Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými

Využívanie právnych inštitútov u odsúdených


Právne inštitúty
2004
2005
2006
2007
2008
Podmienečné prepustenie
1 886
2 417
2 427
2 166
2 337
Preradenie do nižšieho stupňa stráženia 
260
367
323
287
238
Preradenie do vyššieho stupňa stráženia 
56
53
57
41
36
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				2004		2005		2006		2007		2008

		Počet prepustených		1886		2417		2427		2166		2337

				2004		2005		2006		2007		2008

		Zmiernenie		260		367		323		287		238

		Sprísnenie		56		53		57		41		36

				2004		2005		2006		2007		2008

		Spolu uložených trestov		4586		4187		1676		2307		3119

		Spolu udelených odmien		13474		14326		10540		11563		10484
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Spolu uložených trestov

Spolu udelených odmien

Udelené odmeny a uložené tresty odsúdeným



harok4

		Uplatňovanie disciplinárnej právomoci vo výkone väzby

		Tabuľka č. 14

		Disciplinárne tresty		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		pokarhanie		882		1,101		988		539		215		293

				–		–		–		5		13		32

		prepadnutie veci		0		8		1		0		0		6

		samoväzba		826		1096		856		509		195		445

		SPOLU		1708		2205		1845		1053		423		2784

		Počet disciplinárnych trestov		0.58		0.72		0.61		0.43		0.21		0.44

		na jedného obvineného

		Vzdelávanie odsúdených

		Tabuľka č. 15

		Vzdelávací kurz		Rok		Muži		Ženy		z toho mladiství		SPOLU

		*Pre negramotných		2004		192		0		0		192

				2005		150		0		3		150

				2006		123		7		6		130

				2007		92		7		15		99

				2008		84		8		16		92

		I. stupeň ZŠ		2004		89		0		89		89

				2005		0		0		0		0

				2006		0		0		0		0

				2007		0		0		0		0

				2008		0		0		0		0

		Na doplnenie základného vzdelania		2004		48		0		48		48

				2005		40		0		40		40

				2006		33		0		33		33

				2007		15		0		53		68

				2008		0		0		6		6

		**Rekvalifikačné kurzy		2004		130		24		18		154

				2005		108		0		19		108

				2006		661		10		27		671

				2007		214		10		19		224

				2008		380		23		8		403

		Iné kurzy		2004		311		45		42		356

				2005		405		33		60		438

				2006		969		12		73		981

				2007		697		65		180		762

				2008		747		0		145		747

				Rok		I. ročník		II. ročník		III. ročník		IV. ročník		SPOLU

		Počet odsúdených zaradených v odborných učilištiach		2004		21		19		25		0		65

				2005		16		15		10		0		41

				2006		0		0		22		0		22

				2007		1		2		8		1		12

				2008		12		0		0		0		12

		Poznámka:

		*  rozsah kurzu pre negramotných je 140 hodín

		** v uvedenom počte sú zahrnutí odsúdení, ktorí boli zaradení do rekvalifikačného kurzu alebo odborného vzdelávania v priebehu roka.

		Od roku 2002 sú stredné odborné učilišťa evidované samostatne.

		V roku 2008 bolo umožnené 3 odsúdeným, vykonávajúcemu trest odňatia slobody v otvorenom oddelení, individuálne vysokoškolské štúdium popri zamestnaní.

		V rámci projektov vzdelávania bolo v priebehu roku do kurzov zaradených aj 138 obvinených.





		

				Získané doklady

		2004		171

		2005		131

		2006		416

		2007		461

		2008		642





		



Získané doklady

Získané doklady o vzdelaní



		Ukazovateľ								Počet

		Vybavovanie dôchodku				Starobný				25

						Invalidný				164

		Počet poberateľov dôchodku ku dňu 31.12.2008				Starobných				108

						Invalidných				278

		Kontakty s blízkymi osobami odsúdených								703

		Účasť na návštevách odsúdených								152

		Preverovanie situácie v rodine, získavanie informácií o deťoch								630

		Vydanie žiadosti na výživné								2785

		Kontakty sociálneho pracovníka so zástupcami  št. a neštátnych orgánov  a inštitúcií						Písomné		1504

								Osobné		1056

		Návšteva soc. kurátora v ústave								165

		Návšteva probačného a mediačného úradníka v ústave								4

		Zabezpečovanie		Zamestnania						111

				Ukončenia školy počas alebo po VTOS						3

				Umiestnenia v azylovom dome						120

				Umiestnenia  do zariadenia sociálnych služieb (DD a USS)						28

				Kontaktov  a pomoci v oblasti soc.  zabezpečenia a poistenia (dôchodcovské spoločnosti, zdrav. poisťovne)						258

		Vybavovanie		Dokladov						226

				Overenia dokladov (splnomocnenia, zmluvy)						270

		Spracovanie Oznámení o nadchádzajúcom  prepustení								3475

		Poskytnutie  odevu a obuvi pri prepustení   (§ 94 ods. 2 zákona o VTOS)								221

		Intervencia u obvinených, zabezpečenie sociálneho poradenstva pre obvinených								233
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