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Dôvody výstavby nového väzenského zariadenia

1. dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených osôb – aktuálne je v ústavoch na výkon
väzby a výkon trestu odňatia slobody na Slovensku cca 10 200 osôb

2. kritická naplnenosť ústavov pre výkon trestu odňatia slobody – ku koncu roka 2016
dosiahla obsadenosť 97,7 % pri započítaní ubytovacej plochy 3,5 m2 na jednu väznenú
osobu (pri prepočte na 4 m2 obsadenosť 102,1 %)

3. nepriaznivý technický stav, veková štruktúra objektov – z 18 väzenských zariadení je
13 starších ako 30 rokov

4. investičný dlh a nedostatočné financovanie potrieb väzenstva

Vzhľadom na reflektovanie potrieb väzenstva bude návrh na výstavbu nového

väzenského zariadenia predložený na schválenie na rokovanie vlády Slovenskej

republiky začiatkom roka 2018.



Východiská výberu lokality výstavby

 celkový počet odsúdených a odhad ich vývoja

 štruktúra odsúdených z pohľadu miesta ich bydliska a vonkajšej diferenciácie

 rozvoj regiónu

 dostupnosť pre možnosti návštev rodinných príslušníkov odsúdených

 dostupnosť pre pracovníkov sociálnej kurately, probačných-mediačných úradníkov

 aktuálne rozmiestnenie väzníc v Slovenskej republike, ako aj zriadené a prevádzkované otvorené
oddelenie na výkon trestu odsúdených s pomerne rozsiahlym areálom a majetkom vo vlastníctve
štátu

Klasifikačné kritériá diferenciácie, vychádzajúc z Európskych väzenských pravidiel,
predpokladajú umiestňovať odsúdených tak, aby boli čo možno najmenej narušené rodinné
väzby, z tohto hľadiska na základe analýzy projekt rieši chýbajúce kapacity výkonu trestu
odňatia slobody v oblasti juhu stredného a východného Slovenska.



Nemocnica Trenčín

ÚVTOS Rimavská Sobota - Sabová

Ústavy na výkon väzby a ústavy na 
výkon trestu odňatia slobody
Banská Bystrica
Bratislava
Nitra
Leopoldov
Ilava
Košice
Prešov a Oddelenie  VTOS v Sabinove
Žilina

Ústavy na výkon trestu odňatia 
slobody
Hrnčiarovce nad Parnou
Dubnica nad Váhom
Sučany
Košice-Šaca
Nitra-Chrenová
Banská Bystrica-Kráľová
Želiezovce
Ružomberok
Levoča

Generálne riaditeľstvo  

Dislokácia väzenských zariadení v SR



Cieľ a zámer výstavby väzenského zariadenia
 cieľom je projektovanie, výstavba, financovanie, prevádzkovanie a údržba nového väzenského

zariadenia v súčasnom areáli Otvoreného oddelenia Sabová - Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
Želiezovce

 úloha vyplýva z Aktualizovanej koncepcie väzenstva schválenej uznesením vlády SR č. 392 z 10. júla2013
a taktiež z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014 schváleného uznesením vlády SR č. 722
z 18. decembra 2013, v rámci úlohy B1 uloženej členom vlády - predložiť na rokovanie vlády Slovenskej
republiky materiál „Štúdia uskutočniteľnosti výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota – Sabová
formou verejno-súkromného partnerstva“.

 so zámerom zriadenia a rozšírenia, resp. výstavby väzenského zariadenia v tomto regióne Generálne
riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže obstaralo na základe kúpnej zmluvy areál Štátneho
semenárskeho majetku v Rimavskej Sobote-Sabovej ešte v roku 1995, kde sa aj plánuje realizácia
súčasného projektu. Až doteraz je areál využívaný ako Otvorené oddelenie Sabová Ústavu na výkon
trestu odňatia slobody Želiezovce pre odsúdených s minimálnym stupňom stráženia s kapacitou
65 osôb.



Súčasný stav Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu 
na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 



Súčasný stav Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu 
na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 

Plocha areálu: 134 775 m2

Počet objektov: 20



Súčasný stav Otvoreného oddelenia Sabová Ústavu 
na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce 



Popis plánovaného väzenského zariadenia

 výkon trestu odňatia slobody v minimálnom stupni stráženia, strednom stupni stráženia a aj
v maximálnom stupni stráženia (vrátane doživotných trestov) zároveň so zachovaním výkonu
trestu odňatia slobody aj na otvorenom oddelení, alternatívne aj využitie na výkon väzby pre
potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

 ubytovacia kapacita ústavu je plánovaná na 832 miest výkonu trestu odňatia slobody mužov
v členení 720 miest pre štandardný výkon trestu + 36 miest ako otvorené oddelenie + 76 miest ako
špecializované oddiely. Variantne je plánovaná kapacita pre 75 klientov v detenčnom ústave.

 ubytovacia plocha na jednu väznenú osobu min. 4 m2

 očakáva sa vytvorenie 298 funkčných miest príslušníkov a 42 funkčných miest zamestnancov

 budovy s takmer nulovou spotrebou energie (vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady

2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov)



Vizualizácia nového väzenského zariadenia

Zdroj: Overovacia štúdia september 2014



Vizualizácia nového väzenského zariadenia

Zdroj: Overovacia štúdia september 2014



Vizualizácia nového väzenského zariadenia

Zdroj: Overovacia štúdia september 2014



Vizualizácia nového väzenského zariadenia

Zdroj: Overovacia štúdia september 2014



Vizualizácia nového väzenského zariadenia 
alternatívne s detenčným ústavom

Zdroj: Aktualizácia a doplnenie overovacej štúdie  október 2016



Vizualizácia nového väzenského zariadenia 
alternatívne s detenčným ústavom

Zdroj: Aktualizácia a doplnenie overovacej štúdie  október 2016



Prínosy nového väzenského zariadenia

 zvýšenie príjmov obyvateľov – v súvislosti s realizáciou projektu sa očakáva vytvorenie 298
funkčných miest príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a 42 funkčných miest
zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže a na to nadväzujúce príjmy ich rodín

 pozitívny vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie v regióne – je možné očakávať
nové podnikateľské príležitosti pre miestne firmy pri výstavbe a rekonštrukcii väzenského
zariadenia, ako aj vo fáze jeho prevádzky

 zníženie výdavkov – adresovanie potrieb rodín odsúdených z geografického hľadiska
v súvislosti s umiestňovaním odsúdených v blízkosti miesta ich trvalého bydliska, ako aj orgánov
štátu zabezpečujúcich postpenitenciárnu starostlivosť



Prínosy nového väzenského zariadenia

 vytvorenie pracovných miest pre min. 60 % práceschopných odsúdených z celkovej kapacity
väzenského zariadenia (predpokladaný záväzok koncesionára)

 zlepšenie dlhodobej nepriaznivej situácie v zabezpečení ubytovacích kapacít pre odsúdených vo
výkone trestu odňatia slobody súvisiacej s trvalým rastom počtov odsúdených

 zlepšenie dostupnosti vo vzťahu rodinných väzieb odsúdených osôb a ich rodinných príslušníkov
a zlepšenie postpenitenciárnej starostlivosti

 zabezpečenie naplnenie cieľa v rámci programového rozpočtovania stanoveného v programe 070
Väzenstvo: „Zabezpečovať budovanie ubytovacích kapacít pre obvinených a odsúdených v súlade
s predpokladanými potrebami väzenstva a požiadavkami Európskeho výboru na zabránenie
mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania



Financovanie projektu

Výstavba väzníc podľa stanoviska Európskej komisie nie je podporovaná z finančných 
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Ako alternatívne riešenia financovania pripadali nasledujúce spôsoby zaistenia predmetu 
projektu: 

1. Konvenčný model (PSC) - financovanie z verejných zdrojov

2. PPP model, kedy je využitá spolupráca verejného a súkromného sektora

Z hodnotenia efektívnosti oboch modelov realizácie projektu vyplýva, že pre jeho realizáciu je
výhodnejší PPP model, ktorý predstavuje riešenie s najnižšími nákladmi.



Financovanie projektu
Stavebné a prevádzkové náklady bude financovať koncesionár z vlastných zdrojov a verejný
sektor bude tieto náklady splácať v pravidelných platbách za dostupnosť až od začatia
prevádzkovania vybudovanej infraštruktúry počas plynutia koncesnej lehoty, čo na jednej
strane odsunie potrebu financovať projekt do doby uvedenia väzenského zariadenia do
prevádzky a na druhej zníži tlak na zvyšovanie zadlženosti.

Koncesná zmluva bude vyžadovať, aby po uplynutí koncesnej lehoty prevádzky bola
infraštruktúra projektu a budovy väzenského zariadenia vrátené späť k prevádzke verejnému
sektoru v kvalite, pri ktorej nebudú vyžadované zvýšené výdavky na obnovu a údržbu.

Vlastníkom infraštruktúry bude po celú dobu výstavby a prevádzky Slovenská republika.

Koncesnú zmluvu s koncesionárom bude uzatvárať Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej
a justičnej stráže a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce ako subjekty, ktoré majú
v správe majetok štátu daný do koncesie.



Financovanie projektu
Súkromný investor bude zodpovedný za výstavbu a technickú prevádzku a údržbu budovy
a znášať väčšinu rizík, najmä riziká výstavby a dostupnosti.

Zbor väzenskej a justičnej stráže bude zamestnávať personál väznice a plniť úlohy súvisiace
s výkonom trestu odňatia slobody.

Kombinácia rozdelenia kompetencií a preberania jednotlivých rizík je tak hlavným dôvodom
výhodnosti realizácie tohto projektu formou PPP.

Investičné náklady: 58 mil. Eur (formou verejno-súkromného partnerstva)

Doba výstavby: 18 – 24 mesiacov

Doba prevádzkovania 

a údržby: 20 rokov



Predpokladaný časový harmonogram

Príprava 

(verejné obstarávanie
koncesionára, 

posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie, 

územné konanie)

2018 - 2019 

Verejné obstarávanie 
koncesionára

2Q 2018 -

1Q 2019

Finančné 
uzatvorenie 

2Q 2019

Výstavba

4Q 2019 - 2Q 2021

Prevádzkovanie

od 2. polrok 2021

Ukončenie 
koncesnej zmluvy

do konca 1. 
polroka 2041



Ďakujeme za pozornosť


