
Informačný materiál_Projekt výstavby väznice v Rimavskej Sobote 

- Do MPK predkladáme návrh na výstavbu novej väznice v Rimavskej Sobote-Sabovej formou 

verejno-súkromného partnerstva (PPP) 

- Ide o záväzok z PVV 

o „Vláda bude reflektovať potreby väzenstva. V súlade s Koncepciou väzenstva 

Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 vláda vytvorí podmienky na naplnenie 

stanovených cieľov v oblasti zvýšenia kapacít, spoľahlivosti prevádzky a  bezpečnosti 

ústavov. Bude pokračovať v rekonštrukciách ústavov a  zabezpečí prípravu a v 

rámci zdrojových možností aj realizáciu výstavby nových objektov s cieľom 

udržania, modernizácie a zvýšenia súčasných ubytovacích kapacít zboru v súlade s 

odporúčaniami Výboru CPT.“ 

- Zámer výstavby väznice v tomto regióne leží na stole už od roku 1995  

o preto v tom čase ZVJS obstaralo areál v R. Sobote – Sabovej, kde sa aj plánuje 

realizácia  súčasného projektu; 

o areál je využívaný ako otvorené oddelenie pre odsúdených s minimálnym stupňom 

stráženia s kapacitou 65 osôb. 

- V júli 2013 vláda schválila aktualizovanú Koncepciu väzenstva na roky 2011-2020. Jedným 

z cieľov, ktoré sú tam definované, je aj analyzovať možnosti a pripraviť štúdiu na výstavbu 

novej väznice.  Následne bola uznesením vlády prijatá úloha pre MS SR predložiť na 

rokovanie vlády Štúdiu uskutočniteľnosti výstavby väznice v Rimavskej Sobote – Sabovej.  

 

PREČO POTREBUJEME NOVÚ VÄZNICU? 

- DLHODOBO NEPRIAZNIVÝ VÝVOJ POČTU VÄZNENÝCH OSÔB 

o dlhodobo zaznamenávame rastúci trend v počte obvinených a odsúdených (i keď do 

toho vstúpili amnestie v rokoch 1993, 1999, 2000, 2004 a 2013, tá krivka má stále 

stúpajúcu tendenciu) 

Historický vývoj počtu odsúdených a obvinených v období 1990 – 8/2017  

 

 

 



Vývoj počtu väznených s predikciou očakávaného dopytu 2011 - 2035 (vytvorené na základe 

historických dát, demografickej prognózy a informácií ZVJS) 

Rok 2011 2012 2013* 2014* 2015 2016 2017** 2018 2019 

Počet 

väzňov 

10564 10956 10527 10123 10063 10116 10216 10433 10506 

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Počet 

väzňov 

10582 10654 10724 10798 10875 10951 11034 11116 11119 

Rok 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035   

Počet 

väzňov 

11120 11115 11118 11111 11103 11089 11077   

* - v roku 2013 amnestia prezidenta republiky - priamy dopad vyše 800 odsúdených prepustených z výkonu 
trestu a  došlo aj k skráteniu uloženého trestu, ďalších cca 700 až 800 nariadení súdov o nenastúpené  tresty 

** - stav k 8.11.2017  

o okrem toho k 31.8.2017 sme mali 1641 nenastúpených odsúdených a ďalších zhruba 

do 900 odsúdených občanov SR je vo výkone trestu v iných krajinách v EÚ 

 

- KRITICKÁ NAPLNENOSŤ UBYTOVACÍCH KAPACÍT ÚSTAVOV 

o V roku 2016 sa využitie kapacity ústavov pre výkon trestu odňatia slobody opäť 

priblížilo k svojmu limitu keď dosiahlo 97,7 % (pri započítaní zákonnej ubytovacej 

plochy 3,5 m2 na jednu väznenú osobu).  

o Pri prepočte ubytovacej plochy na 4 m2 na jednu väznenú osobu (v súlade s 

odporúčaniami Výboru CPT a záväzku z Aktualizovanej koncepcie väzenstva) bola 

ubytovacia kapacita využitá dokonca na 102,1 %. 

o Ku koncu októbra (25.10.2017) ubytovacie kapacity pre odsúdených v ústavoch 

dosiahli obsadenosť 99,66%. 

o Za obdobie od 01.01.2017 do 25.10.2017 bola priemerná využiteľnosť ubytovacích 

kapacít pre odsúdených  na hodnote 100,63%. 

 

- NEPRIAZNIVÝ TECHNICKÝ STAV, VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA OBJEKTOV 

o z 18 väzenských zariadení: 

 je 13 starších ako 30 rokov (pr.: Bratislava–1934, Leopoldov–1750, Ilava–

1969,...) 

 14 nemá žiadne alebo len veľmi obmedzené možnosti na ďalšie rozširovanie 

 do 13 nebolo počas ich existencie nijako investované z hľadiska nárastu 

ubytovacích kapacít  

 

 

 

 

 

 

 



- CHÝBAJÚCA KAPACITA – ÚSTAV V JUŽNEJ ČASTI STREDNÉHO SLOVENSKA (dostupnosť, 

rodinné väzby) 

o Aktuálne rozmiestnenie väzníc po Slovensku spôsobuje značné regionálne rozdiely 
pokiaľ ide o možnosti umiestňovania odsúdených čo najbližšie k miestu 
bydliska.  Blízke osoby majú sťažené možnosti návštev odsúdeného; rovnako je tým 
zhoršená dostupnosť pre pracovníkov sociálnej kurately, probačných-mediačných 
úradníkov – čo tiež znižuje účinnosť resocializácie. 

o Z tohto hľadiska projekt rieši chýbajúce kapacity výkonu trestu v oblasti juhu 
stredného a východného Slovenska. 

o Nezanedbateľným faktorom plánovanej výstavby v lokalite Rimavskej Soboty je aj 

zriadené a už prevádzkované otvorené oddelenie na výkon trestu odsúdených 

s pomerne rozsiahlym areálom nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v správe 

zboru. 

 

PARAMETRE PLÁNOVANEJ VÄZNICE 

- KAPACITA – VÄZNENÍ 

o 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 (nástupný oddiel, 

doživotných trestov, špecializovaného zaobchádzania, s bezpečnostným režimom, 

uzavretý oddiel, so zdravotným postihnutím a výstupný oddiel) 

o Projekt predpokladá využitie na 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. 

 

- PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

o Predpoklad – vytvorenie 298 funkčných miest príslušníkov a 42 funkčných miest 

zamestnancov 



PPP 

- PREČO PPP? 

o Výstavba väzníc podľa stanoviska Európskej komisie neprispieva k štrukturálnemu 
rozvoju a rastu v regiónoch, preto sa nepovažuje za investíciu do budovania 
infraštruktúry, ktorá by štandardne mohla byť podporená z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR).  

o Finančná podpora výstavby väzníc nebola podporovanou aktivitou v 
predchádzajúcom programovom období 2007–2013 a nie je zaradená medzi 
oprávnené aktivity ani v súčasnom období  2014-2020.  

o Ako alternatívne riešenia výstavby väzenského zariadenia 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 

o Pri nedostatku financií v štátnom rozpočte a navrhovanom modely financovania 

projektu  prostredníctvom PPP, projekt nemá dopad - vplyv na výšku verejného dlhu 

a deficit verejných financií. 

o Pri PPP súkromný investor znáša väčšinu rizík projektu najmä riziká výstavby 

a dostupnosti. Dodržanie termínu výstavby, optimalizácia nákladov na výstavbu, či 

prevádzka zariadenia počas zmluvného obdobia v požadovanej kvalite sú typické 

riziká, ktoré dokáže lepšie riadiť súkromný investor.   

o Zadávateľ má naproti tomu lepšie podmienky pre riadenie rizík vyplývajúcich 

z dopytu a legislatívnych zmien.  

o Kombinácia rozdelenia kompetencií a preberania jednotlivých rizík je hlavným 

dôvodom výhodnosti realizácie tohto projektu formou PPP. 

TERMÍNY 

 

 

 

Príprava (EIA, 
územné konanie, 

príprava VO 
koncesionára) 

2018   

Verejné 
obstarávania 
koncesionára 

2Q 2018 -  

1Q 2019 

Finančné 
uzatvorenie  

 

2Q 2019 

Výstavba 

 

4Q 2019 - 2Q 
2021 

Prevádzkovanie 

 

od 2. pol. 2021 

Ukončenie 
koncesnej 

zmluvy 

 

do konca 1. 
pol. 2041 



FINANCOVANIE 

- predpokladané výdavky podľa Aktualizovanej štúdie uskutočniteľnosti výstavby väzenského 

zariadenia 

VÝDAVKY ŠTÁTU 

Rok  2017 
 

Platba za aktualizáciu Štúdie uskutočniteľnosti 
a poradenstvo 

113 126,- € 

Rok 2018  0,- € 

Rok 2019   Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri 
monitoringu koncesnej zmluvy 

600 000,- € 

Rok 2020 
Poradenstvo pri verejnom obstarávaní a pri 
monitoringu koncesnej zmluvy 

200 000,- € 

Roky 2021-2041 Platba za dostupnosť (formou ročných platieb) 222 600 000,- € 

 Ostatné prevádzkové výdavky počas prevádzky 100 000,- € 

Spolu za roky 2021-
2041 

 222 700 000,- € 

   

Príjmy štátu: 

 Daň z príjmu právnických osôb 5 100 000,- € 

   

Celkom rozdiel príjmov a výdavkov štátu (cash flow) 218 513 126,- € 

 

VÝDAVKY ŠTÁTU, ktoré nemožno delegovať na súkromného partnera 

Roky 2021-2041  

Výdavky rozpočtu zboru, kapitoly MS SR – 
verejného partnera, ktoré nezabezpečuje 
v zmysle rozdelenia kompetencií súkromný 
partner 

154,1mil. € 

* ide o prostriedky, ktoré nemôžeme delegovať na partnera (napr.: mzdové výdavky na zamestnancov, 
príslušníkov,  výstroj, výzbroj, výcvik,...) 
 

VÝDAVKY KONCESIONÁRA: 

Rok  2017  0,- € 

Rok  2018  0,- € 

Rok  2019  0,- € 

Rok  2020 Investičné výdavky 40 000 000,- € 

 Prevádzkové výdavky 1 900 000,- € 

Spolu rok 2020  41 900 000,- € 

Rok  2021-2041 Investičné výdavky 64 600 000,- € 

 Prevádzkové výdavky 78 700 000,- € 

 Úroky a poplatky za poskytnutie úverov a zdrojov 26 300 000,- € 

Spolu rok 2021-2041  169 600 000,- € 

   

Celkom výdavky koncesionára 211 500 000,- € 

 
- Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) a ďalšie odborné útvary ministerstva financií sa priebežne 

vyjadrovali k podkladom a jednotlivým pracovným verziám aktualizovanej štúdie 
uskutočniteľnosti. S ÚHP sme konzultovali v priebehu celého obdobia spracovania.  

- Zástupcovia ministerstva financií (odbor finančných nástrojov) sa z dôvodu kontroly 
dodržiavania dobrej praxe a z dôvodu posúdenia možného vplyvu PPP projektu na 
prebytok/schodok rozpočtu verejnej správy a na dlh verejnej správy aktívne podieľali ako 
pozorovatelia na rokovaniach riadiaceho výboru projektu. 


