverný charakter. K týmto okolnostiam 
odborných vyšetrení nezaujímali osobitne negatívne stanovisko. 
 
e) absenciou bezprostrednej podpory najbližšou rodi nou 

Problém rodiny a vzájomných kontaktov s ňou by potreboval širší priestor. 
Respondenti sa vyjadrovali k tomuto problému, z odpovedí bolo cítiť, že vzájomné 
vzťahy s príslušníkmi vlastnej rodiny sú často veľmi slabé. Veľká časť klientov 
väzenských zariadení má iba vlastných rodičov, ktorí často už nie sú schopní 
vzhľadom k veku, postaveniu a z rôznych iných príčin pozitívne ovplyvňovať 
správanie sa svojich už dospelých detí. Nie sú ani výnimky, kedy vlastná rodina 
výrazne ovplyvnila kriminálnu kariéru svojho člena. Z vlastnej praxe môžeme 
povedať, že v prípade osôb, ktoré bývajú veľmi často v kontakte s trestným právom, 
sme úlohu stabilizačného faktora rodiny v správaní precenili. 

Ostatní členovia rodiny majú skôr negatívny postoj ku svojmu príbuznému, pobyt 
člena rodiny vo väzení ich skôr finančne a spoločensky zaťažuje. Vzájomné rodinné 
vzťahy bývajú už počas opakovaného obmedzenia osobnej slobody nahradzované 
až príliš často menej kvalitnými osobnými vzťahmi s inými osobami, často z 
kriminálnej subkultúry. Samotní respondenti v prípade ochorenia a pobyte na 
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ošetrovni ústavu nepočítali s príliš veľkou podporou vlastných príbuzných, nakoľko 
ich kontakty boli už pred ochorením slabé. 
 
4. Namiesto záveru 
 

  Základným zmyslom života, príkazom prírody, je prežiť a zachovať rod. Na túto 
úlohu stačia aj inštinkty. Živá hmota, vyvíjajúca sa k psychickej činnosti a vedomiu, 
si veľmi zavčasu v rámci svojej diferenciácie začína klásť otázku „ako žiť?“. Tu už 
nejde len o samotné prežitie, ale aj  o najhodnotnejšie naplnenie vymedzeného 
pozemského času. Tu už nestačia inštinkty, je treba zapojiť myslenie, plánovanie, 
prehodnocovanie, tvorivosť a rozhodnosť. Aký život je vlastne život človeka na 
dnešnom stupni jeho vývinu? V histórii i v súčasností vidíme jednotlivcov, ktorí žijú 
iba preto, aby uchránili svoju existenciu, či už v dôsledku ťažkých podmienok alebo 
vlastnej pasivity a iných, ktorí zasvätili svoj čas niečomu mimo seba, čím umocnili aj 
vlastnú osobnosť. Zdravý človek má dosť energie aj pre druhých, chorý jej nemá 
dosť ani pre seba. 

To, čo z nás robí ľudí v tom najexpresívnejšom význame slova, je prekro čenie 
našej biologickej podstaty smerom k duševnému život u, vedomejšiemu, 
tvorivejšiemu a tým aj zaujímavejšiemu a zodpovednejšiemu na rozdiel od 
živorenia  spojeného s jednoduchou údržbou základných potrieb, prispôsobeniu sa 
okolnostiam, nedostatkom odvahy viesť dialóg so samým sebou a inými, neochotou 
alebo neschopnosťou tvoriť. V týchto súvislostiach sa objavuje termín duševné 
zdravie . Neprítomnosť fyzickej choroby ho ešte nezabezpečuje. Užšie a špecifické 
vymedzenie duševného zdravia nájdeme v medicíne, kde okrem iného znamená aj 
neprítomnosť duševnej choroby. 

ŠVEC (1982) uvádza, že „...zdravie je pre človeka čímsi prirodzeným ...“. Telo 
pokladá zdravie za práve také samozrejmé, ako jeho pľúca dýchajú vzduch, mlčky 
žije a narastá vo všeobecnom životnom pocite. Choroba však náhle vniká dovnútra 
ako cudzie teleso, prepadá vyľakanú dušu a prebúdza v nej množstvo otázok. Teda 
zdravie patrí človeku od prírody, neprejavuje sa ničím a nechce byť akokoľvek 
proklomavané. 

Oficiálna definícia zdravia vypracovaná odborníkmi WHO hovorí, že „...zdravie je 
stav plného telesného, duševného a sociálneho blaha  a nie iba neprítomnos ť 
choroby a invalidity ...“. 

Aj keď táto definícia zahrňuje objektívne znaky, neprítomnosť choroby, či 
invalidity, predsa len neúmerne vyzdvihuje pocit blaha, ktorý často nezodpovedá 
objektívnej skutočnosti, pretože aj úplne zdraví ľudia môžu mať pocit ťažkej choroby 
a naopak. 

Sme toho názoru, že definícia WHO nevystihuje dynamiku vzťahu medzi 
organizmom a prostredím. Preto pokladáme za presnejšiu charakteristiku 
vychádzajúcu z DRBALOVEJ (1970) definície zdravia, kde sa konštatuje, že 
„...zdravie je objektívny subjektívne vnímaný stav orga nizmu, charakterizovaný 
dynamickou rovnováhou medzi organizmom a prostredím  a schopnos ťou 
aktívnej adaptácie na jej zmeny ...“. 

To, či je človek zdravý alebo nie, závisí nielen od toho ako sa cíti, ale existuje 
veľa znakov, ktoré možno objektívne určiť a vyhodnotiť. Zdravý človek je schopný 
aktívne reagovať na zmeny prostredia a pritom neohroziť stabilitu svojho vnútorného 
prostredia. 

Choroba je vlastne opak zdravia a ak by sme uvažovali v medziach Drbalovej 
definície zdravia, tak potom choroba by bola „...narušením objektívneho, 
subjektívne vnímaného stavu organizmu, charakterizo vaným poruchou 
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rovnováhy medzi organizmom a prostredím, s porušeno u schopnos ťou 
adaptácie na jeho zmeny ...“. Rovnako sa môžeme domnievať, že prechod medzi 
zdravím a chorobou nemusí byť výrazný, ale choroba zásadne ovplyvňuje 
organizmus, i keď často napáda iba jeho určitú časť. 
 
Námetom tohoto seminára je duševné zdravie obvinených a odsúdených osôb a 
samozrejme aj personálu ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. 
Hoci bol predmetom nášho príspevku pohľad na zdravie a chorobu samotných 
odsúdených osôb, nemôže opomenúť fakt, že sme zozbierali názor malej skupiny 
odsúdených, ktorí sa vyjadrili okrem iného aj k otázkam, ktoré úzko súvisia s ich 
existenciou v prostredí ústavov. 

Svojím spôsobom vyjadrili aj svoje postoje k personálu a personálu k nim, pričom 
vypovedali aj o prostredí, v ktorom buď dokážu ži ť alebo iba živoria . Praktický a 
filozofický vývoj väzenských systémov však v priebehu storočí dokázal, že ak by 
sme v tomto prostredí pripustili živorenie, vrátili by sme sa do minulosti o niekoľko 
storočí a negovali by sme tak prácu jeho pokrokových predstaviteľov. 

Vývoj spoločnosti dosiahol stupeň, kedy chápeme osobu vo výkone trestu ako 
produkt spoločnosti, ktorá nedokázala žiť v súlade s jej uznávanými normami. 
Napriek tomu je povinná poskytnúť jej za každých okolností dôstojné prežitie života i 
v podmienkach obmedzenia osobnej slobody. Sme toho názoru, že účastníkov 
seminára a predpokladáme, že aj každého člena personálu o tomto fakte nemusíme 
presviedčať, presviedčať treba verejnosť, pretože tá v dobe menej citlivej k 
problémom ekonomických a sociálnych istôt reaguje nestabilne aj z dôvodu často 
selektívnej ponuky informácií o väzenstve. 

V poslednej dobe sme zvyknutí uvádzať fakty o špecifickom prostredí väzení skôr 
z pohľadu samotných klientov väzenských zariadení, z ktorých môžeme spomenúť 
aspoň niektoré: 
- komplikuje výkon niektorých občianskych práv (napr. majetkovo - právne), 
- vyvoláva problémy v oblasti pracovného zaradenia odsúdených (nedostatok 

pracovných príležitostí), 
- vyvoláva problémy vo voľno - časových aktivitách (vo väčšine prípadov nie je 

možná realizácia záujmov klientov), 
- vyvoláva problémy pobytom klienta v kolektíve väzňov (vznik rôznych 

neformálnych skupín v rámci kolektívu, rôznorodosť ich záujmov, problém 
organizovaného zločinu), 

- vyvoláva zlú perspektívu budúcnosti po ukončení pobytu vo väzení (napr. strata 
zamestnania), 

- spôsobuje problémy v rodinných vzťahoch (časté návrhy rozvodov zo strany 
partnera, opustenie rodiny, strata citových väzieb a pod.), 

- prerušenie iných vyhovujúcich medziosobných vzťahov (napr. homosexuálny 
partner), 

- a samozrejme problémy vyvolané zmenami zdravotného stavu (napr. pri 
výnimočnom treste odňatia slobody aj hrozba úmrtia vo väzení, chronicita 
ochorenia a pod.). 

 
Môžeme otvorene povedať, že zatiaľ sme sa ani my nepokúšali menovať faktory, 

ktoré sú špecifické vo vzťahu k personálu, no upozorňujeme na práce českých 
výskumných pracovníkov, ktorí v polovici 70-tych rokov 20. storočia hľadali 
odpovede na otázky efektivity práce personálu, ich činnosti v prostredí väzenia a 
hľadali súvislosti s ich spôsobom života mimo múrov väzenských zariadení. 

Dovoľujeme si preto tvrdiť, že duševné zdravie tak, ako je námetom seminára si 
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zasluhuje pozornosť vo svojej podstate. Prostredie väzenia je živý organizmus, 
duševné zdravie je médium, ktoré prúdi a pohybuje sa v jeho priestoroch tak ako 
vzduch, ovplyvňuje ho niekoľko faktorov, ktoré považujeme za potrebné zdôrazniť a 
definovať. Nazdávame sa, že duševné zdravie je funkciou: 
 
KV  - kvality riadenia 
VKP  - vzdelanosti a kreatívnosti personálu ústavu 
KP  - kultúry priestorov a možnosti ich využitia 
ZNO  - zloženia a nebezpečnosti odsúdených 
VKPO  - vzájomnej komunikácii personálu a odsúdených 
PV  - postojov verejnosti 

    DZ = f (KV, VKP, KP, ZNO, VKPO, PV) 
 
Predpokladáme, že snahou vymedziť pojem duševného zdravia nevstúpime do 
histórie, no sme toho názoru, že odsúdenie člena spoločnosti na pobyt vo väzení, 
jeho pobyt v tomto prostredí a faktory, ktoré limitujú jeho možnosti, schopnosti 
personálu komunikovať s týmto jedincom a hlavne postoje verejnosti, ktoré sú od 
situácie k situácii značne ambivalentné, sú rozhodujúce nielen vo vzťahu k väznenej 
osobe, ale aj k personálu. Pretože hlavne personál je rozhodujúcim článkom , od 
ktorého závisí kvalita interpersonálnych vzťahov vo väzenskom zariadení. A to 
osobitne v dobe, kedy i napriek rozporuplným postojom verejnosti voči väzenstvu, je 
jednou z priorít väzenstva partnerský postoj vo či uväznenej osobe , pretože ak 
nič iné, tak sa s ňou uvažuje skoro vždy ako o jedincovi, ktorého chce samotná 
spoločnosť vrátiť naspäť. Okrem iného je záujem, vrátiť ju duševne zdravú, ale to je 
už myšlienka pre diskusiu. K tomu musí v prvom rade prispieť duševne zdravý 
personál. 

Existujú rôzne názory o tom, čo prispieva k duševnému zdraviu, a preto nám na 
záver príspevku dovoľte uviesť patetickú pasáž. Čo teda prispieva k duševnému 
zdraviu? 
- milovanie iného človeka skutočnou, nepredstieranou láskou, 
- vytváranie pozitívnej atmosféry nielen v rodine, ale aj v zamestnaní, 
- schopnosť získavať si priateľov a schopnosť si ich udržať dlhšie časové obdobie, 

prípadne na celý život, 
- tvorivo využívať voľný čas, 
- vytvoriť a udržať so zdravý životný štýl, vhodne striedať činnosť a odpočinok, 

striedať spôsoby stravovania, využívať pozitívne a negatívne stránky samoty 
a kontraktu so spoločnosťou ľudí, 

- primerane denne fyzicky pracovať alebo cvičiť, 
- reálne posudzovať okolnosti veľkých a drobných životných úspechov a prehier, 
- byť primerane pozitívne naladený, 
- hľadať v udalostiach a v ľuďoch vždy niečo pekné a zaujímavé, 
- priznať, že v živote nás môže premáhať aj clivota a pocity neúspechu, hľadať však 

spôsob prekonania. 

Môže mať člen personálu ústavu napr. odsúdeného za priateľa? Je to vôbec 
možné? 
 

Literatúra u autorov. 
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Psychiatrická starostlivos ť o odsúdených na 
výnimo čný a doživotný trest od ňatia slobody 
v porovnaní so starostlivos ťou o ostatnú väzenskú  
populáciu III. NVS 
 
MUDr. Daniela Janáková  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby 
Ilava, Slovenská republika 
 
 
Resumé  
 

Jedným zo základných prejavov narušenej osobnosti je okrem odlišného prístupu k sebe 
a okoliu, kvalite a kvantite emočných reakcií, impulzov, tiež spôsob správania sa k ostatným. 
Ide o pohľad autorky, ktorá  prezentuje prehľad poskytovania psychiatrickej starostlivosti, 
pričom  upozorňuje na to, že je pomerne výrazný rozdiel v zastúpení diagnostikovaných 
porúch osobnosti v sledovaných skupinách odsúdených. Kým sa u odsúdených 
s výnimočným a doživotným trestom vyskytla v necelej štvrtine prípadov popri poruche 
osobnosti aj porucha správania, v ostatnej väzenskej populácii  bolo ich vo viac ako u 50 
percent. Na základe aktuálneho stavu bola ordinovaná psychofarmakoterapia u odsúdených 
s výnimočným a doživotným trestom v 100 percent prípadov, u ostatnej väzenskej populácii 
bola ordinovaná v 52 percentách, v 42 percentách prípadov bola k riešeniu stavu indikovaná 
iná ako medikamentózna intervencia. Autorka si kladie otázku, prečo to tak je. 
 
Summary 
 

One of the basic manifestations of the disturbed personality, apart from different approach to 
oneself and environment,  quality and quantity of emotional reactions, impulses, is also form 
of behavior to other people. It is the view of the author, who presents summary of the 
provision of the psychiatric care. She points out relatively considerable difference in the 
representation of t diagnosed personality disorders in the monitored groups of prisoners. 
While one quarter of prisoners with lifetime imprisonment sentence and long-term sentence 
were, apart from personality disorder, diagnosed also with behavior disorder, within the rest of 
the prison population it was more than 50%. On the basis of the actual state the psycho-
pharmacotherapy was prescribed to prisoners with lifetime imprisonment sentence and long-
term sentence in 100% cases and among the rest of prison population in 52% , and in 42% of 
cases other then medical intervention  was applied as well. The author asks question why it  
so. 
 
Len nezainteresovaný laik by sa domnieval, že presné dodržiavanie pravidiel 
zaobchádzania s odsúdenými prinesie plody v zmysle pokojného životného 
i pracovného prostredia.  

Výkon trestu odňatia slobody z pohľadu psychiatra spĺňa pre väznenú osobu 
kritériá zväčša prolongovanej stresovej situácie. Zo stres – faktorov spomeniem 
napríklad: stratu osobnej slobody, režimový a inštitucionálny vplyv, nedobrovoľný 
pobyt v kolektíve ďalších odsúdených (zväčša psychopatických osobností), 
vynútenú sexuálnu abstinenciu a mnohé ďalšie. 

Zo štatistických údajov rôznych autorov vyplýva, že výskyt porúch osobnosti vo 
väzenskej populácii činí 60%, dokonca podľa Nemca (1993) až 75%. Jedna 
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z najstarších definícií poruchy osobnosti- psychopatie je Schneiderova definícia 
(1923). Určuje psychopatické osobnosti ako také abnormné osobnosti, ktoré svojou 
abnormitou trpia, alebo ktorých abnormitou trpí spoločnosť, pričom ten istý 
psychopat môže byť element trpiaci i rušivý. 

Psychiatria pozná mnoho ďalších definícií psychopatie, všetky však napokon 
vyúsťujú do záveru, že jedným zo základných prejavov porušenej osobnosti je 
okrem odlišného prístupu k sebe a okoliu, kvalite a kvantite emočných reakcií, 
impulzov, tiež spôsob správania sa k ostatným. 
Čo teda činiť, aby sa trpenie – či utrpenie na strane väznených, ale i na strane 

okolitej spoločnosti, ku ktorej nerozlučne patria i príslušníci zboru, stalo únosným 
a menej bolestivým. Zámerne uvádzam termín únosnosť, pretože o eliminácii 
utrpenia vo väzení sa zrejme dnes a ani v budúcnosti hovoriť nedá. 

Z celého okruhu duševných porúch som cielene uviedla časť porúch osobnosti, 
ktoré sú ťažiskovým problémom porúch správania väzenskej klientely.  

Lekár psychiater má vo väzenskom prostredí svoje dôležité poslanie. Jeho 
úlohou je diagnosticky určiť duševnú poruchu a zvoliť čo najoptimálnejšiu terapiu, 
ktorou nemusí byť vždy psychofarmakoterapia. Je veľkou výhodou, keď je 
psychiater kmeňovým pracovníkom ústavu, ktorý dôverne pozná prostredie 
a problematiku a na báze odbornej intervencie môže ovplyvniť dianie. 

Za mrežami ilavského hradu si odpykávajú nepodmienečný trest odňatia slobody 
odsúdení za najzávažnejšie delikty.  

Dovoľte mi, aby som vás bližšie zoznámila s niektorými, možno zaujímavými 
údajmi (i keď číselnými), ktoré sa bezprostredne dotýkajú poskytovania 
psychiatrickej starostlivosti odsúdeným osobám v ÚVTOS a ÚVV Ilava. Tieto osoby 
možno z jedného pohľadu rozdeliť na: 
1) odsúdených na výnimočný, prípadne doživotný trest odňatia slobody 
2) bežnú väzenskú populáciu III. NVS 
 
Prvá skupina tvorí z celej ilavskej väzenskej klientely cca 14%. Úvodom musím 
poznamenať, že preeskortovaním odsúdených III. NVS z Ružomberka do Ilavy 
v apríli 2003 došlo v Ilave k podstatnému zhoršeniu väzenskej klímy a k nárastu 
počtu psychiatrických intervencií; absolútny počet prvovyšetrení stúpol napríklad 
v poslednom štvrťroku 2003 oproti prvému štvrťroku 2003 o cca 200%. 
Z priemerného mesačného počtu psychiatrických intervencií bolo týchto v roku 2003 
- 15,92 a v roku 2004 už 27,30. Nárast je teda jednoznačný. 
 
Psychiatrické intervencie 
 

Následne mi dovoľte v rámci štatistického prehľadu porovnať poskytovanie 
ambulantnej psychiatrickej starostlivosti  
a) odsúdeným na výnimočný, prípadne doživotný trest odňatia slobody 
b) bežnej väzenskej populácii III. NVS v ÚVTOS a ÚVV Ilava z obdobie roka 2003 

ako posledného uceleného ročného obdobia. 
 
Z celkového počtu psychiatrických vyšetrení v roku 2003 vyplýva, že ambulantná 
psychiatrická starostlivosť bola poskytnutá 38,2% väzenskej klientely. Uvedené 
percento však zahŕňa tiež kontrolné vyšetrenia, preto z dôvodu objektivity budem 
následne prezentovať údaje o psychiatrických prvovyšetreniach jednotlivých osôb 
v roku 2003. 

Zo skupiny odsúdených s výnimo čným, prípadne doživotným trestom  bola 
psychiatrická intervencia poskytnutá 11,4% osôb. 
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Ostatná väzenská populácia  vyžadovala psychiatrickú starostlivosť v rozsahu 
21,8% 

Z porovnania týchto dvoch percentuálnych ukazovateľov vyplýva, že odsúdení 
s výnimo čným a doživotným trestom  potrebovali psychiatra v menšej miere.   
 

Priemerný vek 
Priemerný fyzický vek vyšetrených 

- s výnimočným trestom : 33 rokov 
- s doživotným trestom   : 50 rokov 
- ostatní   : 37 rokov 
 

Dg. závery  
Z pohľadu stanovených diagnostických záverov boli dôvodom k vyšetreniu 

a) odsúdených s výnimočným a doživotným trestom v: 
50% akútne a prechodné psychotické poruchy 
27% reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy 
23% poruchy osobnosti a správania 
 
b) odsúdených z radov bežnej väzenskej populácie III. NVS: 
55,5% poruchy osobnosti a správania 
29,2% neurotické poruchy 
11,1% akútne a prechodné psychotické poruchy 
  3,5% recidivujúce depresívne poruchy 
  0,7% ostatné 
 
Dovolím si vás upozorniť na pomerne výrazný rozdiel v zastúpení 
diagnostifikovaných porúch osobnosti v oboch skupinách odsúdených; kým sa 
u odsúdených s výnimočným a doživotným trestom vyskytli v necelej štvrtine 
prípadov, ostatná väzenská populácia popri poruche osobnosti vykazovala poruchu 
správania vo viac ako 50-tich percentách. 

Za pozornosť stojí tiež výrazný rozdiel vo výskyte akútnych a prechodných 
psychotických porúch u oboch skupín väzňov. 
 

Terapia 
 

Na základe aktuálneho stavu bola ordinovaná psychofarmakoterapia u odsúdených 
s výnimočným a doživotným trestom v 100% prípadov, z toho v 50% boli aplikované 
depotné neuroleptické preparáty. 

U ostatnej populácie boli medikamenty ordinované 52% pacientov, v 48% 
prípadov bola k riešeniu stavu indikovaná iná ako medikamentózna intervencia. 

Tento údaj je jedným zo signálov k potrebe riešenia problémov väzenskej klímy. 
Na okraj dodávam, že ani najcitlivejší prístup príslušníka v izbách s veľkým počtom 
sociálne maladaptívnych odsúdených III. NVS problém častokrát nevyrieši. 
 

Psychiatrická hospitalizácia 
 

Psychický stav si vyžiadal psychiatrickú hospitalizáciu u odsúdených s výnimočným 
trestom v 1,2% z dôvodu reakcie na ťažký stres a adaptačných porúch. Psychotické 
poruchy v stálej ambulantnej starostlivosti a pri psychofarmakoterapii vykazovali 
optimálnu remisiu, nevyžadovali hospitalizáciu. 

Z ostatných odsúdených bolo psychiatricky hospitalizovaných 1,3% zväčša pre 
recidivujúcu depresívnu poruchu. 
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Tentamen suicídii 
 

Samovraždy ani suicidálne pokusy neboli v roku 2003 ilavskými odsúdenými 
realizované.  

Doplním, že v prvej polovici 2004 bol v jednom prípade u odsúdeného III. NVS 
diagnostifikovaný tentamen suicídii formou rezného poranenia. Pacienta sa podarilo 
zachrániť, v súčasnosti je jeho psychický i somatický stav optimálne stabilizovaný. 
 

Ochranné lie čby, drogovo závislí 
 

Popri výnimočnom a doživotnom treste súd nariadil ochranné liečenie 14,3% týchto 
odsúdených; 
v 88% ochrannú protialkoholickú a protitoxikomanickú liečbu,  
v   6% ochrannú psychiatrickú, 
v   6% ochrannú sexuologickú liečbu 
11,4% bežnej väzenskej populácie má nariadené niektoré z ochranných liečení,   
z toho: 
70,0% liečba drogových závislostí 
18,6% psychiatrická liečba 
11,4% sexuologická liečba 
 
Podľa údajov v sprievodných zdravotných záznamoch je z celej ilavskej väzenskej 
populácie drogovo závislých 13,2% odsúdených. 

Pomerne vysoké percento abuzérov znamená zvýšené riziko vzniku konfliktných 
situácií, zvýšený nátlak abuzérov na zdravotníkov za účelom získania najmä 
analgetík a psychofarmák ako náhrady za svoju drogu. 
 

Záver 
 

Z uvedených štatistických údajov, ale tiež z viacročnej praxe väzenského psychiatra 
vyplýva, že skupina odsúdených na výnimočný a doživotný trest odňatia slobody 
vyžadovala v porovnaní s ostatnou ilavskou väzenskou klientelou podstatne menej 
psychiatrických intervencií. Zrejme si kladieme otázku: Prečo? 

Sú snáď odsúdení na výnimočný a doživotný trest iné, kvalitne a vyvážene 
štruktúrované osobnosti? Majú snáď vyšší prah frustračnej tolerancie, nižšiu 
pohotovosť správať sa sociálne maladaptívne?  

Teda, prečo? 
Odpovede môžu poskytovať rôzni odborníci z rôzneho uhla pohľadu. Nateraz sa 
jednoznačne javí príčinnou súvislosťou skutočnosť, že  
- skupina jedincov odsúdených za najzávažnejšie delikty má (i keď sa to zdá 

paradoxné) vytvorené podmienky vlastného súkromia – bez rušivého vplyvu 
spoluväzňov, 

- každému z nich je venovaná zo strany väzenského personálu sústavná kvalitná 
penitenciárna starostlivosť. 
Keby sa nášmu väzenstvu podarilo vytvoriť podobné podmienky pre ostatnú 

väzenskú populáciu, podstatne by sa zlepšila klíma medzi odsúdenými, znížil by sa 
potenciál konfliktov, eskalácia napätia vo forme abnormných reakcií, zredukoval by 
sa počet dekompenzácií osobností väzňov ako celku. 

Bolo by určite menej stres - faktorov v každej službe príslušníka, zlepšili by sa 
psychohygienické podmienky pracovného prostredia, ubudlo by psychosomatických 
ochorení... 

 

Literatúra u autorky.  
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Vplyv motivácie na efektívnos ť liečby pacientov 
vo výkone trestu od ňatia slobody 
 
PhDr. Margita Dzurillová,   Mgr. Mária Hrašnová  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, 
Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autorky sa vo svojom príspevku zameriavajú na motiváciu, ktorú chápu ako integrovaný 
komplex, ktorý sa prelína celým vývojom a správaním človeka. V systéme indikovanej liečby 
venujú motivácii odsúdených v prvých týždňoch až mesiacoch značnú pozornosť. Uvádzajú, 
že u  väčšiny pacientov je to predovšetkým ujasnenie a upevnenie motivácie pre liečbu 
závislosti na drogách. Z vlastnej praxe popisujú skúsenosti, kde zodpovednosť za zmenu síce 
leží na pacientovi, ale terapeutický tím vytvára také prostredie, ktoré uľahčuje pacientovi 
motiváciu k pozitívnej zmene. Výskumne podložili štatisticky významné informácie o vzťahu 
k droge a k liečbe medzi pacientmi, ktorým bola súdom nariadená liečba a dobrovoľnými 
pacientmi. Trojmesačná súdom nariadená liečba sa javí ako absolútne nedostatočná.  
 
Summary 
 

In their contribution, the authors focus on the motivation, which they understand as integrated 
complex penetrating through the whole development and behavior of a man. In the system of 
compulsory treatment  considerable attention is paid to the motivation, especially in the first 
weeks or months. The authors state that the majority of the patients require clarification and 
strengthening of their own motivation for the drug addiction treatment. Their own experience 
shows that the responsibility for change lies on the patient. However, the therapeutic team 
creates environment which facilitate patient’s motivation to the positive change. The authors 
provide statistically relevant information about the relation of the patients to drugs and the 
treatment and the differences within the group of compulsory and voluntary drug treatment. 
Three-month compulsory treatment appears to be absolutely insufficient. 
 
 
Na úvod nieko ľko slov o motivácii všeobecne 
 
Najrozšírenejšou bežnou charakteristikou motivácie je, že ľudia robia určité veci 
preto, lebo majú dojem, že je to lepšie, než keby ich nerobili. Na základe tohto 
hľadiska možno potom motiváciu chápať ako určitý proces rozhodovania. Klasickým 
modelom rozhodovania je model očakávania subjektívneho úžitku. Vychádza 
z predpokladu, že pokiaľ je jednotlivec postavený pred viacero možností, vyberie si 
tú, ktorá mu v porovnaní s druhými poskytne najväčší prospech a je najmenej 
nepríjemná. Tento model však vychádza z predpokladu, že jednotlivec zvažuje 
všetky za a proti celkom racionálne, bez emócií. 

Rozhodovanie však určite nie je len racionálny proces. Pre porozumenie 
procesov rozhodovania sú významné i emócie. Napríklad prijatie problému 
(priznanie závislosti) znamená prijať i zodpovednosť za vyriešenie dilemy voľby 
(liečiť sa alebo nie). Aj iné emocionálne faktory ako sú láska, ľútosť, nenávisť, 
sklamanie možno považovať za dôležité zdroje porozumenia procesov 
rozhodovania v mnohých problémových situáciách týkajúcich sa závislosti a jej 
liečby. Ľudia nie sú len racionálne bytosti. Ale nie sú ani bytosťami výlučne 
iracionálnymi. Pokúšajú sa správať sa účelne, ale pri zvažovaní rozličných možností 
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ich úsudok často skresľujú, rušia emócie. Paradoxom je, že práve emócie sú často 
hlavným zdrojom motivácie nášho správania. To, čo závislý jednotlivec robí, často 
súvisí s jeho túžbou. Nezriedka volí starý spôsob i napriek racionálnym 
pochybnostiam, či to je správne, múdre riešenie. 

V inom ponímaní je motivácia považovaná za akúsi obdobu fyziologických potrieb 
ako hlad, smäd, sex. Podľa tohto chápania je motivácia proces alebo vnútorný stav 
organizmu, ktorý vedie k činnosti. Motivácia je teda energizujúcim, aktivačným 
činiteľom správania. 

Behavioristické hľadisko poukazuje zasa na to, že veľká časť nášho správania je 
založená na učení. Pozitívne aj negatívne posilňovanie, rovnako ako trest potom 
formujú  správanie sa človeka. 

Pudové teórie sa s behaviorálnymi dopĺňajú v tom zmysle, že zatiaľ čo pudy 
môžu vyvolať správanie, jeho dôsledky v budúcnosti posiľňujú alebo potláčajú jeho 
výskyt. 

Pre väčšinu koncepcií motivácie a pokusov o charakteristiku pojmu motív je 
príznačné, že sa snažia postihnúť ako endogénnu stránku (vzťahy smerom 
k osobnosti) tak i stránku exogénnu, predstavujúcu interakciu osobnosti s vonkajším 
prostredím. Individuálne motívy vyjadrujú a odrážajú zameranie, ktoré smeruje 
k uspokojovaniu najvlastnejších osobných túžob a zámerov. Môžu sa uskutočňovať 
v plnom súlade so spoločenskými motívmi, avšak často sa realizujú v protiklade 
alebo na úkor spoločenských cieľov- napríklad u závislých. 

V procese liečby však nemožno individuálne a spoločenské motívy chápať ako 
izolované javy, ktoré by vystupovali nezávisle na sebe. Aj pre závislých pacientov je 
dôležité pochopiť, že oba druhy motívov sú výsledkom interakcie jednotlivca so 
spoločnosťou, kolektívom, životným prostredím. 

Motivačné činitele sa zúčastňujú v rôznych podobách prakticky na všetkých 
problémoch človeka. Veď každý výraznejší úspech v konkrétnom správaní (aj 
v abstinujúcom) je sprevádzaný i primeranou úrovňou motivácie. Preto práca 
s motiváciou tvorí významnú súčasť terapeutického procesu a procesu sebazmeny 
u závislého jednotlivca. 

Naopak, mnohé neúspechy v živote, spoločenské zlyhania, neúspech v liečbe sú 
spôsobené nezriedka neprimeranou motiváciou, prevažne veľmi nízkou, 
podprahovou. 

Pri dosahovaní výsledkov (aj v liečbe) sa ukazujú ako dôležité dve „psychologické 
premenné“ a to nízke sebavedomie a vysoká úroveň osobnej nespokojnosti so 
súčasným životom. Čím viacej človeka niečo emocionálne trápi, tým 
pravdepodobnejšie sa bude v tejto oblasti angažovať. 

Rovnako veľký význam má motivácia i v procese formovania charakteru 
jednotlivca ako najvýraznejšej sociálnej stránky osobnosti. 

Odhalením a poznaním motívov druhého človeka sa môžeme priblížiť 
k identifikácii toho najvnútornejšieho v ňom. Práve toto „vnútorné“ býva príčinou 
snahy realizovať práve určité konkrétne činnosti, snahy orientovať sa nielen na 
subjektívne žiadúce aktivity, ale i na také, ktoré spôsobujú značné problémy 
a životné obtiaže. Pochopiť toto „ vnútorné“ je v procese liečby veľmi dôležité, lebo 
nám umožňuje spoznať, čo viedlo pacienta k závislosti a čo mu môže pomôcť 
k zmene. 

Motivácia má nezanedbateľný vplyv na životné úspechy človeka. Do akej miery 
napríklad našich pacientov v ich snažení motivujú pozitívne emócie, to potom vplýva 
na ich potrebu dosahovať liečebné ciele. 
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Motivácia predstavuje integrovaný komplex, ktorý sa prelína celým vývojom 
a správaním človeka. Ak nepoznáme motívy jednania človeka, nemôžeme potom 
presnejšie odhaliť vnútorné procesy vývoja osobnosti, ktoré ju navodzujú. 

Istý zmätok týkajúci sa významu pojmu motivácia je odrazom i rôznych výkladov 
samotnej závislosti. Tradičný prístup k závislosti ako k chorobe definuje motiváciu 
ako pacientovu ochotu aktívne sa zapojiť do liečby, ako odhodlanie okrem 
abstinencie zmeniť sa i v ďalších smeroch a pripravenosť priniesť obete v prospech 
terapie. Motivácia je stav, v ktorom si pacient uvedomí svoje potiaže, potrebu terapie 
a pochopí, že pomoc by mohla zlepšiť jeho stav.  

Motivácia je podmienená mnohými faktormi a odráža široké spektrum obranných 
konštelácií ako popretie, nedostatok náhľadu, nedostatok vedomej pozornosti, 
strach zo zmeny a pod. Niektorí odborníci predpokladajú, že bez motivácie terapeuti 
nemôžu urobiť nič, alebo že meniť motiváciu by vlastne nemala byť ich vec. My však 
v systéme našej liečby venujeme motivácii v prvých týždňoch až mesiacoch značnú 
pozornosť. U väčšiny pacientov je to dokonca hlavne práca na ujasnení a upevnení 
motivácie ako nevyhnutného predpokladu úspešnej liečby. 

Na začiatku liečby jednotlivec v štádiu kontemplácie je typický svojou 
ambivalenciou voči užívaniu drog. Závislí, nachádzajúci sa v tomto štádiu, často 
uviaznu v stave konfliktu medzi ziskami a stratami spojenými s ďalším užívaním. 
Zdrojom konfliktu je kolísanie medzi túžbou pokračovať v užívaní drog 
a rozhodnutím prestať. Aj keď proces konfliktu rozhodovania nemusí byť vedomý, 
môže byť silným činiteľom, ktorý pôsobí v rámci liečby. Práve pri práci 
s ambivalenciou sme sa často dostali k jadru problémov. Kľúčom k zmene môže byť 
totiž rozpoznanie a skúmanie oboch strán konfliktu s cieľom povzbudiť klienta aby 
zvážil bilanciu zisku a strát. 

Zodpovednosť za zmenu síce leží na pacientovi, ale úlohou terapeutického tímu 
je vytvorenie takého prostredia, ktoré uľahčuje pacientovi vnútornú motiváciu 
k zmene. 

Na základe empirických poznatkov by stimulácia motivácie mala obsahovať: 
- poskytovanie spätnej väzby vzhľadom k situácii závislého, kde dbáme, aby to 

nebola len negatívna spätná väzba, lebo to v konečnom dôsledku môže oslabiť 
motiváciu závislého k liečbe. Podporovaním optimistických postojov sa snažíme 
zvyšovať odolnosť voči neúspechu, apatii, depresii. Optimistickí pacienti vidia 
v neúspechu niečo, čo by mohli zmeniť, aby nabudúce uspeli. Optimizmus je 
postojom, ktorý zvyšuje odolnosť závislého pacienta voči apatii, pocitu 
beznádeje, zbytočnosti. Naopak, pesimisti prijmú vinu za svoje zlyhania a sú 
presvedčení, že na zmenu nemajú predpoklady. 

- podporu pacientovej sebadôvery, kde je dôležitá viera vo vlastné sily, 
presvedčenie, že udalosti našich životov máme v rukách a že sa dokážeme 
s nimi vyrovnať, vyriešiť ich. Sebadôvera alebo viera vo vlastné schopnosti 
potom ovplyvní posun od rozhodnutia k akcii, konaniu. Rozvinutie akýchkoľvek 
schopností či zručností tento pocit samostatnosti a sebadôvery posilňuje. 
Riešenie problémov a prekonávanie ťažkostí potom túto základnú sebadôveru 
stabilizuje. Dôvera vo vlastné schopnosti zvládať úlohy alebo sebaistota je teda 
dôležitým komponentom úspešného zvládania úloh, problémov.  

- ponuku možností zmien a rozličných stratégií, kde samozrejme berieme do 
úvahy typ osobnosti pacienta. 

- voľbu realistickejšieho spôsobu vytvárania cieľov a cesty k nim. 
- rozoberanie najrozličnejších aspektov pacientových dôvodov, prečo užívať či 

neužívať drogu. 
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- zodpovednosť samotného pacienta za rozhodnutie o zmene, čo vlastne 
znamená, že ho vedieme k zodpovednosti za vlastný život, vlastnú budúcnosť. 

 
Pri motivácii môže pomôcť aj hľadanie individuálnych zdrojov spúšťačov užívania. 
To zahrňuje zmapovanie interpersonálnych situácií, rôznych emočných stavov 
a vonkajších situácií, ktoré súvisia s užívaním drog. Je dôležité určiť 
individualizované spúšťacie mechanizmy užívania, lebo neskôr sa môžu využiť pri 
identifikácii a prekonávaní vysokorizikových situácií. Je dobré mať aj informácie 
o dopade pacientovej závislosti na rodinu, partnerov, čo u nás je limitované 
podmienkami výkonu trestu. 

Závislý pacient si v priebehu ujasňovania motivácie vždy nachádza nejaké 
výhody ďalšieho užívania i abstinencie. Konflikt medzi dôvodmi pre ďalšie užívanie 
a dôvodmi preto, aby sa s ním prestalo, sa stáva zdrojom napätia. Keď majú 
pacienti spätne posúdiť svoj život, mnohí si uvedomujú, že k rozhodnutiu prestať 
brať drogy prispela zmena v rovnováhe medzi dôvodmi pre a proti. Motivácia 
k zmene v takýchto prípadoch vychádza z nahromadených „strát“, „škôd“, ktoré sú 
dôsledkom, ktoré prevýšia „zisky“, prospech, príjemné účinky. A to do tej miery, že 
konflikt medzi túžbou pokračovať a inými potrebami si vyžaduje nejaké rozhodnutie 
týkajúce sa daného správania. 

V terapeutickej praxi sa však stretávame s tým, že užívateľ drog vykazuje všetky 
známky správania tradične považované za znamenie chýbajúcej motivácie 
a dokonca popretia problému, a pritom si je vedomý všetkých rizík a chýb, ktoré 
k užívaniu patria. Popretie teda nevzniká preto, že by závislí nevideli, čo si 
spôsobujú, ale pretože sa rozhodli, že to neuvidia. 

Motivácia však nie je niečo jednoznačné, je skôr odrazom pripravenosti k zmene, 
ktorá môže kolísať od prípadu k prípadu a je ovplyvňovaná množstvom vonkajších 
i vnútorných faktorov. Je to proces, v ktorom sa želanie a energia na dosiahnutie 
špecifických cieľov môžu pohybovať ako príliv a odliv. Aj na našich pacientoch 
vidíme, že v niektorých dňoch sa cítia viac motivovaní k dosiahnutiu cieľov než 
inokedy. 

Je veľmi dôležité pomôcť pacientovi prejsť rozhodovacím procesom a posilniť 
jeho rozhodnutie zmeniť sa. Cieľom motivačných intervencií je teda preskúmať 
aj záujem pacienta týkajúci sa jeho správania a osobné dôvody k zmene. 

Pri „tréningu“ motivácie si treba uvedomiť, že závislý pacient k nám prichádza 
v rôznych štádiách pripravenosti k zmene. Osvedčilo sa nám vyjadrenie empatie, 
pochopenie jeho situácie, čo sa týka ambivalentných pocitov, v tom zmysle, že 
ambivalencia je normálna, pochopiteľná. Ambivalencia sa zvyšuje, keď sa pacient 
pohybuje smerom k okamihu konečného rozhodnutia. V tomto štádiu potrebuje cítiť 
podporu a ocenenie za každý dosiahnutý úspech. Takýto postoj zmierňuje odpor na 
strane klienta. Pri tejto príležitosti je dobré ujasniť si ciele a zmapovať následky, 
ktoré prináša jeho súčasné správanie a ktoré je s týmito cieľmi často v rozpore. 
V rámci motivačného „tréningu“ je potrebné mať na zreteli, že zmena je skôr 
procesom než jednotlivou udalosťou. 

 
Naše skúsenosti z konkrétnej praxe 

 
V ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou sa v súčasnosti realizuje protialkoholická a 
protitoxikomanická liečba dvoma spôsobmi – ako dobrovoľná a ako súdom 
nariadená liečba. Niekoľkoročné skúsenosti z praxe nám ukazujú, že u pacienta už 
samotná skutočnosť „musím“  na strane súdom nariadenej liečby a „chcem“  na 
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strane liečby dobrovoľnej už a priori manipuluje s motivačnou premennou pacienta – 
závislého vo výkone trestu odňatia slobody. 

Nedovolíme si tvrdiť, že všetci pacienti prichádzajú na dobrovoľnú liečbu 
s úmyslom liečiť sa v zmysle zmeny postojov, životného štýlu, hodnôt, správania, 
osobnosti ako takej. Mnohí prichádzajú na oddiel dobrovoľnej liečby 
z najrozličnejších motívov, z ktorých v popredí je odlišnosť tohto oddielu v 
pozitívnom zmysle od iných bežných oddielov (menej ľudí na izbách i na oddieli 
celkovo, takmer výlučne ženský personál, posilňovňa, vlastná jedáleň), ale 
v neposlednom rade aj množstvo nepravdivých mýtov o dobrovoľnej liečbe, ktoré sa 
šíria po ústave a tento oddiel prezentujú ako luxusnú, nadštandardnú „zašiváreň“. 
Avšak skúsenosti z praxe opäť ukazujú, že ľudia, ktorí prichádzajú na tento oddiel 
s inou motiváciou než je samotná liečba a sebazmena, odchádzajú z tohto oddielu 
už po prvom týždni pobytu (ide o odsúdených, ktorým išlo o konkrétne výhody a pri 
nástupe zistili, že tieto výhody si musia zaslúžiť a môžu ich využívať až v druhej fáze 
liečby, do ktorej je možné postúpiť najskôr po 4 týždňoch fungovania v prvej fáze). 
Tí vytrvalejší vydržia prvý mesiac, nakoľko po prestupe do druhej fázy začína 
liečebná skupina na pacienta vyvíjať tlak, aby začal otvorenejšie a úprimne 
komunikovať o svojich problémoch, riešiť konflikty so spolupacientmi, objavovať 
svoje nedostatky a pozitíva, podávať úprimnú spätnú väzbu ostatným a plniť si 
omnoho viac povinností než v prvej fáze, zároveň však môže využívať i takmer 
všetky výhody, ktoré pobyt na oddieli poskytuje. Pre pacientov s pochybnou 
motiváciou je otvorenosť a úprimnosť príliš vysokou cenou za tieto výhody, preto po 
krátkej „dovolenke“ odchádzajú späť na svoj pôvodný oddiel. Prax opakovane 
ukázala, že len pacienti dostatočne motivovaní k liečbe (aj keď výkyvy a pochybnosti 
o význame a zmysle tejto liečby sú jej prirodzenou súčasťou) ju absolvujú v celej 
dĺžke a končia 4. fázou. 

Samozrejme sa v rámci dobrovoľnej liečby nezriedka stretávame aj s prípadmi, 
že pacienti prežívajú opakované a dlhodobejšie motivačné krízy, terapeuti 
a komunita ako celok však v takejto situácii pacientovi poskytne podporu, 
pochopenie a porozumenie a necháva priestor i čas, aby na terapeutických 
skupinách i mimo nich pracoval na ujasnení si tejto motivácie liečiť sa. Pochybnosti 
o tom, či rozhodnutie liečiť sa bolo správne, je sprevádzané negatívnymi emóciami - 
úzkosťou a strachom z obrovskej životnej zmeny, strachom z „kroku do neznáma“, 
lebo pacient musí opustiť takmer všetko, čo poznal, čo mu bolo blízke a známe 
a pustiť sa do niečoho nového, neznámeho, do niečoho čo nebude vôbec 
jednoduché, pričom výsledok tohto snaženia je neistý a nikto ho nemôže vopred 
zaručiť. Preto po dlhý čas pretrváva už spomínaná ambivalencia vo vzťahu k droge, 
abstinencii i liečbe. Pacient si je vedomý, že žiť s drogou už nechce a nemôže, žiť 
bez nej však zatiaľ nedokáže. Preto práve v počiatočných fázach liečby je otázka 
motivácie jednou z kľúčových a v rámci terapií sa intenzívne pracuje na jej ujasnení. 

Tak, ako na dobrovoľnú liečbu neprichádzajú len tí, ktorí sa chcú skutočne liečiť, 
tak na súdom nariadenú liečbu neprichádzajú všetci len z donútenia. Hoci je to 
zriedkavý jav, i tu sa stretávame s pacientami, ktorí sami požiadali súd o nariadenie 
liečby, no pohnútky nie sú vždy jasné. Zriedkavo ide zo strany odsúdeného o 
priznanie si svojej závislosti a využitie možnosti liečiť sa, na čo na slobode buď 
nenašiel odvahu, alebo liečbu jednoducho nezvládol. Žiaľ, častejšie ide o prípady, 
kedy odsúdený požiada súd o liečbu z toho dôvodu, že prejavená ochota podrobiť 
sa liečbe zo strany odsúdeného privedie súd k istej zhovievavosti a uložený trest sa 
posunie k dolnej hranici trestnej sadzby. 

Odsúdení pacienti uvedení v prvom prípade bývajú pre terapeutov zväčša 
bezproblémoví, a v rámci všetkých terapeutických aktivít patria medzi aktívnejších 
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členov terapeutických skupín. Prejavujú vysokú mieru sebakritičnosti a prezentujú 
spoločensky žiadúce, či prijateľné názory a postoje, ktoré žiaľ nie sú vždy 
dostatočne zvnútornené a zo strany týchto odsúdených ide viac – menej o účelové 
správanie. Takéto nezvnútornené postoje sú vo veľkej miere náchylné k zmene, vo 
väzenskom prostredí, žiaľ v negatívnom smere, nakoľko počas dvoch až troch hodín 
terapie denne nemá zdravotnícky personál takú šancu na ovplyvňovanie ako 
spoluodsúdení na oddelení po ostatný zvyšok dňa.  

Druhá spomínaná skupina odsúdených, ktorí si liečbu žiadali z pragmatických 
dôvodov, či už svoj cieľ dosiahli alebo nie, nemajú už vo výkone trestu naďalej 
dôvod predstierať, že o liečbu prejavujú záujem. Takíto pacienti bývajú pre 
terapeutický tím  problémovejší, nakoľko bývajú zväčša absolútne pasívni, svoje 
názory a postoje si nechávajú pre seba, na terapiách ich zväčša verejne 
neprezentujú, avšak z rozličných prejavov týchto pacientov je odborníkovi zrejmé, že 
tieto postoje sú vzhľadom k liečbe negatívne, vzhľadom k droge skôr pozitívne. 
Pasivita týchto pacientov je veľkou prekážkou v terapii, nakoľko terapia si vyžaduje 
aktívny prístup nielen zo strany terapeuta, ale rovnako aj zo strany pacienta. 

Najväčšiu, tretiu skupinu odsúdených pacientov tvoria tí, ktorí sa k liečbe od 
začiatku stavali negativisticky. Svoj negatívny postoj otvorene prezentujú, na rozdiel 
od predchádzajúcej skupiny pacientov sú však prístupní diskusii, prostredníctvom 
ktorej sa nezriedka snažia doslova vyprovokovať terapeuta ku konfliktu, avšak 
neuvedomujú si, že skúsenému terapeutovi práve takýmto správaním otvárajú 
obrovský priestor k psychologickej intervencii. Takže navonok najproblémovejší 
pacienti bývajú zároveň najaktívnejšími v rámci terapeutických skupín a 
argumentovať v prospech svojich ťažko obhájiteľných postojov a proti argumentom 
odborníkov v oblasti drogovej závislosti znamená opakované porážky v diskusii, 
pomalé nahlodávanie pôvodného postoja a získanie iného uhla pohľadu na daný 
problém. Väčšina takýchto pacientov má veľkú šancu postupne meniť svoje postoje, 
názory, hodnoty, spôsob uvažovania, avšak bolo by naivné myslieť si, že na takúto 
zmenu postačí tri mesiace trvajúca súdom nariadená liečba alkoholových a 
drogových závislostí. Z praxe vieme, že prvé zmeny, pochybnosti o sebe samom a 
svojich názoroch sa začnú objavovať práve v treťom mesiaci liečby. A keďže 
samotná liečba je pre odsúdených značne stresujúca, len málo z nich nájde odvahu 
pokračovať v nej ďalej na oddelení dobrovoľne sa liečiacich, kde môžu pobudnúť 
ďalších 9 mesiacov (liečba môže mať trvanie až do 1 roka).  

Prechod z oddelenia súdom nariadenej liečby na oddelenie dobrovoľnej liečby je 
pre väčšinu odsúdených, ktorí sa na takýto krok podujali, veľmi náročnou situáciou. 
V priebehu doslova niekoľkých hodín sú konfrontovaní s odlišným spôsobom liečby 
– komunitným systémom, kde sa pacienti sami aktívne spolupodieľajú na fungovaní 
liečby a to, o čom sa z dôvodu falošnej solidarity medzi odsúdenými na oddelení 
súdom nariadenej liečby nehovorilo, čo sa tajilo, zakrývalo, o tom sa na oddelení 
dobrovoľnej liečby otvorene hovorí, nemilosrdne odkrýva, odhaľuje. Otvorenosť a 
úprimnosť sú totiž jedným zo základných princípov tejto liečby a pacient, ktorý tento 
princíp nedokáže alebo nechce rešpektovať, neprispôsobí sa takejto otvorenej 
komunikácii z liečby skôr alebo neskôr odchádza. 

To, čo sme doteraz uviedli v našom príspevku, sme sa pokúsili aj výskumne 
podložiť. Výsledky výskumu, v ktorom sme porovnávali postoje k drogám a liečbe a 
ktorý sme začiatkom roka 2004 zrealizovali na oddelení dobrovoľnej i súdom 
nariadenej liečby, budú publikované v Zvestiach Zboru väzenskej a justičnej stráže, 
na tomto mieste sa však chceme zmieniť aspoň o niekoľkých záveroch, ku ktorým 
sme v tomto výskume dospeli. 
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Výskumnú vzorku tvorili odsúdení, ktorí absolvovali súdom nariadenú 
trojmesačnú liečbu (boli už po jej ukončení) a odsúdení v jednotlivých fázach 
dobrovoľnej liečby závislostí. Výsledky ukázali, že neexistujú žiadne rozdiely medzi 
liečiacimi sa dobrovoľne a „z donútenia“ v kognitívnej zložke postoja. Toto zistenie 
nie je vôbec prekvapujúce, nakoľko odsúdení už pri príchode na Psychiatrické 
oddelenie mali pomerne obsiahle poznatky z oblasti drogovej problematiky a tri 
mesiace sú úplne dostačujúcim časom na doplnenie týchto poznatkov a upevnenie 
tejto zložky postoja. 

Veľký rozdiel však nastáva v emocionálnej zložke postoja, kde sa prejavili 
štatisticky významné rozdiely medzi pacientami súdom nariadenej liečby (postoj v 
tejto zložke vykazoval pomerne vysokú pozitivitu voči droge a negativitu voči liečbe) 
a pacientami dobrovoľnej liečby a to vo všetkých, aj nižších fázach tejto liečby 
(postoj v tejto zložke sa pohyboval od neutrálneho k negatívnemu pólu voči droge a 
bol pozitívny voči liečbe). Toto zistenie poukazuje na vplyv samotného chcenia liečiť 
sa, ale v závislosti od dĺžky liečby aj na neprehliadnuteľný fakt, že na zmenu 
emocionálnej zložky postoja je nevyhnutný dlhší časový úsek a 3 mesiace sú 
absolútne nedostačujúce. Najvýraznejšie negatívne postoje voči droge totiž 
vykazovali pacienti, ktorí boli na liečbe najdlhšie a fungovali v tretej, prípadne štvrtej 
fáze. Kognitívna zložka totiž nevykazuje takmer žiaden formatívny účinok, nemá 
emocionálny náboj, poznatok si pamäť podrží a uchová, v oblasti prežívania je však 
pre pacienta nutné prostredníctvom terapie nájsť namiesto drogy niečo iné, čo 
vyplní emocionálne vákuum, ktoré vznikne po odňatí drogy. Pacient musí pochopiť, 
že kvalitné medziľudské vzťahy, radosť z dobre vykonanej práce, rozvíjanie 
záujmov, zodpovedný postoj k vlastnému životu a vnímanie problémov ako 
prirodzenej súčasti života každého človeka, sú tými faktormi, ktoré na rozdiel od 
drogy neposkytujú umelé, ale reálne pozitívne zážitky. Takáto zmena si vyžaduje 
dlhodobú a intenzívnu prácu terapeuta na jednej strane a pacienta na strane druhej. 
V tomto smere sa trojmesačná súdom nariadená liečba javí ako absolútne 
nedostačujúca. 

Rozdiely medzi pacientami dobrovoľnej a súdom nariadenej liečby sa prejavili aj v 
poslednej zložke postoja – v zložke činnostnej. Keďže táto zložka koreluje skôr so 
zložkou emocionálnou, aj tu sa prejavila vyššia tendencia správať sa voči droge v 
negatívnom smere u dobrovoľne sa liečiacich, ale u pacientov, ktorým liečbu nariadil 
súd, pretrváva tendencia správať sa k droge v pozitívnom zmysle. Emócie teda 
správanie a činnosť aktivizujú v oveľa vyššej miere než poznatky a informácie, ktoré 
sú skôr neutrálne. Samotné pojmy motivácia a emócie majú spoločný etymologický 
základ (motio, motionis) a znamenajú pohyb, aktivitu. Teda nie množstvom 
informácií vyzbrojený pacient s ambivalentným citovým vzťahom k droge, ľuďom, 
životu ako takému, ale pacient, u ktorého práve v citovej zložke došlo k  
stabilizovaniu negatívneho postoja k drogám a kladnému prežívaniu osobnostnej 
sebazmeny má obrovskú šancu trvale abstinovať. 

V ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou máme to šťastie, že sa tu realizuje ako 
dobrovoľná, tak aj súdom nariadená liečba. To nám dáva veľký priestor pre 
porovnávanie, skúmanie, zlepšovanie. To nám dáva priestor motivovať pacientov, 
aby po ukončení liečby súdom nariadenej pokračovali v liečbe dobrovoľnej, aby 
využili na druhom oddieli šancu pokračovať v tom, čo žiaľ nestihli zrealizovať za 
krátke tri mesiace pobytu na tom predchádzajúcom.  
 
Literatúra u autoriek. 
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Starostlivos ť o duševné zdravie odsúdených 
žien v ÚVTOS Nitra-Chrenová 
 
Mgr. Ľubomíra Hutkaiová,  Mgr. Mária Hroncová  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová, 
Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Počas 12 rokov existencie ÚVTOS Nitra-Chrenová prešlo takmer 1600 odsúdených žien. 
Autorky štatistickými údajmi poukazujú na zloženie odsúdených žien, ktoré vykonávajú trest 
odňatia slobody ako v jedinom uzavretom ústave v SR. Poslanie psychológa v jeho 
podmienkach má širokú pôsobnosť. Skúsenosti hovoria o tom, že pri nástupe trestu sa len 
zriedkavo stáva, že psychický stav odsúdenej je natoľko závažný, že vyžaduje zložitejší 
psychologický zásah. V adaptačnej fáze sa najčastejšie objavujú neurotické poruchy, 
posttraumatické stresové poruchy a poruchy prispôsobenia s depresívnou (krátkodobou alebo 
protrahovanou) úzkostnou reakciou prejavujúcou sa emociálnymi poruchami a poruchami 
správania. Počas výkonu trestu dochádza k zlomom, situačne podmienených rôznymi 
vplyvmi, ktoré sú žiadúce včas psychologicky riešiť. Najčastejšie ide o ťažkosti vyskytujúce sa 
v súvislosti so zamestnaním a vzťahovými problémami. Pozitívne skúsenosti sú s indikáciou 
tréningovo-terapeutickej  práce so skupinami odsúdených žien. 
 
Summary 
 

During the 12-year of existence of the correctional institution Nitra – Chrenová, 1600 
convicted women have been imprisoned there. The authors present statistical data about the 
consistence of population of imprisoned women who serve a sentence of imprisonment in the 
only correctional institution for convicted women in Slovak Republic. The role of the 
psychologist in this environment has a broad sphere of activity. Reality shows, that the mental 
state of the convicted women, when entering the prison, is only rarely requiring more complex 
psychological intervention. In the adapting phase, the most often problems are neurotic 
disorders, posttraumatic stress disorders and adaptation problems with long or short termed 
depressive and anxiety reaction together with affective and behavioral disorders. During the 
imprisonment critical moments requiring timely psychological intervention often occur. The 
most common are problems appearing in connection with employment and relationships. 
Reported was also positive experience with indication of training-therapeutical group work 
with imprisoned women. 
 
Požiadavka samostatného výkonu trestu odňatia slobody žien je formulovaná 
v článku 8a Štandardných minimálnych pravidiel zaobchádzania s väzňami, ktoré 
s príslušnými odporúčaniami vydala Hospodárska a sociálna rada OSN v roku 1958. 

Problematika výkonu trestu odňatia slobody žien tvorí všeobecne relatívne malý 
okruh odborného záujmu. Vzorom pre jeho usporiadanie a zabezpečenie spravidla 
je výkon trestu odsúdených mužov, ktorému sa venuje hlavná pozornosť, najmä 
z dôvodu ich početnej prevahy vo väzenskej populácií. Pre výkon trestu odňatia 
slobody žien sa obvykle vymedzujú niektoré ustanovenia, ktoré predstavujú 
odchýlky od výkonu trestu mužov, prípadne spresňujú, ktoré represívne prvky nie je 
možné voči ženám použiť. Pri výkone trestu odsúdených žien sa v maximálnej miere 
zohľadňujú fyziologické a psychologické osobitosti vychádzajúce z medzinárodne 
záväzných dokumentov a sú zapracované aj do všeobecne záväzných predpisov 
upravujúcich výkon trestu odňatia slobody v Slovenskej republike. 
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Zákon č. 59/1965 o výkone trestu odňatia slobody vylučuje výkon trestu 
u tehotných žien a žien starajúcich sa o vlastné dieťa mladšie ako 1 rok. U žien 
starších ako 60 rokov určuje, že trest sa má vykonávať primerane ich veku 
a zdravotnému stavu. Pri ukladaní disciplinárnych trestov  ženám nie je možné 
uložiť trest celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia ani umiestnenia do 
samoväzby. V mimopracovnom čase je možné uložiť na dobu najviac 10 dní.  

Vyhláška MS SR č.  125/1994 Z.z., ktorou bol vydaný Poriadok výkonu trestu 
odňatia slobody stanovuje, že v ubytovniach odsúdených sa majú vytvárať 
podmienky na pranie osobnej bielizne, vykonávanie drobných opráv osobných vecí, 
používanie vlastných kozmetických prípravkov a neobmedzuje sa úprava vlasov 
natáčkami.  

 
Nasleduje zopár štatistických údajov. 

K  31. 12. 1989 bolo v SR 906 odsúdených žien, čo predstavovalo 8,24% 
z celkového počtu odsúdených. K  31. 12. 1990 počet odsúdených žien klesol na 
112 a ich podiel dosiahol iba 3,89% z celkového počtu odsúdených. Z uvedených 
dôvodov vznikla potreba riešiť situáciu výstavbou nového zariadenia na výkon trestu 
odsúdených žien. V priestoroch pobočky ÚVV Nitra v roku 1991 začali stavebné 
práce NVÚ Nitra-Chrenová ako jediného ústavu na výkon trestu odňatia slobody 
odsúdených žien na Slovensku, ktorý bol zriadený Rozkazom ministra spravodlivosti 
č. 1/92 zo dňa 1. 2. 1992. Začiatky činnosti boli ovplyvnené provizóriami. 
Organizácia, plnenie úloh a činnosť príslušníkov oddelenia počas rokov výstavby 
ústavu bola spojená s postupným dokončovaním jednotlivých objektov.  

Počas 12 rokov existencie nášho ústavu ním prešlo takmer 1600 odsúdených 
žien.  

Aktuálny stav v ústave je 210 odsúdených žien, čo pri kapacite ústavu 270 miest 
predstavuje 77,7 % využitie.  

Zloženie odsúdených podľa výsledkov štatistických údajov spracovaných ku dňu 
30. 6. 2004 vykazuje 56,5%-ný podiel rómskeho etnika, pri hodnotení vzdelanostnej 
úrovne evidujeme 7% negramotných, 19% odsúdených žien nemá ukončené 
základné vzdelanie, 34% získalo kvalifikáciu na úrovni stredného odborného 
a vysokoškolského vzdelania. 

Z hľadiska vekovej  štruktúry je v našom ústave najviac zastúpená kategória 
odsúdených vo veku 31 - 40 rokov (35,%), po nej nasleduje veková kategória 21 - 
30 rokov (30,6%), najmenej zastúpenou je kategória odsúdených žien 61 - 70 rokov 
(1ods.). 

Skladba odsúdených žien, pri zohľadnení jednotlivých kritérií, je prehľadne 
uvedená v tabuľke. 

Špecifickosť postavenia nášho ústavu ako jediného uzavretého ústavu určeného 
na výkon trestu odňatia slobody odsúdených žien v SR je v tom, že sú sem 
umiestňované odsúdené všetkých NVS bez ohľadu na vek, zdrav. klasifikáciu, 
vrátane výkonu výnimočného trestu odňatia slobody.  

Spočiatku nebola zabezpečená stála psychologická starostlivosť, nakoľko 
v ÚVTOS nebola ustanovená funkcia psychológa a psychologickú starostlivosť 
zabezpečovali psychológovia z SPKČ v Nitre. Títo dochádzali podľa požiadaviek 
vedenia ústavu, aby poskytovali psychologický servis odsúdeným ženám. Stála 
psychologická starostlivosť bola zabezpečená až od roku 1995, kedy bola 
ustanovená funkcia psychológa v ÚVTOS Nitra - Chrenová. 

Poslanie psychológa v podmienkach ústavu na výkon trestu má širokú 
pôsobnosť. Zahŕňa ako každodennú živú prácu s odsúdenými, tak i metodickú a 
konzultačnú činnosť. 
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V zmysle starostlivosti o duševné zdravie psychológ sprevádza odsúdenú počas 
celého pobytu vo výkone trestu odňatia slobody  od jej nástupu až po prepustenie 
na slobodu. Počas tejto cesty je osobnosť odsúdenej  vystavovaná rôznym 
záťažovým situáciám, ktoré svojím charakterom, intenzitou a dĺžkou spôsobujú 
rozdielnu mieru, či stupeň psychického napätia, ktoré môžu vyústiť do 
maladaptívnych prejavov a abnormných reakcií odsúdenej, pričom ich závažnosť a 
naliehavosť vyžaduje adekvátny spôsob intervencie zo strany psychológa zamerané 
na psychologické poradenstvo, individuálnu psychoterapiu, krízovú intervenciu 
spôsobom , upraveným pokynom GR ZVJS o poskytovaní psychologických služieb 
odsúdeným ZIPS  GR č. 6/2000. 

Nakoľko táto téma je značne široká a jedným príspevkom neobsiahnuteľná, 
pokúsim sa v stručnosti, opierajúc sa o svoje  pätnásťmesačné  skúsenosti s prácou 
vo väzenstve, Vám aspoň priblížiť niektoré problémy, s ktorými sa v každodennej 
praxi stretávam. 

Prvý kontakt s odsúdenou má psychológ spravidla prvý, prípadne nasledujúci deň 
po eskortovaní do nášho ústavu, kedy vykoná s odsúdenou vstupný pohovor za 
účelom oboznámenia sa so základnými anamnestickými údajmi a psychologickou 
charakteristikou odsúdenej vypracovanou SPKČ.  

Príchod odsúdenej, najmä prvotrestanej, do ústavu na výkon trestu býva spojený 
s väčšou či menšou úzkosťou z neznáma, obávaným očakávaním či dokonca 
v niektorých prípadoch až  strachom viazaným na rôzne okolnosti spojené 
s výkonom trestu, pričom konfrontujú skúsenosti z pobytu vo výkone väzby 
s možnosťami ponúkanými podmienkami nášho ústavu. Na základe negatívnych 
referencii od niektorých odsúdených počas spoločného pobytu v ústave na výkon 
väzby, mnohé neskrývajú prekvapenie. Stretávame sa so slovami: „… som príjemne 
prekvapená, čakala som, že to tu bude horšie…“ alebo: „ …bola som pripravená na 
najhoršie, je tu pekné prostredie, kľud…“, ale aj obavy typu: „mám strach zo 
sexuálneho obťažovania ženami inak orientovanými“ a žiadajú radu od psychológa 
ako sa majú správať, čo povedať, ako zareagovať v prípade, že ju osloví iná 
odsúdená v zmysle požiadavky o lesbický vzťah či homosexuálny akt.  

Počas pobytu odsúdenej na nástupnom oddelení, kde je ubytovaná je úlohou 
psychológa zmapovať aktuálny psychický stav odsúdenej, jej prežívanie súčasnej 
situácie, , pričom rozhovory sú orientované na osobnosť odsúdenej vo vzájomnej 
interakcii s prostredím a jej reakcie na najrôznejšie podnety. Zisťuje motivačné 
činitele, postoje a názory odsúdenej. Psychológ, na základe svojich zistení, zhrnie 
poznatky o osobnosti odsúdenej ženy, ktoré uplatní pri vypracovávaní návrhu 
programu zaobchádzania. Pobyt odsúdenej na tomto oddelení trvá spravidla 3 dni, 
v prípade nutnosti je možné ho predĺžiť na potrebnú dobu. Len zriedkavo sa stáva, 
že psychický stav odsúdenej je natoľko závažný, že vyžaduje zložitejší 
psychologický zásah /krízovú intervenciu/. Vo väčšine prípadoch postačuje 
odľahčujúci psychologický pohovor so snahou o pozitívne preladenie odsúdenej, 
využijúc všetky dostupné informácie, ktoré má psychológ v danej chvíli k dispozícií 
s cieľom ukľudnenia a vytvorenia náhľadu, pokiaľ to mentálna úroveň odsúdenej 
dovoľuje. V žiadnom prípade nepodceňujeme a nebagatelizujeme ňou prednesené  
obavy.  

V období prvých troch mesiacov psychológ ústavu v spolupráci s príslušným 
vychovávateľom venuje odsúdenej naďalej zvýšenú pozornosť a napomáha 
odsúdenej pri adaptácii na nové podmienky, prípadne rieši problémy a ťažkosti 
s ňou spojené. Najčastejším dôvodom resp. obsahom rozhovorov v tomto období 
býva otázka trestnej činnosti (dĺžky trestu, stotožnenie sa s rozsudkom) a  
sekundárne dôsledky uväznenia (strata slobody, strata širších sociálnych kontaktov, 
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odlúčenia od najbližších príbuzných, rodiny, najmä detí), pričom  intenzita prežívania 
pri rozdielnej miere  frustračnej tolerancii je individuálna a multifaktoriálne 
podmienená. 

V tomto období, ktoré nazývame adaptačné, sa najčastejšie objavujú neurotické 
poruchy, posttraumatické stresové poruchy a poruchy prispôsobenia s  depresívnou 
(krátkodobou alebo protrahovanou), úzkostnou reakciou alebo reakciou 
prejavujúcou sa emocionálnymi poruchami a poruchami správania. Vzhľadom 
k osobnostným dispozíciám (mám na mysli obranné mechanizmy a ich schopnosť 
mobilizácie a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam) tieto buď spontánne 
ustúpia, v opačnom prípade si vyžadujú psychologickú intervenciu, ktorej súčasťou 
je abreaktívny rozhovor, nácvik techník na zvládanie stresu, ktorých súčasťou je 
nácvik relaxačných techník. Ich výber je podmienený základnou mentálnou výbavou 
odsúdenej ženy. Efektívne zvládnutie spomínaných  techník sleduje predovšetkým 
redukciu intrapsychickej tenzie na najnižšiu znesiteľnú mieru, získanie osobnej 
skúsenosti  zvládania stresu a následne lepšieho ovládania neprimeraných emócií a 
reakcií, čo sa pozitívne odráža v interpersonálnych kontaktoch (odsúdená -
odsúdená, odsúdená - príslušník).  

V správaní sa odsúdených žien počas VT dochádza k zlomom, situačne 
podmienených rôznymi vplyvmi, ktoré je žiadúce včas riešiť, aby sa zamedzilo 
abnormným a maladaptívnym reakciám, agresívnym reakciám (obráteným voči sebe 
aj iným), hladovkám a pod. Najčastejšie ide o ťažkosti vyskytujúce sa v súvislosti so 
zamestnaním odsúdených a vzťahovými problémami, ktoré bližšie rozvediem. Čo sa 
týka práce a zamestnania možno konštatovať, že až na malé výnimky,        
odsúdené ženy možnosť pracovať vo výkone trestu oceňujú.  Preferujú rôzne druhy 
prác, ktoré sú v ústave k dispozícii. Podľa osobnostného nastavenia, získaných 
zručností,  psychických a fyzických možností so zohľadnením zdravotnej klasifikácie 
sú odsúdené komisionálne zaraďované na jednotlivé pracoviská ústavu a mimo 
neho. Práca im pomáha, povedané ich slovami, to tu prežiť, zabudnúť, zmysluplne 
využiť čas, realizovať sa a v neposlednom rade zarobiť si a stať sa nezávislými od 
iných. Predmetom záujmu psychológa v tejto oblasti je psychohygienické hľadisko 
(jednotvárnosť, stereotypnosť, počet odsúdených na pracovisku…). Osvedčilo sa 
nám, že počtom menšie pracovné kolektívy prinášajú menej problémov. Naopak, 
väčšie množstvo odsúdených žien na jednom pracovisku, ktoré nie vždy vedia alebo 
sú schopné rešpektovať vzájomné potreby, požiadavky, či tolerovať len celkom 
prirodzenú osobnostnú odlišnosť vedie k častým „búrkam“. V mnohých prípadoch 
odsúdené trávia spolu takmer 24 hodín denne, dochádza k tzv. psychickému 
pretlaku či ponorkovej chorobe a následným negatívnym stretom, ktoré neraz 
vyústia do vzájomných verbálnych či fyzických atakov. 

Takmer denne je psychológ „vtiahnutý“ do riešenia menších, či väčších 
vzájomných sporov medzi odsúdenými, ktoré prináša ich spoločný život. Pri 
rozhovoroch sa musí zameriavať na úpravy vzorcov správania sa odsúdených vo 
vzťahoch k iným. Samostatnú kapitolu tvoria spory vyplývajúce z nadväzovania 
lesbických vzťahov a ich dôsledky. Odsúdené ženy, ktoré nastupujú výkon trestu sú 
výhradne homosexuálne orientované iba zriedkavo. Skôr naopak, majú z lesbických 
atakov obavy, ktoré uvádzajú pri vstupných pohovoroch. Po viac - menej krátkej 
dobe však zisťujeme, že viaceré nadviazali takéto vzťahy. Nechcem na tomto 
mieste rozoberať príčiny, teda prečo tomu tak je, skôr sa podeliť o skúsenosti 
s riešením tohoto problému. Udržiavanie lesbických kontaktov nesie so sebou 
viaceré problémy, ktoré musia vychovávatelia riešiť. Tieto sa začnú prejavovať 
najmä ak do vzťahu dvojice vstúpi iná odsúdená. Vedie to k otvoreným konfliktom, 
ktoré sa veľmi ťažko riešia pohovormi a je nutné konflikt riešiť disciplinárne 
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umiestnením odsúdenej do uzavretého oddelenia v mimopracovnom čase. Ak sú 
odsúdené zaradené na rovnaké pracovisko, narúšajú aj pracovnú morálku. U 
primitívnejších, výrazne pudovo reagujúcich odsúdených dochádza ku konfliktom 
z jednoduchej, častokrát neopodstatnenej žiarlivosti. Spočiatku bola snaha 
eliminovať homosexuálne aktivity, avšak neskôr, na základe poznatkov mechanizmu 
homosexuálnej orientácie a skúseností, sme zaujali miernejší postoj. Vzťah sa 
toleruje, pokiaľ vzájomný kontakt nevzbudzuje verejné pohoršenie a neruší ostatné 
spoluodsúdené. V opačnom prípade, teda ak sú takéto dvojice nedisciplinované, 
vzbudzujú prílišnú pozornosť alebo vyvolávajú nezhody s ostatnými spolubývajúcimi 
tým, že ich rušia, iritujú svojimi prejavmi alebo inak obmedzujú chod oddelenia a ak 
nie sú ochotné upustiť od týchto praktík, volíme preradenie na inú izbu alebo oddiel. 

S narastajúcim počtom odsúdených v ústave sa častejšie objavuje subjektívne 
pociťovaná potreba zmeny v podobe krátkodobej „izolácie“ od ostatných 
spoluodsúdených žien, či „azylu“, ktorý im poskytuje pobyt v celovom systéme, 
túžba po zmene  pracovného zaradenia či ubytovania. Pokiaľ to kapacitné a iné  
dôvody umožňujú a sme presvedčení o tom, že táto zmena odsúdenej prospeje, 
umožníme jej to, aby sme tak predišli závažnejším problémom. Pre odsúdené ženy 
je veľmi dôležité spojenie s vonkajším svetom, najmä pre prehlbovanie citových 
a rodinných vzťahov. Kontakt odsúdených s blízkymi osobami je zabezpečovaný 
tromi cestami:  

a/ prostredníctvom korešpondencie, ktorá je tiež veľmi dobrým zdrojom 
poznatkov o širšom sociálnom zázemí odsúdenej, ktorého poznanie významným 
spôsobom napomáha individualizácií výkonu trestu, 

b/ prostredníctvom návštev, ktorých organizácia je riešená vydaním pokynu 
riaditeľa ústavu. Návštevy sa vykonávajú v stanovené dni v určenom čase v I. NVS 
s priamym kontaktom, u odsúdených II. a III. NVS bez priameho kontaktu. 
V odôvodnených prípadoch u odsúdených II sa umožní  vykonanie návštevy 
s priamym kontaktom najmä vtedy, ak odsúdenú navštívia jej maloleté deti, 

c/ s cieľom posilnenia kontaktov s blízkymi osobami ako v jedinom uzavretom 
ústave v Slovenskej republike majú odsúdené možnosť telefonovať s blízkymi 
osobami diferencovane, za ústavom stanovených podmienok. 

V súvislosti s uvedeným sa odsúdené často obracajú na psychológa so žiadosťou 
o pomoc pri riešení partnerských a rodinných problémov. Veľmi ťažko prežívajú 
prerušenie kontaktu s najbližšími príbuznými, partnermi, predovšetkým s  deťmi. 
Veľmi rýchlo upadajú do depresívnych stavov, najmä ak je pobyt vo VT dlhší ako 2 
roky.  V prípade, že bolo dieťa odsúdenej  zverené do náhradnej starostlivosti štátu,  
a odsúdená-matka  nevie, do ktorého ústavu  bolo jej dieťa umiestnené, žiada 
o pomoc alebo zabezpečenie  kontaktu s ním. V takýchto prípadoch psychológ 
spolupracuje so sociálnym pracovníkom. Počtom zriedkavejšie sa stáva, že 
odsúdená sa počas VT dostane do konfliktnej, ťažko zvládnuteľnej alebo krízovej 
situácie, ktorá si vyžaduje psychoterapeutický zásah v podobe krízovej intervencie. 
Táto psychologická služba bola poskytnutá v niekoľkých prípadoch smrti rodinného 
príslušníka, nevyhovenia žiadosti o podmienečné prepustenie a v prípade, kedy 
odsúdenej hrozilo nebezpečenstvo suicídia.   

V rámci každodennej starostlivosti o duševné zdravie odsúdených sa snažíme 
držať zásady: účinnejšia a ľahšia prevencia ako náprava. V zmysle tejto zásady, tiež 
podľa potreby a závažnosti, psychológ spolupracuje s ostatnými príslušníkmi  
ústavu. Aj keď starostlivosť o duševné zdravie je prvoradou úlohou špecialistov - 
psychológov, psychiatrov, v nemalej miere pedagógov, vychovávateľov, referentov 
režimu a nepriamo aj ostatných príslušníkov ústavu, títo svojím prístupom 
v zaobchádzaní s odsúdenými sa podieľajú na vytváraní optimálnej atmosféry vo 
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väzenskom zariadení, ktorá pôsobí ako preventívny činiteľ vzniku konfliktov. 
Referenti režimu tým, že trávia s odsúdenými najviac času, majú možnosť 
pozorovať ich bezprostredné prejavy správania sa či už v práci, na oddieli alebo 
v čase osobného voľna. Aktívne sa podieľajú na „vychytávaní“ prvotných signálov 
zmien v prežívaní či iných pozoruhodností v správaní sa odsúdených vo vzťahu 
k sebe samým a iným. Včasným zásahom je tak možné predísť závažnejším 
problémom a ich dôsledkom. Častokrát postačí zo strany príslušníka len ľudský 
prístup s prejavením záujmu o problém, v prípade potreby vynaloženie úsilia na jeho 
odstránenie. Ak ide len o potrebu ventilácie nahromadeného napätia, ktorá neznesie 
odklad, poskytnutie priestoru a vyjadrenie pochopenia, v závažnejších prípadoch 
odporučenie psychologickej intervencie. 

Spolupráca psychológa s vychovávateľmi jednotlivých výchovných oddielov 
prebieha za účelom metodického usmerňovania individuálnej výchovnej práce 
s odsúdenými. V rámci konzultačnej činnosti konzultuje spôsob zaobchádzania 
s odsúdenými ženami vyžadujúcimi špeciálny prístup alebo z hľadiska štruktúry 
osobnosti vyžadujúcimi osobitnú a zvýšenú starostlivosť. 

Veľmi úzka je spolupráca psychológa so zdravotným personálom ústavu a 
úväzkovou psychiatričkou, pričom kontakt so psychiatričkou je zabezpečovaný 
jednak prostredníctvom lekára na odporúčanie psychológa, respektíve na vlastnú 
žiadosť odsúdenej. Psychiatrická starostlivosť je poskytovaná odsúdenej v prípade 
ak zistíme, že už v minulosti bola psychiatricky (ambulantnou alebo ústavnou 
formou) liečená na slobode alebo počas výkonu väzby, najčastejšie pri rozvoji 
adaptačných porúch, akútnych reakcií na stres, z psychických ochorení depresie, 
schizoidný, paranoidný vývoj, poruchy osobnosti prejavujúce sa dlhodobo 
neprispôsobivým správaním s automutilačnými tendenciami, mentálnej retardácie s 
poruchami správania. Psychiater zváži potrebu medikamentóznej liečby 
ambulantnou formou, v závažnejších prípadoch doporučí ústavnú liečbu 
v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Možnosť využitia 
psychiatrickej starostlivosti majú odsúdené dvakrát za mesiac, pričom štatistické 
ukazovatele hovoria, že mesačne využije túto službu priemerne 10 odsúdených 
žien. 
Ďalšou z foriem starostlivosti o duševné zdravie odsúdených žien v našom ústave 

je skupinová práca, ktorou sledujeme vytváranie, rozvoj a upevňovanie trvalejších 
zmien v správaní a konaní týchto ľudí počas VT a po ich  prepustení z VTOS. 
Systémom postupnosti a náväznosti sa snažíme odkrývať a posilňovať latentné 
pozitívne vlastnosti osobnosti odsúdených /tzv. pozitívne rezervy osobnosti/. 
V súlade s cieľom volíme a modifikujeme metódy, resp. program jednotlivých 
skupinových stretnutí pričom zohľadňujeme aj vhodné návrhy a podnety samotných 
odsúdených. Rešpektujeme pritom psychohygienické zásady vedenia skupiny napr.: 
prvé stretnutia zameriavame na vzájomné bližšie poznávanie sa členov kolektívu 
/skupiny/. Neskôr, za predpokladu vytvorenej atmosféry vzájomnej dôvery, 
pristupujeme k sebapoznávaniu, ktoré už má silnejší emotívny náboj – jednotlivec sa 
„odkrýva“ pred kolektívom do tej miery, akú on subjektívne považuje v danej situácii 
a čase za primeranú pre seba. Zároveň sa učí rešpektovať sebahodnotenia 
a názory iných, získava schopnosť prijímať oprávnenú kritiku bez afektívnych, 
agresívnych a iných obranných reakcií, postupne schopnosť riešiť konflikty, 
kooperovať. Tým vedieme členov skupiny k realistickému sebapochopeniu, 
k prehodnoteniu vzťahov k ľuďom a k spoločnosti, k jej etickým a právnym normám. 
Neanalyzujeme detailne trestnú činnosť, ale vedieme ich k pochopeniu, 
prehodnoteniu hlbších motívov vlastného delikventného správania a k prevzatiu 
zodpovednosti za minulé, súčasné a ale hlavne budúce správanie a konanie. 
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Nekladieme si za cieľ veľký rozsah zmien osobnosti odsúdenej, ide nám o to, aby sa 
poznatky, skúsenosti a zážitky zo skupinových stretnutí perspektívne odrazili 
v spôsobilosti žiť po prepustení z väzenia tak, aby nezrecidivovali. Rešpektujeme 
zásadu dobrovoľnej účasti, čo nám poskytuje možnosť  prirodzenej eliminácie tých 
členiek, ktoré by dianie v skupine mohli ovplyvňovať negatívne. Skupina je otvorená 
tzn., že jej členka sa môže kedykoľvek znovuzaradiť. Obsahová náplň jednotlivých 
stretnutí musí mať aj relaxačný, antistresový charakter. Vyplýva už zo samotného 
zamerania, ale pre zvýšenie účinku zaraďujeme priebežne muzikoterapiu. Stretnutia 
sú naviac podfarbené príjemnou hudbou. 

V súčasnosti je v našom ústave činných 6 skupín s rôznym charakterom 
a zameraním pre odsúdené I. a  II. NVS. Štyri tréningovo - terapeutické skupiny, 
z toho dve orientované na skvalitnenie prosociálnych zručností so zameraním na 
závislosti, jedna   zameraná na problém týraných žien a skupina so  zameraním na 
zvládanie záťažových situácií. Ďalšia  skupina s charakterom rehabilitačných 
a psychohygienických aktivít, je tvorená odsúdenými vyžadujúcimi osobitnú 
výchovnú starostlivosť /zaradenými v diferenciačnej podskupine D1/. V snahe 
uľahčiť adaptáciu odsúdených žien na vonkajšie podmienky po ukončení VTOS 
v ústave pracuje poradenská skupina. Do skupiny sú priebežne zaraďované 
odsúdené všetkých NVS. Celé dianie skupiny je v tomto prípade  zamerané na  
ukončenie trestu. Program skupinových stretnutí pozostáva zo štyroch tematických 
blokov: Cesta domov, Som nezamestnaná, Stretla som ľudí, Peniaze v mojich 
rukách. Prostredníctvom obsahovej náplne týchto stretnutí, formou sociálneho 
učenia, získavajú odsúdené pred výstupom zručnosti nutné pre život na slobode po 
ukončení VTOS.  Po niekoľkoročných skúsenostiach je evidentné, a prax to 
dokazuje, že odsúdené majú záujem o účasť na  skupinových aktivitách. Skúsenosti 
vychovávateľov sú pozitívne. Odsúdené, ktoré sa zúčastňujú skupinových stretnutí 
sa menej často dostávajú do rozporu s ústavným poriadkom a ochotnejšie 
spolupracujú s príslušníkmi ústavu v každodennom zaobchádzaní s nimi.  
 
Literatúra u autoriek. 
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Faktory ovplyv ňujúce duševné zdravie 
mladistvých odsúdených 
 
Mgr. Karol Flimel,  PhDr. Jaroslava Bullová  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany, 
Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autori uvádzajú charakteristiky duševného zdravia, korene porúch emocionálneho 
a sociálneho vývinu u mladistvých odsúdených. Popisujú záťažové situácie vo výkone trestu 
odňatia slobody, ktoré môžu prispieť k vyvolaniu alebo ďalšiemu rozvoju poruchy osobnosti. 
Mladiství s priaznivou resocializačnou prognózou sú oddeľovaní od ostatných s cieľom viesť 
ich k lepšiemu sebaporozumeniu, sebadisciplíne, sebaregulácii, k osvojeniu si základov 
duševnej hygieny. Autori sa stotožňujú s tým, že za skutky skôr epizodického charakteru 
menšej závažnosti by mala byť možnosť uloženia alternatívneho trestu. Čitateľ tiež nájde 
vysvetlenie argotických pojmov, ktoré sú používané medzi mladistvými. 
 
Summary 
 

The authors present characteristics of the mental health, the roots of emotional and social 
development disorders within juveniles. They describe pressure situation in the prison 
environment, which can invoke or aggravate personal disorder. Juveniles with positive 
prognosis of resocialization are separated from others with the aim to be guided to greater 
self-understanding, self-discipline, self-regulation, and internalization of mental hygiene 
principles. The authors agree with the suggestion that there should be a possibility of an 
alternative punishment for the crimes having an episodic character. The reader will also find 
explanation of the words from prison talk of juveniles 
 
Jedným z najdôležitejších základných predpokladov na zvládanie nárokov života 
a prostredia je zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia /VHO/ vypracovala 
definíciu zdravia, podľa ktorej zdravie je stavom úplného telesného, duševného 
a sociálneho blaha. Súčasťou a prejavom, ale aj predpokladom zdravia je duševné 
zdravie, ktorého definovanie je nesmierne obtiažne, pretože má veľa charakteristík. 
Vhodnejšie je preto opísať, akí sú duševne zdraví ľudia. Svetová federácia 
duševného zdravia /WFMH/ poskytuje tieto charakteristiky: 

1. Majú sami k sebe dobrý postoj – nenechajú sa premôcť vlastnými emóciami, 
ako je strach, hnev, žiarlivosť, pocity viny alebo starosti, nepodceňujú ani 
nepreceňujú svoje schopnosti, dokážu sa povzniesť nad životné neúspechy, majú 
tolerantný postoj k sebe, ako aj k iným, dokážu sa na sebe zasmiať, dokážu prijať 
svoje nedostatky, majú primeranú sebaúctu, cítia sa schopní vysporiadať sa 
s väčšinou situácií, dokážu sa tešiť z jednoduchých, každodenných vecí.  

2. Cítia sa dobre medzi inými ľuďmi  – dokážu prejavovať lásku a brať do úvahy 
záujmy druhých, majú trvalé a uspokojivé osobné vzťahy, majú radi druhých 
a dôverujú im a u druhých predpokladajú taký istý postoj k sebe, rešpektujú rozdiely 
medzi ľuďmi, nevyužívajú druhých, ale zároveň nedovolia, aby druhí zneužívali ich, 
cítia, že sú súčasťou skupiny, cítia zodpovednosť k druhým ľudským bytostiam. 

3. Sú schopní zvláda ť požiadavky života  – pri objavení sa problémov hneď 
niečo podnikajú na ich zvládnutie, akceptujú svoju zodpovednosť, kde je len možné, 
upravujú svoje prostredie a kde je to nevyhnutné, prispôsobia sa, plánujú vopred 
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a neobávajú sa budúcnosti, vítajú nové skúsenosti a myšlienky, využívajú svoje 
schopnosti, stavajú si realistické ciele, sú schopní sami urobiť vlastné rozhodnutia, 
sú spokojní, keď všetko čo robia, robia s celým úsilím.  

 
Duševne zdravý človek je teda schopný zvládať požiadavky života. Pozrime sa  na 
osobnostný profil mladistvých prekračujúcich právne normy z hľadiska uvedených 
charakteristík duševného zdravia.  

Do výkonu trestu odňatia slobody prichádzajú mladiství s rôznou etiológiou 
porúch, v rôznych štádiách narušenia emocionálneho a sociálneho vývinu, 
správania, s poruchami morálneho vedomia a cítenia. Prichádzajú po skončení 
povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ZŠŠ, z SOU, z diagnostických centier, z detských 
psychiatrických  liečební, reedukačných  domovov, detských domovov.  

Korene porúch emocionálneho a sociálneho vývinu siahajú obyčajne hlboko do 
detstva a tkvejú v nedostatočnom rodinnom zázemí, v chybnej výchove ignorujúcej 
základné požiadavky dobrých medziľudských vzťahov. V rodinnom prostredí 
chýbala nielen láska, pocit bezpečia a spolupatričnosti, ale aj príklady spolupráce, 
vzájomnej pomoci i ochrany v núdzi. Chýbali príklady pomoci slabším, ochrany 
slabších, chýbala orientácia na princípy prosociálnosti a správania zameraného na 
prospech druhého. Toto inadekvátne rodinné prostredie zahŕňa často alkoholizmus 
a kriminalitu rodinných príslušníkov, premenlivosť rodinného prostredia s 
nedostatkom pevných a trvalých väzieb, výchovnú insuficienciu kvalitatívnu aj 
kvantitatívnu, výchovnú indisponovanosť  pre intelektovú inferioritu a dlhotrvajúce 
choroby.  

Rodičovskú výchovu z hľadiska   kriminogenézy charakterizujeme na základe 
empirických skúseností nasledovne:  
a/ chýba uspokojovanie základných potrieb dieťaťa a dochádza k jeho emocionálnej   

deprivácii, čo redukuje jeho spontánne kontakty vnútri rodiny a súčasne vedie k  
zvýšenej sugestibilite a motivácii v konaní vedúceho k závislosti najmä od osôb  
stojacich mimo rodiny, ku ktorým dieťa získalo vzťah, 

b/ rodinná výchova je reštriktívna /s kontrolujúcou prísnosťou a podporou pesimizmu 
vo vzťahu k budúcnosti dieťaťa/, podporuje sociálnu nespôsobilosť, prejavujúcu 
sa v nesmelosti, plachosti, neschopnosti vcítenia sa, malej pohotovosti brať na 
seba riziko v nových   sociálnych  situáciách, najmä v prítomnosti  druhých ľudí, 

c/ výchova je priveľmi jednostranne  "orientovaná na cieľ", vedie k tzv. prežitkom 
anómie a podľa ďalších podmienok - k rôznym typom sociálnej deviácie /napr. 
kriminalita, alkoholizmus a pod./, 

d/ celkom chýba alebo je nedostatočná mravná výchova v rodine, u dieťaťa sa 
nevytvára mravná autonómia /chýba mu sebakontrola a sebaovládanie/ a tým sa 
zvyšuje pohotovosť ku kriminálnemu  konaniu, 

e/ motivácia k presadzovaniu sa a k agresívnemu konaniu dieťaťa  je výsledkom 
najmä rodičovského posilňovania /utvrdzovania/ a poskytovania vlastných 
vzorcov správania takto orientovaným deťom, 

f/  rodičovské prognózy a posilňovanie negatívneho sebahodnotenia dieťaťa vedú k 
zápornému chápaniu vlastnej identity ako „čiernej ovce" a „výtržníka" so 
zodpovedajúcimi spôsobmi správania, 

g/ chýbajúce porozumenie rodičov dieťaťa a ich hyperprotektívna výchova vedú k 
oslabeniu „Ja" a k úzkostnosti dieťaťa, 

h/ neprimerané a nedôsledné rodičovské požiadavky na samostatnosť dieťaťa vedú 
k zníženiu jeho samostatnosti a sebakontroly... 
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Rodinné prostredie je najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim socializačný proces 
človeka. Poruchy socializačného procesu sa transformujú do porúch správania, 
porúch osobnosti . U mladistvých odsúdených ide hlavne o nasledovné  rozmery 
osobnostnej patológie : 
- afektívna labilita  - dlhodobá citová odpoveď na podnet je neprimeraná  
      precitlivenosť, podráždenosť, ľahké prepuknutie zlosti, 
- úzkostnos ť - nerozhodnosť, ľahko vznikajúci pocit viny, dlhé a neplodné 

premýšľanie nad maličkosťami,  
- surovos ť - egocentrizmus, pohŕdanie okolím, využívanie druhých ľudí, 

nezodpovednosť vo vzťahu k druhým ľuďom, nedostatočná alebo žiadna 
schopnosť vcítiť sa do pocitov iných ľudí, chýbajúce výčitky svedomia, naopak, 
prítomné sú sadistické črty, 

- poruchy správania  -  násilné, antisociálne správanie, rôzne druhy chemickej 
závislosti, neschopnosť prijať spoločenské normy, 

- ťažkosti s identitou  - neschopnosť mať z niečoho radosť alebo aspoň dobrý 
pocit, dlhodobé pocity prázdnoty, pesimizmus, kolísavá predstava o sebe 
samom,  

- neistá väzba  - trvalé až nutkavé vyhľadávanie niečej blízkosti, neschopnosť byť 
sám, 

- narcizmus  - trvalá potreba obdivu, súhlasu, velikášstvo, 
- opozi čná porucha  - opozičné správanie za každú cenu, 
- odmietanie  - nepriateľstvo v medziľudských väzbách a v súdoch, nedostatočne 

pružný, strnulý spôsob poznávania, 
- obmedzené  (seba) vyjadrovanie  - malá alebo žiadna schopnosť citovo 

vyjadriť samého seba tak kladne, ako aj záporne, 
- sebapoškodzovanie  - tak v predstavách, ako aj v skutočnosti, 
- sociálna vyhýbavos ť - malá potreba nejakého vzťahu k druhým ľuďom, 

porucha sociálnych zručností, strach z predstavy, že by sociálny vzťah mohol 
byť zraňujúci,  

- vyh ľadávanie senzácií , podliehanie okamžitým nápadom a podnetom, 
      bezohľadnosť... 
 
Mladiství  s výraznejšou poruchou správania, poruchou osobnosti sú nositeľmi 
niektorých z týchto rozmerov v podstatnejšom rozsahu, hĺbke, účinnosti a trvalosti 
ako predstavitelia ostatnej bežnej populácie. Zvyčajne prejavujú nadmernú 
agresivitu, to znamená, že agresiu používajú ako jediný prostriedok na riešenie 
problémov s rovesníkmi, na provokáciu reagujú hlavne neprimeraným fyzickým 
útokom. Ale aj na náhodné nechcené ublíženie a dokonca aj na prosociálny úmysel 
sociálneho partnera neagujú nevhodne agresívne, sú svojím správaním pre 
ostatných nepríjemní, nebezpeční, odsudzovaní. V profile osobnosti mladistvého s 
výraznejšími poruchami správania vo VTOS  dominuje teda hlavne: je vo zvýšenej 
miere agresívny, vzdorovitý, má sklon k agresívnym a direktívnym postojom. Je 
schopný presadzovať hlavne svoje vlastné záujmy, je neprimerane sebavedomý. 
Býva netrpezlivý. V celkovej dynamike jeho osobnosti prevláda extrovertovanosť, 
sklon k energickému a útočnému postoju. Vo všeobecnosti koná impulzívne. 
Prejavuje sa ako emocionálne labilný a napätý. Vyhľadáva vzrušenie a ľahko sa 
nazlostí, čo môže viesť až k afektívnemu konaniu. Vyznačuje sa slabou toleranciou 
frustrácie. Napriek zvýšenej potrebe kontaktu sa mu nedarí nadviazať uspokojivé 
vzťahy so sociálnym okolím.    

Po spáchaní závažnejšej trestnej činnosti a právoplatnom odsúdení prichádzajú 
takíto mladiství do výkonu trestu odňatia slobody, do inštitúcie, ku ktorej majú silný, 
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emocionálne negatívny vzťah. Pociťujú  hostilitu k personálu, ba majú negatívny 
vzťah k dospelému svetu vôbec. Musia sa oboznámiť a zžiť s pravidlami prostredia, 
v ktorom sú nútení nedobrovoľne žiť. Nie sú to však len pravidlá, ktoré určuje  zákon 
a Poriadok pre výkon trestu odňatia slobody, ale aj pravidlá, ktoré si určujú mladiství 
sami, ktoré reprezentujú ich "druhý väzenský život". 

Vo výkone trestu odňatia slobody vznikajú pre mladistvých trvalé záťažové 
situácie, ktoré svojím pôsobením môžu prispieť k vyvolaniu alebo ďalšiemu rozvoju 
poruchy osobnosti. Za základné záťažové činitele považujeme hlavne:  

    -   záťaž  vyvolaná  stratou  slobody,  frustráciou   mnohých   dôležitých  sociálnych   
        potrieb dospievajúcich ... 

- záťaž vyvolaná pobytom v skupinách spoluodsúdených, interpersonálnymi 
vzťahmi, konfliktmi, rasová intolerancia, solventnosť - nesolventnosť rodičov 
mladistvých, frekvencia posielania balíkov, mazáctvo, národnostné rozbroje, 
príslušnosť k hnutiu Punk, Skinheads... 

- záťaž vyvolaná rodinnými pomermi /problémy s otcom, matkou, družkou, 
nedostávanie pošty, balíkov, nezáujem blízkych navštíviť mladistvého vo VTOS,    
záťaž vyvolaná  zlou,   pesimistickou   perspektívou   do  budúcnosti, (rodičia 
sociálne odkázaní, absencia vzdelania a profesionálnych zručností  mladistvého, 
minimálna možnosť zamestnať sa po skončení VTOS, bieda, hlad...) 

-  záťaž vyvolaná neochotou,   hnevom, únikovými tendenciami pred návratom do 
reedukačného domova po skončení VTOS... 

-  záťaž  vyvolaná  zmenami  zdravotného  stavu  (neurotická  symptomatika,     
depresívne rozlady, abstinenčné problémy pri dlhodobom zneužívaní návykových 
látok, zdravotné problémy ako následok devastácie organizmu drogou...) 

-   záťaž vyvolaná búrlivými   hormonálnymi   zmenami   v organizme dospievajúcich 
a abstinenciou heterosexuálnych stykov   

 
Na mladistvých vo VTOS pôsobí toľko rozličných, hlavne nepriaznivých faktorov či 
okolností, že ich schopnosť vysporiadať sa s nimi je často vážne ohrozená. 
Prežívajú stres s celou paletou príznakov  somatických (chronická žalúdočná 
nevoľnosť, bolesti hlavy,  kožné vyrážky, bolesti chrbtice, nespavosť, obhrýzanie 
nechtov...) Príznaky stresu sa u nich objavujú v nálade, často pozorujeme úzkosť, 
depresie, pocity frustrácie, hnevu, hostility, podráždenosti, netrpezlivosti, 
nespokojnosti, bezmocnosti, beznádeje, bezradnosti... Príznaky stresu sa 
manifestujú hlavne v správaní: prejavy agresie, emocionálne výbuchy,  nervózne 
a prehnané reakcie... Dôležitým mechanizmom pri zvládaní stresu je  štýl zvládania. 
Mladiství výraznejšie emocionálne a sociálne narušení zvyknú v stresujúcej situácii 
reagovať hystericky /neprimerane afektívne: kričať, nariekať, búchať si hlavu 
o stenu, rozbíjať inventár, rezať sa žiletkou, pokúšať sa o suicídium, pokúšať sa 
utiecť.... 

Mladiství s ťažším stupňom porúch morálneho vedomia a cítenia majú tendenciu 
ventilovať vnútorné napätie agresiou voči slabším, bezbrannejším, mentálne 
insuficientnejším často krutým spôsobom. Majú deformované svedomie, zníženú 
mieru zodpovednosti  za svoje činy, chýbajúci pocit viny  a ignorujú nepriaznivú 
mienku iných o nich. Už v detstve boli  ťažko vychovávateľní, klamali, kradli, utekali 
z domova, túlali sa, boli suroví k mladším a slabším deťom, týrali zvieratá,  a pod. 
Neskoršie sa organizovali, viedli tlupy asociálov, pili, drogovali, stávali sa 
delikventmi, kriminálnymi recidivistami. V prostredí výkonu trestu majú  široké 
možnosti realizácie. Je to prostredie, ktoré okrem iného skrýva výrazné 
nebezpečenstvo osvojovania si negatívnych rol, hodnôt a postojov vplyvom jeho 
dominantnejších a asociálnejších členov. Uväznenie má celý rad  dobre známych 



 203  

nepriaznivých účinkov, z  ktorých na prvom mieste je jav  nazývaný  prizonizácia . 
Tento psychologický a socializačný efekt výkonu trestu odňatia slobody je 
charakterizovaný adjustáciou na fungovanie ústavného zariadenia a osvojovanie si 
väzenskej /ústavnej/ kultúry. Prizonizácia spolu nesie stratu vlastnej iniciatívy, 
preferovanie „cesty najmenšieho odporu" adjustáciou na umelé prostredie ústavu. 
Postupné prijímanie hodnôt príznačných pre väzenskú subkultúru je tou povestnou 
„školou kriminality". 

Kriminálne správanie je vo výkone trestu odňatia slobody časté, je to prostredie, 
kde sa využíva priama agresia, zneužíva sa sila, postavenie, moc a fyzické násilie 
proti slabším, závislejším. Táto sila býva spojená s vyhrážkami ďalších, ešte 
krutejších sankcií pri prípadnom vyzradení. Práve preto šikanovanie a vydieranie 
môže zostať pomerne dlho utajované, v postihnutých vyvoláva pocity strachu, 
bezmocnosti. Osobnostne výraznejšie narušení jedinci strhávajú na svoju stranu 
ďalšie podobné typy, takže utvoria násilnícky klan. Ten rýchlo zistí, aké výhody 
plynú z ich mocenského postavenia. Strach a utrpenie druhých, slabších, v nich 
vyvoláva zábavu a vzrušenie.  

Za signál adjustácie v rámci kriminálnej socializácie  považujeme špeciálnu 
argotickú lexiku - tajnú reč mladistvých, v ktorej sa pertraktujú jednotlivé prvky 
väzenského života. Mladiství v snahe utajiť obsah komunikácie pred „bonzákmi" 
alebo pred personálom ústavu, majú bohatý repertoár pomenovaní súvisiacich s 
nedovolenou činnosťou. Napr.: kôň - poslať vykšeftovaný tovar pomocou špagáta z 
poschodia na poschodie, koník - tovar nestál za nič, šarkan - podávanie správ 
vertikálnym smerom, kerky  - tetovanie, zvárač - ten, kto tetuje, privítanie  - bitka na 
úvod, bicykel  - počas spánku dať odsúdenému medzi prsty na nohách papier a ten 
zapáliť, ručná sprcha -  vedrom s vodou obliať spoluodsúdeného, áro, arak, ara , 
benko - POZOR!, trúbka, hadica, lesba, bukmen, Angelika, termostat,  
saxofonista - homosexuál alebo mladistvý, ktorý dobrovoľne, no i nedobrovoľne 
pod nátlakom vykonáva homosexuálne praktiky, žán - odsúdený, ktorý musí urobiť 
to, čo mu prikážu, magor, ring ľa, degeš - nadávka pre mladistvého, ktorého 
podceňujú, tunel - krivé obvinenie, podraz, intriga, bonzák, natiera č, škrabák, 
skobár, spevák, zlatý slávik - udavač, šplhač za výhodami, ktoré sú protihodnotou 
za udávanie, teplý bonz - čerstvé udanie... Vo výkone trestu odňatia slobody 
funguje pólovitosť rolí, napr. mazák - holub, podobne ako na základnej vojenskej 
službe. Na základe fyzických dispozícií prebieha selekcia na mazákov a magorov. 
Mazáci využívajú istý komplex výhod, ktoré realizujú magori. Pólová diferenciácia 
mazák - magor sa spresňuje ďalšou rolou pre magorov. Magor ako sociálna rola sa 
ďalej špecifikuje rolou žánov, džánov alebo koňov. Sú to v podstate sluhovia, od 
ktorých sa požaduje vernosť a automatické vykonávanie príkazov bez komentovania 
a oponovania. 

Prejavy agresie, hostility, vydierania, šikanovania, ponižovania ľudskej dôstojnosti 
sú ďaleko častejšie u odsúdených vo VTOS než v štandartnej populácii. Nedajú sa z 
tohto prostredia raz a navždy vylúčiť, vytlačiť, „morálka väzenskej subkultúry" je 
založená na prejavoch všetkých foriem násilia. Ide hlavne o priamu agresiu  tvárou v 
tvár, spočívajúcu vo fyzickom násilí, psychickom týraní, ponižovaní ľudskej 
dôstojnosti častokrát tým najrafinovanejším spôsobom, o nútené vymáhanie vecí z 
obdržaných balíkov, realizovanie rôznych služieb /pranie ponožiek, robenie 
rajónov.../, nútenie k homosexuálnym službám, nezmyselné príkazy - kikiríkanie... 
Medzi mladistvými je rozšírená hlavne verbálna agresivita, názorové konflikty sú 
sprevádzaná vulgárnymi nadávkami. Slovné útoky sa odohrávajú v neprítomnosti 
personálu - obsahujú vyhrážky fyzickým násilím: „zabijem ťa", „zoberiem za teba 
nášup", „živý odtiaľto neodídeš...“ vzbudzujú strach v obeti z uskutočnenia 
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vyslovených hrozieb. K fyzickému násiliu dochádza hlavne v nočných hodinách a v 
dňoch pracovného voľna a pokoja.  

Asociálne resp. kriminálne zameranie mladistvých je posilňované hlavne tým, že 
sú spolu dlhšiu dobu a čím sú dlhšie vo VTOS, tým je menšia nádej na odvrátenie 
ich ďalších kriminálnych aktivít. Pretrvávajúce „poškodenie z pobytu vo väzení“ 
negatívna socializácia odsúdených má ďalekosiahle následky z hľadiska duševného 
zdravia mladistvých po prepustení z VTOS. Samozrejme je dôležité zachovávať 
veľkú opatrnosť pri zovšeobecňovaní procesu subkultúrneho prispôsobenia 
mladistvých. Je nevyhnutné brať do úvahy  štruktúru osobnosti mladistvého pred 
uväznením, čiže jeho preinštitucionálnu biografiu. Hlavne mladiství tzv. 
socializovaného typu, bez výraznejších známok poruchovosti osobnosti, u  ktorých 
porušenie  právnych noriem  bolo podmienené najmä  krízou dospievania a ich 
socializačný proces nebol vážnejšie narušený sú odolnejší voči negatívnemu vplyvu 
väzenského prostredia, ktoré nemá na ich duševné zdravie až taký dehonestujúci 
vplyv. Majú vyššiu kapacitu na zvládanie nárokov  väzenského prostredia, majú 
lepšie osobnostné predpoklady na zvládanie záťaže, sú pozitívne motivovaní pre 
vnútornú zmenu /sebaponímanie, sebahodnotenie, reštrukturalizácia hodnôt, 
otvorenosť voči alternatívnemu životnému štýlu.../  Týchto mladistvých – 
s priaznivou resocializačnou prognózou - v rámci vnútornej diferenciácie  ústavu 
oddeľujeme od ostatných viac  sociálne a emocionálne narušených odsúdených. 
Vedieme ich k lepšiemu  sebapoznaniu, sebadisciplíne, sebaregulácii, k osvojeniu si 
základov duševnej hygieny, ktorá je prostriedkom prevencie psychických porúch 
a rozvíjania duševného zdravia. Duševná hygiena je zároveň prostriedkom 
k nadobúdaniu duševnej rovnováhy. Je správne, že v budúcnosti im štát poskytne 
možnosť alternatívneho trestu  za skutky skôr epizodického charakteru a menšej 
závažnosti.     

Pracovníci ústavu sa snažia nachádzať signály, poukazujúce na deviantne 
správanie mladistvých s výraznými poruchami správania, ktorí sú zaradení do 
diferenciačných podskupín s nepriaznivou prognózou vychovávateľnosti. Snažia sa 
porozumieť situácii i zo sprievodných javov - akými sú napr. žiadosti o 
premiestnenie na inú izbu, resp. do inej diferenciačnej podskupiny, časté návštevy u 
psychológa s depresívnymi, úzkostnými stavmi, suicidiálnymi myšlienkami... O 
skrytých formách násilia sa niekedy dozvedáme až neskôr, pretože obete zo strachu 
pred agresívnymi jedincami uvádzajú, že si sami spôsobili poranenie, modrinu 
svojou nepozornosťou. Až lekárske vyšetrenie potvrdí  zavinenie cudzou osobou. 
Personál ústavu monitoruje agresívne incidenty mladistvých či už priamym 
kontaktom s obeťou a agresorom, záznamom ústavných kamier alebo  depistážou 
formou sociometrie, dotazníkov. V rámci vstupného psychologického vyšetrenia a 
pedagogickej diagnostiky sú vytypovávané možné obete, potencionálni útočníci. V 
individuálnych programoch zaobchádzania sú zakomponované spôsoby 
penitenciárneho zaobchádzania s nimi. V spolupráci s pracovníkmi preventívno 
bezpečnostnej služby ústavu sú riešené všetky zistené prejavy heteroagresie. 
Obete, objekty šikanovania, vydierania sú preventívne umiestňované do iných 
diferenciačných podskupín do vyšetrenia, uzavretia prípadu. Vychovávatelia 
uplatňujú sankcie za agresívne správanie  uložením disciplinárneho trestu, navrhujú 
izoláciu  agresorov, útočníkov, organizátorov latentnej trestnej činnosti od ostatných 
spoluodsúdených. Voči  aktérom násilia podávame návrh na začatie trestného 
stíhania. 

V rámci skupinových foriem zaobchádzania zaraďujeme vytypovaných 
mladistvých do programu rozvoja emocionálnej inteligencie, programu na zníženie 
agresívneho správania. Vedieme ich ku konštruktívnemu zvládaniu konfliktov, k 
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nácviku prosociálneho správania, k redukcii napätia relaxačnými technikami. 
Preventívne pôsobenie je orientované na zvyšovanie právneho vedomia, na 
dôsledné poučovanie o tom, že vydieranie a šikanovanie  môže byť kvalifikované 
ako trestný čin  so všetkými následkami. Na preventívnych aktivitách participujú 
vychovávatelia, psychológovia, sociálny pracovník. Dôraz kladieme na 
organizovanie voľného času, na utváranie a rozvíjanie spôsobilostí voľnočasovej 
sebarealizácie, na vytváranie spôsobilostí odolávať záťaži, na celkovú duševnú 
hygienu, ktorá je  prostriedkom prevencie psychických porúch, ako aj rozvoja 
duševného zdravia.  

No je nevyhnutné upustiť od obecne rozšíreného názoru, že všetci odsúdení sú v 
danej dobe a v situácii v penitenciárnom zmysle ovplyvniteľní.  

Kto je sám so sebou spokojný, kto necíti ako kategorický imperatív potrebu 
vnútornej zmeny, kto zaintegroval trestnú činnosť do svojho životného stereotypu, 
ten je v danej dobe neovplyvniteľný. Často deklarovaný cieľ výkonu trestu - 
resocializáciu odsúdených  musíme triezvo a reálne posudzovať. V prípade 
mladistvých s výraznými poruchami správania, psychopatickými črtami osobnosti, 
nemotivovaných k nekriminálnej zmene  svojho života, má výkon trestu len dve 
funkcie: odplata za trestný čin a izolácia od spoločnosti, ktorej počas uväznenia 
nemôžu škodiť. 
 
Literatúra u autorov. 
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Špeciálne formy zaobchádzania s odsúdenými 
so zdravotnou klasifikáciou „F“ 
 
PhDr. Daniela Jarošová,  Mgr. Miroslav Jaroš  
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a  Ústav na výkon 
trestu odňatia slobody Trenčín, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autori sa zaoberajú problematikou špeciálnych foriem zaobchádzania s odsúdenými, ktorí sú 
v dôchodkovom veku alebo invalidní dôchodcovia. Ich spoločným znakom je trvalá 
práceneschopnosť. Čitateľ sa bližšie dozvedá o skúsenostiach s   formami skupinového 
poradenstva, ergoterapie a s relaxačno-rehabilitačným telocvikom. 
 
Summary 
 

The authors deal with specific forms of treatment of retired prisoners and incapacitated 
pensioners. Their common feature is a permanent unavailability for work. The reader will 
learn more about experience with forms of group counseling, ergotherapy , rehabilitation and 
physical activities.  
 
Do kategórie odsúdených so zdravotnou klasifikáciou „F“ sú spravidla zaraďovaní  
odsúdení staršieho veku, teda starobní dôchodcovia /muži starší ako 65 rokov 
a ženy staršie ako 60 rokov veku/ a invalidní dôchodcovia, ktorí sú trvalo 
práceneschopní alebo trpia dlhodobo závažnou chorobou. Ide  o  odsúdených, ktorí 
vzhľadom na telesné alebo duševné handicapy, dôchodkový vek alebo vzájomnú 
kombináciu týchto znakov tvoria špecifickú skupinu väzenskej klientely, vyžadujúcu 
aj špecifické formy zaobchádzania. 

Uvedomujeme si, že oproti odsúdeným, ktorí sú v produktívnom veku a bez 
vážnejších zdravotných ťažkostí je táto kategória odsúdených zaťažená rôznymi 
zdravotnými komplikáciami : 
- porušené fyzické funkcie   
- psychické poruchy – neschopnosť sústredenia, depresia, oslabená vytrvalosť, atď. 
- negatívne vplyvy staroby – osobnostné zmeny, zmeny nálad, atď.  
 

V podmienkach Nemocnice pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS v Trenčíne 
vykonávajú trest odňatia slobody odsúdení so zdravotnou klasifikáciou „F“, ktorých 
zdravotný stav si vyžaduje intenzívnu  každodennú lekársku starostlivosť, pravidelnú 
liečebnú, liečebno-preventívnu a rehabilitačnú starostlivosť. Umiestňovaní sú do 
dvoch oddelení podľa NVS: na oddelení F - 4 sú umiestňovaní odsúdení I. NVS, na 
oddelení F- 0 odsúdení II. a III. NVS.  Vzhľadom k tomu, že nie sú trvalo zaradení 
do práce,  väčšina z nich trávila v minulosti každodenný život na svojom oddelení, 
kde mali možnosť využívať aktivity kultúrno-osvetovej činnosti a vychádzky, pokiaľ 
im to dovoľoval aktuálny zdravotný stav. Prevažne sa jedná o sledovanie televízie, 
v individuálnych prípadoch kreslenie, vyšívanie, chov drobného vtáctva, vytváranie 
modelov z papiera, atď. Malá skupinka týchto odsúdených sa zapája do brigádnickej 
činnosti pri upratovaní ubytovacích priestorov, pri práci v knižnici, v krajčírskej dielni, 
pomocných prácach v kuchyni a pod. Niektorí sa podieľajú na estetizácii priestorov 
tvorbou násteniek a pestovaním kvetov. Počet takto „zamestnaných“ sa však aj tak 
pohybuje okolo 30% - 40% z celkového počtu odsúdených na oboch oddeleniach, 
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z čoho vyplýva, že väčšina využívala  pasívnejší spôsob trávenia voľného času. 
Nedostatok zmysluplnej činnosti však spravidla vytvára priestor k narastaniu 
vnútorného napätia, k zvýšenej pohotovosti ku konfliktom v interpersonálnych 
vzťahoch, vedie k pocitu zbytočnosti, beznádeje, v krajných prípadoch môže 
prispievať k automutilačnému správaniu. Všeobecný fakt, že činnosť ako taká je  pre  
človeka jednou zo základných životných potrieb,  platí aj vo výkone trestu odňatia 
slobody. Tým viac, že odsúdení sú izolovaní od slobodnej možnosti výberu aktivít. 
Akékoľvek obohatenie repertoáru možných činností  môže prispieť k zníženiu 
vnútorného napätia, k prospešnému využitiu voľného času, k navodeniu vnútorného 
kľudu a psychickej pohody a tým aj k zníženiu agresivity, ktorej výskyt je vo výkone 
trestu pomerne frekvenčný. 

Na základe týchto poznatkov a  skúseností z minulosti bol v roku 1995 
spracovaný Projekt špeciálnych foriem zaobchádzania s touto časťou väzenskej 
klientely, realizácia ktorého priniesla obohatenie zaužívaného denného režimu na 
týchto oddeleniach o ďalšie aktivity. Ich základ  tvorí skupinové poradenstvo 
/realizované aj v minulosti/, ergoterapia a relaxačno-rehabilitačná telesná výchova. 
Od obdobia spustenia projektu do praxe uplynulo už niekoľko rokov a spomínané 
formy zaobchádzania s odsúdenými zdravotnej klasifikácie „F“ sa osvedčili 
a realizujeme ich aj v súčasnosti. V priebehu uplynulých rokov sa prechodne vyskytli 
aj rôzne „materiálno-technické prekážky“ v realizácii napr. ergoterapie. V praxi to 
znamenalo, že z dôvodu rekonštrukcie priestorov dielní sme museli  túto činnosť 
pozastaviť. Odrazilo sa to však negatívne  na celkovej atmosfére na oddeleniach 
„F“, kedy sa odsúdení na skupinových stretnutiach opakovane dožadovali možnosti 
zapojenia do pracovnej činnosti.  

V súčasnosti sme opäť v štádiu znovuobnovenia ergoterapie po doriešení 
priestorových problémov. Ďalšie formy /skupinové stretnutia a relaxačno- 
rehabilitačný telocvik/ realizujeme priebežne. 
 
K jednotlivým formám zaobchádzania s odsúdenými zdr avotnej 
klasifikácie „F „ : 
 

S k u p i n o v é    p o r a d e n s t v o 
Skupinového poradenstvo ako jedna  zo špeciálnych foriem zaobchádzania 

s odsúdenými v podmienkach výkonu trestu je do značnej miery zamerané skôr na 
úpravu správania odsúdeného v priebehu pobytu v ÚVTOS a na posilnenie 
spoločensky primeraných vzorcov správania a riešenia záťažových životných 
situácií, než na dosiahnutie hlbokých a trvalých zmien v ich osobnosti.  

Účelom pravidelných stretnutí s odsúdenými je ich systematické ovplyvňovanie 
s cieľom priviesť ich k pochopeniu motívov ich delikventného konania, 
k realistickejšiemu sebahodnoteniu, , k prehodnoteniu vzťahov k ľuďom, k prevzatiu 
zodpovednosti za svoje minulé, súčasné aj budúce správanie. Dielčím cieľom je 
priebežné zmierňovanie agresívnych známok správania, odstraňovanie a prevencia 
konfliktov jednak medzi odsúdenými navzájom, jednak medzi príslušníkmi 
a odsúdenými.  

V  Nemocnici a ÚVTOS v Trenčíne uskutočňujú skupinové stretnutia 
s odsúdenými /“F“-kármi/ psychológovia oddelenia VV a VT pravidelne dvakrát do 
mesiaca na každom oddelení. Účasť na skupinových sedeniach je 
dobrovoľná, počet prítomných sa pohybuje od 8 do 15 členov. Spravidla vyššia 
účasť je u odsúdených I. NVS, než na oddelení, kde sú umiestnení odsúdení II. a III. 
NVS. Súvisí to pravdepodobne s mierou kriminálneho narušenia odsúdených 
a mierou ich prispôsobenia sa podmienkam VTOS. U tých, ktorí sú vo výkone trestu 
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po prvý prípadne po druhýkrát, pre menej závažné trestné činy  je zjavné silnejšie 
prepojenie s „civilným“ životom (jedná sa spravidla o kratšie tresty), intenzívnejšia 
potreba  zdieľania vlastných pocitov s ostatnými, a tým aj väčší záujem zúčastňovať 
sa týchto stretnutí. Samozrejme, že musíme počítať aj s tým, že určitú, a možno aj 
rozhodujúcu rolu tu zohráva aj očakávanie pozitívneho hodnotenia zo strany 
personálu. U odsúdených II. a III. NVS je miera prispôsobenia sa podmienkam 
VTOS vyššia, dokážu sa v nich oveľa rýchlejšie orientovať a adaptovať, byť 
„sebestačnejší“, tým aj menej odkázaní na podporu zo strany odborného personálu. 
Spravidla sa skupinových stretnutí na tomto oddelení zúčastňuje tá istá skupinka 
odsúdených, ktorá je početne menšia než u I. NVS. Skutočnosť, že zloženie členov 
skupiny je relatívne stabilné, vidíme  skôr ako výhodu, nakoľko je jednoduchšie 
dodržiavať určitú postupnosť v programovom zameraní skupín, je jednoduchšie 
stupňovať intenzitu skupinovej interakcie, prechádzať od všeobecnejších problémov 
k osobnejším.  

Obsahovo sa program skupinových stretnutí v priebehu rokov ich realizácie 
postupne vyvíjal. Spočiatku mali tieto stretnutia charakter sociálno-.psychologického 
výcviku s presnou štruktúrou a programom /rozohrievacia technika, hlavná technika, 
diskusia, záver/. Postupne sa však stále častejšie objavovala potreba reagovať na 
aktuálne problémy na oddelení, (problémy vyplývajúce zo  zdravotných ťažkostí 
a nižšej miery prispôsobivosti vzhľadom k pokročilému veku odsúdených klasifikácie 
„F“). Preto sme zvolili formu poradensko-terapeutických skupín, ktoré nám umožňujú 
pružnejšie reflektovať aktuálnu atmosféru na oddelení. Podľa potreby zaraďujeme 
do repertoáru aktivít na skupine aj relaxačné techniky a nácvik základných techník 
asertívneho správania. Vedúci skupiny tak reagujú na podnetné návrhy 
a pripomienky odsúdených, program pružne prispôsobujú a modifikujú. 

Pri riadení skupinovej  interakcie a diskusie preferujeme nedirektívny prístup. 
Direktívnejšie usmernenie využívame len v ojedinelých prípadoch, kedy je potrebné 
reagovať na niektoré  snahy o narúšanie procesu resocializácie, resp. reagovať na 
tzv.“ poradenstvo“ zo strany spoluodsúdených, ktoré by mohlo byť asociálne 
orientované.  

Zásadne však vedúci skupín uprednostňujú aktivitu samotných členov skupiny, 
pričom  podnecujú vyjadrovanie ich vlastných pocitov a názorov, výmenu skúseností 
medzi členmi skupiny navzájom. Tým, že sa účelne využíva dynamika vlastnej 
skupiny pri korekcii postojov odsúdených k vlastnej osobe, k vlastnej trestnej 
činnosti... je predpoklad efektívnejšej a trvalejšej zmeny, než by sa dosiahlo 
direktívnym presviedčaním zo strany vedúceho skupiny, čiže autority.  Odborné 
využívania skupinového poradenstva môže pôsobiť ako protiváha proti negatívnej 
forme neformálneho, nikým neusmerňovaného poradenstva zo strany tzv. 
„skúsených“ spoluodsúdených, ktorí sa riadia vlastnými pravidlami  a majú vlastnú 
kriminogénnu ideológiu. 

Výhodou skupinového poradenstva oproti individuálnemu poradenstvu alebo 
individuálnej  psychoterapii /ktoré takisto v hojnej miere na oddeleniach „F“ 
využívame/ je možnosť členov skupiny uvedomiť si, že ich problémy nie sú 
jedinečné a preto neriešiteľné, nakoľko obvykle sa s nimi už stretli aj niektorí ďalší 
členovia a poskytujú si spätnú väzbu o vlastnom spôsobe  jeho spracovania.  Pritom 
skúsenosť, s ktorou sa podelí jednotlivý člen skupiny má spravidla pozitívny vplyv aj 
na ďalších prítomných. Takto by sme mohli pokračovať vo výpočte ďalších výhod 
skupinovej práce s klientami, tieto sú však pravdepodobne už väčšine z vás známe. 
Mohli by sme ich zhrnúť do záveru, že v rámci skupinového poradenstva môžu 
odsúdení, získať taký druh korektívnej skúsenosti za využitia skupinovej dynamiky, 
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akú nemožno získať v individuálnom prístupe k nim. Pričom obidve tieto formy majú 
svoje nezastupiteľné miesto pri zaobchádzaní s odsúdenými vo výkone trestu. 

Od zavedenia spomínaného „projektu“ do praxe v Trenčíne uplynulo už  niekoľko 
rokov, čo prinieslo určité skúsenosti zo skupinovou prácou s odsúdenými zdravotnej 
klasifikácie „F“. Odsúdení na oddeleniach „F“ sa zúčastňujú skupinových stretnutí 
radšej ako na oddeleniach domácej réžie a v POO, nakoľko nie sú pracovne tak 
vyťažení a vítajú každú aktivitu, ktorá ich môže zaujať a niečo užitočné im priniesť. 
Aj keď v týchto kolektívoch je veľa rezignácie a nedostatok motivácie v dôsledku 
závažných zdravotných postihnutí a pokročilého veku, pozitívnym prínosom je, že sú 
ochotní o svojich pocitoch a problémoch hovoriť. Napr. konkrétne v poslednom 
období sa vyskytol problém odsúdeného, ktorý sa z obáv o zmenu  kvality ďalšieho 
života dlhodobo nevedel odhodlať k dialýze. Na skupine sme o tomto probléme  
hovorili, prítomní členovia skupiny mu poskytli podporu k rozhodnutiu, najmä 
odsúdený, ktorý už má s dialýzou skúsenosti a cíti sa podstatne lepšie ako pred jej 
zahájením. Zdá sa, že okrem intervencií zdravotného personálu, s ktorým úzko 
spolupracujeme, pri konečnom rozhodnutí odsúdeného pacienta svoju úlohu zohrala 
aj skutočnosť, že mal vytvorený priestor hovoriť o svojich obavách na skupine 
a nebol so svojím problémom sám. Okrem tohto druhu problémov sa veľmi často 
dotýkame na skupinách medziľudských vzťahov, nakoľko vekové zloženie 
odsúdených na týchto oddeleniach je veľmi rôznorodé. V kolektívoch sú 
umiestňovaní   invalidní odsúdení  od veku, ktorý sa približuje veku mladistvých  až 
po starobných dôchodcov  v značne pokročilom veku. V súčasnosti najstarší 
odsúdený na oddelení „F“ má 84 rokov, najmladší  má 22 rokov. Takéto zloženie 
prináša často generačné rozpory, kedy mladší odsúdení postrádajú skupinu 
vrstovníkov a ťažko hľadajú spoločnú reč pri uspokojovaní svojich, niekedy 
protichodných potrieb. Tým sa na skupine otvára priestor pre podporu vzájomnej 
tolerancie, prípadne tvorbu kompromisov.  Vzájomné spolunažívanie a komunikácia 
v tak rozmanitom kolektíve  poskytuje možnosť v praxi získať návyky, ktoré  môžu 
byť pre nich prínosom aj po ukončení výkonu trestu.  
 

Načrtli sme tu len niektoré problémové okruhy,  ktoré sú charakteristické pre skupinu 
odsúdených zdravotnej klasifikácie „F“, môžeme však skonštatovať, že forma 
skupinového poradenstva je pre túto kategóriu odsúdených užitočná v zmysle 
celkového zlepšenia sociálnej klímy oddelení, zlepšenia spolupráce odsúdených 
s personálom ústavu, v celkovej mobilizácii odsúdených k ďalším aktivitám 
(vytvárajú si napr.  vlastné kvízy, starajú sa o zlepšenia prostredia, v ktorom trávia 
väčšinu času, atď.). 
 

E r g o t e r a p i a 
V podmienkach výkonu trestu odňatia slobody odsúdených zdravotnej klasifikácie 

„F“ nie je pojem ergoterapia tým najpresnejšie požívaným termínom, nakoľko jej 
ciele v našej práci s touto kategóriou odsúdených nie  sú v prvom rade liečebné, ale 
skôr spočívajú  v tom, aby sme ponúkli zdravotne postihnutým jedincom činnosť, 
ktorá  zaujme ich pozornosť a zameria ju na pracovné aktivity. 

Termín ergoterapia je etymologicky odvodený z gréckeho slova ergon=dielo, 
práca a therapia = liečba, a môžeme ho v tomto zmysle chápať ako liečbu, ktorá 
využíva vlastné fyzické a psychické možnosti pacienta k zlepšeniu jeho stavu. 
Nakoľko však aj v našej praxi ide o využívanie pracovných aktivít v prospech 
odsúdených - pacientov (aj keď liečebný efekt je len sekundárny), ponechali sme 
používanie termínu ergoterapia na označenie pracovných aktivít, ktoré v tomto 
prípade vykonávajú odsúdení klasifikácie „F“ pod pedagogickým dozorom 
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pracovníka odborne vyškoleného pre túto oblasť. Mohli by sme našu činnosť nazvať 
aj termínom výchova prácou alebo činnosťou. Jej  cieľom je totiž predovšetkým 
prevencia dôsledkov nečinnosti. Nečinnosť tejto kategórie odsúdených  často môže 
vyvolávať vznik vedľajších príznakov, ktoré nepatria do obrazu ich ochorenia. 

Z týchto dôvodov, ako aj v zmysle uplatňovania § 111 Poriadku výkonu trestu 
odňatia slobody, v ktorom sa hovorí okrem iného o tom, že odsúdené staršie osoby 
a odsúdení so zníženou pracovnou schopnosťou alebo postihnutí chybami môžu byť 
so súhlasom lekára zaradení na vhodné pracoviská, sme ergoterapiu zaradili medzi 
špeciálne formy zaobchádzania s odsúdenými klasifikácie „F“.  

Za cieľ si v našich podmienkach kladieme: 
a/ odpútať  pozornosť  odsúdeného  od  jeho choroby a negatívnych vplyvov staroby 
b/ vyplniť jeho voľný čas počas výkonu trestu  
c/ účelne  ho  zamestnať,  a  tým  predchádzať  vzniku  depresívnych  nálad, pocitov   
    bezmocnosti a zbytočnosti 
d/ spomaliť  rozvoj  psychických  a  fyzických zmien vplyvom starnutia alebo choroby 
e/ umožniť  odsúdenému  overiť  si,  prípadne  objaviť  svoje  schopnosti  a zručnosti 
f/  podporovať  zmysluplnou  činnosťou  ich  sebavedomie,  ctižiadosť  a  súťaživosť,  
    ktoré spolupôsobia pri posilňovaní vôľových vlastností 
 
Ergoterapiu sme realizovali s odsúdenými klasifikácie „F“ pod vedením pedagóga 
oddelenia VV a VT, ktorý bol zároveň pedagógom kolektívu „F –O“.  Na jej realizáciu 
sa využívali priestory suterénu budovy „F“, čo bolo výhodné najmä v tom, že 
odsúdení prekonávali len minimálnu vzdialenosť z priestorov, v ktorých sú  
ubytovaní. Hlavnú činnosť tvorila práca s drevom – výroba či oprava nábytku pre 
potreby ústavu, práca s textilom v krajčírskej dielni, prípadne s papierom, 
moduritom, sadrou, prútím a pod. Realizácia závisela jednak od zručností 
a zamerania odsúdených, ale aj od materiálových možností. 

Ergoterapia sa vykonávala pravidelne v pracovných dňoch okrem štvrtka, kedy sa 
vymieňala bielizeň a odsúdení sa kúpali. Ergoterapie sa naraz zúčastňovalo 
maximálne 8 odsúdených, v prípade väčšieho záujmu boli rozdelení do dvoch 
skupín, z ktorých každá pracovala dva razy v týždni. 

Takýmto spôsobom bola realizovaná ergoterapia pre „F“-károv od spustenia 
projektu v roku 1995 až do konca roku 2003,  kedy z dôvodu rekonštrukcie 
priestorov suterénu bola táto činnosť pozastavená. Ako sme spomenuli vyššie, 
absencia pracovných aktivít, do ktorých sa zapájali odsúdení veľmi radi, sa okamžite 
negatívne odrazila na ich psychickom stave. Stále častejšie sa objavovali 
požiadavky z ich strany o možnosť preradenia na brigádnické činnosti na 
polootvorené oddelenie, prípadne sa dožadovali možnosti podieľať sa aspoň na 
úprave ubytovacích priestorov, čo je jasným dôkazom toho, že ergoterapia má svoje 
miesto  v  procese  zaobchádzania  s  odsúdenými  so  zdravotnou  klasifikáciou „F“.  
Preto sme v súčasnosti práve v období, kedy opäť po doriešení personálneho 
a materiálno-technického zabezpečenia obnovujeme túto činnosť. 
 
R e l a x a č n o – r e h a b i l i t a č n á   t e l e s n á   v ý ch o v a 

Relaxačno-rehabilitačný telocvik tvorí jednu z troch navzájom prepojených zložiek 
špeciálnych foriem zaobchádzania s kategóriou odsúdených so zdravotnou 
klasifikáciou „F“.  

Cieľom nie je nahrádzať liečebné metódy, ale ich vhodne dopĺňať. Našou snahou 
je prispieť k zlepšeniu fyzickej kondície  jednotlivcov postihnutých úrazom, 
chorobou, defektom alebo zmenami v dôsledku postupujúcej staroby,  pôsobiť tak 
na telesnú, psychickú aj sociálnu stránku osobnosti odsúdených. 
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Program relaxačno-rehabilitačného telocviku je prispôsobený skladbe dobrovoľne 
sa zapájajúcich odsúdených podľa druhu ich postihnutia a podľa veku. 
Rozhodujúcim kritériom pre účasť na cvičení je  stanovisko lekára, ktorý podľa 
aktuálneho zdravotného stavu posudzuje vhodnosť alebo nevhodnosť cvičenia pre 
jednotlivého odsúdeného. 

Aktuálne zloženie odsúdených na oboch oddeleniach podľa typu ochorenia 
svedčí o tom, že početne najväčšiu skupinu tvoria pacienti so srdcovocievnymi 
ochoreniami (31% z celkového počtu 41), 12% skupinu tvoria odsúdení 
s postihnutím pohybového aparátu, 9,7% pacientov trpí duševným ochorením, ďalej 
nasledujú neurologické, nefrologické  a onkologické ochorenia, poruchy zmyslových 
orgánov /zraku/ a ochorenia dýchacích ciest. Pri porovnaní s minulými rokmi  sa 
frekvencia výskytu jednotlivých druhov ochorení nijako významne nemení. 
Vzhľadom na uvedenú skladbu pacientov, obsahom relaxačno-rehabilitačných 
cvičení je najmä nácvik správneho dýchania, nasledujú cvičenia zamerané na 
posilňovanie chrbtového svalstva, svalstva horných a dolných končatín, brušného 
svalstva, atď. Pri cvičeniach sú využívané hlavne jogové prvky, kalanetika 
a psychogymnastika, nakoľko je možné ich aplikovať aj u starších osôb s rôznymi 
obmedzeniami.  

Dôvodom zaradenia telesných cvičení do repertoáru foriem zaobchádzania 
s odsúdenými bola skutočnosť, že každé telesné postihnutie sa odráža vo všetkých 
zložkách osobnosti človeka, nielen na jeho fyzickej kondícii.  Napríklad obmedzenie 
pohybových funkcií znamená takmer vždy veľkú zmenu celkových životných 
podmienok jednotlivca a odráža sa aj v jeho psychike. Objavujú sa pocity 
menejcennosti, zvýšená citlivosť, dráždivosť, vzťahovačnosť, depresívne rozlady, 
atď. 

Rôzne zdravotné obmedzenia v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody 
majú za následok to, že všetky zmeny v osobnosti zdravotne postihnutých jedincov 
budú pravdepodobne ešte intenzívnejšie a transparentnejšie ako u zdravotne 
postihnutých ľudí na slobode. Vo výkone trestu odpadá možnosť slobodného výberu 
aktivít, prostredia, možnosť pomoci zo strany blízkych, skrátka,  je tu celý rad 
obmedzení súvisiacich so samotnou podstatou výkonu trestu. Na báze telesného 
postihnutia sa tak môžu rozvinúť rôzne neurotické poruchy, narušenie duševnej 
rovnováhy, čo môže viesť k sociálnej izolácii, stavu permanentnej frustrácie 
a k vytváraniu negatívnych emócií /hnev, hostilita/. Všetky tieto faktory vytvárajú 
v podmienkach výkonu trestu živnú pôdu pre potenciálnu konfliktovosť, zvýšenú 
nevraživosť, o čom sme hovorili už v úvode nášho príspevku. 

Relaxačné  a nenáročné telesné cvičenia môžu prispieť rovnako ako ostatné 
formy zaobchádzania k zníženiu výskytu týchto nežiadúcich sprievodných javov 
ochorení, k zníženiu zvýšenej záťaže  zdravotne postihnutých odsúdených. 

V súčasnosti sa relaxačno-rehabilitačného telocviku zúčastňuje pravidelne 1 – 2 
krát do týždňa skupina 5  - 10 odsúdených z oboch oddelení. Počet cvičencov sa 
oproti minulosti o niečo znížil, čo pripisujeme faktu, že vekový priemer na týchto 
oddeleniach je čoraz vyšší, stúpa počet starobných dôchodcov oproti mladším 
invalidným dôchodcom, rovnakom stúpa aj závažnosť ochorení, s ktorými k nám 
odsúdení na oddelenia prichádzajú. Z celkového počtu odsúdených na oboch 
oddeleniach až 37,5 % tvoria starobní dôchodcovia, prevažne nad 70 rokov veku. 
Napriek tomu ale počet pravidelne cvičiacich „F“-károv predstavuje 12 - 24 % 
z celkového počtu týchto odsúdených, čo znamená, že aj táto forma má svoje 
miesto medzi špeciálnymi formami zaobchádzania s odsúdenými zdravotnej 
klasifikácie „F“. 
 



 213  

 
Záver 
 
Záverom by sme chceli spomenúť skutočnosť, že uvedené špecifické formy 
zaobchádzania sú doplnkom klasickej každodennej výchovnej práce pedagóga resp. 
vychovávateľa kolektívu odsúdených a individuálnych foriem zaobchádzania, akými 
sú individuálne poradenstvo a psychoterapia.  Máme na zreteli, že u  odsúdených 
zdravotnej klasifikácie „F“ je zvlášť dôležitá úzka spolupráca pedagóga, psychológa, 
sociálneho pracovníka a zdravotného personálu (služobného lekára a často aj 
psychiatra). Máme to šťastie, že v podmienkach našej nemocnice máme dostatok 
odborného personálu a ich vzájomná spolupráca je na dobrej úrovni. 
 
Literatúra u autorov. 
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Optimalizácia podmienok VTOS v podmienkach 
drogovo čistej zóny a jej vplyv na sociálne 
vzťahy v kolektíve odsúdených 
 
Mgr. Michal Má čovský,  Mgr. Kristián Horváth  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Slovenská 
republika 
 
Resumé 
 

Cieľom drogovo čistej zóny je primárna prevencia užívania drog a prípadného vzniku 
závislostí u odsúdených a tiež vytvorenie pozitívnejšieho postoja odsúdených k výkonu trestu 
odňatie slobody. Autori prostredníctvom testu sémantického výberu prezentujú výsledky 
prieskumu. Odsúdení sa v drogovo čistej  zóne cítia príjemnejšie, majú medzi sebou lepšie 
vzťahy a sú pozitívne motivovaní rozvíjať svoje sociálne aj pracovné zručnosti a návyky. 
 
Summary 
 

The aim of the drug-free zone is primary prevention of drug taking and possible origin of drug 
addiction and also creation of positive approach of prisoners. The authors present the results 
of their research carried out by an application of the semantic selection. In the drug-free zone 
convicted persons feel better, have better relationships and they are positively motivated to 
develop their social and working skills. 
 
V septembri 2002 sa začal v ÚVTOS Želiezovce realizovať projekt drogovo čistej 
zóny. Projekt reflektuje na súčasný stav užívania drog v spoločnosti a ich priameho 
či nepriameho vplyvu na všetky skupiny obyvateľstva. Cieľom drogovo čistej zóny je 
primárna prevencia užívania drog a prípadného vzniku závislostí u odsúdených 
a tiež vytvorenie pozitívnejšieho postoja odsúdených k výkonu trestu odňatia 
slobody. V rámci realizácie  tohto projektu  sme sa rozhodli  uskutočniť  prieskum  
zameraný na  mieru postojov k podmienkam  výkonu trestu  a výsledky využívať  pri 
ďalšej  práci  s odsúdenými.  

Prieskum sa realizoval prostredníctvom Testu sémantického výberu  vytvoreného  
psychológom  ústavu  a pedagógom oddelenia výkonu trestu . 

Podľa § 8 Zákona číslo 59/65 Zb. o výkone trestu  odňatia slobody v znení 
neskorších predpisov  pojednávajúcich  o vnútornej diferenciácii  odsúdených  sa 
v podmienkach ÚVTOS  Želiezovce odsúdení zaraďujú  do  diferenčných podskupín 
„A“; „B“; „C“ a „D“. Diferenčná podskupina „A“ : 
- Školiace stredisko ZVJS Santovka a Otvorené a polootvorené oddelenie Sabová 

so  sídlom v Rimavskej Sobote, 
Diferenčná podskupina „B“ sa delí na:  
- B1 - odsúdení s voľným pohybom zabezpečujúci réžiu ústavu, 
- B2 - odsúdení zaradení v brigádach bez priameho stráženia s dozorom, pracujúci 

na vonkajších pracoviskách. 
Diferenčná podskupina „C“ sa delí na: 
- C1 - odsúdení s priamym strážením  zabezpečujúci réžiu  ústavu  a prevádzku  

vnútorných pracovísk, 
- C2 -  odsúdení zaraďovaní na vonkajšie pracoviská s priamym strážením,  
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- C3 -  odsúdení, ku ktorým je potrebný direktívny prístup s vyžadovaním plnenia si 
základných povinností a so sústavnou kontrolou. 

Diferenčná podskupina D2 – oddelenie pre odsúdených vyžadujúcich osobitný 
dohľad. 

Cieľovými skupinami  nášho  prieskumu  boli  v rámci vnútornej diferenciácie 
ÚVTOS Želiezovce  diferenčné podskupiny B1, B2, C2.   
 
Diferenčná podskupina B1 – drogovo čistá zóna 

V podmienkach  ÚVTOS Želiezovce boli pre realizáciu drogovo čistej zóny 
vybraní odsúdení sebakritickí k trestnému činu a trestu, s normálnym intelektom, 
bez abnormných psychologických nálezov a pozitívnym nastavením k resocializácii, 
ktorí sú zaradení na  pracoviskách s voľným pohybom zabezpečujúci réžiu ústavu.  
Oddiel s voľným pohybom, na ktorom sa realizuje projekt drogovo čistej zóny,  má 
kapacitu  29 odsúdených.  Kapacita oddielu je  využívaná na 104%. Mierne 
prekročenie ubytovacej kapacity  spôsobuje  veľký záujem odsúdených  o aktivity 
prebiehajúce v rámci  drogovo čistej zóny. 

Do drogovo čistej zóny sa umiestňuje odsúdený, ktorý neužíval alebo neužíva 
drogu a s drogou neobchodoval, alebo drogu užíval, ale v súčasnosti je motivovaný 
k abstinencii a ochote podriadiť sa pravidlám drogovo čistej zóny a odsúdený, ktorý 
absolvoval dobrovoľné liečenie drogových závislostí a protialkoholické liečenie.  

Odsúdený sa do drogovo čistej zóny zaraďuje na základe vlastnej žiadosti, ktorú 
musí doporučiť vychovávateľ a psychológ. O zaradení do drogovo čistej zóny 
rozhoduje riaditeľ ústavu na základe návrhu zaraďovacej komisie.  

Pred umiestnením do drogovo čistej zóny odsúdený podpíše vyhlásenie, ktoré 
obsahuje pravidlá a zásady, ktoré musí rešpektovať pri umiestnení do drogovo čistej 
zóny. Ak odsúdený poruší pravidlá drogovo čistej zóny, príslušný vychovávateľ 
spracuje návrh na vyradenie odsúdeného z drogovo čistej zóny a predloží 
vedúcemu oddelenia výkonu trestu. O vyradení odsúdeného z drogovo čistej zóny 
rozhoduje na návrh vedúceho oddelenia výkonu trestu riaditeľ ústavu.  

Pre činnosť drogovo čistej zóny sú určené priestory, ktoré boli esteticky upravené 
z prostriedkov čerpaných z protidrogového fondu. Nákup materiálno – technického 
zabezpečenia projektu sa realizoval v dvoch etapách. V prvej etape bolo 
z protidrogového fondu pridelených 103 000 Sk za ktoré bol nakúpený vhodný 
nábytok, nástenné hodiny, ventilátor, elektronický terč pre hody šípkami, písacie 
potreby, nástenky tematické videokazety, CD nosiče s relaxačnou hudbou, 
videorekordér, televízny prijímač, hi-fi veža a literatúra pre odsúdených a personál, 
kvetináče, stojany pod kvetináče a pod. V druhej etape bolo z protidrogového fondu 
pridelených 50 000 Sk, za ktoré boli nakúpené tematické videokazety, odborná 
literatúra, videokamera a materiál na športové účely a iné pohybové aktivity 
odsúdených. Izby ubytovne sú upravené podľa štandartných kritérií s dôrazom na 
zásady zdravého životného štýlu, života bez drogy či inej návykovej látky. Ubytovňa 
v drogovo čistej zóne je doplnená vhodnou výzdobou, ktorá evokuje pozitívne 
podnety v súvislosti s protidrogovou tematikou, ako sú konceptuálne výtvarné diela, 
nástenky či iné formy propagácie života bez drogy v kombinácii s vhodnou úpravou 
interiéru (kvetinová výzdoba a pod.) 

Pre odsúdených zaradených do  projektu drogovo čistej zóny  sa spracováva  
samostatný Plán kultúrno – osvetovej práce, ktorý obsahuje všetky aktivity 
vykonávané  v drogovo čistej zóne. Tento plán  sa spracováva  na obdobie jedného  
mesiaca. 

Nosnými a pravidelnými aktivitami je sociálno–psychologický výcvik  
a poradenská skupina. Osvetová práca  je realizovaná  formou prednášok  a diskusií  
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a treťou formou  sú oddychové  a relaxačné aktivity. Špecifickou aktivitou sú 
pravidelné odbery  moču  za účelom  testovania nepovolených  látok v organizme, 
ktoré sa realizujú  raz do mesiaca v nepravidelných intervaloch . 

Sociálno–psychologický výcvik je v podmienkach  drogovo čistej zóny realizovaný  
formou  polootvorenej skupiny  z dôvodu veľkej fluktuácie  odsúdených na oddieli. 
Pravidelne sa ho zúčastňuje 8 - 10 odsúdených pod vedením psychológa a 
vychovávateľa a podľa aktuálneho  stavu a záujmu dvakrát do mesiaca. Cieľom 
sociálno–psychologického výcviku ako preventívnej aktivity je zníženie 
pravdepodobnosti  konzumácie drogy  v dôsledku  rozvoja osobnostných  zložiek 
a získania kompetencií  dôležitých  pri sociálnej komunikácii  ale i  riešení  
záťažových situácií v živote, sebapoznávanie a  poznávanie iných, riešenie 
konfliktov  a celkový rozvoj  osobnostných  predispozícií. Najväčší záujem  prejavili 
odsúdení  o sebapoznávacie aktivity s využitím dotazníkov. 

Poradenská skupina  je zameraná  na preventívne aktivity, zvládanie rôznych  
sociálnych situácií. Predmetom je skupinové poradenstvo  a nácvik  komunikácie  
a postupov pri  sociálnych  kontaktoch . Skupinu vedie  sociálna pracovníčka  ústavu  
a stretnutia sa  realizujú  dvakrát mesačne. 
Ďalšou z aktivít je  realizovanie osvetovej  činnosti  prostredníctvom  prednášok  

a diskusií  nie len na tému  drog a závislosti, ale i na podmienky výkonu trestu  
odňatia slobody. Účelom prednášok je  pôsobiť na kognitívnu  sféru  odsúdených  
a tým korigovať ich postoje k drogám a ich konzumácii. 

Ako možnosť znižovania  psychického napätia sa v ústave  využívajú aj 
relaxačné techniky /autogénny tréning, Jacobsenova  progresívna  relaxácia/ 
a uskutočňujú sa  pod odborným vedením psychológa. 

Najväčší záujem prejavujú odsúdení  zaradení  do drogovo čistej zóny 
o sledovanie videa, vedomostné kvízy a športové aktivity (hody šípkami na terč, 
futbal, nohejbal, stolný tenis, basketbal a pod.). Tieto aktivity poskytujú priestor  
k rozvíjaniu „športového ducha“ a predstavujú dôležitý faktor znižovania   
psychického napätia, a tým sa predchádza konfliktom medzi odsúdenými.  

Nemôžeme zabudnúť ani na fakt, že odsúdení zaradení do drogovo čistej zóny 
majú možnosť návštev realizovaných kontaktnou formou, čo hrá významnú úlohu pri 
udržiavaní vzťahov s rodinou a rozvíjaní sociálnych postojov.  

 
Diferenčná podskupina B2 

Do tejto diferenčnej podskupiny sú zaraďovaní odsúdení akceptujúci výkon trestu 
ako adekvátnu reakciu  k vykonanému trestnému činu, sebakritickí k trestnému činu 
a trestu, s normálnym intelektom, bez aktuálnej príťaže v zmysle abnormných  
psychologických nálezov, ako i celkovým pozitívnym nastavením k resocializácii, ale 
nespĺňajú  podmienky na zaradenie na polootvorené, resp. otvorené oddelenie.  

V prístupe k odsúdeným sa volí menej direktívny spôsob zaobchádzania, s čo 
možno najväčším podielom využitia samospráv na vlastnom organizovaní  
samotného života odsúdených. Dôležitým faktorom resocializácie v tejto dif. 
podskupine je pracovné zaradenie. Odsúdení sú pracovne zaraďovaní na 
nestrážené pracoviská s dozorom. Za významné sa tu považuje udržiavanie 
a rozvíjanie rodinných a sociálnych postojov. Na oddieloch sa realizuje vzdelávanie, 
aktivity osvetového charakteru, záujmová činnosť, športová činnosť a duchovné 
aktivity. 

V podmienkach ÚVTOS Želiezovce sú odsúdení v rámci diferenčnej podskupiny 
B2 ubytovaní na oddieloch s ubytovacou kapacitou 54 odsúdených.  
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Diferenčná podskupina C2 
Do tejto diferenčnej  podskupiny sú zaraďovaní odsúdení, u ktorých je 

odporučený alebo potrebný direktívnejší spôsob zaobchádzania . Majú nedostatky 
v oblasti sociálno – hygienických návykov  a sú menej kritickí k trestu a trestnému 
činu. Čiastočne problémoví v adaptácii na podmienky výkonu trestu. Odsúdení 
s problémami v oblasti resocializácie  a menej kriminálne a osobnostne narušení 
odsúdení. 

V tejto podskupine je dávaný dôraz na využívanie poradenstva, diskusných 
skupín, špeciálneho vzdelávania a pôsobenia na partnerské, rodinné a pracovné  
problémy, s prenosom na perspektívu odsúdených po prepustení z výkonu trestu . 

S korektívnych prístupov resocializácie je uplatňované režimové ovplyvňovanie 
a kultúrno – osvetová práca.  Silný vplyv má aj zaradenie odsúdených do práce.  

Hlavnými nosnými aktivitami sú vzdelávanie, aktivity osvetového charakteru, 
záujmová činnosť  a športová činnosť.  

V podmienkach ÚVTOS Želiezovce sú odsúdení v rámci diferenčnej podskupiny 
C2 ubytovaní na oddieloch s ubytovacou kapacitou 87 odsúdených .  
 
Prieskumná časť : 
 
Na základe predchádzajúcich  informácií  sme si stanovili  jeden hlavný cieľ  a to, 
zistiť mieru postojov  odsúdených k výkonu trestu odňatia slobody. Vychádzali sme 
z predpokladu, že miera  postojov  bude ovplyvňovaná miestom a podmienkami   
výkonu trestu odňatia slobody (materiálno – technické zabezpečenie , priestorové 
zabezpečenie, kultúrno – osvetová práca, vzdelávanie, pracovné zaradenie, aktivity 
s odsúdenými a režimové ovplyvňovanie). 

Na tento účel sme použili obrázkovú formu Testu sémantického výberu, v ktorom 
sme respondentom zadali podnetové slová, súvisiace s výkonom trestu. Pre potreby 
tejto prezentácie sme vybrali nasledujúce pojmy:  oddiel, sloboda, krádež, krik, 
spoluodsúdení. Tieto slová sme na základe asociovaných obrázkov prenášali na 
jeden zo štyroch kvartálov: radosť, ambivalencia, strach a ľahostajnosť, ktoré 
vlastne reprezentujú postoje skúmaných osôb. Pri vyplňovaní testu sa dodržiavala 
zásada anonymity a dobrovoľnosti. Výsledky sme následne spracovávali pomocou 
počítačového programu SPSS pre Windows verzia 11.0.1. 

Na prieskume miery postojov  sa aktívne zúčastnilo celkom 67 odsúdených, 
rozdelených do troch skupín . Prvú skupinu tvorili odsúdení umiestnení do drogovo 
čistej zóny diferenčná podskupina B/1, kontrolné skupiny tvorili odsúdení 
z diferenčnej podskupiny B2 a odsúdení zaradení v diferenčnej podskupine C2. 
Konkrétnejší prehľad ponúkame v tabuľke č.1: 

 
Tabuľka č.1: Charakteristika skúmanej vzorky. 
 

 DČZ B2 C2 CELKOM 

Počet respondentov           21           21           25 67 

Vekový priemer 33,6 34,4 34,2 34 

 
Na základe stanoveného cieľa prieskumu sme si vytvorili  tri prieskumné hypotézy, 
a to: 

Hypotéza č. 1: Odsúdení zaradení na drogovo čistej zóne majú pozitívnejší 
vzťah k spoluodsúdeným, než odsúdení zaradení v  podskupine B2 a C2. 
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Hypotéza č.  2: Odsúdení z drogovo čistej zóny budú pozitívnejšie vnímať svoj 
oddiel, než odsúdení zaradení v  podskupine B2 a C2. 

Hypotéza  č.  3: Odsúdení z drogovo čistej zóny  majú  kritickejší postoj k trestnej 
činnosti, než  odsúdení v  podskupine B2 a C2. 
 
Samozrejme, očakávali sme, že odsúdení zaradení na drogovo čistú zónu ( ďalej len 
DČZ ) budú mať kladnejší postoj k spoluodsúdeným, než odsúdení v  podskupine 
B2 a C2. Tento predpoklad  sa nám  aj potvrdil, ako tomu nasvedčuje aj graf – až 
58% odsúdených z DČZ má vyhranený kladný postoj k spoluodsúdeným, naproti 
tomu u podskupiny B2 je to 19% a u podskupiny C2 iba 3,5%. Tento pomer zostal 
zachovaný aj pri vyhranene negatívnom postoji – DČZ 31%, B2 44% a C2 78,5%. 
Tieto rozdiely pripisujeme hlavne skvalitneniu a úprave prostredia, v ktorom 
vykonávajú trest odsúdení zaradení do DČZ. Myslíme si, že je to ovplyvnené aj 
množstvom aktivít rôzneho charakteru  realizovaných v rámci projektu DČZ 
s dôrazom na odlišný počet a skladbu odsúdených . 
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Graf č.1: Postoje k pojmu „spoluodsúdení“. 

 
Na základe  získaných  odpovedí  sa nám potvrdila  hypotéza č.1. Odsúdení 
zaradení do drogovo čistej zóny majú pozitívnejší vzťah k spoluodsúdeným, než 
odsúdení zaradení v podskupine B2 a C2.  

Taktiež sa potvrdila hypotéza č. 2, čiže odsúdení z drogovo čistej zóny vnímajú 
pozitívnejšie svoj oddiel, než odsúdení zaradení v podskupine B2 a C2, ako je to 
zrejme z grafu č.2: 

Vyhranený pozitívny postoj k oddielu má 38% odsúdených z DČZ, 28% 
odsúdených v podskupine B2 a iba 8% odsúdených v podskupine C2. Na druhej 
strane, vyhranený negatívny postoj k oddielu má až 60% odsúdených z diferenčnej 
podskupiny C2, oproti 47,1% odsúdených z DČZ. Myslíme si , že je to spôsobené 
rozdielnym rozsahom obmedzení a zaobchádzaním s odsúdenými v jednotlivých 
diferenčných podskupinách. Dôležitým faktorom je aj väčší počet odsúdených 
ubytovaných na oddieloch v  podskupine C2, následkom čoho je aj väčší počet 
odsúdených ubytovaných na izbách, čo pochopiteľne znamená väčší hluk,  menej 
súkromia, odsúdení majú menšiu možnosť upraviť si svoje prostredie podľa 
vlastných predstáv. Naproti tomu, na DČZ  je približne 35 odsúdených, na jednej 
izbe sú 4 - 5, majú viac priestoru pre seba, viac možností upraviť si izbu podľa 
vlastných predstáv, okrem toho majú mnoho výhod oproti odsúdeným v podskupine 
C2 (dlhšie pozeranie televízie, možnosť športových aktivít mimo ústavu, aktivity 
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v rámci projektu DČZ a kvalitnejšie materiálno – technické zabezpečenie). Myslíme 
si, že na základe týchto faktov odsúdení ubytovaní v diferenčných podskupinách B2 
a C2, môžu považovať svoj oddiel  za stresujúce miesto, kým pre odsúdených 
v DČZ je oddiel  prijateľnejším miestom k výkonu trestu. 
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Graf č.2: Postoje k pojmu „oddiel“. 

 
V postojoch k pojmu „sloboda“ neboli medzi jednotlivými diferenčnými podskupinami 
významné rozdiely, ako na to poukazuje aj tabuľka č.2: 
 
 
Tabuľka č.2: Postoje k pojmu „sloboda“. 
 

SLOBODA DČZ B2 C2 

rados ť   95,2  90,5 100 

ambivalencia     4,8    4,8    0 

strach  0    4,8    0 

 
Tento výsledok pripisujeme tomu, že sloboda je univerzálne pozitívny pojem pre 
väčšinu odsúdených, nezávisle od toho, do ktorej dif. podskupiny sú zaradení. 
Nakoniec, sloboda je práve to, o čo im ide a čo sa snažia čo najskôr dosiahnuť. 
U odsúdených v dif. podskupine C2 pozorujeme pozitívnejší postoj k slobode a je to 
zrejme kvôli tomu, že sa tu uplatňuje prísnejšie režimové pôsobenie. Všetko sa deje 
pod priamym dohľadom príslušníkov, kým odsúdení z DČZ a dif. podskupiny B2  
majú predsa len určitú slobodu pohybu. Nie sú tak prísne a dôsledne kontrolovaní, 
pri určitých činnostiach sa môžu voľne pohybovať. Neznamená to však, že by si 
slobodu menej cenili, iba je pre nich samozrejmejšia. 

Potvrdila sa nám aj hypotéza č. 3 pretože pojem „krádež“ považuje až 71,4% 
odsúdených z DČZ za negatívny. Na rozdiel od odsúdených z dif. podskupiny C2 
56%  a B2 45%. Tento rozdiel pripisujeme faktu, na ktorý sme poukázali už vyššie – 
teda menšia sebakontrola, slabšia regulácia správania, znížená schopnosť posúdiť 
možné dôsledky správania a väčšia pravdepodobnosť výskytu porúch správania 
a osobnosti u odsúdených v dif. podskupine C2 . 
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Graf č.3: Postoje k pojmu „krádež“. 

 
Až 57,1% odsúdených z DČZ má vyhranený negatívny postoj k pojmu „krik“, oproti 
52% odsúdených z dif. podskupiny C2. Zaujímavý je údaj odsúdených z dif. 
podskupiny B2 iba 33%. Naproti tomu vyhranený pozitívny postoj má 20% 
odsúdených z dif. podskupiny C2 a iba 9,5% odsúdených z DČZ. Myslíme si, že túto 
situáciu ovplyvňujú podmienky VT v tejto diferenčnej podskupine, kde je veľa 
odsúdených pokope, častejšie dochádza k výmenám názorov, konfliktom, ktoré sa 
často riešia veľmi hlučne. Teda kým na DČZ je pravdepodobne krik skôr stresujúci 
faktor, ktorému sa snažia vyhýbať, v dif. podskupinách C2 a B2, môže byť krik 
nástrojom na riešenie drobných sporov a teda každodennou záležitosťou. 
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Graf č.4: Postoje k pojmu „krik“. 
 

Myslíme si, že miera postojov odsúdených k výkonu trestu odňatia slobody je 
závislá od miesta výkonu trestu, podmienok výchovnej práce,  aktivít s odsúdenými 
a kvalitnejšieho materiálno – technického zabezpečenia. Výsledky, ktoré sme 
dosiahli  našim prieskumom nás presvedčili o dôležitosti  projektu drogovo čistej 
zóny  v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody.  
38% odsúdených  z DČZ má pozitívny vzťah k svojmu oddielu a viac ako polovica 
odsúdených má vytvorený pozitívny vzťah k spoluodsúdeným na oddieli. Na rozdiel 
od odsúdených  zaradených v dif. podskupine  C2, kde prevláda u 60% odsúdených  
negatívny postoj k oddielu.  
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Považujeme za dôležité, že   71,4% odsúdených  z DČZ vníma trestnú činnosť ako 
negatívny jav.  
 
Záverom teda môžeme konštatova ť, že drogovo čistá zóna má svoj zmysel 
a skutočne pozitívny vplyv na podmienky výkonu trestu a celkovú atmosféru medzi 
odsúdenými. Jej nesporné výhody, ako to potvrdili aj výsledky nášho prieskumu, 
spočívajú v príjemnejšom prostredí, kvalitnejšom materiálno – technickom 
zabezpečení , pestrosťou a množstvom aktivít ale aj  v menšom počte odsúdených. 
Dôsledkom je väčšia možnosť individuálnej práce zo strany personálu, menej 
konfliktov, resp. racionálnejší spôsob ich riešenia, lepšie vzťahy medzi 
spoluodsúdenými, čo ovplyvňuje celkovú atmosféru na oddieli. Nesmieme zabudnúť 
ani na fakt, že odsúdení v drogovo čistej zóne tvoria akúsi „privilegovanú skupinu“, 
ktorá je starostlivo vyberaná, musia spĺňať určité kritériá, čo je ešte umocnené 
príjemnejším a „domáckejším“ zariadením a vybavením oddielu. Ak to teda 
zhrnieme, tak odsúdení na drogovo čistej zóne sa cítia príjemnejšie na oddieli, majú 
medzi sebou lepšie vzťahy a sú pozitívne motivovaní rozvíjať svoje sociálne aj 
pracovné zručnosti a návyky. 
 
Literatúra u autorov. 
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Zkušenosti s  aplikací biosyntézy  - na t ělo 
zaměřené psychoterapie - ve v ězeňském prostredí 
 
PaedDr. Ján Slávik  
Věznice se zvýšenou ostrahou v Jablonci nad Nisou – 
Rýnovicích, Česká republika 
 
Resumé 
 

Autor vo svojom referáte predstavuje v dvoch kazuistikách  nie príliš známu biosyntézu – na 
telo zameranú psychoterapiu. Prvá kazuistika popisuje  akútnu intervenciu u zamestnanca, 
druhá spolu so záznamom somatického pozorovania  je o dlhodobej  terapii odsúdeného. 
 
Summary  
 

The author, through presentation of two cases, introduces not very known biosynthesis – 
body centered therapy. First case describes acute intervention provided to employee and the 
second one, together with the record of the somatic observation, describes long-term therapy 
of prisoner. 
 
Mé jméno je Ján Slávik, jsem zaměstnán jako psycholog ve věznici se zvýšenou 
ostrahou v Jablonci n. Nisou - Rýnovicích, Česká Republika, kde působím 16 roků. 
Absolvoval jsem úplný výcvikový program somatické psychoterapie – biosyntézy 
(1992 – 98), mám akreditaci The European Association for Body-Psychotherapy. 
Mám zato, že mluvit na tomto fóru odborníků o podmínkách v nichž zaměstnanci 
věznic vykonávají svou profesi, by bylo nošením dříví do lesa. V obecné rovině se 
dá říct, že být zaměstnancem věznice je zvláštní a realizuje se ve zvláštním 
prostředí.  Je potěšující, že po cca deseti letech zvyšující se komplexní péče o 
odsouzené se začíná mluvit i o nutnosti více pečovat o zaměstnance. Připravuje se 
zpracování systému pomoci při řešení krizových situací a systém posttraumatické 
péče tak, jak je již uveden v život u Policie ČR a v Hasičském záchranném sboru. 

Hledání nových efektivních přístupů v péči o zaměstnance i pro zacházení 
s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody je nesnadné a nelehké. Je spojeno 
často s nepochopením, naráží na důvěru spolupracovníků i neochotu samotných 
odsouzených. Vše nové je vnímáno jako zbytečné a ohrožující. Jít proti tomuto 
negativnímu nastavení vyžaduje odvahu, přesvědčení a trpělivost. 

Rád bych zde představil ne příliš známou biosyntézu - na tělo zaměřenou 
psychoterapii na dvou kazuistikách. První je akutní intervence u zaměstnance, 
druhá pak dlouhodobá terapie s odsouzeným. Druhá kazuistika bude 
demonstrována sestříhaným videozáznamem, jenž byl pořízen se souhlasem klienta 
(sezení natáčet i demonstrovat ke studijním účelům).  
 
Akutní intervence u zam ěstnance  
 
Slečna H., 27 let, přivedena kolegyní. Předchozího večera  začala silně zvracet s 
tím, že byla přesvědčena, že se žaludkem, resp. s trávicím systémem nemá již 
problémy (žaludeční vřed vyléčený cca před rokem). Průvodním projevem byl silný 
strach. Po návštěvě podnikového lékaře byla velice rozrušena (dodatečně zjištěno, 
že „ve dveřích“ jí naordinoval Gastrogel a tím vyšetření skončilo) a s panickou 
hrůzou před hospitalizací na psychiatrii, mne požádala o pomoc.  
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Vzhledem k tomu, že neustále opakovala - já nejsem blázen, já nejsem blázen, 
nebylo možné zjistit nic ani o příčině ani o vlastním stavu. Ve skutečnosti 
nekomunikovala, pohybovala se jako stroj, nestačily verbální instrukce. Bylo nutné ji 
doslova manipulovat k tomu, aby se posadila. Hleděla do neznáma, netečná, ale se 
silným chvěním celého těla, co naznačovalo velké vnitřní napětí. 

Objektivně: orientace - nelze zjistit, intrapsychická tenze, emoční šok, bez 
spontaneity, kontakt nelze navázat. Somaticky: normostenička, vasokonstrikce v 
kůži, studená akra. Svalová rigidita, dýchání povrchní. 

Předběžný závěr: akutní reakce na stres. (?) Velký vnitřní náboj, rozštěpení 
emocí od jednání a myšlení, blokáda ve všech kloubech, velmi povrchní dýchání, t.j. 
znaky  schizoidní, resp. hysterioidní charakterové struktury.  

Cíl: převést napětí zvnitřku na povrch, uvolnit emoce a umožnit komunikaci s 
okolím. Při ukládání na pohovku zůstala ležet na zádech se zdviženými a 
flektovanými končetinami tak, že všechny klouby svíraly pravý úhel. Využil jsem toho 
a končetiny fixoval v této poloze rukama. Tím došlo ke zvýraznění napětí a chvění v 
celém těle. Po chvíli se v končetinách zvýšila vibrace svalů a po instrukci aby 
zvýraznila dýchání, nastal kolaps, uvolnění svalové tenze a klientka začala plakat. 
Seděl jsem s ní a podpíral hlavu (tzv. „uzemnění“). Postupně se zmínila o 
nejistotách s partnerem, problémech s bydlením, o matce (zdravotní sestra)... 
Vymizela vasokonstrikce, akrální partie byly teplé, dech se prohloubil. Postupně 
přešla do humorného tónu v řeči. 

 
Závěr:  Vzhledem k tomu, že mne navštívila ještě 2x akutně v noci (přivezena 
druhem), domluvili jsme se na plánovaných setkáních 2x v týdnu. V současné době, 
tj. po deseti setkáních je stabilizovaná, z jednání ke mně a z formulací, např.“co 
budu dělat až půjdeš na dovolenou“, mám však pocit, že se nachází v „období 
separační úzkosti“, t.j, že proces ještě není uzavřený. 
 
Dlouhodobá terapie s odsouzeným  

 
V září roku 1997 mi byl mi doporučen vychovatelem oddílu D/1 do psychologické 
péče odsouzený  J. S. (1971) s následujícím odůvodněním :  

Dle sdělení spoluodsouzených „J. S. se chová divně, chodí po chodbě 
neupravený, sám si povídá s občasných bouchnutím do zdi, nebo postává v koutě a 
gestikuluje, či nesrozumitelně mluví sám se sebou, nedbá pokynů vychovatele ani 
přímluv spoluodsouzených, nejí, nespí, močí tam, kde to na něj přijde, nemyje se, 
neuklízí“.  

Po krátké návštěvě na oddíle jsem doporučil jeho umístění na krizovém oddělení 
(KO) a kalkuloval s případnou eskortou na psychiatrické oddělení do Brna.  

V následujících dnech jsem s J.S. pobyl na KO několik hodin. Při první návštěvě 
byl schopen, ochoten (?) mne vnímat cca 5 min., později se čas prodlužoval, až 
jsme dosáhli toho, že komunikoval po celou dobu mé návštěvy. Navázal kontakt, 
mohl jsem se podívat i natočit na video jeho kresby, které tvořil „jen tak“ (zvláštní, 
bizarní, deformované obličeje a stromy, složité „mechanismy“ apod.).  

Po konzultaci a vyšetření psychiatrem, jenž potvrdil obavy z možného nástupu 
psychózy a medikoval Haloperidol (s možností postupného vysazení), jsem zahájil 
psychoterapii.    

 
J. S. byl mým prvním klientem, s nímž jsem v podmínkách věznice začal s aplikací 
biosyntézy – na tělo zaměřené psychoterapie ( biosyntetická diagnostická i 
terapeutická rozvaha, záznam somatického pozorování, somatická a „charakterová“ 
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diagnóza - viz. níže). Součástí terapeutické strategie byla i úvaha o 
pozdějším využití skupinové terapie.  
Terapeutická setkání probíhala v „dvouhodinovkách“  každý čtvrtek v terapeutické 
místnosti na KO. Tato místnost je standardně vybavena - celoplošní koberec,  židle, 
deky, matrace, celoplošné jednosměrné zrcadlo a nadstandardně – snímací 
kamerou se širokoúhlým záběrem, videorekordérem a TV přijímačem. Každé 
setkání  (jak individuální, pak později i skupinové) bylo s vědomím a souhlasem 
klienta nahráváno.  

 
Základní informace z osobní karty odsouzeného:  

J. S., 16.9.1971 (26 r.), - trestán 2x, první trest § 241 (znásilnění), nyní § 219 
(vražda) – délka trestu 15 roků, do konce trestu  zbývá 10 roků + soudně  nařízená 
léčba na psychiatrii – označen jako sexuální agresor.- svobodný, vyučený v SOU 
lesnickém (pracoval v oboru jako těžař celkem 3 roky) Psychiatrická medikace  - v 
současné době - Haloperidol 1,5 mg, 1-1-1 

Záznam somatického pozorování : 

A - Kontext - základní údaje 
==================  
Věk, pohlaví , doba trvání terapie : J. S., muž, 16.9.1971  (26 r.),  

s přerušováním (zdravotní eskorty, 2x pokus o sebevraždu; jedenkrát na OVKT pro 
pokus o útěk) - individuální terapie - 10 měsíců, souběžně po jednom měsíci i 
skupinová. 

Zdraví : dle spolubydlících - „divné chování“; zdravotní dg. schizoidní psychopatie (?) 
+ po suicid. pokusu porucha hybnosti pravé ruky (v zápěstí přeříznuté šlachy, po 
reparaci 3 prsty bez vnímání a s omezenou hybností) 
vyšetření – pozorování, rozhovor, jeho vlastní kresby (viz. video dokumentace);  
závěr: podezření na počínající schizofrenní psychózu - umístěn na krizovém 
oddělení  

Zaměstnání: původně vyučený dřevorubec, v současné době ve VTOS, 
nezaměstnaný pro dg. – viz . výše 

Životní situace : svobodný, bezdětný 

B - Somatická diagnóza 
==================  
a)   tělesná stavba:   - hubený, vzbuzuje  dojem  askety,  neupravený,  vlasy v ofině 
překrývají oči; akrální části nafialovělé, výrazně ruce a nohy; při stoji pokroucený do 
„S“, převážně ruce zkřížené na prsou. 
b) svalové nap ětí :  zvýšené napětí, výrazně v oblasti krční; celkově „ztuhlý“, 
pohyby spíše klackovité 
c)  dýchání :  mělké, téměř nedýchá, „šetřím vzduchem“; při doteku, velice obtížné 
nadechování do hrudníku 
d)   kvalita impulsu  
podle času - je-li v kontaktu, pak rychlý, skáče do řeči 
podle síly - s tendencí být dlouhodobě utlumený, spíše pomalý - pak však dochází k 
výbuchům, které jsou iracionální, nekontrolovatelné 
podle prostoru - je převážně nepřímý a nezaměřený  
podle toku, proudění - má tendenci být přeplněný - ovšem vše „v hlavě“ 
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e) posturální charakteristiky  
- ve stoji  ve tvaru S, pokroucený, ruce zkřížené na prsou; v sedě tatáž  
       tendence, s levou nohou pod židlí, pravá většinou vepředu, neustálé pohyby 
       prstů u nohou;  
- v leže - má problémy s ležením s rukama volně podél těla, rychle je kříží na  
       prsou - obecně dominuje tendence „uzavírat se“. 
Odtahuje se od dotyků, od přímého kontaktu. 
f) spektrum interakce  (s terapeutem) 
Klient očekává impuls od terapeuta.  
 
C - Charakterová diagnóza 
 
==================  

1) Charakterové tendence 
dle Lowena - schizoidní;  submisivní (všeobecně zneužívaný ve VTOS, ve Valdicích 
těžce šikanován), samotář (od dětství - viz. video-nahrávka rodinné konstelace); 
nemít problémy, nedělat si nepřátele... v partnerském vztahu - jediný partner na celý 
život 
a)   problém existence a - práva na bytí  (klientova tendence v dané otázce)  „jsem   
všem na obtíž, nemám právo žít“;  

b)  problém orality a - práva na potřeby  „nic nepotřebuji, samotnému v lesácké 
maringotce mi bylo nejlíp“ 

c)   problém autonomie a - práva na nezávislost   „vždy jsem byl sám, chtěl jsem být 
samostatný...povedlo se mi to, když jsem si zařídil vlasní byt...plánoval jsem tam žít 
pouze s Jiřinou...“ 

d)  problém sexuality a srdce a - práva na lásku  „celý život hledám n ěkoho, kdo 
by mne m ěl rád“; „...vím, že se sexem je spojena také jemnos t, ale bojím se 
toho, nevím jak na to...“  

e)  životní scénář   „nikdo mne nemá rád“, „ život jsem vzal - nemám pr ávo na 
život“, „jsem zde již na dluh“  

2) Důležité okamžiky ze životní historie klienta 
Matka se rozvedla s tátou-alkoholikem, když mu bylo 13 let. To již žila s otčimem,  „s 
ním“. Starší bratr -  alkoholik, jeden čas po vyučení o něj pečoval, nepouštěl jej za 
kamarády, bylo to dobré. Sám nepije, nekouří!! Sestra přišla na svět, když mu byly 4 
roky. Jeho nejranější vzpomínka - „vidím mámu jak kojí ségru a na mne nezbylo“ 
Přesto, že mluví o normální rodině a o dobrých vztazích, mluví o silné vzpomínce s 
podrobným popisem situace, kdy jej táta chtěl zabít ( strýc se tátovi postavil do rány 
a byl nožem nebezpečně zraněn ).  „Táta nevěděl do smrti o mém silném vztahu k 
němu, přesto, že mně neměl rád a evidentně upřednostňoval bratra a sestru“.  
„Jediný, kdo mně měl rád, byla asi babička (z máminy strany) a chvilinku pak Jiřina“. 
 
D - Prognóza 

1)  Co přináší klient do terapeutického spojenectví?  Jsem v rozpacích, nevím!!? 

2) Stru čný popis strategie terapeuta p ři práci s klientem , s jeho affects      
systemem: 
1. pokusit se přivést jej nejdříve ke vnímání sama sebe, tj. propojit   ektodermální   
    rovinu s rovinou endodermální 
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2. pomocí fyzických kontaktů - napojení  na okolní svět 
3. zapojit jej do skupinové práce 

3) Jaké emoce vyvolává klient v terapeutovi – proti přenos   zpočátku - negativní 
– nechuť, odpor až zlobu (mimo jiné silně zapáchal potem)   nyní - převážně 
pozitivní, k mému překvapení i po sdělení, že mne chtěl při druhém setkání zabít.   

4) Které kvality terapeuta mohou být hodnotné speci álně pro onoho  klienta ?   
nevím, snad můj klid, otevřenost; dle jeho sdělení - „rád vás poslouchám,... máte 
příjemný hlas...“(??!!) 
------------------------------------- 
 
Problémy:  V průběhu terapie s J.S. jsem silně postrádal supervizi. Jak z obecné 
potřeby,  tak pro zvláštnosti, které sebou přináší „kontaktní“ psychoterapie: 
  

1.   Každý fyzický kontakt, tím spíše ve vězeňském prostředí, může za jistých   
      okolností být vnímán v sexuálním, resp. homosexuálním kontextu. 
  

2.   Všechny psychoterapeutické přístupy „zaměřené na tělo“ zesilují kontaktem   
      s tělem klienta přenosové, resp. protipřenosové fenomény. 
 
 Závěr:  
 
Po 10 měs. terapii J.S. přibral na váze cca 18 kg, začal chodit upravený, 
oholený...komunikovat se všemi, byl schopen dokonce sám připravit program pro 
skupinové setkání. Vstupem technicko – administrativních opatření bylo nutné 
terapii předčasně ukončit. J.S. byl nejdříve přesunut s několika dalšími odsouzenými 
na jiný, větší oddíl a po roce do jiné věznice. Pokud je mi známo, jeho stav se 
zhoršil,  na novém místě je při relapsech předváděn k psychiatrovi, v psychoterapii 
nepokračuje. 
 
Literatúra u autora. 
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Duševné zdravie obvinených a odsúdených 
z poh ľadu sociálno-psychopatologických aspektov  
 
MUDr. Pavol Mihalov  
Ústav na výkon väzby Prešov, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Vyšetrovacia väzba a výkon trestu odňatia slobody znamenajú výrazný zásah do prežívania 
jedinca. V príspevku sú uvedené stručné charakteristiky psychopatologických reakcií na 
podmienky väzenského prostredia. 
 
Summary 
 

Detention and execution of imprisonment sentence represent considerable encroachment into 
person’s experiencing. The contribution contains brief descriptions of the psychopathological 
reactions to the conditions of the prison environment. 
 
Vývin väzenstva smeruje od funkcie izolácie a trest ania odsúdených k úsiliu o 
ich prevýchovu.  Tento trend sa nazýva deinštitucionalizácia. Opiera sa o chápanie 
delikvencie ako o sociálnej ale i osobnostnej patológie. Tzv. sociopati teda 
nepotrebujú tresty, ale liečenie. Väčšina metód použiteľných vo väzenstve sa opiera 
o skúsenosti s psychoterapiou duševne chorých. Prevažujú najmä skupinové 
metódy, či už psychodynamickej alebo interakčnej orientácie. Súčasná etapa vývinu 
väzenstva sa charakterizuje ako humanizačná. Z troch základných funkcií trestu : 
represívnej, preventívnej a výchovnej sa kladie dôraz práve na výchovnú funkciu. U 
nás sa vytvorili podmienky na dôslednú humanizáciu väzenstva spoločenskými 
zmenami v roku 1989. Konkrétne v koncepcii väzenstva SR, ktorú spracovalo GR 
ZVJS v roku 1991 znamená radikálnu zmenu pohľadu na obvineného alebo 
odsúdeného ako na občana, ktorému je dočasne obmedzená sloboda a v súvislosti 
s tým aj obmedzenie iných práv ustanovených zákonom v miere potrebnej na 
splnenie účelu VV a VT a zaistenie práva bezpečnosti iných osôb. 

Vyšetrovacia väzba i výkon trestu odňatia slobody znamenajú výrazný zásah do 
prežívania jedinca. Zmenia sa životné stereotypy, prerušia sa sociálne a citové 
väzby, na väzňa pôsobia nové sociálne vplyvy a tlaky. Subjektívne ide o veľmi 
významnú negatívnu životnú udalosť a dlhodobý stres. Je preto pochopiteľné , že vo 
väzbe je najmä u predisponovaných psychopatických jedincov zvýšené riziko 
duševnej poruchy či ochorenia. Podľa odhadu Rotha 15 – 20% väzňov v USA trpí 
závažnou psychopatológiou, ktorá vyžaduje psychiatrickú terapiu a intervenciu, 
z nich v asi 5% sa konštatovali psychózy. Podľa iných prieskumov sa až 70 – 80% 
väzňov bolo možné diagnostikovať  ako sociopatické či antisociálne psychopatie a 
45% závažné problémy s abúzom alkoholu alebo drog. 

Uvediem stručnú charakteristiku najčastejších psychopatologických okruhov, ktoré 
sa vyskytujú u jedincov vo väzbe alebo vo VTOS.  
 
Abnormné reakcie   - Vo vyšetrovacej väzbe sa vyskytujú väzbové reakcie tzv. 
väzbové psychózy. Ide o účelové nevedomé reakcie, ktorých cieľom je získať nejakú 
výhodu, zmenu postoja vyšetrovacích orgánov, reklasifikáciu trestného činu.  

 Najčastejšie sú :  Ganserov syndróm, puerilizmus a pseudodemencia. Niekedy je 
väzbová psychóza príčinou odloženia súdneho konania. Veľmi častým 
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psychopatologickým prejavom je zvýraznenie agresivity rôzneho smeru  a intenzity. 
Frekventované sú najmä automutilácie . Majú rôzny rozsah od drobných popálením 
cigaretou a rezných rán až po závažné sebapoškodzovanie, prehĺtanie 
nestráviteľných predmetov, lyžice, klince, zatváracie  špendlíky a pod, ktoré musia 
byť operačne odstránené. Sebapoškodzovanie má väčšinou za cieľ získať nejakú 
výhodu, najčastejšie umiestnenie v nemocnici, zmenu režimu. Jednou z príčin 
automutilácie je i nahromadenie agresivity, pre ktorú odsúdenému chýbajú 
prirodzené stimuly a ventily. Heteroagresia, ktorá môže mať až charakter vraždy 
spoluväzňa, má pestré motivačné pozadie. Od afektových reakcií ako následkov 
banálnych konfliktov, až po chladnokrvné trestanie za prestúpenie noriem väzenskej 
subkultúry. / bonzovanie, sprenevera v obchode s drogami /.  
 
Suicidiálne konanie sa vyskytuje najmä u týchto typ ov  : 
 
a/ mladý impulzívny hypersenzitívny jedinec stíhaný pre agresívne trestné činy takto   

reaguje v prvých dňoch väzby 
b/ stárnuci väzeň, ktorý reaguje samovraždou na svoju bezperspektívnosť, beznádej 

a depresiu. 
c/ typ „dobrého občana„, ktorý sa dostane zhodou okolností po prvýkrát do väzenia a 

reaguje na spoločenskú blamáž. 
 
Zo simulácie duševných chorôb sa najčastejšie vyskytuje strata pamäti, oligofrénia, 
akoby schizofrénne obrazy. Zo somatických chorôb sa najčastejšie simuluje akútne 
brucho, astmatické záchvaty, epileptické záchvaty. 

Homosexualita a sexuálne deviácie  
Heterosexuálni agresori, pedofili a exhibicionisti, ktorí sa dostávajú do výkonu 

trestu v súvislosti so svojou deviáciou, nemajú v podstate možnosť pokračovať vo 
svojich praktikách. Väčším problémom je homosexualita. Vyskytuje sa najmä u 
antisociálnych osobností, bez morálnych zábran, ktorí pripúšťajú akúkoľvek náhradnú 
formu sexuálneho uspokojenia. Častá je i homosexuálna prostitúcia za drogy alebo 
iné výhody vo väzenskom režime. V ženskej homosexualite je väčšia 
pravdepodobnosť silnejších trvalejších citových väzieb, ktoré so sebou prinášajú 
žiarlivosť, konflikty i fyzickú agresiu.  Sú známe aj homosexuálne motivované úteky 
z väzby, keď odsúdená utiekla za svojou skôr prepustenou partnerkou. 
 
Alkoholizmus a iné toxikománie 
 
Abúzus alkoholu sa vo väčšine väzenských zariadení znemožňuje bezpečnostnými 
opatreniami. U alkoholikov vo vyšetrovacej väzbe sa ako komplikácie môžu 
vyskytnúť abstinenčné príznaky alebo aj psychózy – delíria. Podstatne väčším 
problémom je nealkoholová toxikománia. Odhaduje sa, že až jedna tretina 
toxikomanických delikventov začala svoju kariéru vo výkone trestu. Motivačnými 
zdrojmi sú reakcie na depriváciu , vyplnenie zážitkového vákua, substitúcia alkoholu, 
imitácia skúsenejších  basistov. Psychotropné látky stoja veľmi vysoko v hodnotovej 
hierarchii väzňov a nezriedka fungujú ako neoficiálna forma platidla. Najčastejšou 
formou je farmakofágia – nadmerná konzumácia liekov v rôznych kombináciách / 
analgetiká trankvilizéry /. Prchavé látky sa fetujú najmä  na pracoviskách odsúdených 
v priemysle. K väzenským toxikomániám patrí aj nadmerné fajčenie, pitie silne 
koncentrovaného čaju, alebo odvaru s fajkového tabaku a kávy. 
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Psychogénne psychózy 
 
Sú najčastejšie reaktívne depresie a paranoidný vývin. Väzenské paranoidné 
psychózy sa vyznačujú akútnym začiatkom, búrlivým priebehom, anxioznou náladou. 
Obsahom myslenia bývajú úkorové, perzekučné a kverulantné koncepcie, 
zriedkavejšie sú bludy omilostenia. I keď väčšinou ide o krátkodobé psychózy vo 
vyšetrovacej väzbe nemožno ich podceniť. Riziká autoagresie a heteroagresie 
vyžadujú urgentnú odbornú, lekársku a špecializovanú psychiatrickú pomoc.  
 
V procese  prispôsobenia  sa  väzenskému  prostrediu  rozlišujeme  dva  faktory: 
a/ Inštitucionalizácia – je  prispôsobenie sa  organizácií  a   normám    väzenského  

života , ktoré sú dané predpismi. Tieto tlačia odsúdeného do roly „ dobrého  väzňa  
    Dobrá inštitucionalizácia samozrejme nevytvára dostatočné podmienky pre  účinný   
    vplyv resocializácie. Mnohí recidivisti sa vzorne adaptujú na väzenské prostredie, 

ale  nemá  to  žiaden  efekt  na  ich  ďalšiu  kriminálnu  kariéru.  Odpor  voči 
inštitucionalizácií  je  prirodzenou  adaptačnou  reakciou. Jeho sila závisí od 
osobnosti  odsúdeného  a najmä  od  prístupu  väzenského  personálu.  

b/ Ideologizácia -  je podľa Hásbordta prispôsobenie sa normám , hodnotám a   
postojom väzenskej subkultúry, je tlakom do roly „ dobrého spoluväzňa „. Sú to  
normy často úplne protikladné k normám inštitúcie / schvaľovanie porušovania  
disciplíny, trestanie bonzákov a pod.  Ideologizácia vytvára často väčší tlak ako 
inštitucionalizácia a trpia ňou relatívne málo narušení, prvotrestaní odsúdení, 
ktorsa stávajú cieľom šikanovania a agresie. Napriek humanizačným snahám sa aj  

    v súčasnej penológii uplatňujú dve protichodné tendencie. Tendencia tvrdej ruky, 
ktorá sa riadi klasickým väzenským trias . Dozor – kontrola – bezpečnosť. Jej 
predstavitelia odmietajú skleníkové prostredie reformátorov a zameriavajú svoje    
úsilie na zvýšenie technického zabezpečenia pred možnosťou úteku a 
intenzívnejšie využívanie pracovnej sily väzňov. Predstavitelia hnutia  Väzenie 
novej línie zdôrazňujú koncentráciu na psychoterapiu a socioterapiu, systém 
otvorených a polootvorených oddelení. Je zaujímavé, že nie len veľká časť 
personálu, ale i značná časť recidivistov uprednostňovala prísnejšie väznice 
starého typu, ktoré málo zasahovali do ideologizácie než zariadenia, ktoré nútia 
odsúdených pracovať na sebe a meniť svoje antisociálne postoje a správanie. 

 
Na záver uvediem porovnanie rokov 2003 a 2004 za  obdobie január až august 
obvinených a odsúdených, ktorí vyžadovali odborné psychiatrické ošetrenie v ÚVV 
Prešov. V roku 2003 v uvedenom období  bolo na psychiatrii celkove vyšetrených  22 
pacientov a rok 2004 - 20 pacientov. Z toho hospitalizáciu si vyžadovalo v roku 2003 
12 pacientov v roku 2004 traja pacienti. Z týchto 12-tich hospitalizácií v roku 2003 
bola jedna hladovka, 2 suicídia a 9 akútnych psychóz. V roku 2004 celkove z troch 
hospitalizácií boli 2 hospitalizovaní pre akútnu psychózu a jeden pre suicídium. 
 
Literatúra u autora. 
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Ako chápeme problematiku duševného zdravia 
a psychohygieny v Ústave na výkon väzby Levo ča 
 
Mgr. Igor Kuruc,   Mgr. Ivo Szabadoš  
Ústav na výkon väzby Levoča, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autori v úvode charakterizujú pojmy duševné zdravie a psychohygiena. Zaoberajú sa vplyvom 
prostredia na personál a na väznené osoby. Dotazníkovou metódou zisťovali u obvinených 
vnímanie väzenského prostredia. Pozitívne bola hodnotená estetická úprava prostredia zo 
strany personálu. Pozornosť je venovaná individuálnym rozhovorom s obvinenými 
a poskytovaniu psychologických služieb. 
 
Summary 
 

The authors in the introduction characterize the terms mental health and psychohygiene. 
They deal with the effect of the prison environment on the personnel and accused persons. 
By applying the method of questionnaire the authors were surveying perception of the 
environment of the custody. Personnel positively evaluated esthetic arrangement of the 
environment. The attention was paid to the individual interviews with accused persons and 
provision of the psychological service. 
 
Slovo hygiena  je všetkým dôverne známe už od detstva, pričom telesná hygiena, 
vštepovaná spočiatku rodičmi, sa u väčšiny ľudí takto vďaka nim stáva postupne 
samozrejmou súčasťou nášho každodenného života. Z názvu hygiena – zdravoveda 
vyplýva, že človek sa zaoberá pozitívnou hodnotou života – zdravím a tým, ako  si 
ho udržať. A čo duša? Vieme, že každý má svoj duševný život a svoje duševné 
zdravie, o ktoré však taktiež môže prísť, alebo ho môže prinajmenšom poškodiť. 
Psychológia na tento problém reagovala odvetvím psychohygieny, ktorú H. Meng 
(1943) vymedzil  jednoducho ako „ochranu duševného zdravia“. Psychohygienu 
v širšom zmysle slova ale musíme chápať ako  náuku o udržaní duševného zdravia, 
preventívnu ochranu ľudskej psychiky, o vedení zdravého spôsobu života vo 
všetkých jeho zložkách, obzvlášť na úrovni sociálnych vzťahov, o posiľňovaní 
duševnej sviežosti a tvorivosti, o optimalizácii sociálnych väzieb, o zvládaní 
náročných životných situácií, o riešení konfliktov, ako aj o pracovných aktivitách 
vedených  v smere proti jednotvárnosti a o zmysluplnom  využívaní volného času  
s primárnym  cieľom zveľadiť si duševné zdravie. V tejto súvislosti je možné 
duševné zdravie charakterizovať ako stav, ktorý umožňuje človeku hľadať 
a nachádzať svoje miesto v tomto svete, ktorý umožňuje vytvárať, ale aj udržiavať 
kvalitné vzťahy, a to nielen medziľudské, ale aj k sebe samotnému. Je to stav, 
vďaka ktorému môžeme tvorivo plniť požiadavky okolia a zároveň si udržiavať aj istú 
nezávislosť. Stav, kedy všetky somatické i psychické pochody prebiehajú 
optimálnym spôsobom, harmonicky, umožňujú primerane a pohotovo reagovať 
a posudzovať podnety a riešiť bežné ale aj náhle sa vyskytujúce úlohy, 
zdokonaľovať sa a mať pocit uspokojenia zo svojej činnosti. Jeho prejavom  je 
adaptácia, teda  proces, v ktorom sa osobnosť prispôsobuje meniacim sa 
podmienkam svojho okolia a svojho vnútorného sveta a  barometrom je duševná 
rovnováha, ktorá je síce väčšinou posudzovaná ako synonymum duševného 
zdravia, je to však kvalitatívne vyšší stav, je to snaha hľadania a riešenia tých 
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svojich postojov, ktoré sú v rozpore s inými vlastnými postojmi a tým je vlastne 
dosahovaná duševná vyrovnanosť. 

 S psychohygienou a duševným zdravím obvinených, odsúdených a príslušníkov 
úzko súvisí aj prostredie a priestory, v ktorých sa tieto osoby pohybujú, vzájomné 
interpersonálne vzťahy personálu a väznených osôb, ako aj  formy 
zaobchádzania, spôsob komunikácie a tok informácií pri zabezpečovaní práv 
a povinností súvisiacimi s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody. 

 Ústav na výkon väzby bol zriadený 1. apríla 1997. Zabezpečujúci personál bol od 
prvých momentov vedený k tzv. novému ponímaniu inštitútu výkonu väzby a výkonu 
trestu odňatia slobody a v neskoršom období táto snaha o bezkonfliktný spôsob 
komunikácie priniesla aj pozitívne výsledky, pravda nie bez ťažkostí a chýb, na 
základe ktorých boli postupne vytyčované dlhodobejšie ale aj krátkodobé ciele 
a východiská pre odstránenie alebo eliminovanie negatívnych javov vo vzťahu 
väznená osoba – príslušník zboru. Dá sa povedať, že sme spoločnými silami hľadali 
optimálny, alebo rovnovážny interakčný vzťah dvoch subjektov – väzenský personál 
a väzenská klientela. V ďalšej fáze sa vedenie ústavu začalo zamýšľať nad 
samotným prostredím, nad jeho architektonickou štruktúrou a nad možnosťami jeho 
účelnej estetickej úpravy. V rokoch 1999 – 2000 boli všetky ubytovacie, ale aj 
ostatné priestory vymaľované novými nátermi, pričom bola dodržaná zásada tzv. 
teplých odtieňov farieb. Steny chodieb oddielov boli vyzdobené kvetmi. V roku 2001 
prebehla rekonštrukcia nádvoria, ktoré bolo v rámci možností skrášlené výsadbou 
stromčekov. Zároveň tu vznikol vhodný priestor pre niektoré športové aktivity 
odsúdených, ktorý je hlavne v letnom období aj využívaný na tento účel, čo tiež 
svojim spôsobom prispieva k uvoľneniu napätia a k aktívnemu tráveniu voľného 
času odsúdených. Možno sa zdá, že takéto maličkosti ako je pekný kvet, živý 
stromček, pekne upravené nádvorie, vhodne vymaľovaná cela, či chodba nie je to 
najdôležitejšie, ale doterajšie, aj keď nie veľmi dlhé skúsenosti dokázali, že môžu 
pozitívne ovplyvniť celkovú mikroklímu väzenského prostredia. V tejto časti 
príspevku nechcem podrobne rozoberať vplyv prostredia na personál a na väznené 
osoby, či stres a stres vyvolávajúce faktory, skôr by som chcel priblížiť, ako vnímajú 
prostredie a svoje tzv. dočasné okolie vrátane personálu obvinení a odsúdení. 
Názor opačnej strany ( aj negatívny ) pri konštruktívnom chápaní problematiky môže 
viesť k sume poznatkov a následne aj k postupnému hľadaniu metód na odstránenie 
negatívnych javov, alebo príčin, ktoré vedú k nezhodám a niekedy aj k zbytočným 
konfliktným situáciám, samozrejme v závislosti na konkrétnych podmienkach 
v ústave vychádzajúc z aktuálnych potrieb. S cieľom získať orientačné informácie 
a názory obvinených a odsúdených ako vnímajú väzenské prostredie bol v našom 
ústave v roku 2002 vykonaný orientačný prieskum. Využitá bola jednoduchá 
dotazníková metóda. Respondenti odpovedali na otázky písomne, anonymne, 
dobrovoľne a individuálne. Z výsledkov prieskumu mali výraznejšiu analytickú 
hodnotu negatívne pohľady väznených osôb na vetrateľnosť ciel, hlavne v letnom 
období. Aj na základe toho v roku 2003 ústav pristúpil k riešeniu tohto problému 
a primeranou technickou úpravou bol tento problém doriešený. Až 66 % opýtaných 
sa vyjadrilo pozitívne k estetickej úprave chodieb, z čoho vyplýva, že určite má 
zmysel venovať sa problematike farieb, kvetov, celkovej čistoty, zabezpečenia 
 hygieny a pod. Veľmi zaujímavý údaj bol získaný položením otázky, ako väzneným 
osobám vyhovuje  (resp. nevyhovuje) zabezpečujúci personál. Až 87,8 % 
respondentov sa vyjadrilo pozitívne, teda boli spokojní s prístupom príslušníkov pri 
zabezpečovaní ich práv a potrieb. Tento výsledok je pre nás motivujúci a je určitým 
odrazom toho, že aj mladý kolektív dokáže pristupovať k obvineným a odsúdeným 
profesionálne a akceptujúco. Z ďalších výsledkov prieskumu spomeniem všeobecne 
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negatívny pohľad obvinených na bezkontaktné návštevy a nepochopiteľne veľké 
zákonné obmedzenia vo výkone väzby v porovnaní s výkonom trestu odňatia 
slobody. Treba ale podotknúť, že sa jednalo o malú sondu do danej problematiky, 
realizovanú na malej vzorke respondentov. Sme si vedomí, že na získanie 
relevantnejších výsledkov umožňujúcich zovšeobecnenia by bolo v budúcnosti 
potrebné rozšíriť takúto aktivitu na viaceré ústavy. Je možné, že by takto bolo 
získané veľké množstvo podnetných informácií.  
Ďalším z mnohých činiteľov, ktoré môžu ovplyvniť duševnú rovnováhu 

a zvládnutie pobytu v podmienkach výkonu väzby je aj individuálny prístup ku 
každému jednotlivcovi, ak si to jeho stav, či vzniknutá situácia vyžaduje. Tu chcem 
naznačiť, a prax to aj spravidla dokazuje, že ak obvinený požiada o rozhovor 
s riaditeľom ústavu alebo iným funkcionárom a ak sa tento rozhovor uskutoční čo 
najskôr, eliminuje sa tým problém, ktorý v konečnom dôsledku pri neskorom 
vybavení žiadosti obvineného môže viesť k nepredvídanému konaniu obvineného 
a k narušeniu rovnováhy v dočasne vytvorenej skupine obvinených v cele (ide 
hlavne o prípady sabapoškodzovania, protestných hladoviek, psychických depresií 
z dĺžky pobytu vo výkone väzby, nárastu afektívnej instability a pod.). Často sa 
stáva, že obvinený sa o svojich problémoch nechce zdôveriť príslušníkovi, ktorý 
priamo zabezpečuje režimovú starostlivosť a chce rozprávať len s riaditeľom ústavu. 
Toto právo mu je podľa možnosti čo najskôr zabezpečené a v prípade potreby je  
realizovaná intervencia psychológa, lekára, alebo iných kompetentných pracovníkov 
ústavu, čo vo väčšine prípadov viedlo k vyriešeniu situácií. Na dokreslenie uvádzam, 
že v roku 2002 bolo vykonaných 268 takýchto pohovorov, v roku 2003 ich bolo 270. 
V tomto konkrétnom prípade je zaujímavý fakt, že aj keď v roku 2003 sa rapídne 
zvýšil počet osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody, počet žiadostí 
o pohovor prakticky klesol. V roku 2004 do 18. augusta bolo vykonaných 136 
pohovorov, čo je v priemere 17 v mesiaci, v roku 2002 a 2003 to bolo priemerne 
22,5 pohovorov v mesiaci. Tendencia je teda klesajúca.  

Z uvedeného je s vysokou pravdepodobnosťou možné konštatovať, že dobre 
načasovaný a odborne vykonaný rozhovor s obvineným pomáha vyrovnať sa 
s obmedzeniami a môže viesť aj k zníženiu možnosti vzniku mimoriadnej udalosti 
rôzneho charakteru.  
Ďalšou z foriem  odbornej pomoci je poskytovanie psychologických služieb, ktoré  

je v našom ústave realizované v súlade s pokynom  o poskytovaní psychologických 
služieb obvineným a odsúdeným č. 6/2000, pričom služby sú poskytované buď na 
základe písomnej žiadosti,  obvineného na ktorej je krátko naznačený aj jeho 
problém (v tomto prípade musí byť žiadosť schválená vedúcim oddelenia výkonu 
väzby a trestu a riaditeľom ústavu), alebo  odsúdeného (v týchto prípadoch 
schválenie nie je potrebné), taktiež na podnet príslušníka zboru (predovšetkým pri 
krízových intervenciách), prípadne na podnet ústavného lekára. Podľa závažnosti 
problému a potiaží sú služby poskytované a realizované v čo najkratšom termíne po 
zaevidovaní žiadosti, v prípade krízových intervencií okamžite. Vo všeobecnosti je 
možné konštatovať, že v prípade psychologických služieb je súčinnosť a spolupráca  
s oddelením výkonu väzby a trestu dobrá a so zdravotníckym zariadením ústavu  
veľmi úzka a intenzívna, nakoľko pri závažnejších prípadoch dochádza aj k ich 
odosielaniu  na odborné psychiatrické vyšetrenie realizované spádovým externým 
psychiatrom. Počet eskortovaných obvinených a odsúdených za účelom 
psychiatrického vyšetrenia a psychiatrické hospitalizácie majú za uvedené obdobie 
klesajúcu tendenciu. Z diagnostického hľadiska prevažujú najmä diagnózy tentamen 
suicídii a depresívne reakcie na trvalý stres.  V tabuľke č. 1 uvádzame  
prehľadnejšie počet vykonaných externých psychiatrických vyšetrení a počet 
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následných hospitalizácii na psychiatrickom oddelení Nemocnice pre obvinených 
a odsúdených v Trenčíne, s ktorým taktiež udržiavame spoluprácu na veľmi dobrej 
úrovni. 

 
Tab. č. 1 
Prehľad psychiatrických vyšetrení a hospitalizácií v rokoch 2001 – august 2004 
 

rok 
počet odborných 
psychiatrických 

vyšetrení  

počet hospitalizácií 
na psychiatrickom 

oddelení  

(%) 

2001 13   4 30 

2002 30 14 46 

2003 23   4 17 

 do augusta 2004 13   1   7 

 
Vo sfére psychologických služieb poskytovaných obvineným a odsúdeným v našom 
ústave bolo v rokoch 2001 až august 2004 realizovaných spolu 61 intervencií. 
Podrobnejšie údaje  o jednotlivých službách sú uvedené v tabuľke č. 2.  
 
Tab. č. 2 
Psychologické služby poskytované obvineným a odsúdeným v rokoch 2001 – 
august 2004 
 

rok 2001 rok 2002 rok 2003 do augusta 
2004  

Intervencia 
obv. ods. obv. ods. obv. ods. obv. ods. 

Intervencia + 
poradenstvo 3 19 4 10 1 8 2 1 

Psychodiagnostické 
vyšetrenie 0   2 0  0 0 1 0 0 

Krízová intervencia 3  0 4  1 0 0 2 0 

spolu 27 19 10 5 

 
Konkrétnejšia obsahová analýza jednotlivých intervenčných a poradenských aktivít 
nie je v súvislosti s danou témou nášho príspevku relevantná. Vyzdvihol by som ale 
všeobecne klesajúci trend nutnosti poskytovania týchto služieb, ktorý sa prejavil 
nezávisle aj už v hore uvedenom poklese potreby realizácie pohovorov s riaditeľom 
ústavu, či ním povereným kompetentom, či súvisiacim poklesom potreby výkonu 
odborných psychiatrických vyšetrení uvedených v tabuľke č. 1. Stojí za úvahu, či je 
to jav náhodný spôsobený nami neovplyvniteľnou skladbou osôb  nastupujúcich do 
výkonu väzby, či trestu odňatia slobody, alebo  či to nie je odraz všeobecnej snahy 
príslušníkov nášho ústavu o profesionálne plnenie stanovených úloh so snahou 
dodržiavať v maximálne možnej miere všetky odborné, teoretické i praktické  
aspekty tak špecifickej činnosti akou je práca s väznenými osobami, aspekty 
psychohygienické samozrejme  nevynímajúc. Počet krízových intervencií je relatívne 
stabilný, jedná sa spravidla o jedincov, ktorý mali podobné, alebo rovnaké psychické 
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problémy v anamnéze, často tieto nesúvisia priamo s pobytom v ústave, alebo ak 
áno, tak v zmysle potencovania už daných predispozícií.  

Je tu ale možnosť hľadať súvis aj so špecifickosťou nášho ústavu, nakoľko sa 
jedná o kapacitne najmenší ústav na Slovensku, čo prináša na jednej strane síce 
ekonomickú náročnosť prevádzky, na druhej strane z nášho pohľadu  ale nesporne 
niekoľko výhod a to predovšetkým : 
- menšie skupiny väznených osôb poskytujú väčší prehľad o každom jednotlivcovi, 

umožňujú jednoduchšie udržanie poriadku a disciplíny, taktiež poskytujú väčšie 
možnosti napĺňania výchovných a režimových aktivít, 

- v maximálnej miere je znížená všeobecná anonymita, tak na strane personálu 
ústavu, ako aj na strane odsúdených a obvinených, 

- lepšie podmienky pre zvládnutie prípadných krízových situácií,  
- ako aj iné. 
 
Jednou z ďalších hlavných úloh psychológa v ústave Levoča je aj poskytovanie 
psychologických služieb príslušníkom a zamestnancom zboru. Ich druh a počet je 
podrobnejšie uvedený v tabuľke č. 3. Aj v tomto prípade vidíme mierny početný 
pokles ich realizácie.  Tu však nejde o pravdepodobný  odraz psychohygienických 
aspektov. Daný efekt je vyvolaný skôr postupnou profesionalizáciou príslušníkov, 
stmelením kolektívu, celkovým vyprofilovaním činností ústavu, ako aj prirodzeným 
odchodom tzv. „problémových“ jedincov a to či už vlastným rozhodnutím, alebo 
v dôsledku pracovného zlyhania. Intervencie v zmysle krízových životných situácií 
sa dotýkali spravidla závažných rodinných  a partnerských problémov. 
 
Tab. č. 3 
Psychologické služby poskytované personálu v ústave- rok 2001- august 2004 
 

Počet príslušníkov a zamestnancov zboru v ústave 

Príslušníci Zamestnanci zboru v ústave Druh psychologickej 
služby 

rok 
2001 

rok 
2002 

rok 
2003 

do VIII. 
2004 

rok 
2001 

rok 
2002 

rok 
2003 

do 
VIII. 
2004 

Psychoterapia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Psychologické 
poradenstvo    20 8 8 5 3 2 2 1 

Odborné psych. 
poradenstvo 7    13 8 5 0 0 0 0 

Psychol. interv. pri 
riešení krízových 
životných situácií 

4 3 0 0 0 0 0 0 

Iné 0 0 3 5 0 0 0 0 

s p o l u    31    24    19    15 3 2 2 1 

  
Ďalší faktor, ktorý pomáha obvineným vyrovnať sa s pobytom vo výkone väzby je aj 
možnosť obvinených venovať sa záujmovej a športovej činnosti. V tomto prípade 
boli v našom ústave akceptované odporúčania Európskeho výboru CPT v oblasti 
záujmovej činnosti obvinených mladistvých a žien. Títo na základe záujmu majú 
možnosť venovať sa maľovaniu, kresleniu, vyšívaniu. Doterajšie skúsenosti sú však 
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také, že len v ojedinelých prípadoch vzniká záujem o túto činnosť, pravdepodobne 
to súvisí so štruktúrou klientely v regióne stredného a severného Spiša. V oveľa 
väčšej miere  obvinení a odsúdení využívajú možnosť venovať sa športovej činnosti. 
Na tento účel boli do vychádzkových dvorcov inštalované fixne ukotvené činky 
a hrazdy, ktoré v čase vychádzok sú aj využívané. Doterajšie skúsenosti môžeme 
hodnotiť len pozitívne.  

V roku 2003 bolo obvineným umožnené používať vlastný televízny prijímač. Táto 
možnosť je ale podmienená individuálnou  schopnosťou obvinených znášať 
finančné náklady spojené s jeho prevádzkou. V našom ústave sú pre takéto 
používanie vytvorené vhodné podmienky, v každej cele je elektrická prípojka 
a anténny terminál. Prívod elektrického prúdu je ovládaný príslušníkom mimo ciel z 
vonku, teda je zabezpečená aj časová regulácia sledovania televízneho programu 
podľa harmonogramu. Aj keď v súčasnosti  túto  možnosť  využíva  málo obvinených  
( súvisí to opäť so skladbou a solventnosťou klientely ) skúsenosti sú veľmi dobré. 
V celách, kde sa nachádza televízor sú obvinení stimulovaní k dodržiavaniu 
ústavného poriadku a zároveň aktívnejšie trávia čas osobného voľna, čo tiež 
prispieva k duševnej vyrovnanosti a snahe nevyvolať zbytočný konflikt. Zároveň je 
zabezpečený aj transparentnejší prístup k informáciám. 

Týmto sme sa stručne snažili naznačiť, ako je chápaná problematika duševného 
zdravia a psychohygieny v podmienkach ústavu Levoča a načrtnúť aktivity, ktoré 
realizujeme v snahe o profesionálne a odborné vytváranie  optimálnej atmosféry 
v radoch príslušníkov, ale aj v radoch našej väzenskej klientely a ich vzájomného 
vzťahu. V tomto trende určite chceme pokračovať aj v budúcnosti. Skultúrňovaniu 
a estetizácii prostredia, psychohygiene, ako aj odbornému rastu   príslušníkov 
budeme venovať veľkú pozornosť. Už v súčasnosti  sú naplánované  a pripravené 
k realizácii napr. : 
- výcviky komunikačných zručností služobne mladých príslušníkov v prípravnej 

štátnej službe (t.č. tvoria 1/5 personálu), 
-  farebne odlíšené nátery vychádzkových dvorcov v teplých tónoch farieb 

a rekonštrukcia priestorov spŕch a hygienických kútov v celách s cieľom 
kumulácie nielen ekonomických aspektov, ale predovšetkým aspektov 
výchovných a motivačných. (jedná sa napr. o inštaláciu dávkovačov vody, 
pákových batérií a pod.) 

 
Literatúra u autorov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 239  

Psychoterapeutické aktivity v procese ochrannej 
sexuologickej lie čby a ich podiel na rozvoji 
mechanizmov sebapoznania a sebaregulácie 
 
PhDr. Dagmar Mú čková,  PhDr. Miroslava Timková  
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 
Košice, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

V Slovenskej republike sa ochranná sexuologická liečba u odsúdených mužov vykonáva len 
na Psychiatrickom oddelení Ústavu pre výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia 
slobody v Košiciach. Liečebný program sa zameriava na získanie náhľadu do sexuálnej 
a osobnej problematiky pacienta a na osvojenie adaptačných mechanizmov. Autorky 
podrobne popisujú jednotlivé fázy liečby a indikované terapeutické metódy a techniky. 
 
Summary 
 

In Slovakia, the compulsory protective sexuological treatment of convicted persons is carried 
out only in the psychiatric clinic of the correctional institution in Kosice. Treatment program is 
focused on acquiring an insight into the sexual and personal problems of the patient and also 
on the adoption of self-regulational mechanisms. The authors describe in detail phases of the 
treatment and applied therapeutical methods and procedures.  

 
V rámci väzenského systému v Slovenskej republike sa ochranná sexuologická 
liečba vykonáva len na Psychiatrickom oddelení Ústavu na výkon väzby a Ústavu na 
výkon trestu odňatia slobody v  Košiciach. Oddelenie je organizačne začlenené do 
zdravotníckeho zariadenia ústavu a bolo založené v roku 1992. Príslušný ústav 
v Slovenskej republike, do ktorého nastúpi na výkon trestu odňatia slobody odsúdený 
s  nariadenou ochrannou sexuologickou liečbou, zašle o tom písomnú informáciu 
ústavu v Košiciach. Na základe tejto informácie oddelenie určí termín nástupu 
odsúdeného na liečebný pobyt. Na oddelenie sú umiestňovaní odsúdení muži, 
ktorým súd nariadil ochrannú sexuologickú liečbu alebo ochrannú sexuologickú 
liečbu v  kombinácii s protialkoholickým alebo psychiatrickým liečením. Toto liečenie 
má dve formy: ústavnú alebo ambulantnú. Podľa Zákona o výkone trestu odňatia 
slobody sa ochranné liečenie spravidla zahajuje na začiatku výkonu trestu odňatia 
slobody. Odsúdený strávi na oddelení 6 – 12 mesiacov. Potom sa vracia do 
materského ústavu a pred ukončením výkonu trestu odňatia slobody pokračuje 
v liečení znovu 6 – 12 mesiacov. Po ukončení výkonu trestu odňatia slobody 
pokračuje buď v civilnom ambulantnom alebo civilnom ústavnom liečení. Oddelenie 
sa nachádza na samostatnom oddieli v priestoroch výkonu trestu odňatia slobody, 
má 34 lôžok. Na oddelení sa nachádzajú odsúdení s týmito diagnózami: 
- pedofília 
- sexuálna agresivita 
- hypersexualita 
- homosexualita 
- agresívny sadizmus 
- exhibicionizmus  
- nekrofília 
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Vek pacientov sa pohybuje od 17 do 66 rokov, pokiaľ ide o vzdelanie, prevláda 
stredoškolské a základné vzdelanie. V priebehu liečby musia byť dodržiavané zásady 
režimu výkonu trestu odňatia slobody, nakoľko pacient je súčasne aj odsúdeným. 
Odsúdení  pracujú paralelne v  dvoch terapeutických skupinách. Nemožno ich 
diferencovať podľa diagnózy, je nutné brať do úvahy ich zaradenie v I. II. a III. 
nápravno-výchovnej skupine. Keďže ide o odsúdených, ktorí spáchali najťažšie 
trestné činy, trestné činy proti ľudskej dôstojnosti, práca personálu je náročná pre 
udržanie dôstojnosti a profesionality. Liečebný program sa zameriava na získanie 
vhľadu do sexuálnej a osobnej problematiky pacienta a na osvojenie adaptačných 
mechanizmov. Komplexná terapia pacienta pozostáva zo skupinovej a individuálnej 
psychoterapie, relaxačných techník, biblioterapie, arteterapie, pohybových aktivít, 
ergoterapie, písania denníka a medikamentóznej liečby. Skupinovú a individuálnu 
psychoterapiu realizuje klinický psychológ. Do skupinovej terapie sú zaradení všetci 
pacienti bez ohľadu na vek, diagnózu, úroveň intelektu a motivácie. 

Cieľom psychoterapie nie je ovplyvnenie samotnej sexuálnej deviácie ale 
rizikového správania pacienta, ktoré je zdrojom jeho osobných, rodinných a 
 sociálnych problémov. V našej psychoterapii nie je možné sa orientovať len na jeden 
psychoterapeutický postup. Vždy ide o kombináciu viacerých terapeutických techník. 
Podľa predpokladaných účinných faktorov sa u nás v liečbe sexuálnych deviácií 
využíva: 

racionálna psychoterapia  – v  nej  klarifikácia, persuázia a reorientácia  
sugestívna psychoterapia 
abreaktívna psychoterapia  
tréningová psychoterapia -  z nej najmä relaxácia, nácvik žiadúcich spôsobov 

správania  a posilňovania aj  rozvíjania vôľových mechanizmov  
psychoanalytická psychoterapia - z nej najmä technika voľných asociácií, 

analýza sna, analýza a interpretácia odporu  
interpersonálne korektívna psychoterapia -  z nej najmä indirektívny rozhovor, 

psychodráma-hranie rolí a využívanie skupinovej dynamiky  
systemická  psychoterapia.  
Ako doplňujúce techniky využívame muzikoterapiu, arteterapiu, biblioterapiu, 

ergoterapiu a komunitné sedenia. Významnou pravidelnou činnosťou pacienta je 
písanie denníka. Táto činnosť je pre pacienta špecifická tým, že sám musí mať určitý 
stupeň motivácie a  potreby analyzovať svoje vlastné myšlienky, názory a pocity vo 
vzťahu ku skupine, k dianiu na skupinovom sedení, k sebe samému a k jednotlivým 
pacientom. Prostredníctvom denníka si dokáže usporiadať vlastné myšlienky. Tým, 
že ich má napísať, musí o nich viac premýšľať a formulovať ich presnejšie, než keď 
o nich len rozmýšľa alebo ich vyjadriť verbálne. Denník ponúka aj možnosť vyjadriť 
také myšlienky, ktoré ešte nedozreli pre zverejnenie na skupine. Sú však dôležitým 
ukazovateľom toho, čo sa deje vo vnútri pacienta, aký odraz majú všetky vonkajšie 
vplyvy na jeho vnútro, ako sa lomia cez  jeho individuálny systém a spätne aký majú 
vplyv na  chcenie pracovať na sebe. Záleží od toho či je pacient po adaptačnej fáze 
rozhodnutý držať  svoj problém vo vlastných rukách alebo zostáva na úrovni 
odmietania, ospravedlňovania a presúvania zodpovednosti na iných. To, či pacient 
píše denník alebo nie má svoj význam, nakoľko sa to spája s istými ťažkosťami jeho 
duševnej individuality.  

Dôležitým ukazovateľom stupňa pohybu pacienta k sebapoznaniu sú relaxačné 
techniky a  v  rámci nich Autogénny tréning, Jacobsonova progresívna relaxácia 
a práca s imagináciami.  Uvoľnením vlastného tela pacient uvoľňuje aj svoje 
myšlienky, ktorým často v tej chvíli nerozumie ale postupne nachádza súvis s jeho 
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minulými zážitkami. Často sa dostáva na pomyselnú križovatku, kedy mu je ťažko 
vykročiť dopredu a preto stagnuje alebo sa aj opakovane vracia do minulosti. 
Potrebuje individuálny čas na spracovanie svojich pocitov vo vzťahu k minulosti, aby 
ich mohol prijať  a na základe toho sa posunúť do ďalšieho sebapoznávania a 
sebaorientácie. Vedieme pacienta k tomu aby dokázal sformulovať svoje zážitky 
a pocity a čím konkrétnejšie o nich hovoriť. Svoje pocity tak vkladá do obrazu alebo 
prirovnania, dokáže povedať kde a kedy to už zažil. Týmto mechanizmom vznikajú 
výhľadové asociácie a vytvárajú sa spojenia medzi minulými zážitkami a terajším 
stavom.  Pacient sám vidí rozdiel  medzi relaxáciou na začiatku a v priebehu liečby. 
Na začiatku mal problém uvoľniť svoje telo a tým aj držal svoje myšlienky pre seba. 
Postupne zažíva určitý pocit úľavy a je schopný čoraz viac sa ponárať do svojho 
vnútra. Tak isto ako na začiatku písania denníka výrazná obrana vlastného ja mu 
dáva priestor len na strohý výpočet aktivít alebo denného režimu. Záleží od 
individuálnej výbavy pacienta ako dlho drží svoje myšlienky v chaose. Ale skôr či 
neskôr ich začne triediť a začleňovať do určitého systému, čo sa spätne ukáže 
v písaní denníka. Myšlienky zaznamenávané v denníku sú odrazom  interiorizácie 
nových skúseností aj postojov k nim. 

U niektorých pacientov k uvedomeniu  seba prispieva psychodráma - hranie rolí. 
Pacient sa opakovane dostáva do určitej situácie, v ktorej sa vidí inak a preto aj inak 
na ňu reaguje. Túto situáciu buď sám prežíva alebo ju prežíva vplyvom 
psychodramatického obrazu. Je často prekvapený čo všetko si na podobnej situácii 
všimne, že dokáže rozlíšiť podstatné od nepodstatného ale hlavne dokáže brať za 
svoje správanie zodpovednosť. Je to aj určitá tréningová metóda, kde sa posilňujú a  
nacvičujú žiadúce formy správania, posilňovania a rozvíjania vôľových mechanizmov. 
Podobné asociácie zažíva aj v súvislosti s čítaním krátkych literárnych útvarov, kde 
analyzuje rozmanité životné situácie aj  svoje postoje k nim a prostredníctvom nich 
nachádza prístup k riešeniu svojich problémov. Aby pacient pochopil sám seba a 
poznal sám seba, musí sa vrátiť do svojho detstva a znovu prejsť svoju životnú 
cestu. Určité zastavenia, určité výbuchy hnevu, odporu ale niekedy aj komických 
reakcií ukazujú, že sa na svoje  skúsenosti a zážitky pozerá z iného zorného uhla. 
Tak ako o nich dokáže rozprávať, zároveň si vytvára k nim nové postoje a latentne sa 
skladá aj jeho hodnotový systém. Dynamika skupiny mu dáva široký priestor pohľadu 
na seba.  

Prostredníctvom všetkých psychoterapeutických postupov vedieme pacienta 
k tomu, aby dokázal hlbšie porozumieť sám sebe, vyznať sa v skrytých myšlienkach, 
pocitoch a prianiach, keďže niektoré sa neodvážil vedome si pripustiť alebo priznať. 
Týka sa to najmä jeho sexuálneho vývinu, sexuálnej orientácie a spôsobu 
uspokojovania sexuálneho pudu. Vedieme ho k tomu, aby porozumel sám sebe, aby 
porozumel druhým ľuďom, prenikol do ich vnútorného sveta, vžíval sa, vciťoval sa do 
nich a chápal ich. Aby dokázal porozumieť dianiu medzi ľuďmi, aby chápal 
zákonitosti vo vzťahu medzi nimi, aby chápal reakcie na rôzne druhy aj jeho 
vlastného správania. Aby porozumel snahe skupiny o kladnú podporu jednotlivca 
a aby sa vedel lepšie začleniť do spoločnosti. Tak dokáže definitívne vyrozprávať 
svoju doterajšiu životnú cestu, okolnosti trestného činu a samotný trestný čin, ktorý 
spáchal. Pacient potrebuje poznať sám seba, dokázať sa prijímať taký, aký je 
v skutočnosti, poznať svoje riziká a byť pripravený ich zvládať.  

Aby pacient došiel do takého štádia sebapoznania a sebaregulácie musí prejsť 
veľmi zložitú a náročnú cestu práce na sebe. Na začiatku liečby sa každý javí 
psychicky rozdrobený, rozhádzaný, nezvláda svoje emócie, nevie čo so svojimi 
myšlienkami a  to všetko sa odráža v  spolužití s  inými pacientmi aj  vo vzťahu 
k liečbe a k  terapeutom. V tejto fáze adaptácie sa často pacient ani nechce zamýšľať 
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nad sebou a všetky myšlienky okolo trestného činu dáva na vedľajšiu koľaj ako 
nepodstatný problém. Záleží od miery zrelosti psychiky pacienta, ako rýchlo pochopí, 
že jediný spôsob, ktorý vedie k úspešnému zvládnutiu seba je postup a práca s 
cieľom poznať sám seba. Nie je jednoduché prijať svoje negatíva a dokázať o nich 
hovoriť. Často je potrebné zdôrazňovať na skupinách, že hovoríme o pocitoch, 
názoroch o postojoch ale nehodnotíme ich. Po čase pacient sám pozná, čo sú jeho 
pozitíva a čo  riziká. Sám sa usiluje aby staval svoj ďalší život na tom, čo je prijateľné 
pre neho aj pre spoločnosť. V rámci terapií sa dostávajú riziká pod jeho kontrolu 
a v prípade ich naliehavosti pacient sám nájde spôsob ako ich zvládať. Preto nikdy 
nedostane priamu konkrétnu radu, ale je skupinou vedený k tomu, aby prišiel na to 
sám. Proces sebapoznávania v  rámci psychoterapeutických aktivít je časovo 
najdlhší aj najnáročnejší. Keď pacient zvládne túto fázu, potom ľahko nájde smer 
svojej životnej cesty. Uvedomením si seba, svojho miesta a svojho poslania v živote 
pacient nadobúda vnútornú sebaistotu a svoju hodnotu. 

V systéme práce na sebe sa pacient často dostáva do stavu vnútornej tenzie, 
apatie a extrémnych výkyvov nálad. Je to zákonitá súčasť jeho psychického diania. 
Aby sme tieto nepríjemné pocity znížili a eliminovali zaraďujeme do aktivít liečebného 
režimu ako doplňujúce techniky  muzikoterapiu, arteterapiu a ergoterapiu. 
Ergoterapia ako technika nielen uvoľňuje tenziu pacienta ale podporuje aj jeho 
tvorivosť a sebarealizáciu. Vytvára a upevňuje pracovné návyky a zmysel pre 
zodpovednosť.  

Ochranná sexuologická liečba má svoje špecifiká súvisiace obmedzenou 
možnosťou pacienta kontaktovať sa s vonkajším svetom. Tým sa obmedzuje 
množstvo podnetov s ktorými pacienti prichádzajú do skupiny. Zvlášť pacienti III. 
NVS bez možnosti voľného pohybu po oddelení majú väčšinou s okolím len sluchový 
kontakt. Sú veľmi citliví na hlas terapeuta, hlasitosť jeho rozprávania, tón hlasu, 
rýchlosť rozprávania a spôsob vyjadrovania čo je rozhodujúce pre priebeh 
skupinového sedenia a celkovú atmosféru. Ďalším špecifikom je častá potreba 
krízového poradenstva napr. pri úmrtí člena rodiny alebo pri oznámení o rozvode, 
pretože vzhľadom k charakteru trestných činov pacientov väčšinou dochádza 
k rozpadu ich rodín. Realizujeme aj poradenstvo pri obave z návratu do miesta 
bydliska,  s čím sa spája nutnosť úplne zmeniť spôsob života.   

Aj keď nehovoríme priamo o posilňovaní a rozvoji vôľových mechanizmov, tieto sú 
zákonitou súčasťou celého liečebného procesu. Bez vôľovej regulácie by  nemohol 
prechádzať jednotlivými štádiami sebapoznania a sebaregulácie. Vôľa ako vlastnosť 
osobnosti sa zvnútorňuje a stáva sa prirodzenou súčasťou jeho životného štýlu 
a životnej filozofie. 
 
Literatúra u autoriek. 
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Teoretické východiská k posudzovaniu 
morálneho vývoja 
 
Mgr. Róbert Klein  
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – 
Kráľová, Slovenská republika 
 
Resumé 
 

Autor ponúka čitateľovi možnosť nahliadnuť do psychologických teórií morálneho vývoja. 
Môže sa dozvedieť o koncepcii morálneho vývoja J. Piageta, oboznámiť sa s morálnymi 
stupňami podľa L. Kohlberga a sociálnymi perspektívami R. L. Selmana. 
 
Summary 
 

The author offers an opportunity to get acquainted with the psychological theories of the 
moral development. The reader will learn about the Piaget’s conception of moral 
development, Kohlberg’s moral degrees and Selman’s social perspectives. 
 
Teoretické východiská k posudzovaniu morálneho vývo ja 
 

Morálnym vývojom sa teoreticky zaoberajú rôzne psychologické systémy, 
najčastejšie kognitívna psychológia a psychoanalýza. Môžeme ho chápať ako 
proces utvárania prosociálneho aspektu ja-skúsenosti. Typickým znakom dvoch 
koncepcií morálneho vývoja – Piagetovej a Kohlbergovej – je posun od vonkajšieho 
zdôvodnenia a ospravedlnenia správania k vnútornému (Tyrlík, Macek, 2001). 
  
Štúdie Jeana Piageta 
 

Výskumy o morálnom úsudku u detí Piaget opiera o kognitívne procesy asimilácie 
a akomodácie. Na základe pozorovania a analýzy detskej hry došiel k záveru, že 
v podstate existujú dva rozdielne typy morálky: morálka heteronómna a autonómna.  
Heteronómna morálka je charakterizovaná tým, že pravidlá sú sväté 
a nedotknuteľné. V tomto štádiu sa dieťa vo svojich predstavách plne podriaďuje 
pravidlám dospelých. Tieto pravidlá však pre vedomie zostávajú len „vonkajšími“, 
takže správanie ovplyvňujú len málo. V tomto štádiu sa vedomie a správanie značne 
rozchádzajú. Uctievanie pravidiel spočíva v morálnom tlaku dospelých alebo väčších 
detí a vyvoláva u dieťaťa morálny realizmus – teda sklon pozerať sa na povinnosti 
a k nim sa vzťahujúce hodnoty ako na niečo vonkajšie, objektívne dané. Následne 
považuje všetko, čo je v zhode s pravidlami za dobré a každé správanie porušujúce 
pravidlá za zlé.   

Autonómna morálka nepovažuje pravidlá ako niečo, čo prichádza zvonku, 
ako nemenný zákon, ale ako výsledok slobodného rozhodnutia, spočívajúceho na 
vzájomnej dohode. Túto zásadnú zmena v chápaní pravidiel charakterizuje Piaget 
ako prechod od gerontokracie a teokracie k demokracii. Na pravidlá sa nepozerá 
ako na večne platné, nemenné a sväté, ale realisticky. O pravidlách je možné 
vyjednávať demokratickou cestou. Jednostranná úcta k rodičovskej autorite je 
nahradená vzájomným rešpektovaním sa detí. V období heteronómie môžu byť deti 
naozajstnými „rovnostárskymi fanatikmi“, ktoré aj na tú najmenšiu ujmu reagujú 
veľmi citlivo. Neskôr je myšlienka striktnej rovnosti relativizovaná – čo Piaget 
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označuje ako cit pre spravodlivosť, ktorý zahŕňa zvláštne postavenie každého 
jednotlivca (Heidbrink, 1996). 
 
Morálne stupne pod ľa L. Kohlberga 
 

Kohlberg na základe výskumov dospel k šiestim stupňom morálneho usudzovania, 
ktoré sú priradené k trom rovinám: 
 

a) predkonvenčnej (morálne hodnotenie sa zakladá na vonkajších, kvázi fyzických 
udalostiach, nesprávnom konaní alebo na kvázi fyzických potrebách a nie na 
osobách a normách – stupeň 1 a 2) 

b) konvenčnej (morálne hodnotenie sa zakladá na prevzatí dobrých a správnych 
rolí, dodržiavaní konvenčného poriadku a toho, čo očakávajú druhí – stupeň 3 
a 4)  

c) postkonvenčnej (morálne hodnotenie sa zakladá na hodnotách a princípoch, 
ktoré sú platné a použiteľné nezávisle na autorite skupín či osôb, ktoré tieto 
princípy zastupujú a nezávisle na vlastnej identifikácii s týmito skupinami – 
stupeň 5 a 6) 

 
Rozdiely medzi stupňami netvorí ani tak rastúce vedomie morálnych noriem, ako 
skôr kvalitatívne odlišný spôsob uvažovania o morálnych problémoch. Jednotlivci 
prechádzajú stupňami vždy postupne a v rovnakom poradí. Každý stupeň vychádza 
zo stupňa predchádzajúceho a je základom najbližšieho vyššieho stupňa. Vývoj 
môže prebiehať rozdielne rýchlo alebo sa môže na niektorom stupni aj zastaviť.   

Stupeň 1 - odmena a trest. Človek sa chce vyhnúť trestu a prispôsobiť sa 
autoritám s prevahou moci. Či je nejaké konanie dobré alebo zlé, závisí na jeho 
hmotných dôsledkoch a nie na sociálnom význame. Vyhnutie sa trestu a nekritické 
podriadenie sa moci platí ako hodnota sama o sebe. Štruktúra myslenia tohto 
stupňa by mohla viesť k záveru, že pohrozenie drastickými trestami je 
najefektívnejším prostriedkom k zaisteniu morálneho správania. Podľa teórie učenia 
však síce môže potlačiť nejaké konanie, ale trvale ho neodstraňuje a perspektívne 
zamedzuje učeniu sa alternatívnym spôsobom správania.  

Stupeň 2 – účelové myslenie. Človek chce uspokojiť svoje vlastné záujmy 
a potreby a žije pritom vo svete, kde je potrebné rešpektovať aj záujmy druhých. 
Správne konanie sa vyznačuje tým, že účelovo uspokojuje vlastné potreby – 
a niekedy aj potreby druhých. Medziľudské vzťahy sa prejavujú ako vzťahy trhové. 
Základy slušnosti, vzájomnosti, zmyslu pre spravodlivé rozdeľovanie sú síce 
prítomné, sú však interpretované hmotne a účelovo. Vzájomnosť je otázkou 
jednania „ruka ruku umýva“ a nie otázkou lojality či spravodlivosti. Myslenie na tomto 
stupni môže nadobudnúť formu morálneho cynizmu, ktorý medziľudské vzťahy 
redukuje na čisto účelové relácie. 

Stupeň 3 – zhoda s ostatnými. Človek chce splniť to, čo od neho očakávajú blízki 
ľudia. Je dôležité mať „dobré úmysly“ a pomáhať druhým. Správne konanie je také, 
ktoré sa ostatným páči alebo im pomáha a získava ich súhlas. Tento stupeň je 
charakterizovaný vysokou mierou konformity voči stereotypným predstavám 
o konaní, ktoré je väčšinou považované za správne alebo prirodzené. Jedinec chce 
byť v očiach rodičov, priateľov a známych „dobrým človekom“. V tomto stupni ide 
o orientáciu na normy jednej alebo viacerých skupín, ktoré sú pre jednotlivca 
dôležité. Za istotu skupiny však jedinec platí určitú cenu - je ťažké rozpoznať 
nespravodlivosť v skupine, pretože si to vyžaduje postoj na skupine nezávislý 
a tento nie je na tomto stupni dosiahnutý. 
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Stupeň 4 – orientácia na spoločnosť. Je správne podporovať spoločnosť, skupiny 
alebo inštitúcie. Človek musí plniť svoje povinnosti a riadiť sa zákonmi (ibaže by sa 
snáď stretávali s inými pevne stanovenými sociálnymi povinnosťami). Správne 
konanie znamená rešpektovať autority a v ich záujme brániť dané sociálne 
usporiadanie a pravidlá. 

Stupeň 5 – sociálna dohoda a individuálne práva. Zákony sú tu pre všeobecné 
blaho a chránia práva všetkých ľudí. Mal by byť dosiahnutý čo najväčší úžitok pre čo 
najväčší počet ľudí. Život a sloboda sú hodnoty absolútneho charakteru. Človek si je 
vedomý relativity osobných hodnotových postojov a názorov a podľa toho kladie 
dôraz na pravidlá jednania smerujúce k nájdeniu konsenzu. Nehľadiac na ústavné 
a demokratické dohody je právo otázkou osobného merítka hodnôt a názorov. Mimo 
zákonom stanoveného okruhu sa povinnosti zakladajú na voľnej dohode 
a zmluvách. Človek je schopný rozoznať, kedy vedie použitie práva 
k nespravodlivosti. Neslúži už zákonu, ale zákon slúži jemu tým, že umožňuje 
najvyššiu mieru spravodlivosti.   

Stupeň 6 – etické princípy. Človek verí v platnosť všeobecných morálnych 
princípov a cíti sa nimi osobne viazaný. Princípy sú všeobecné predstavy  
o spravodlivosti, rovnako ako názor, že pre všetkých ľudí platia rovnaké práva 
a musia si ctiť ľudskú dôstojnosť (Heidbrink, 1996). 
 
Sociálne perspektívy R. L. Selmana 
 

Pokiaľ pri sledovaní svojich záujmov nevidíme len sami seba, musíme byť schopný 
vžiť sa do našich blízkych, aby sme pochopili ich záujmy. Táto schopnosť nie je 
v žiadnom prípade samozrejmá a jednotlivec ju musí v sebe rozvíjať. Selmanove 
výskumy zachytávajú komplexne sociálnu perspektívu, ale zasahujú aj rovinu 
empatie. Selman rozlišuje 5 úrovní sociálnej perspektívy: 

Úroveň 0 predstavuje egocentrickú osobu, ktorá síce druhého vníma, avšak jej 
priania a potreby nestotožňuje so svojimi. Nekoná tak zo zlomyseľnosti alebo 
ignorácie, ale z neschopnosti. Vďaka svojej nediferencovanej perspektíve nie je ani 
schopná vidieť svet očami druhého, ani sa vžiť do jeho pocitov. 

Až na úrovni 1 zo subjektívnou perspektívou objavuje, že druhý je svojbytná 
osobnosť s vlastným spôsobom vnímania a vlastnými pocitmi, ktoré sa nemusia s 
tými jeho zhodovať. Vidí, že druhý je nielen fyzicky, ale aj psychicky inou osobou.  

Sebareflexívna perspektíva úrovne 2 umožňuje pozerať sa na seba očami 
druhého. Neexistuje len jeho vzťah k druhému, ale aj druhého vzťah k nemu – 
a obidva vzťahy môžu byť rozdielne. 

Vzájomnosť obidvoch perspektív – úroveň 3  - môže správne poznať až vtedy, 
keď nielen striedavo zaujíma postoj svoj či niekoho druhého, ale keď je schopný 
vidieť obidva zároveň. To zodpovedá perspektíve tretej osoby, ktorá na ich vzťah 
pozerá zvonku. Len teraz sa vzťah medzi obidvoma stáva niečím viac ako len 
súčtom dvoch perspektív – uvedomuje si vzťah samotný.  

Spoločenská perspektíva – úroveň 4 – umožňuje nahliadnuť na vzťah ako na sieť 
najrôznejších úrovní interakcie a komunikácie. V partnerskom vzťahu to 
neznamená, že muž vidí svoju ženu len zo spoločenského hľadiska. Bude im však 
zrejmé, že ich spoločný vzťah je silne ovplyvňovaný spoločenským očakávaním či 
určitou pohlavne špecifickou socializáciou. Uvedomia si, že časť ich vzťahu (a ich 
konfliktu) nie je len individuálnej a súkromnej povahy, ale je to tiež výraz určitých 
spoločenských podmienok.   
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Stupňovitosť, tranzitívnosť a ireverzibilita, ktorá sa prejavuje v prístupoch 
k morálnemu vývoju (aj psychoanalytických – Kegan, Loevingerová), vytvára 
z morálneho vývoja všeobecný cieľasmerný proces, ktorý smeruje od nižšieho – 
horšieho k vyššiemu – lepšiemu. Gilganová vo svojej kritike Kohlbergovho systému 
štádií poukázala na závislosť priebehu tohto procesu, aj charakteristík jednotlivých 
štádií na sociálnom a kultúrnom kontexte. Spochybnila tak všeobecnú povahu tohto 
procesu, aj absolútnu hierarchizáciu jednotlivých štádií. Ako správne poukázala 
Cardová (in Tyrlík, 2001), Gilliganová zdôraznila nielen odlišnosť medzi mužmi 
a ženami spočívajúcu v „ženskej morálke starostlivosti“ a „mužskej morálke princípu 
spravodlivosti“, ale tiež rôznu zodpovednosť vyplývajúcu z rôznych vzťahov, do 
ktorých jednotlivci vstupujú, ktorá diferencuje nezávisle na pohlaví. Tieto námietky, 
rovnako ako Kohlbergove zistenie, že pri regeste po desiatich rokoch došlo u toho 
istého súboru k častej „regresii“ na nižšie morálne štádium, je možné chápať ako 
podporu situačnej podmienenosti úrovne morálneho usudzovania. Zatiaľ čo obsah 
morálneho usudzovania je daný kultúrne, podľa Kohlberga je na ňom nezávislý 
kognitívny proces, ktorý prebieha v šiestich štádiách a je tvorený usudzovaním 
a rozhodovaním (Tyrlík, 2001).     
 
Literatúra: 
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Resumé zborníka 
 
PaedDr. Jarmila Čavarová, PhD.  
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Bratislava, Slovenská republika 
 
 
Zborník tvoria príspevky účastníkov medzinárodného seminára uskutočneného 
v dňoch 6. – 8. septembra 2004 sa v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru 
väzenskej a justičnej stráže Omšenie na tému  „Duševné zdravie príslušníkov Zboru 
väzenskej a justičnej stráže, obvinených a odsúdených“. Seminára sa zúčastnili 
odborníci jednotlivých ústavov zboru, určení zdravotnícki pracovníci, psychológovia, 
pedagógovia a ďalší odborníci venujúci sa problematike psychohygieny 
a duševnému zdraviu. Okrem domácich odborníkov sa seminára zúčastnili 
pracovníci väzenských služieb Českej republiky, Poľska a Rakúska, ale aj odborníci 
z rezortov Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR. 
 
Predmetom rokovania seminára boli otázky a problémy súvisiace s výkonom služby 
príslušníkov zboru a konfliktogénnosťou väzenského prostredia, oblasť 
stresogénnych faktorov a ich dôsledkov vo zvyšujúcej sa pracovnej záťaži 
a zvyšujúcich sa počtov prípadov a prejavov neurotizácie príslušníkov zboru. 
Pozornosť účastníkov seminára bola venovaná tiež súvislostiam negatívneho vývoja 
stavu duševného zdravia personálu vo vzťahu k zmenám a podmienkam ich 
sociálneho zabezpečenia a spoločenského statusu. 

 
Pertraktované boli návrhy a možnosti skvalitňovania vzdelávania personálu v oblasti 
prevencie vzniku duševných porúch, ako i aktivít zameraných na kvalitu života 
a celkového pracovného prostredia príslušníkov zboru. 

 
Vo vzťahu k obvineným a odsúdeným účastníci seminára analyzovali možnosti 
dopracovania komplexnej profesionálnej starostlivosti o ich duševné zdravie. 
Účastníci seminára odporučili zriadenie poradnej komisie generálneho riaditeľa 
zboru zameranej na riešenie problémov v tejto oblasti. 

 
V odborných príspevkoch účastníkov seminára boli  prezentované témy analyzujúce   
väzenské prostredia,  postupy zvládania záťažových situácií a možností rozvoja 
a podpory programov duševného zdravia personálu vystaveného nadmernej 
psychickej záťaži. Vo vzťahu k obvineným a odsúdeným sa  príspevky orientovali na 
 oblasť skúseností zabezpečovania  psychiatrickej starostlivosti v ústavoch zboru a  
psychologických služieb a intervencií zameraných na udržiavanie ich  duševného  
zdravia a prevenciu vzniku duševných porúch a chorôb. Špecifické otázky 
duševného zdravia odsúdených boli pertraktované  z aspektu zaobchádzania, 
uplatňovanej  diferenciácie, dĺžky trestu, kriminálnej narušenosti,  pohlavia, ale tiež 
ich postoja k výkonu trestu,   prežívania trestu  a uznania zodpovednosti za 
spáchanie trestných činov, ako aj možných  prejavov uznania vlastnej viny 
a následne i ochoty podrobiť sa trestu  a vyrovnať sa s jeho výkonom. 
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Závery ú častníkov seminára  
 
 
 
Účastníci seminára sa zhodli v názore, že je potrebné s ohľadom na zistené 
pôsobenie stresogénneho väzenského prostredia, celkové zhoršovanie stavu 
duševného zdravia príslušníkov zboru a nepriaznivé štatistické ukazovatele 
priemerného veku dožitia príslušníkov zboru spracovať komplexný projekt 
monitorovania ochrany duševného zdravia príslušníkov zboru. Súčasťou projektu by 
bol návrh realizovania psychologického servisu, aplikovania antistresových 
a rehabilitačných programov a tiež modifikovania systému vzdelávania personálu  
v oblasti preventívneho pôsobenia zameraného na ochranu duševného zdravia. 
Uvedený projekt sa odporúča realizovať v úzkej koordinácii s rezortmi MV SR  a MO 
SR, v ktorých už majú vypracovanú koncepciu a skúsenosti s realizáciou 
psychologických služieb zameraných na ochranu duševného zdravia svojich 
príslušníkov. 
 
V kontexte súčasného stavu a vývoja systému sociálneho zabezpečenia 
príslušníkov zboru sa účastníci zhodli, že je nevyhnutné rešpektovať ustanovenia 
Európskych väzenských pravidiel, ktoré v kapitole venovanej väzenskému 
personálu, jeho spoločenskému statusu a odmeňovaniu zdôrazňujú: „Odmeňovanie 
má byť také, aby umožňovalo získať a udržať v službe schopných mužov a ženy, 
majú mať stanovené výhody tohto povolania a podmienky služby s prihliadnutím 
k namáhavej povahe práce.“ Uvedený názor korešponduje s bodom 53 tretej časti 
Európskych väzenských pravidiel, kde je stanovené: „Väzenská správa si musí 
uvedomiť, že jednou z jej rozhodujúcich úloh je informovať širokú verejnosť o úlohe 
väzenského systému a o práci vykonávanej jeho pracovníkmi, aby verejnosť lepšie 
pochopila prínos tejto služby pre celú spoločnosť.“ 
 

 
Účastníci seminára v závere rokovania navrhli  nasled ovné závery:  

1. Poznatky získané počas rokovania seminára aplikovať do pripravovaných 
zákonov o výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody a vykonávacích 
predpisov. 

2. Vypracovať v úzkej spolupráci s rezortmi MV SR a MO SR projekt na realizáciu 
komplexného programu ochrany duševného zdravia príslušníkov zboru 
zahŕňajúceho oblasť vzdelávania personálu, psychologického servisu 
a vytvárania podmienok na realizovanie antistresových a rehabilitačných aktivít 
zameraných na ochranu zdravia príslušníkov zboru. 

3. Dopracovať systém starostlivosti o duševné zdravie obvinených a odsúdených 
a zabezpečiť zriadenie poradnej komisie generálneho riaditeľa zboru, ktorej 
činnosť bude zameraná na monitorovanie problematiky duševného zdravia 
väznených osôb, ako aj navrhovanie opatrení na riešenie danej oblasti. 
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4. Spracovať informáciu pre ministra spravodlivosti SR a TASR o výsledkoch 
rokovania seminára a navrhovaných spôsoboch riešenia problematiky duševného 
zdravia v súlade s Európskymi väzenskými pravidlami. 

5. Vytvárať podmienky pre rozvoj medzinárodnej spolupráce pri získavaní informácií 
z oblasti ochrany duševného zdravia príslušníkov väzenských služieb a tiež 
z oblasti uplatňovania preventívnych a rehabilitačných programov zameraných na 
starostlivosť o väznené osoby. 

6. Príspevky prednesené na seminári vydať v zborníku pod názvom „Duševné 
zdravie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, obvinených 
a odsúdených.  

Omšenie  8. septembra  2004 
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Antonín Kozoň –  Jarmila Čavarová (Ed.) 

 

Duševné zdravie 
príslušníkov Zboru väzenskej a justi čnej stráže, 

obvinených a odsúdených 
 (Zborník referátov) 

 
 
V odborných príspevkoch účastníkov seminára boli  prezentované témy 
analyzujúce   väzenské prostredia,  postupy zvládania záťažových situácií 
a možností rozvoja a podpory programov duševného zdravia personálu 
vystaveného nadmernej psychickej záťaži. Vo vzťahu k obvineným a odsúdeným 
sa  príspevky orientovali na  oblasť skúseností zabezpečovania  psychiatrickej 
starostlivosti v ústavoch zboru a  psychologických služieb a intervencií zameraných 
na udržiavanie ich  duševného  zdravia a prevenciu vzniku duševných porúch a 
chorôb. Špecifické otázky duševného zdravia odsúdených boli pertraktované  
z aspektu zaobchádzania uplatňovanej  diferenciácie, dĺžky trestu, kriminálnej 
narušenosti,  pohlavia, ale tiež ich postoja k výkonu trestu,   prežívania trestu  
a uznania zodpovednosti za spáchanie trestných činov, ako aj možných  
prejavov uznania vlastnej viny a následne i ochoty podrobiť sa trestu  a vyrovnať sa 
s jeho výkonom. 
 
__________________________________________________________________ 

 

Antonín Kozoň  – Jarmila Čavarová (Ed.) 
 

Mental Health of Prison Officers, 
Accused and Convicted Persons 

 (Collection of contributions) 
 
 
 

In the contributions of the participants of the seminar the issues analyzing the 
prison environment, processes of coping with the stress situations and possibilities 
of the development and support of the mental health care programs for the prison 
personnel exposed to excessive mental pressure were presented. What concerns 
accused and convicted persons, the contributions were focused on experience with 
providision of the psychiatric care in the institutions of the Corps and psychological 
services and interventions aimed at preservation of their mental health and 
prevention of the occurrence of the mental disorders. Specific questions of the 
mental health of prisoners were discussed from the aspect of treatment, applied 
differentiation, length of the sentence, criminal depravation, sex, but also from the 
view of their attitude towards the sentence, its experiencing, acceptation of the 
responsibility for committed crimes and also possible plea of guilt and subsequently 
the willingness to undergo the sentence and accept its execution.  
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