
2
0

1
9

M
Á

J



Editoriál
Združenie STORM nepodporuje žiadny rizikový spôsob 
správania sa – napr. užívanie drog a iné. Programy 
Združenia STORM sú zamerané na znižovanie rizík a zvyšovanie kvality života 
klientov. Číslo 5/2019 vypracovali pracovníci Združenia STORM.
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ČASY A MIESTA
SLUŽIEB KROK VPRED SEREĎ (terénna služba, auto) 

Piatok - 18:00 - 20:00 výpadovka pri Milexe.
V čase služby terénny mobil: 0905 788 275

Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED TRNAVA (terénna služba, pešo)
Streda - 18:30 - 20:15

Promenáda – začiatok parku od železničnej stnanice.
(každý druhý ) Štvrtok - 18:30 - 20:15

nové stanovisko, pre viacej info volajte na mobil: 0910 601 202
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

ZÓNA (kontaktné centrum)
POLIKLINIKA Ivana Krasku, Sereď

      Pon. , Uto. , Str.: 09:00 - 14:00
    Štv. (indiv. poradenstvo)   10:00 - 12:30

V čase pracovných dní: 0905 943 229
Info aj na zona.storm@gmail.com 

KROK VPRED NITRA (terénna služba, auto, pešo)
Pondelok, Štvrtok - od 17:00 - 20:00 Klokočina (pri poliklinike) V čase 

služby terénny mobil: 0905 788 275
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

VÝMENA NA MOBILE NITRA
Piatok 10:00 - 13:00 Schodisko pod Garážami oproti

Kauflandu - Klokočina. V čase služby
terénny mobil: 0905 788 275



POTREBUJETE PORADIŤ ALEBO SA VYROZPRÁVAŤ?
Sme tu pre vás a vieme vám byť nápomocný vo viacerých vašich otázkach a dilemách.

UŽÍVATE DROGY?
Združenie STORM zabezpečuje výmenu použitých injekčných striekačiek (inzulínka, kajka, 
ihla. . .) za sterilné na princípe kus za kus. Ak nedonesiete žiadnu ihlu, tak dostanete 3 nových, 
sterilných. V prípade potreby vám pribalíme aj iný zdravotnícky materiál na menej rizikovú 
aplikáciu. 

PRACUJETE V SEX-BIZNISE?
Máme pre vás prezervatívy, lubrikačné gély a iný materiál podľa potreby.

RIEŠITE ZDRAVOTNÝ PROBLÉM ALEBO PORANENIE?
Môžete sa u nás nechať ošetriť alebo vám budeme len asistovať. Ak máte zatvrdnuté, 
opuchnuté miesto vpichu. Rezné rany, kliešte, narazené časti tela alebo aj napr. rany
z vytláčania, škriabania sa po riadnej namotávke. 

MÁTE ZÁUJEM O TESTOVANIE?
V ZÓNE (Sereď) ale aj v teréne v NITRE (pondelok, piatok) sa môžete dať aj otestovať na 
prítomnosť vírusu CHLAMÝDIE, HIV, HEPATITÍDY B a C, SYFILIS a k dispozícií máme aj 
TEHOTENSKÉ TESTY.

CHCETE ALEBO MUSÍTE RIEŠIŤ VYBAVOVAČKY V RÔZNYCH INŠTITÚCIÁCH?
Ak nemáte radi chodenie po úradoch, súdoch, nemocniciach a máte obavu z toho, ako sa tam k 
vám budú správať alebo sa bojíte ich prístupu, tak sa s nami môžete dohodnúť na asistencii. 
Radi pôjdeme s vami a v prípade potreby uhradíme cestovné náklady.

SME TU PRE VÁS
AJ V ROKU

2019



Ahoj,
Po mesiaci je tu znova nové číslo STORMíka. Mesiac prelecel jak voda, ne? Parádne sa oteplilo,
z obrubníkov začali rašiť púpavy a burina, ktorá sa uchytí v každom kúsku hliny.
Kludne aj v asfalte, v hocijakej barine je život.

Náš trnavský život ide stále v podobných kolajách. Podstatná zmena nás čaká od mája. Od 
mája rušíme terény na ceste. V apríli sme boli na ceste ešte 4.4. a 18.04., ale v máji už 
terény na ceste nebudú.

Znamená to, že stredy sme normálne v parku, ale vo štvrtok už nebudeme chodiť na cestu 
(Mikovíniho – pri Best Drive-e). Dôvod je hlavne ten, že odkedy začali stavať byty za ubytovňou 
Domov, ovplyvnilo a ovplyvnuje to celú oblasť. Dlhšie už rekonštruujú most cez Trnávku, čo 
znamená, že na ceste sa vôbec nedarí biznisu. Rozmýšlame teda, že buď nájdeme nové miesto, 
alebo budeme štvrtky v parku, alebo vymyslíme niečo úplne nové. Boli by sme fakt radi, ak by si 
nám s týmto pomohol/pomohla. Skús porozmýšlať, jak by si túto situáciu riešil/riešila ty a kludne 
nám to na službe povedz. Určite to chceme celé urobiť tak, aby sme k tebe boli bližšie a vedeli ťa 
stretnúť na fleku, kerý je pre teba v pohode. Tak daj vedieť, ak máš nápad.Samozrejme o zmene sa 
včas dozvieš buď na výmene, alebo tu v Stormíku.

Okrem tejto zmeny si si možno všimol/všimla, že v minulom mesiaci sme dávali rôzne dotazníky 
a ankety. Nosili sme do terénu dotazník o subáčoch, za vyplnenie bola odmena. 
Tých, čo sedeli sme sa pýtali na priebeh väzby. Či tam niečo chýbalo, alebo bolo možno aj fajn pre 
budúcnosť. Toto súvisí s tým, že STORM sa dostal na zoznam organizácií, ktoré majú prístup 
k luďom, čo sedia vo výkone trestu. Môžeme týchto ľudí navštevovať, ak budú chcieť, v každej 
base na Slovensku. Aj preto sondujeme, či tam našim niečo nechýbalo, čo by sme mohli my nejak 
doplniť, alebo, či sa im tam volačo nelúbilo, na čom by sme mohli tiež nejak zapracovať.
Každý tip bude fajn. Ak ťa volačo napadne, alebo si volačo počul/počula, daj vedieť.

Čo dodať na záver?
Teším sa na májové terény. Teším sa na teplo, aj na občasné dažde, lebo to už nebude do špiku 
kosti, ale len tak po koži. Budem rád ak si nájdeš čas a zastavíš sa na chvílu pri nás. Nemusíš ani 
meniť, radi sa s tebou stretneme pri hocijakej téme. Prídi, budeme ťa čakať.

Palo V.

VOLÁTO VOLAČO Z TRNAVY



Z tohto mesačnej ankety mi vyplynulo, že 

mnohí z vás majú skúsenosti s VTOS. Avšak určite sa nájdu aj ľudia, 

ktorých ešte na ulici ani len policajti nezastavili a nevypýtali si občiansky 

preukaz. V každom prípade je dobré vedieť na čo máte právo, keď by ste sa 

dostali do situácie, že čakáte na nástup a samotný  VTOS.

V prvom rade je fajn vedieť, že existuje aj niečo také ako marenie 

nástupu VTOS, napr. to môže byť aj takým spôsobom, že si nepreberáte 

doporučené zásielky o tom, kedy a kde máte nástup. Treba si však

v takomto prípade uvedomiť, či vám to stojí za to, aby ste dostali dlhší trest, 

než vám bol na začiatku vymeraný a či si budete robiť ďalšie zbytočné 

problémy s tým spojené. Lebo možno si budete chcieť podať návrh na 

skrátenie trestu, podmienečné prepustenie a pod..

Nepočítaj s tým, že niekoho tam bude zaujímať, že  niečo berieš. Ak to 

nebudeš mať napísané v spise, nikto o tvojej závislosti nebude vedieť

a tým pádom ani to, že ti bude zle a budeš mať

s veľkou pravdepodobnosťou absťák. 

Bezprostredne po nástupe na výkon trestu odňatia slobody je odsúdený 

povinný podrobiť sa výkonu viacerých prehliadok a to osobnej prehliadke;  

zdravotnej prehliadke; strpieť hygienické a protiepidemické opatrenia

a strpieť iné výkony. Čiže jedine prejdete lekárskou prehliadkou, za 

účelom zistenia vášho celkového zdravotného stavu a hlavne, či nie ste 

nejakým spôsobom infekční, čiže či nemáte napr. hepatitídu alebo

iné prenosné ochorenie. 

PRÁVO
Môžeme prísť
na návštevu



Okrem základných sociálnych práv ako je ubytovanie, stravovanie, hygiena, 

spánok máte nárok na návštevy. V zákone je to definované tak, že odsúdený 

má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase, ktorý určí riaditeľ ústavu 

alebo ním určeným príslušníkom zboru – aspoň raz za mesiac max. 2 

hodiny.

Ešte môžeme prísť na návštevu my sociálni pracovníci,  ktorí síce nemajú 

neviem aké právomoci a možnosti, ale ak budete chcieť, môžeme s vami 

začať pracovať na tom, čo bude až vás pustia von. Napr. akým spôsobom si 

nájsť ubytovanie, prácu alebo aj to, ak sa rozhodnete ísť na liečbu, aké sú 

vaše možnosti. To znamená, či máte občiansky preukaz, zdravotnú kartičku 

a či máte nejaké dlhy alebo exekúcie. To všetko sa dá riešiť už počas VTOS, 

aby to keď vás pustia von bolo pre vás jednoduchšie.

Ďalšou z možností je korešpondencia resp. písanie listov. Papier, obálky a 

pod. si musíš zabezpečiť na vlastné náklady, ak nemáš na to finančné 

prostriedky, tak podľa zákona je ústav povinný zabezpečiť odoslanie 2 

kusov korešpondencie za mesiac. Čo je dosť blbé, že riaditeľ ústavu alebo 

niekto ním poverený môže nahliadnuť do vašich listov. V prípade, že sú to 

listy medzi vami a vašim obhajcom, tak to nie je prípustné a ešte aj v 

niektorých iných prípadoch, ktoré sú uvedené v zákone.

Tak isto máte nárok aj na používanie telefónu a to dvakrát do mesiaca 

najmenej 20 minút, ak si podáte písomnú žiadosť. Uvediete tam max. 5 

najbližších osôb, ktorým budete volať. Čo sa týka vášho obhajcu, tomu 

môžete volať raz za týždeň a vo výnimočných prípadoch aj viac.

Takže využívajte, všetko čo môžete, aby ste zostali v komunikácií s 

okolitým svetom a neváhajte sa na nás obrátiť, keď budete chcieť 

riešiť veci, čo bude potom, keď sa dostanete von. 

Peťa



ZDRAVIE
Aká je zdravotná

starostlivosť v base?

Takto asi znie moja otázka na vás. 
Ahojte, keďže témou tohto stormíka je výkon terstu odňatia 
slobody, zaujímajú ma vaše názory a skúsenosti so 
zdravotníctvom v base. Bola by som rada, keby mi v teréne o tom 
porozprávate - aké najčastejšie boli vaše zdravotné problémy
v base, aká bola podľa vás zdravotná starostlivosť?
Čo vám chýbalo? Čo bolo pre vás pozitívne? 

Na Slovensku existuje jedna nemocnica pre obvinených
a odsúdených a to v Trenčíne pri Ústave na výkon trestu odňatia 
slobody. V tejto nemocnici popri väzbe sú viaceré oddelenia – 
interné, psychiatrické (v rámci neho súdno-psychiatrická expertíza 
a protialkoholická liečba mužov a žien) a rehabilitačné, ktoré
v minulosti poskytovalo svoje služby i väzňom z Čiech.
Ďalej je súčasťou nemocnice oddelenie TBC a respiračných chorôb, 
chirurgické oddelenie a piate oddelenie, ktoré zahŕňa neurológiu, 
fyzioterapiu, urológiu, kožné a očné lekárstvo a pod. Kapacita 
lôžkovej časti nemocnice je 156 lôžok + 12 lôžok v chirurgickom 
pavilóne NsP. 

Vo výkone trestu sa tu nachádzajú okrem odsúdených so zdravotným 
postihnutím aj odsúdení v minimálnom stupni stráženia, zaradení do 
domácej réžie a celková kapacita odsúdených vo výkone trestu
je 98 osôb. Zaobchádzanie s odsúdenými a starostlivosť o obvinených 
vo väzení sú úzko prepojené s liečbou. 



Psychologická činnosť zahŕňa najmä individuálne a skupinové formy 
zaobchádzania s odsúdenými a obvinenými, ako aj poskytovanie psychologického 
servisu väzenskej klientele a príslušníkom podľa aktuálnych 
potrieb. Nemenej dôležitý je  v tejto 
oblasti aj pedagogický personál, 
ktorí vykonáva špecializované 
činnosti zamerané na rozličné 
zaobchádzanie s uväznenými 
osobami a využíva 
sociálno-tréningové
a ergoterapeutické metódy
s odsúdenými. Vzhľadom na osobitné 
postavenie odsúdených so 
zdravotným postihnutím spracovali 
projekt špeciálnych foriem 
zaobchádzania
s touto časťou väzenskej klientely, 
ktorý rešpektuje vekový a zdravotný 
hendikep a zahŕňa skupinové formy 
práce, rehabilitačnú telovýchovu
a ergoterapeutické činnosti. Pre túto 
kategóriu odsúdených je zabezpečený bezbariérový prístup.
Bol niekto z vás v tejto nemocnici? Aké to bolo pre vás? Podeľte sa o vaše 
skúsenosti hoci aj príspevkom do Stormíka alebo si o tom môžeme aspoň pokecať. 

Vesna



Čččauteee, 
som tu zas s nestarnúcou témou liečby.

 Dnes sa bližšie pozrieme na možnosti strednodobej liečby – alebo tzv. 
trojmesačnej. Zväčša plynulo prechádza z detoxu a vy si to možno ani 
poriadne neuvedomíte a už ste v liečbe. Tento typ liečby je veľmi obľúbený 
najmä pre pánov sudcov, ktorí ho zvyknú prifarať k vašim rozsudkom. Či to 
má však efekt – o tom by sa dalo podiskutovať. Ale najskôr sa pozrime, čo to 
ta strednodobá liečba je. 

V podstate ide o nastavenie nových systémov fungovania v bezpečnom 
prostredí a naštartovanie života bez drog. Je to také jednoduché? Žeby naozaj 
stačili tri mesiace a bolo by po probléme? Samozrejme, že nie. Závislosť je 
sviňa a k tomu veľmi húževnatá. Tej sa len tak ľahko nezbavíte za jedno leto.  
Tak možno prečo potom existujú takéto 3 mesačné liečenia? Aký to má efekt? 

Zmysel to určite má. Minimálne v tom, že vás to vytrhne zo zaužívaného 
drogového kolobehu. Po detoxe, ktorý môže byť krutý alebo naopak aj celkom 
zvládnuteľný, sa môžete konečne s čistou hlavou pozrieť na svoj život a 
podebatiť o ňom s odborníkmi. A samozrejme ešte aj s ďalšími 
spoluzávislými. 

Okrem klasických vizít máte skupinové a individuálne sedenia – najčastejšie s 
terapeutmi, ktorí vám majú pomôcť zorientovať sa a odpovedať si na otázku – 
čo so mnou ďalej??? Budete písať denník, pripravovať si rôzne témy, hovoriť 
o svojom životopise, ako ste sa dostali k drogám, o rodine a pod. Okrem toho 
sú na dennom programe aj pracovné terapie, vychádzky, návštevy a edukačný 
program.

LIEČENIE NA SLOVENSKU
Aké máte možnosti?



Napríklad my zo Združenia STORM sme boli už viackrát vo Veľkom Záluží na 
psychiatrii hovoriť o obchodovaní s ľuďmi. 

Nečakajte však nejaké prevratné zmeny. Predsa len, tri mesiace sú veľmi 
krátka doba na nejakú zásadnú, trvalú zmenu. Ale! Je to dobrý odrazový 
mostík. Môže vás to nakopnúť a môžete sa rozhodnúť spraviť dôležitý krok. 
Napríklad sa môžete prihlásiť do resocializačného zariadenia a ísť rovno z 
liečenia tam. Tak by to podľa mňa mohlo ideálne fungovať. Najbližšie pre vás 
tu máme Psychiatrickú kliniku v Nitre, vo Veľkom Záluží či v Trnave, no 
vieme vám pomôcť aj na 
Prednú Horu.

A po strednodobej spomínaný resoc – o ňom však v najbližšom čísle ;) 
S týmto všetkým vám vieme byť nápomocní – stačí keď sa spýtate na teréne 
alebo v ZÓNE. 

Andrejka

občiansky
preukaz
a kartičku
poistenca

v zdravotke by ste
nemali mať dlhy,
alebo by ste mali
mať aspoň splátkový
kalendár

objednáte
sa na detox

nastúpite na detox
s výbavou, ktorú
vám nakážu
zobrať (oblečenie,
hygiena, doklady)

ukončíte detox
a prejdete rovno
na strednodobú

liečbu



Som veľmi rád, že som mal možnosť navštíviť väznicu
v Leopoldove, vidieť a počuť ako to tam funguje.
Je to hlavne z dôvodu aby sme vám lepšie vedeli poradiť,
keď sa pýtate na pravidlá a možnosti v base. Pri návšteve
som samozrejme hneď využil príležitosť na rozhovor.
Odpovede sú také trošku strohé-všeobecné, ale verím tomu,
že sa niečo nové dozviete.

Za akých okolností prichádzajú ľudia (odsúdení...) práve k vám? 
Ako sa nedobrovoľne dostanú do Leopoldova?

Odsúdený sa do ústavu Leopoldov môže dostať v prípade, ak ho súd zaradí do výkonu trestu so 

stredným a maximálnym stupňom stráženia, poprípade na trest doživotia. 

 
Čo ich tu čaká? Môžete vysvetliť základný chod väznice pre 
našich klientov, ktorí zatiaľ nemali skúsenosť ani s CPZ, 
celkovo so zákonom?
V Slovenskej republike sa trest odňatia slobody vykonáva v ústavoch na výkon trestu odňatia 

slobody s tromi stupňami stráženia – minimálnym, stredným a maximálnym (toto delenie 

nazývame vonkajšia diferenciácia).

ROZHOVOR
Leopoldov



Čím je stupeň stráženia vyšší, tým väčší je rozsah obmedzení, pričom rovnaká diferenciácia 

platí aj pri výkone práv a formách zaobchádzania. Po príchode do VTOS odsúdený nastúpi na 

pobyt do nástupného oddielu. Po jeho skončení riaditeľ ÚVTOS, na návrh umiestňovacej 

komisie, rozhodne o umiestnení odsúdeného v rámci vnútornej diferenciácie. Vnútorné 

diferenciačné skupiny sú tri a to A, B, C.

Aké majú odsúdení možnosti vzdelávania, prípadne aktivít?

Umiestňovacia komisia rozhodne aj o prípadnom zaradení odsúdeného do práce. V Leopoldove 

je viacero pracovísk, kde si odsúdení môžu rozvíjať svoje pracovné návyky, zručnosti a 

poprípade zarobiť aj nejaké finančné prostriedky. 

Možnosti vzdelávania a voľno-časových aktivít vo VTOS sú samozrejmosťou. Odsúdený môže 

vo výkone trestu absolvovať kurzy: kuchársky kurz a zváračský kurz. Čo sa týka možnosti  

vzdelávania, môže získať výučný list v učebnom odbore elektromechanik, silnoprúdová 

technika, prostredníctvom SOŠ technickej v Hlohovci. Ústav Ilava ponúka trojročný učebný 

odbor mäsiar alebo stolár, dvojročný maturitný odbor podnikanie v remeslách a službách. 

Taktiež existuje možnosť samoštúdia, návštevy knižnice, účasť na besedách a prednáškach s 

pedagógmi. 

        Palo Š.



Chceš sa dat́ anonymne a bezplatne testovat́ na HIV a 
nevieš kde?
V minulosti ste sa mohli dať bezplatne a anonymne testovať na HIV v Regionálnych 
úradoch verejného zdravotníctva (RUVZ) po celom Slovensku. Situácia ohľadom 
poskytovania týchto služieb sa však zmenila a v súčasnosti žiadne RUVZ nerealizuje 
bezplatné ani anonymné testovanie. 
Jedinou možnosťou ako sa dať bezplatne a anonymne testovať na HIV je navštíviť 
Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave. 

Telefón: 02/593 701 44
e-mail: danica.stanekova@szu.sk
Webové stránky: www.hivniejeaids.sk
Odbery sa vykonávajú: pondelok – štvrtok od 9:00 do 12:00
Výsledky sú dostupné do týždňa od odberu a  je ich potrebné prevziať si osobne.

Screeningové testovanie
na HIV stále robíme aj
u nás v Zóne a rovnako
aj v každom teréne.

čo sa deje



Búrka vo väzení
Začiatkom tohto roka sme rozbehli spoluprácu so Zborom väzenskej a Justičnej 
stráže SR. 
Pavol Ščasný prednášal priamo vo väznici v Leopoldove  o drogách, o ich negatívnych 
účinkoch, ale aj o rizikách, ktoré sú spájané s rôznymi spôsobmi užívania. V apríli sa 
Palo chystá aj do ÚVTOS Hrnčiaroviec nad Parnou. „Už teraz sa teším na ďalšiu búrlivú 
diskusiu“, uviedol. 
Táto spolupráca zároveň umožňuje Združeniu STORM udržiavať  kontakt (osobne 
alebo listom) aj priamo v spomínaných väzniciach, čo znamená, že vás môžeme prísť 
navštíviť do väzenia, alebo môžeme komunikovať počas výkonu trestu 
prostredníctvom listov. 

Silvia



Bol si niekedy vo VTOS? Čo ti tam najviac 
chýbalo? A naopak čo hodnotíš aspoň 
trochu pozitívne?

ANKETA 

         „Áno, veľmi veľa vecí. Čo nemáš
v base je sloboda. Keď ma zavrú, tak 
by som si dal aj obyčajnú topeničku, 
inak by ma to vonku ani nenapadlo. 
Také drobosti. Človeku v base nemôže 
byť nikdy v živote dobre nech je 
akákoľvek.“   MAROŠKO

         „Áno, neviem, 
neviem, asi sloboda iba. 
Spokojná bola iba moja 
mama, že žijem.“ IVAN

         „Áno, tak ako každému zdravému chlapovi, čo ti poviem � a drogy 
asi tieto dve veci najviac. Človek sa tam veľa naučí, hlavne tolerovať 
iných. Poznáš, že existujú aj normálni a nenormálni ľudia.“ LALINO

         ,,Bolo to celé zle. Najviac mi chýbal 
normálny doktor, lebo henten ma nechal 
trápiť sa. Pozitívne nemám nič. " 
ANONYM

         „Áno, sloboda, strava, 
lekári. Mal som slepák a 
tak mi ho operovali, až keď 
mi to začalo hnisať a na 
dvakrát. Bol som tam dlho 
8,5 roka. Pozitívne bolo to, 
že som robil celý trest ja 
osobne a športovalo sa tam 
dosť.“ ĽUBO



         ,,Ja sa nemôžem 
sťažovať, mal som celkom 
dobrý prístup." ANONYM 2

         ,,Najviac čo mi chýbalo 
bola moja rodina. Celkom som 
si tam zvykol a naviazal nové 
vzťahy, kamarátske." 
MAREK

         „Bol, sloboda mi chýbala. 
Rozmýšlaní čo bolo ďalej. Zamestnanie 
a pohoda. Viac vychádzok s obojkom do 
civilu, na ktorý mám nárok. Návštevy 
rodiny a detí:“ ANONYM 4

         „Sloboda, nič sa nedá 
ovplyvniť. Keď niečo povieš, 
ešte ťa aj potrestajú... Rodina, 
normálna strava – čistý grc.“ 
ANONYM 5

         „Sloboda, určite. Ženy a 
strava by sa mohla zlepšiť. Nevidím 
nijaké pozitíva, že by ma to 
napravilo, tak to ne. Jedine ma to 
ešte viacej zhoršilo.“ PIPANGO

         „Chýbala mi 
sloboda a práca.“ 
MIRO

         „Sloboda, sloboda, sloboda, 
náramkový systém. Iba negatíva. Ideš po 
7 rokoch von a si slobodný a šťastný, a 
ži s 2-eurami. Tým pádom ťa to núti 
robiť zlo... Basa je najväčší tunel 
Slovenska. Najlepšie by bolo aby jedli 
(zamestanci VTOS) s nami.“  IVAN

         „Bol som vo VTOS. 
Chýbalo mi tam všetko, ale 
hlavne návštevy a teda nič 
nehodnotím pozitívne.“
ANONYM 3



Kedy to bude fungovať vo väznici tak, aby bolo umožnené
aj partnerské fungovanie ?

Odpovedá Nika:
Doslovne podpora rodiny ako celku sa zatiaľ nachádza iba v jedinej väznici vo svete a 
to v Španielsku – Aranjuez. Nachádzajú sa tu cely pre rodiny, ak sa dieťa narodí vo 
väznici, odsúdená dostane špeciálnu a plne vybavenú celu pre výchovu dieťaťa až do 
troch rokov, má kontakt s  ďalšími deťmi aj rodinou. Fungovanie partnerstva ako 
takého oficiálne v  rámci väzníc nefunguje, iba ak myslíme pod tým priepustky na 
víkendy, či návštevy. Neoficiálne samozrejme sa tvoria heterosexuálne, aj 
homosexuálne partnerstvá, avšak pri náznaku problému, roztržiek, sa páry 
rozdeľujú.

Čo sa plánuje niečo prínosné pre väzňov?
Odpovedá Nika:

V  rámci projektu „Šanca na návrat“ sa chystá viacero zmien, mnoho toho je ešte v 
prípravnej fáze, ale dúfame, že spoločnými snahami sa to aj v budúcnosti docieli. A čo 
konkrétne? Ide najmä o to priblížiť sa k potrebám väzňov a prepojenie obdobia kým 
ste vo väznici a  kedy už odchádzate a  to rôznymi formami, napríklad: možnosť 
častého kontaktu a  nadväznosť spolupráce s  kurátorkami už vo väznici, zlepšenie 
systému vybavovania si dokladov v čase odňatia slobody, viac prednášok a informácií 
počas výkonu trestu. Čo sa týka nás, nadviazali sme už spoluprácu s ústavom výkonu 

pýtali
ste sa 



trestu a výkonu väzby Leopoldov a v Hrnčiarovciach, ktorí sú otvorení k spolupráci, 
čomu sa veľmi tešíme. Do budúcna teda máme možnosť, ako Združenie STORM, vás 
navštíviť, sprostredkovať vám pomoc s  liečbou a  resocializačným strediskom a 
samozrejme naďalej môžeme spolu udržiavať písomný kontakt, formou listov. Pozor 
– dôležité ale je, že kontakt musíte iniciovať vy, čiže napísať so záujmom o 
kontakt najprv vy  . Tešíme sa z toho, čo vy na to ?  

Môžem si platiť ubytovanie, keď si odrobím cez program 3P?
Odpovedá Silvia:

Pýtali ste sa už na rôzne veci, čo sa dá a  nedá cez program 3P. Jedno z  toho bolo 
ubytovanie, na ktoré vám hovoríme ÁNO. Môžete si uhradiť ubytovanie – či už 
ubytovňu, nájom a  pod., jediná podmienka je len mať platný doklad, čiže faktúra, 
blok, a že to pôjdeme s vami zaplatiť. 

Čo v prípade, že mám lekára mimo GA a chcem ísť prioritne k nemu?
Odpovedá Vesna: 

Riešime s vami dlhodobo rôzne udalosti a vybavovanie dokladov, či lekárov, ktoré by 
ste si ale potrebovali poriešiť mimo mesto Sereď, či okres Galantu. Našim základným 
pravidlom, ktoré už dobre poznáte je doklad o  platbe, uprednostňujeme faktúru a 
bloček, keďže chceme predchádzať falošným dokladom, s ktorými by sme v účtovaní 
mohli naraziť na problémy. Ak je táto podmienka splnená, sme ochotní s  vami 
cestovať a  chodiť kam treba v  rámci sociálnej asistencie, aby sme búrali bariéry, 
vyriešili na mieste prípadné problémy a danú situáciu dotiahli do úspešného konca. 
Samozrejme ku každému z vás pristupujeme individuálne, viacerí si viete vybaviť čo 

treba, tak po dohode s vami zhodnotíme potrebu sociálnej asistencie.



24 ROKOV ZA MREŽAMI
Za mrežami prežil 24 rokov. Bol členom prvej väzenskej vzbury na Slovensku v roku 1972. 
Hovorí vraj jedenástimi jazykmi a stal sa mormónom. Prehovoril Ivan (60) o drsnom 
živote za múrmi väzenia. O zabijakovi Tiborovi Polgárim, s ktorým píjaval čaj,
o mafiánovi Tutim aj o kšeftovaní a bachároch.

Čo ste robili predtým, ako ste sa dostali do väzenia a prežili v ňom takmer polovicu 
života? 
– Za normalizácie ako 19- -ročný som sa zamestnal v Dimitrovke. Keď som tam videl, čo
a ako, tak som to nechal. Potom som sa živil vekslovaním. V tom čase som rozprával 
piatimi jazykmi: nemecky, anglicky, taliansky, srbochorvátsky, rusky.

Ako ste sa dostali prvýkrát za mreže v roku 1970? 
– Raz som sa vybral do Prahy. Bol som s nejakými Nemcami na Slapskej priehrade a vypili 
sme si. Zaspal som na lavičke, naraz ma niekto budí. Policajt: „Ukážte občiansky preukaz 
a poďte so mnou.“ Na polícii mi povedal, že som si od kamaráta požičal 3-tisíc korún a že 
som ho podviedol. Ten, samozrejme, o ničom, takisto ako ja, nevedel. Napriek tomu ma 
obvinili z príživníctva a podvodu. Bol som mladý, neskúsený a nevedel som, že 
nadpráporčík Hajzloch, tak sa volal, urobí hajzlovinu.

Kde ste skončili? 
– V Ruzyni. Bola tam sto metrov dlhá chodba a len samé kobky. Na konci bol sklobetón a 
trocha svetla. Vošiel som do cely, pozdravili sme sa so spoluväzňom Stanom a takto sa 
začala moja anabáza za mrežami.

Koľko ste tam pobudli? 
– Šesť mesiacov. Potom ma dali na Pankrác a odtiaľ ma zase eskortovali do Bratislavy. 
Vtedy som videl, ako zaobchádzajú s väzňami. Dávali im ťažké reťaze obmotané okolo 
rúk, kopali ich, mlátili, bili. . . Jeden tam bol, Tiger mu hovorili (na ruke mal vytetovaného 
tigra), a ten každý večer niekoho vytiahol, dokopal a zmlátil.

To bol strážnik? 
– Áno, strážnik. Len ste počúvali výkriky. A to je na psychiku ťažké. My sme sa potom 
vzbúrili. Celá cela 129 – Jano Činčár, Jožko Rácik, Honzo Maďar a ja.

Ako prebiehala vzbura v Justičnom paláci? 
– Činčár mal taký názor, že otvoríme cely, a potom sa nám podarí ujsť. Mal som štyri 
mesiace do výstupu a dal som sa na to (smiech). Videl som, ako bachári mlátia ľudí. 
Vedľa nás boli v cele východní Nemci, Jugoš aj Francúz. Robil som takého tlmočníka. 
Vymysleli sme plán a začali sme ho realizovať.



Ako? 
– Začal som kričať na všetky strany. Museli sme ísť k veliteľovi zmeny a schytal to práve 
ten najlepší. Rozobrali sme stoličky. Vyzbrojili sme sa, ako sa dalo. Otvorili sa dvere
a vtedy ho Jožko Rácik zadnou nohou od stoličky treskol po hlave. Ondro Maďar stál pri 
dverách a ako chcel bachár zavrieť dvere, dal mu po ruke. Dostali sme sa ku kľúčom, 
vyleteli sme von, pootvárali sme cely na druhom poschodí, kde boli samí prvotrestanci. 
Vykrikovali sme: Čína napadla Rusov, vojna a podobné nezmysly. Vtedy to bolo šírenie 
poplašnej správy. Na centrále na nás skočili. Policajtov iba pár, ale najmä väzni, tí, čo 
robili v réžii, kuchyni. Štyria sme bojovali proti dvadsiatim, a to už nezáležalo na tom, 
ako som koho trafil, či to bol policajt, alebo väzeň.

Prečo na vás skočili spoluväzni? 
– Viete, väzeň je hnusný človek. Im nezáležalo na tom, čo sa tam deje. Záležalo im len na 
tom, aby sa dostali domov, mali dobrý flek a dostali opušťák.

Ako to dopadlo? 
– Nakoniec dostali všetci, aj policajti. . . Utekali sme ku krčku, kadiaľ sa ide na súd, rozbili 
sme sklobetónovú výplň a urobili sme dieru. Prvý vyskočil Rácik, Činčár a potom Maďar. 
Už sme boli obaja vonku a pýtam sa: „Čo je, Jožko?“ „Som dolámaný,“ kričal. Keď k nemu 
potom prišli, rozkopali mu krk. Videl som to, no oni tvrdili, že padol. Mňa dali na 
centrálu a dvanásti ma katovali obuškami. Hodili ma do cely vedľa Andreánskeho – 
vraha, ktorý vonku zastrelil policajta. Dali mu trest smrti a dva dni nato ho popravili. 
Ešte v ten večer prišiel aj minister spravodlivosti.

Odtiaľ ste putovali do Leopoldova. Tam boli už podľa vás lepšie podmienky? 
– Pracujete, dostávate žold. Ja som mal sedem korún zo stovky. Keď sme zarobili 1 700 
korún, tak sme dostali 170 korún vreckové. Jednotkári dostali 10 korún,
dvojkári 7 a trojkári 5 zo stovky.

Čo sa dalo ešte zohnať? 
– Všetko, čo ste chceli. Ak ste mali na to peniaze, tak vám to doniesli.

Povedzme aj nože? 
– Nožov sme tam mali, koľko sme chceli. Robili sme si vyskakovačky, umelecké diela.

Veľa zabití ste zažili za 24 rokov vo väzení? 
– Dosť. Napríklad tam väzni obesili chlapčiska, len tak, z ničoho nič. Teraz sedia v Ilave, 
to boli takí maniaci. Ďalší mal dva dni pred výstupom a pre prášky ho zabili. Ďalšiemu 
zaťali mačetou do hlavy. Zomierali tam ľudia, v Leopoldove bola márnica a koľko ráz 
som videl, ako tam niekoho viezli.

Zdroj: http://www.vazen.sk/24_rokov_za_mrezami



ZABAVA

Na prechádzke si malé dievčatko zvedavo 
prezerá tehotnú pani. "Vy máte v brušku 
miminko?" pýta sa so záujmom. "Áno." 
odpovie pani. "A máte ho rada?" "Áno, 
veľmi." "Tak prečo ste ho zožrala?!"

Čo hovoríš na moju novú frajerku? „Fajn 
dievča. Nohy má ako srnka.“  „Také 
štíhle?“ – „Nie. Také chlpaté.“

Chlap mal gangrénu na pravej nohe a 

lekár skonštatoval, že už sa nič nedá 

robiť, nedá sa vyliečiť, noha musí preč. 

Po operácii sa chlap preberie a nad ním 

stojí doktor a hovorí: ”Mám pre vás zlú 

a dobrú správu. Tá zlá je, že máme novú 

sestru na operačkách. No, mala trému a 

tak prehodila snímky a doktor si to 

nevšimol. No proste sme vám odrezali 

ľavú a nie pravú nohu.” ”A tá dobrá 

správa?” pýta sa pacient. ”Neverili by 

ste, ako vám tá gangréna na pravej nohe 

ustúpila.”

Rozprávajú sa, Francúz, Angličan a 
Slovák. Angličan hovorí: „My v pondelok 
začneme stavať hotel a v piatok sa v ňom 
už býva.“ Francúz nato:  „Monsieur, to nič 
nie je. My v utorok začneme stavať 
obchodný dom a v stredu sa už v ňom 
nakupuje.“ A Slováčisko hovorí: „Ale 
chlapi, však to furt nič nie je. My začneme 
v pondelok ráno stavať pivovar, a o 
desiatej sú už všetci opití.“

Manželia sedia v prázdnom kupé 

oproti sebe. Po polhodine manžel 

hovorí: „Poď sem. Sadni si ku 

mne.“ Manželka počúvne, pritúli 

sa k nemu a šepne mu do ucha: „Čo 

tak zrazu?“ Muž ju objíme a povie: 

„Už som sa na teba nemohol 
pozerať.“



Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa 

nasledujúceho pravidla. V každom stĺpci a v každom riadku sa 

má každá číslica vyskytnúť práve raz a v každej ohraničenej 

podoblasti sa každá číslica má vyskytnúť práve raz. Zmyslom hry je logicky nájsť 

(žiadne náhodné doplňovanie) postupne všetky chýbajúce číslice.

NEBUD LEMRAAAA 
 A  POTRAP MOZOCEK
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...tak čítaj, čítaj
nech víš voláčo

o väzbe!

....že nie ?!

Čítal si ???

Právo na gramatické
a grafiké chyby vyhradené.
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