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Příspěvek řeší aktuální téma umisťování odsouzených žen, pachatelek trestné činnosti v 

podmínkách Slovenské republiky. V úvodu příspěvku je zmiňován účel trestu především z 

pohledu úspěšné resocializace pachatele trestné činnosti s akcentem kladeným na potřebu 

udržování a rozvíjení pozitivních sociálních vztahů, prioritně těch rodinných. V tomto ohledu 

autor příspěvku akcentuje zohlednění místa trvalého příp. přechodného pobytu odsouzených 

za účelem umožnění osobních kontaktů s nejbližší rodinou.  

Autor se ve stručnosti zabývá dynamikou kriminality žen na území Slovenska od roku 1989 

po současnost, kdy poukazuje na postupný procentuální nárůst podílu žen-pachatelek mezi 

stíhanými a odsouzenými osobami. Poukazováno je též na narůstající potřebu zvyšování 

ubytovacích kapacit pro odsouzené vězněné ženy a s tím související reprofilaci vězeňských 

zařízení na území Slovenské republiky.  

Autorem prezentovaná analýza byla zpracována v reakci na stávající stav přeplněnosti 

ubytovacích kapacit ve vězeňských zařízeních určených pro ženy. Analýza je bezesporu 

nezbytným předpokladem pro správné určení dalších postupů a návrhů na umisťování 

odsouzených žen.  

V příspěvku je dále prezentována analýza možností změn profilace vězeňských zařízení např. 

dle odsouzených žen z pohledu jednotlivých samosprávných krajů. 

V závěru příspěvku autor vhodně předkládá určité návrhy řešení, kdy jako optimální uvádí 

vybudování nové věznice pro odsouzené ženy. Jedná se jistě o efektivní řešení, ale z pohledu 

finanční náročnosti málo pravděpodobné. Jako další vhodná řešení se jeví rozšíření a 

vybudování dalších ubytovacích kapacit ve stávajících vězeňských zařízeních, jež je však  

limitováno především špatným technickým stavem věznic. 

Zajímavé jsou též úvahy o možnosti zřízení nového specializovaného oddělení pro výkon 

trestu odnětí svobody matek společně s jejich dětmi. Tento úkol vyplývá pro vězeňskou 

službu mimo jiné též z koncepce vězeňství pro léta  2011-2020 a nebyl doposud naplněn. Je 

třeba však na tomto místě konstatovat, že se jedná o tak specifický výkon trestu odnětí 

svobody s přísnými kritérii výběru vhodných kandidátek na jeho výkon, že samotné řešení 

výkonu trestu odnětí svobody žen nenabízí. 

Autor příspěvku v závěru vhodně poukazuje na faktory, které mohou v budoucnosti ovlivnit 

vývoj vězeňské populace na Slovensku. V kontextu zpracovaného příspěvku je třeba brát tyto 



v potaz společně s dalšími aspekty vyplývajícími z provedené analýzy právě při úvahách 

řešení tohoto bezpečnostního problému. 
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