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Na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) dňa 22. 11. 2012 poslankyňa Ing. Jarmila 
Tvrdá interpelovala primátora, aké kroky sa urobili za dva roky na sprevádzkovanie záchytnej 
izby. Na základe uvedenej interpelácie sa na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladá 
nasledovná informácia: 

 
Informácia 

k postupu hlavného mesta týkajúceho sa zriadenia protialkoholickej 
záchytnej izby 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) malo 
uzavretú zmluvu z 10. 8. 1998 s Centrom pre liečbu drogových závislostí, ktoré 
prevádzkovalo protialkoholickú záchytnú izbu (ďalej len „záchytná izba“), uhrádzali sa mu 
náklady na prevádzku 600 Sk za jedno lôžko a deň v rozsahu štyri lôžka. Príkazom riaditeľa 
centra č. 11/2004 zo dňa 17. 7. 2004 bola s okamžitou platnosťou pozastavená prevádzka 
záchytnej izby v centre. Ako dôvod riaditeľ centra uviedol, že bola zdemolovaná jedna izba 
opitým klientom a centrum nemá finančné prostriedky na jej opravu a preto nemôžu ďalej 
prevádzkovať záchytnú izbu.  

Ročné náklady hlavného mesta sa v tom čase pohybovali pri kapacite štyroch lôžok 
v rozpätí od 800 000 Sk do 900 000 Sk a už v tom čase riaditeľ centra požadoval navýšenie 
o cca 1 milión Sk, inak ukončí prevádzku záchytnej izby z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov. 

Už v minulosti bol hlavnému mestu ponúknutý projekt na prevádzku záchytnej izby 
(počet lôžok deväť) s tým, že hlavné mesto by zabezpečilo vybudovanie záchytnej izby 
(priestor, materiálno-technické vybavenie) a dodávateľ by garantoval kvalitu poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a zabezpečil by kvalifikovaný personál záchytnej izby.  
 
Jednorazové náklady pre zriadenie záchytnej izby boli vyčíslené nasledovne: 

1. oblasť materiálno - technická - 1 344 156 Sk (44 618 eur) zahŕňa: zákrokovňa, 
kancelária riaditeľa, sekretariát, sklad, sklad hygienický, oddychová miestnosť, denná 
miestnosť, kuchyňa, 

2. bezpečnostný kamerový systém - 154 490 Sk (5 128 eur), 
3. prístupový a dochádzkový systém - 154 310 Sk (5 122 eur), 
4. uniformy pre personál (14 280 Sk/1 osoba), pri počte 16 zamestnancov 228 480 Sk 

(7 584 eur). 
 
Jednorazové nenávratné náklady pre zriadenie záchytnej izby boli vyčíslené nasledovne: 

1. vozidlo rýchlej zdravotnej pomoci + jeho vybavenie 3 230 000 Sk (107 216 eur). 
 
Mesačné a ročné náklady na prevádzku záchytnej izby boli vyčíslené nasledovne: 

1. spotrebný materiál - 1 188 742 Sk/rok (39 459 eur/rok), 
2. mzdové náklady + odvody  9 472 000 Sk/rok (314 413 eur/rok), 
3. mzdové náklady pre zabezpečenie bezpečnosti SBS - 2 918 832 Sk/rok s DPH (96 887 

eur/rok s DPH). 
 
Konečný rozpočet projektu záchytnej izby bol vyčíslený nasledovne: 
 

1. jednorazová investícia 4 856 446 Sk (161 205 eur), 
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2. mesačné náklady na prevádzku 1 166 307 Sk (38 714 eur), 
3. ročné náklady na prevádzku 13 995 568 Sk (464 568 eur). 

 
V uvedených  nákladoch nie sú zahrnuté náklady na energie, vodné a stočné, odpady a pod. 

V areáli Zoologickej záhrady bol zrekonštruovaný priestor bývalej ubytovne, kde sa 
uvažovalo o kapacite 10 až 12 lôžok, kapacita bola stanovená ešte pred rekonštrukciou 
budovy. Odborným garantom pre GIB za hlavné mesto bol PhDr. Peter Šulák, riaditeľ 
RETESTU, ktorý dozeral nad celým priebehom rekonštrukcie budovy a vypracoval základné 
informácie ohľadne zriadenia záchytnej izby v týchto priestoroch. Vybavenie prijímacej 
miestnosti (ošetrovne) je odhadnuté na 4 223,70 eura. Nepretržitá prevádzka s 12 lôžkami 
(vedúci pracovník, lekári, zdravotné sestry, sanitári, upratovačky, správca) predpokladá 
mesačné náklady 17 731 eur, ostatné prevádzkové náklady (telefón, energie, drobný nákup, 
osobné ochranné pracovné prostriedky, posteľná bielizeň) predstavujú cca 1 200 eur mesačne. 

Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb prevádzku záchytnej 
izby zabezpečuje riaditeľ toho zdravotníckeho zariadenia, pri ktorom je záchytná izba 
zriadená. Podľa § 6 citovaného zákona protialkoholickú záchytnú izbu zriaďuje a jej spádové 
územie určuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po 
dohode s obcou, pre ktorej územie je určená. Obec je povinná uhrádzať náklady na prevádzku 
záchytnej izby zdravotníckemu zariadeniu vo výške 19,92 eura/lôžko/deň.  

Hlavné mesto podľa zákona č. 219/1996 Z. z. dodávateľovi služby hradí iba náklady 
spojené s prevádzkou lôžok v záchytnej izbe (aj v tom prípade, či sa lôžko obsadí alebo 
neobsadí). V zrekonštruovanej budove v areáli Zoologickej záhrady sa uvažovalo s 10 až 12 
lôžkami pre záchytnú izbu. Povinná úhrada hlavného mesta by sa pohybovala v rozpätí: 

 
počet 
lôžok 

denné náklady v eurách mesačné náklady v eurách 
(30 dní) 
 

ročné náklady v eurách 
(365 dní) 

1 19,92 597,60 7 270,80 
10 199,20 5 976 72 708  
12 239,04 7 171,20 87 249,60 

V rozpočte hlavného mesta na rok 2012 však nie sú vyčlenené finančné prostriedky na 
prevádzku záchytnej izby. 

Na operatívnej porade primátora dňa 2. 4. 2012, 10. 4. 2012 a 9. 5. 2012 sa 
prerokovala problematika zriadenia protialkoholickej záchytnej izby na území hlavného mesta 
so záverom, aby kompletný materiál vrátane vyhlásenia verejného obstarávania na 
prevádzkovateľa bol predložený na rokovanie komisie sociálnych vecí, zdravotníctva 
a rozvoja bývania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a opätovne so stanoviskom komisie predložený na rokovanie operatívnej porady primátora.  

Komisia na svojom rokovaní dňa 2. 5. 2012 k predloženému materiálu ohľadne 
protialkoholickej záchytnej izby prijala záver, v ktorom odporučila nevyhlásiť verejné 
obstarávanie na prevádzku protialkoholickej záchytnej izby. Zrekonštruovanú budovu v areáli 
Zoologickej záhrady ponúknuť Zoologickej záhrade alebo Mestskej polícii hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré prejavili o tento priestor záujem. 
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Na základe uvedeného odporúčania operatívna porada primátora na rokovaní dňa 4. 6. 
2012 prijala záver, že verejná obchodná súťaž nebude vypísaná vzhľadom k tomu, že hlavné 
mesto v súčasnosti nemá finančné prostriedky na jej prevádzku.  
 

Úprava v zákone č. 219/1996 Z. z.  

Zákon č. 219/1996 Z. z. stanovuje, že záchytnú izbu zriaďuje a jej spádové územie 
určuje ministerstvo po dohode s obcou a prevádzku záchytnej izby zabezpečuje riaditeľ toho 
zdravotníckeho zariadenia, pri ktorom je záchytná izba zriadená. Uvedené znamená, že hlavné 
mesto v prvom rade potrebuje zdravotnícke zariadenie, ktoré bude prevádzkovať záchytnú 
izbu.  

Napriek tomu, že prebehli viaceré rokovania so zdravotníckymi zariadeniami, tieto 
nemajú záujem vykonávať za takýchto podmienok túto službu, lebo nedokážu finančne 
pokryť náklady spojené s výkonom služby. Suma 19,92 eura na lôžko a deň, ako to stanovuje 
zákon č. 219/1996 Z. z., je pre zdravotnícke zariadenie nepostačujúca. 

Na základe uvedených skutočností legislatívno-právne oddelenie spracovalo návrh na 
zmenu a doplnenie zákona č. 219/1996 Z. z., podľa ktorého by záchytné izby nemuseli byť pri 
zdravotníckom zariadení, ale mohli sa zriadiť priamo obcami pri zariadeniach miest a obcí. 
Návrh na zmenu a doplnenie zákona bol listom primátora zo dňa 22. 8. 2012 zaslaný 
ministerke zdravotníctva s požiadavkou, aby ministerstvo, ktoré je gestorom zákona 
č. 219/1996 Z. z., iniciovalo jeho zmenu a doplnenie v súlade s požiadavkami hlavného 
mesta. 

Podľa vyjadrenia ministerstva, odboru zdravotnej starostlivosti sekcie zdravia, návrh 
na zmenu a doplnenie zákona č. 219/1996 Z. z. nie je zaradený do legislatívneho plánu na 
najbližšie obdobie. Podľa ich názoru problematiku zriaďovania záchytných izieb je potrebné 
riešiť komplexnejšie, v spolupráci so ZMOS-om a vyššími územnými celkami, nakoľko sa 
musí vymedziť legislatívny rámec, finančné zabezpečenie a organizačné zabezpečenie.  

V súčasnosti ministerstvo pripravuje Národný akčný plán pre problémy s alkoholom 
na roky 2013 až 2020, kde sa zadefinuje táto úloha (sfunkčnenie záchytných izieb), budú však 
tomu predchádzať rokovania so samosprávou, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
a ostatnými dotknutými subjektmi. 
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N Á R O D N Á   R A D A  S L O V E N S K E J   R E P U B L I K Y 
VI. volebné obdobie 

 
 
 
 

Návrh 
 
 

Zákon  
 

z ............................... 2012,  
 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z.  
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 
 

 
Čl. I 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z. a zákona 
č. 313/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. § 6 vrátane nadpisu znie: 

„§ 6 
Zriadenie protialkoholickej záchytnej izby 

 
Protialkoholickú záchytnú izbu (ďalej len „záchytná izba“) môže zriadiť obec. Spádové 
územie záchytnej izby, ktoré je určené pre viaceré obce, môže určiť obec, v ktorej sa záchytná 
izba zriaďuje,  len po dohode s obcou, pre ktorej územie je záchytná izba určená.“. 
 
2. V § 7 odsek 1 znie: 
„(1) Prevádzku záchytnej izby zabezpečuje riaditeľ záchytnej izby. Podrobnosti prevádzky 
upravuje organizačný poriadok záchytnej izby.“. 
 
3. V § 8 ods. 2 v prvej vete za slovo „lekár“ sa vkladajú slová „rýchlej zdravotnej pomoci 
alebo centrálneho príjmu zdravotníckeho zariadenia“. 
 
4. V § 8 ods. 5 sa slovo „lekár“ nahrádza slovom „zamestnanec“. 
 
5. V § 9 odsek 1 znie: 
„(1) Dopravu do záchytnej izby vykonáva prevádzkovateľ záchytnej izby.“. 
 
6. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
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„§ 10a 
Spracúvanie osobných údajov o osobe umiestnenej v záchytnej izbe 

 
(1) Z dôvodu úhrady nákladov vynaložených na dopravu do záchytnej izby, na prevádzku 
záchytnej izby a za pobyt v záchytnej izbe je prevádzkovateľ záchytnej izby oprávnený 
o osobe umiestnenej v záchytnej izbe spracúvať jej meno, priezvisko, dátum narodenia 
a adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu. 
 
(2) Pri spracúvaní osobných údajov môže zamestnanec záchytnej izby požiadať o pomoc 
policajný orgán.7a) 
 
(3) Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov postupuje prevádzkovateľ záchytnej izby podľa 
osobitného predpisu.7b) Prevádzkovateľ záchytnej izby poskytuje na základe písomnej žiadosti 
na účely ochrany verejného poriadku osobné údaje uvedené v odseku 1 Policajnému zboru, 
prokuratúre, súdom, Vojenskej polícii a obecnej polícii na základe žiadosti a na účely plnenia 
ich úloh.7c)“. 
 
Poznámky pod čiarou k odkazom  7a, 7b a 7c znejú: 
„7a) Napríklad § 69d ods. 1 písm. c) a § 72 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 
   
7b) Zákon č. 428/2002  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
   
7c) Napríklad § 76 a 76a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. 
v znení neskorších predpisov, § 37 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona 
č. 393/2008 Z. z., § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení neskorších predpisov. “. 
 
7. V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Náklady na prevádzku záchytnej izby uhrádza zariadeniu 
obec, ktorá záchytnú izbu zriadila.“. 
 
8. V § 11 ods. 2 sa vypúšťa slovo „zdravotníckemu“ a slová „vo výške 600 Sk“ sa nahrádzajú 
slovami „vo výške, ktorú určí obec všeobecne záväzným nariadením“. 
 
9. V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vo výške 600 Sk“. 
 
10. V § 12 ods. 1 sa slová „od 5 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 165 eur do 
6 638 eur“. 
 

Čl. II 

Tento zákon nadobúda účinnosť ............... 
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Dôvodová správa 
 
Všeobecná časť 

V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní 
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„návrh zákona“) upravuje zriaďovanie a prevádzkovanie protialkoholickej záchytnej izby, 
ktorú bude môcť zriadiť obec všade tam, kde si to bude vyžadovať spoločenská situácia 
v dôsledku častého rušenia verejného poriadku a násilností pod vplyvom alkoholu. Navrhuje 
sa možnosť zariaďovať záchytnú izbu v obci, keďže záchytná izba nie je zdravotníckym 
zariadením a ani sa v nej občanovi neposkytuje zdravotná starostlivosť. Záchytná izba je 
zriaďovaná a prevádzkovaná na účel zabezpečenia verejného poriadku mesta alebo obce.  

Ďalej návrh zákona vypúšťa povinnosť prevádzkovať protialkoholické záchytné izby 
pri zdravotníckom zariadení, čím sa rozširuje možnosť obciam zriadiť si záchytnú izbu ako 
zariadenie obce alebo súkromnou organizáciou prevádzkové zariadenia po dohode 
s príslušnou obcou.  
 

Osobitná časť 

K bodu 1 

Ako prevádzkovateľa protialkoholickej záchytnej izby sa navrhuje obec, pretože 
záchytná izba nie je zdravotníckym zariadením a ani sa v nej občanovi neposkytuje zdravotná 
starostlivosť. Záchytná izba by mala byť zriaďovaná a prevádzkovaná s cieľom zabezpečenia 
verejného poriadku mesta alebo obce. Obec môže zriaďovať záchytnú izbu tam, kde si to 
spoločenská situácia v dôsledku častého rušenia verejného poriadku a násilností pod vplyvom 
alkoholu vyžaduje.  
 
K bodu 2 

Navrhuje sa vypustiť povinnosť zriaďovať záchytnú izbu pri zdravotníckom zariadení, 
pretože záchytná izba nie je zriaďovaná za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 
a občanovi sa v nej neposkytuje zdravotná starostlivosť. Záchytná izba je zriaďovaná 
a prevádzkovaná s cieľom zabezpečenia verejného poriadku mesta alebo obce. 
 
K bodom 3 a 4 

Navrhuje sa slovo „lekár“, nahradiť slovom „zamestnanec“, pretože v záchytnej izbe 
nie je potrebný lekár. Lekár (rýchlej zdravotnej pomoci alebo lekár z centrálneho príjmu 
zdravotníckeho zariadenia) pred umiestnením osoby do záchytnej izby posúdi zdravotný stav 
občana, ktorý má byť umiestnený v záchytnej izbe. V prípade, že ide o osobu s príznakmi 
otravy alkoholom, alebo ak je podozrenie alebo ide o osobu so zranením, prípadne s inou 
poruchou zdravia, ktorá si vyžaduje odborné lekárske ošetrenie, lekár rozhodne o jej odoslaní 
na príslušné oddelenie nemocnice podľa § 8 ods. 2 zákona. 
 
K bodu 5 

Navrhuje sa, aby prepravu osoby do záchytnej izby zabezpečoval prevádzkovateľ 
z dôvodu, že orgány Policajného zboru nedisponujú takými motorovými vozidlami, ktoré by 
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boli prispôsobené a aj hygienicky vybavené tak, aby sa po prevoze opitého občana, ktorý 
znečistí priestor motorového vozidla (napr. zvratkami, výlučkami, infekčným ochorením) 
mohlo  dôkladne očistiť, prípadne vydezinfikovať (v minulosti tzv. “špinavé sanitky“, ktorými 
disponovali zdravotnícke zariadenia). 
 
K bodu 6 

Ustanovením účelu a vymedzením konkrétnych osobných údajov ide o zosúladenie 
ustanovenia so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. Zákon o ochrane osobných údajov novým a jednoznačným spôsobom ustanovuje 
podmienky spracúvania osobných údajov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (§ 18) ustanovuje, že 
zisťovanie totožnosti osôb je oprávnením a nie povinnosťou príslušníka policajného orgánu. 
 
K bodu 7 

Keďže ide o pôsobnosť obce a obec ju v prípade zriadenia záchytnej izby realizuje 
z vlastných zdrojov, je na rozhodnutí konkrétnej obce, aby si určila spôsob a výšku 
financovania prevádzky takéhoto zariadenia, ktoré si sama a dobrovoľne zriadila. 
 
K bodom 8 a 9 

Keďže ide o originálnu pôsobnosť obce a obec ju v prípade zriadenia záchytnej izby 
realizuje z vlastných zdrojov, je na rozhodnutí konkrétnej obce, aby si všeobecne záväzným 
nariadením vydaným mestským zastupiteľstvom určila spôsob a výšku financovania 
prevádzky takéhoto zariadenia, ktoré si sama a dobrovoľne zriadila. 

Ide o zmenu ustanovenia vypustením presne určenej sumy, výšky úhrady nákladov za 
pobyt osoby v záchytnej izbe v súvislosti s vypustením povinnosti zriaďovať záchytnú izbu 
pri zdravotníckom zariadení. 
 
K bodu 10 

Ide o úpravu jednotlivých ustanovení § 12 ods. 1 zákona, ktoré obsahuje peňažné 
sumy uvedené v slovenských korunách, v súvislosti s prechodom zo slovenskej meny 
na menu euro.  
 
 
 


