
Corps of Prison and Judicial Guard 

 

Arriving at the prison 

The persons serving their imprisonment or remand in detention facilities. In Slovakia, there are 

eight facilities of this kind. Detention Facility and Prison in Bratislava, Prison and Detention 

Facility in Leopoldov, Prison and Detention Facility in Ilava, Detention Facility and Prison in 

Žilina, Detention Facility and Prison in Prešov, Detention Facility and Prison in Banská Bystrica, 

Detention Facility and Prison in Nitra and Detention Facility and Prison in Košice. 

 

 Upon arrival, all things which may endanger life, health, property or safety of sentenced 

persons or other persons, also things which an inmate may use while trying to escape from 

prison.  Afterwards, an inmate is thoroughly searched and a personal identification number 

is allocated. A photo of an inmate is taken which is then allocated to inmate’s file.  

 

Information about rights 

The inmate must be informed upon receiving about his rights, about duration of the sentence and 

the possibilities of release from an imprisonment sentence. The inmate must also be informed 

about his obligations, facility order and daily time schedule. These information are confirmed by 

inmate’s signature. 

 

Storing personal items 

 A list of all personal items is made, which the inmate had in his possession upon his arrival.  

Things that are an inmate may keep are enumerated by law.  

 Clothes are given to an inmate by prison staff.  

 Accused person may use their own clothing, underwear and shoes, if they meet the hygienic 

requirements and has secured their regular changing at their own expense. 

 

Making phone calls 

Inmate has right to make a phone call at least twice a month, at least 20 minutes. The inmate is 

allowed to talk on the phone with his defence lawyer once a week, in duly justified cases more 

frequently.  

 

Visiting 

Inmate has the right to receive visits of five persons with the duration of at least two hours per 

month. Visits are carried out in contact method; non-contact method in specific cases stipulated 

by law (e.g. increased security risk).  

Upon arrival of the visit, a visitor must keep their personal things into lockers which are at the 

entrance to the facility. Visitors are informed about the course of such visit and about duty of 

respectful behaviour. If the visitors have some questions, prison staff will provide competent 

answers. Security check is carried out before visitors enter the visiting room. Visits are carried out 

in specific visiting room or contactless (visitors are separated from inmate by a technical barrier) 

through a telecommunication equipment. A children’s corner is available for visitors’ children. 



Intimate visits (e. g. visit of a spouse) are not allowed in the Slovak Republic. 

Cell Equipment 

Every inmate is provided with accommodation in a cell or a room. Every cell or room is equipped 

with a bed, table, washbasin, radio and a WC.  

Healthcare 

An inmate has right to get the same healthcare and treatment as any person outside of prison. This 

means that not only the basic health care is provided, but also special health care provided by 

specialists in the field. In the cases of any health complications, inmates are allowed to consult 

such issues with medical staff.  

Rewards 

For a long-term exemplary performance of duties, active participation in the activities, the 

performance of inmate’s duties or carrying out an exemplary act, an inmate may be granted to a 

reward.  In particular, this may have the form of praise, extra allowed visits, extra telephone call 

or a permission to receive a package up to five kilograms.  

A sentenced person may be rewarded with extraordinary prison leave for up to five days which 

can be awarded repeatedly. Such prison leave is counted into sentenced person’s sentence 

execution.  

 

Prison regime 

In all prisons, human dignity of inmates is respected. No one shall be subject cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment. Rights in accordance with the principle of equal treatment are 

guaranteed to all inmates. 

Conditions for work, training, cultural and educational activities are created. Inmates can do a lot 

of leisure activities, sports or educations. They can complete the education or complete a special 

training course. 

 

Treatment program 

A treatment program is processed to a sentenced person in sentence execution (set of activities 

aimed at personal development of the sentenced person, his behaviour and value orientation in 

accordance with rights and obligations.).  This program is processed by a competent person. 

The sentenced person may cooperate with the compilation of the treatment program, he may 

suggests activities in which are of his/her interest. 

 

Differentiation of detention 

The accused may be remanded in a detention in a standard regime or in a mitigated regime. 

Movement, contact and arrangements for exercising rights matters on grounds for detention. 

 

Differentiation of sentence execution                                                 

Prison in which the sentenced person is placed, is determined by the length of the sentence, the 

severity of crime, age, health, education and skills qualifications. The sentences are carried out in 

a minimum security level, medium security level and maximum security level. The security level 



in which a sentenced person will be exercised sentence, is determined by the court in its judgment. 

On the basis of security level, psychological examination and medical classification, the sentenced 

person is placed in a specific penal institution. 

 

Transfer to another Detention Facility 

The accused may be transferred to another detention facility only upon a written order of the 

prosecutor or the court. To assure safety and order or the health or life protection, the accused may 

be transferred to another institution on the basis of a written order of the General Director of the 

Prison and Judicial Guard; it should be noted that these cases are rare. 

 

Transfer to another Penitentiary Facility 

Prisoner may ask by letter for a transfer to another institution of the same security level (e.g. for a 

frequent contact with his family). Request is assessed and the decision is made by the Director of 

Institute where the sentenced person sought the transfer. Sentenced person may be transferred also 

on the basis of decision of General Director of the Prison and Judicial Guard. 

 

Preparation for release from prison  

No later than two months before the expected completion of the sentence the prisoner who was in 

sentence execution generally more than three years and also sentenced, who should be assisted in 

creating favourable conditions for independent living, placed into the output section, which is 

established in the Institution. Favourable conditions for independent living of prisoners are hereby 

established; The Institute is working in partnership with state authorities, local governments, 

businesses, individuals, civil associations, churches, religious communities, foundations and 

charitable organizations. Working with prisoners is focused on preparing for a smooth transition 

into civilian life and individual life after his release. 

 

Release from prison 

The court may conditionally release a sentenced person, if convicted demonstrates correction in 

detention performance of his duties and his conduct and can be expected to lead a decent life in 

the future. Depending on the seriousness of sentence of imprisonment, the court may conditionally 

release a sentenced person after: 

 half of the sentence, 

 two thirds of the sentence, 

 or three quarters, 

of imposed penalty. A person sentenced to life imprisonment may be conditionally released after 

twenty five years of the sentence execution. 

Prisoner whom rest to enforce the sentence of imprisonment not exceeding two years and meets 

other requirements established by law, the court may convert the rest imprisonment for home 

imprisonment. 

Rights of inmates 

Besides  the basic social rights (accommodation, clothing, sleeping, eating, personal hygiene, 

personal items) the inmate has also other rights, such as visits, correspondence, receiving 



packages, use of telephone, yard time, education/training, receipt of funds and handling, contact 

defence lawyer and other persons, cultural and educational activities. 

 

Protection of rights 

Inmate has the right for the protection against unjustified violence and against any signs of 

violations of human dignity. To enforce and ensure rights and legitimate interests of the prisoner, 

he has the right to make requests, complaints and suggestions to Slovak authorities which are 

competent to hear complaints or complaints regarding the protection of human rights. A prisoner 

allowed to contact international bodies and international organizations that are under an 

international treaty, which the Slovak Republic is bound, to discuss relevant suggestions or 

complaints regarding the protection of human rights; institution shall immediately arrange their 

dispatch without attempting to identify the sender.  

If the inmate requests an interview, he can talk with the prison director or with the staff and with 

persons and representatives of control bodies in the time when they supervise or control the 

Institution. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zbor väzenskej a justičnej stráže 

 

Prijímanie väznenej osoby 

Väznená osoba je prijímaná do  väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len 

„výkon trestu“) do ústavu na výkon väzby. Na Slovensku sa nachádza osem takýchto ústavov. 

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava, Ústav na výkon trestu 

odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov, Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

a Ústav na výkon väzby Ilava, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Žilina, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra, Ústav na výkon väzby 

a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon 

trestu odňatia slobody Prešov, Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Košice. 

 Pri prijímaní sú väznenej osobe odobraté všetky veci, ktorými by mohol byť 

ohrozený život, zdravie, majetok, alebo bezpečnosť odsúdených alebo iných osôb, 

marený účel výkonu trestu alebo veci, ktoré by mohli byť použité na útek. Je jej 

vykonaná dôkladná osobná prehliadka a pridelené osobné identifikačné číslo. 

Taktiež je vyhotovená podobizeň väznenej osoby, ktorá je pridelená k jej 

založenému spisu. 

Poučenie 

Väznená osoba musí byť pri prijímaní poučená o právach, o dĺžke trvania jej výkonu trestu 

a o možnostiach prepustenia z výkonu trestu. Zároveň je poučená aj o svojich povinnostiach, 

ústavnom poriadku ústavu a časovom rozvrhu dňa, čo potvrdí svojim podpisom. 

Uloženie osobných vecí 

 Pri prijímaní väznenej osoby je spracovaný zoznam všetkých osobných vecí, ktoré 

mala u seba a ponechajú sa jej veci určené taxatívne zákonom.  

 Väzenským personálom je väznenej osobe pridelený odev.  

 Obvinená osoba môže používať vlastný odev, bielizeň a obuv, ak sú hygienicky 

nezávadné a má zabezpečenú ich pravidelnú obmenu na vlastné náklady. 



Telefonovanie 

Väznená osoba má právo telefonovať najmenej dvakrát za kalendárny mesiac v trvaní 

najmenej 20 minút. S obhajcom môže väznená osoba telefonovať raz za kalendárny týždeň, 

v odôvodnených prípadoch aj častejšie. 

 

Návšteva 

Väznená osoba má právo na prijatie návštevy piatich osôb v trvaní najmenej dvoch hodín 

za mesiac. Návštevy sa vykonávajú vo väčšine prípadov kontaktným spôsobom;  bezkontaktným 

spôsobom sa vykonávajú len u väznených osôb vymedzených v zákone alebo u osôb so zvýšeným 

bezpečnostným rizikom. 

 

Pri príchode návštevy si návštevník musí odložiť svoje veci do skrinky na to určenej 

umiestnenej pri vchode do ústavu. Osoby sú poučené o priebehu návštevy a o zachovaní zásad 

slušného správania. Ak majú osoby nejaké otázky, kompetentné odpovede im poskytne väzenský 

personál. Skôr, ako osoby vstúpia do návštevnej miestnosti, sú podrobené bezpečnostnej kontrole. 

Návštevy môžu prebiehať v určenej návštevnej miestnosti alebo bezkontaktne (väznená osoba je 

od návštevníkov oddelená technickou prekážkou) prostredníctvom telekomunikačného zariadenia. 

Pre malé deti návštevníkov je vytvorený detský kútik v miestnosti.   

Manželské (intímne) návštevy na Slovensku nie sú väzneným osobám povolené.  

Vybavenie cely 

 Každej väznenej osobe sa poskytne ubytovanie v cele alebo izbe. V každej cele alebo izbe 

sa nachádza posteľ, stolík, umývadlo, rozhlas a hygienické zariadenie. 

Zdravotná starostlivosť 

Väznená osoba má právo na zdravotnú starostlivosť v rozsahu a za podmienok ako 

ktorákoľvek iná osoba mimo väznice. Nie je jej poskytovaná len základná zdravotná starostlivosť, 

ale taktiež odborná zdravotná starostlivosť odborníkmi z danej oblasti.  

V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov je umožnené väznenej osobe túto 

skutočnosť konzultovať so zdravotným personálom. 

Odmeny 

 Za dlhodobé vzorné plnenie povinností, aktívnu účasť na činnostiach, plnenie pracovných 

povinností alebo vykonanie príkladného činu možno udeliť väznenej osobe odmenu. Môže byť 

napríklad formou pochvaly, mimoriadnej povolenej návštevy, mimoriadneho telefonického 

volania alebo povolenia balíka do piatich kilogramov.   

Odsúdenému môže byť udelená aj odmena mimoriadneho voľna na opustenie ústavu až na 

päť dní a to aj opakovane. Takéto voľno sa odsúdenému zarátava do výkonu trestu. 

Väzenský režim 

 V každom ústave sa rešpektuje ľudská dôstojnosť väznenej osoby, nesmú byť použité 

kruté, neľudské alebo ponižujúce spôsoby zaobchádzania alebo trestania. Všetkým väzneným 

osobám sa zaručujú práva v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. 

V ústavoch sú vytvorené podmienky na zaraďovanie do práce, vzdelávanie a kultúrno-

osvetovú činnosť. Väznená osoba sa môže venovať záujmovej činnosti, športovaniu alebo 

vzdelávaniu. Môže si ukončiť vzdelanie, alebo absolvovať rekvalifikačný kurz.  

Program zaobchádzania 



Odsúdenému vo výkone trestu ja spracovaný program zaobchádzania (súhrn aktivít 

zameraných na rozvoj osobnosti odsúdeného, jeho správanie a hodnotovú orientáciu v súlade 

s právami a povinnosťami). Tento program je spracovaný kompetentnou osobou. Odsúdená osoba 

môže pri zostavovaní programu zaobchádzania spolupracovať tak, že sama navrhne aktivity, 

o ktoré má záujem. 

Diferenciácia výkonu väzby  

 Obvinený môže vykonávať väzbu v štandardnom alebo zmiernenom režime. Pohyb, 

kontakt a spôsob výkonu práv je rozdielny podľa dôvodov väzby.  

Diferenciácia výkonu trestu  

 Ústav, do ktorého sa odsúdený umiestni, sa určuje na základe dĺžky trestu, závažnosti 

trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania a kvalifikácie odsúdeného. Na Slovensku sa 

vykonáva trest v minimálnom stupni stráženia, strednom stupni stráženia a v maximálnom stupni 

stráženia. V ktorom stupni stráženia odsúdený bude vykonávať svoj trest, určí súd vo svojom 

rozsudku.  

 Na základe stupňa stráženia, psychologického vyšetrenia a zdravotnej klasifikácie je 

odsúdený umiestnený do konkrétneho ústavu na výkon trestu. 

Premiestnenie do iného ústavu 

Obvinený 

 Obvinený môže byť premiestnený do iného ústavu len na základe písomného príkazu 

prokurátora alebo súdu. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a poriadku alebo ochrany zdravia alebo 

života môže byť obvinený premiestnený do iného ústavu na základe písomného príkazu 

generálneho riaditeľa Zboru väzenskej  a justičnej stráže; tieto prípady premiestnenia sa vyskytujú 

výnimočne. 

 

Odsúdený   

Odsúdený môže požiadať písomne o premiestnenie do iného ústavu s rovnakým stupňom 

stráženia napríklad z dôvodu častejšieho kontaktu so svojou rodinou. O žiadosti odsúdeného 

rozhoduje riaditeľ ústavu, do ktorého sa žiada premiestniť. Odsúdený môže byť premiestnený aj 

na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

 

Príprava na prepustenie 

Najneskôr dva mesiace pred očakávaným skončením výkonu trestu je odsúdený, ktorý bol 

vo výkone trestu spravidla viac ako tri roky, a tiež odsúdený, ktorému treba pomôcť pri vytváraní 

priaznivých podmienok na samostatný spôsob života, umiestnený do výstupného oddielu, ktorý je 

zriadený v ústave. Týmto sa odsúdenému vytvárajú priaznivé podmienky na samostatný spôsob 

života; ústav pritom spolupracuje so štátnymi organmi, orgánmi územnej samosprávy, 

právnickými osobami, fyzickými osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, 

náboženskými spoločnosťami, nadáciami a charitatívnymi organizáciami. Práca s odsúdeným je 

zameraná na prípravu na plynulý prechod do občianskeho života a samostatný spôsob života po 

výkone trestu. 

 

 

Prepustenie na slobodu 

 



Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu 

plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, 

že v budúcnosti povedie riadny život. 

Podľa závažnosti trestu odňatia slobody môže súd odsúdeného podmienečne prepustiť po výkone  

- polovice,  

- dvoch tretín, 

- alebo troch štvrtín 

uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody. Osoba odsúdená na doživotie môže byť 

podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu. 

 

Odsúdenému, u ktorého zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje dva roky              

a spĺňa ďalšie zákonom stanovené podmienky, môže súd premeniť zvyšok trestu odňatia slobody 

na trest domáceho väzenia. 

 

Práva väznenej osoby 

 

Väznená osoba má okrem základných sociálnych práv (ubytovanie, odievanie, spánok, 

stravovanie, osobná hygiena, veci osobnej potreby) aj ďalšie práva, ako sú návštevy, 

korešpondencia, prijímanie balíkov, používanie telefónu, vychádzka, vzdelávanie, prijímanie 

peňažných prostriedkov a nakladanie s nimi, styk s obhajcom a inými osobami a kultúrno-

osvetovú činnosť. 

 

Ochrana práv 

 

Väznená osoba má právo na ochranu pred neoprávneným násilím a akýmikoľvek prejavmi 

ponižovania ľudskej dôstojnosti. Na uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených 

záujmov má obvinený právo podávať žiadosti, sťažnosti a podnety štátnym orgánom Slovenskej 

republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany 

ľudských práv, ako aj medzinárodným orgánom a medzinárodným organizáciám, ktoré sú podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prejednanie podnetov 

alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv; ústav je povinný bezodkladne zabezpečiť 

ich odoslanie bez toho, aby zisťoval odosielateľa.  

Ak o to väznená požiada, umožní sa jej rozhovor s riaditeľom ústavu alebo s  príslušníkom 

zboru určeným riaditeľom ústavu a s osobami a zástupcami kontrolných orgánov v čase, keď 

vykonávajú dozor alebo kontrolu v ústave.  

 

 


