
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

OBCHODOVANIE  
S  ĽUĎMI



MigrMigr áácia v globcia v glob áálnom svetelnom svete

PoPoččet migrantov celosvetovo vzret migrantov celosvetovo vzr áástol stol 
z 85 miliz 85 mili óónov  v roku 1989 nov  v roku 1989 

na 191 milina 191 mili óónov v roku 2004..nov v roku 2004..
V roku 2010 vzrV roku 2010 vzr áástol postol po ččet migrantov pribliet migrantov pribli žžne na ne na 

214 mili214 mili óónov..nov..



MigrMigr áácia v globcia v glob áálnom svetelnom svete

•• Koniec tzv. Koniec tzv. „„ studenej vojnystudenej vojny ““
•• GlobalizGlobaliz ááciacia
•• Rozvoj masovokomunikaRozvoj masovokomunika ččných ných 

prostriedkovprostriedkov



MigrMigr áácia v globcia v glob áálnom svetelnom svete

•• Celosvetovo pribliCelosvetovo pribli žžne od 30 ne od 30 
do 40 milido 40 mili óónov neregulnov neregul áárnych rnych 
migrantovmigrantov

•• PredstavujPredstavuj úú 15 15 aažž 20 % 20 % z z 
celkovcelkov éého poho po ččtu migrantovtu migrantov



PREKPREKÁÁŽŽKY LEGKY LEG ÁÁLNEJ MIGRLNEJ MIGR ÁÁCIECIE

pohybpohyb
prepredd--

““migramigraččnná“á“
ffáázaza

Usadenie 
sa

Nedostatok informNedostatok informáácii, plcii, pláánovania, penovania, peňňazazíí, , 
nepravnepravéé cestovncestovnéé doklady,...doklady,...

Odchod z krajinyOdchod z krajiny PrPrííchod do krajinychod do krajinyCestovanie/pohybCestovanie/pohyb

Tlak na migrantov v hTlak na migrantov v hľľadanadaníí alternatalternatíívv



OBCHODOVANIE S OBCHODOVANIE S ĽĽUUĎĎMI MI -- OsOsĽĽ

pohybpohyb
Krajina/Krajina/
miesto miesto 
pôvodupôvodu

Ponuka Ponuka „„prpráácece““ v rv ráámci nmci nááboru boru 
pred odchodom prostrednpred odchodom prostrednííctvom ctvom 
obchodnobchodnííka s ka s ľľuuďďmimi

HranicaHranica
((medzinmedzináár.r...//
vnvnúútorntornáá))

Miesto Miesto 
ururččenia/enia/

ciecieľľovováá krajinakrajina

NNúútentenáá prpráácaca,,vykorisvykorisťť..
SexuSexuáálne zneulne zneužžíívanievanie

Organizovaný obchodnOrganizovaný obchodnííkmi s kmi s ľľuuďďmimi



PRPRÍÍČČINYINY
OBCHODOVANIA S OBCHODOVANIA S ĽĽUUĎĎMIMI

PrekPrek áážžky voky vo ľľnnéého pohybu ho pohybu 
migrantovmigrantov

Dopyt po lacnej Dopyt po lacnej 
pracovnej sile a pracovnej sile a 

po slupo slu žžbbááchch



RizikovRizikov éé faktoryfaktory

ObchodovanObchodovan áá
osobaosobaNelegNeleg áálna  prlna  pr áácaca

NeinformovanosNeinformovanos ťť

VekVek

ChudobaChudoba
RodinnRodinn éé zzáázemiezemie

VzdelanieVzdelanie

ZZáávislosvislos ťť na drogna drog áách ch 
aa alkoholealkohole

GeografickGeografick áá poloha poloha 
ššttáátutu

EkonomickEkonomick áá situsitu áácia cia 
ššttáátutu

Pôsobenie skupPôsobenie skup íín n 
organizovanorganizovan éého zloho zlo ččinuinu

NezamestnanosNezamestnanos ťť
žžienien

PrPríísluslu ššnosnos ťť k menk men ššineine

FeminizFeminiz áácia migrcia migr ááciecie

vonkajvonkaj ššieie vnvn úútorntorn éé



DefinDefin ííciacia
OBCHODOVANIE S OBCHODOVANIE S ĽĽUUĎĎMIMI

3 vz3 vzáájomne prepojenjomne prepojenéé prvky:prvky:

�� KONANIEKONANIE–– ČČo sa deje?o sa deje?
�� PROSTRIEDKYPROSTRIEDKY –– Ako sa to deje?Ako sa to deje?
�� ÚÚČČELEL –– PrePreččo sa to deje?o sa to deje?



DefinDefin ííciacia
OBCHODOVANIEOBCHODOVANIE S S ĽĽUUĎĎMIMI

KONANIE KONANIE -- ČČo sa deje? o sa deje? --
ččinnosinnosťť
verbovanie verbovanie -- zlzláákanie, kanie, 
prepravenie, odovzdanie, prepravenie, odovzdanie, 
prechovprechováávanie, prijvanie, prijíímanie manie --
prevzatie osôbprevzatie osôb



DefinDefin ííciacia
OBCHODOVANIE S OBCHODOVANIE S ĽĽUUĎĎMIMI

PROSTRIEDKY PROSTRIEDKY –– Ako sa to deje?Ako sa to deje?
�� poupoužžitie nitie náásilia, hrozba pousilia, hrozba použžitia nitia náásilia, silia, 

hrozba inej hrozba inej ťťaažžkej ujmy alebo iných foriem kej ujmy alebo iných foriem 
donucovania, obmedzovania osobnej donucovania, obmedzovania osobnej 
slobody,slobody,

�� podvodnpodvodnéého konania, ho konania, ľľsti, sti, úúnosnos
�� zneuzneužžitia svojho postavenia alebo zneuitia svojho postavenia alebo zneužžitia itia 

bezbrannosti alebo inak zranitebezbrannosti alebo inak zraniteľľnnéého ho 
postavenia postavenia osobyosoby

�� prijatie alebo poskytnutie prijatie alebo poskytnutie 
pepeňňaažžnnéého plnenia ho plnenia čči iných i iných 
výhod na dosiahnutie svýhod na dosiahnutie súúhlasu hlasu 
osoby, nad ktorou mosoby, nad ktorou máá mocmoc



DefinDefin ííciacia
OBCHODOVANIE S OBCHODOVANIE S ĽĽUUĎĎMIMI

ÚÚČČEL EL –– PrePreččo sa to deje?o sa to deje?

Za Za úúččelom vykoriselom vykorisťťovania:ovania:
�� vykorisvykorisťťovanie iných ovanie iných ľľududíí na prostitna prostitúúciu, ciu, 

alebo inalebo inéé formy sexuformy sexuáálneho vykorislneho vykorisťťovania ovania 
�� nnúútentenéé prprááce alebo nce alebo núútenej slutenej služžbyby
�� otroctva alebo praktotroctva alebo praktíík podobných otroctvuk podobných otroctvu
�� odnodníímania orgmania orgáánovnov
�� alebo akalebo akéékokoľľvek invek inéé formy vykorisformy vykorisťťovaniaovania



ÚÚččely obchodovania s ely obchodovania s ľľuuďďmimi
4 skupiny:

1. Os1. OsĽĽ na na úúččel sexuel sexuáálneho vykorislneho vykorisťťovaniaovania
prostitprostitúúcia, výroba pornografie, prcia, výroba pornografie, prááca v sexbiznise, ca v sexbiznise, 
obchod s nevestami, sexuobchod s nevestami, sexuáálna turistikalna turistika

2. Os2. OsĽĽ na na úúččel ekonomickel ekonomickéého ho 
vykorisvykorisťťovaniaovania
zneuzneužžíívanie vanie ľľududíí na prna práácu cu –– otroctvo, nevootroctvo, nevoľľnnííctvo, ctvo, 
nnúútentenáá prprááca ca –– prprááce v domce v domáácnosti, v ilegcnosti, v ilegáálnych lnych 
tovtováárrňňach, ach, žžobranieobranie

3. Os3. OsĽĽ na na úúččel nelegel nelegáálnej adopcielnej adopcie
4. Os4. OsĽĽ na na úúččel nelegel nelegáálneho lneho 

obchodovania s obchodovania s ľľudskými udskými 
orgorgáánminmi



DefinDefin ííciacia
OBCHODOVANIA S OBCHODOVANIA S ĽĽUUĎĎMIMI

�� Obchodovanie s Obchodovanie s ľľuuďďmi jemi je verbovanie, verbovanie, 
preprava, odovzdanie, prechovpreprava, odovzdanie, prechováávanie vanie 
alebo prevzatie alebo prevzatie ľľududíí pod hrozbou pod hrozbou 
alebo poualebo použžititíím nm náásilia alebo iných silia alebo iných 
foriem donucovania, foriem donucovania, úúnosu, podvodu, nosu, podvodu, 
ľľsti, zneusti, zneužžitia pritia práávomoci alebo vomoci alebo 
zranitezraniteľľnnéého postavenia, alebo ho postavenia, alebo 
prijatia, alebo poskytnutia platieb prijatia, alebo poskytnutia platieb 
alebo prospechu na dosiahnutie alebo prospechu na dosiahnutie 
ssúúhlasu osoby majhlasu osoby majúúcej kontrolu nad cej kontrolu nad 
inou osobouinou osobou s cies cieľľom vykorisom vykorisťťovania. ovania. 



Obchodovanie sObchodovanie s ľľuuďďmimi

�� PPááchatechateľľ sa nemôsa nemôžže obhajovae obhajovaťť tým, tým, 
žže obee obeťť ssúúhlasila, kehlasila, keďžďže se súúhlas hlas 
nemonemožžno povano považžovaovaťť za skutoza skutoččný, ak ný, ak 
bol zbol zíískaný jedným z prostriedkovskaný jedným z prostriedkov

�� VoVočči osobe i osobe nemusnemusíí bybyťť poupoužžititéé nnáásilie, silie, 
alebo hrozba nalebo hrozba náásilia na to, aby bola silia na to, aby bola 

zobchodovanzobchodovanáá..



MaloletMalolet íí a Osa OsĽĽ

�� Osoba vo veku menej ako 18 rokov Osoba vo veku menej ako 18 rokov 
nemônemôžžee dadaťť ssúúhlas. V tomto prhlas. V tomto príípade pade 
nie je potrebnnie je potrebnéé dokazovadokazovaťť prostriedky prostriedky 
na zna zíískanie sskanie súúhlasuhlasu

�� Osoba, ktorej je zverený Osoba, ktorej je zverený ččlovek do 18 lovek do 18 
rokov rokov nemônemôžžee za za ňňu dau daťť ssúúhlas.hlas.

�� SSúúhlas (osoby starhlas (osoby starššej ako 18 rokov) ej ako 18 rokov) 
nikdy nikdy nemonemožžnono pokladapokladaťť za skutoza skutoččný, ný, 
ak bol zak bol zíískaný niektorým zskaný niektorým z vyvyššššie ie 
uvedených prostriedkov. uvedených prostriedkov. 



Mechanizmus OsMechanizmus Os ĽĽ

NNááborbor

TransportTransport

PrechovPrechov áávanievanie

DonDon úútenietenie

ZneuZneu žžíívanievanie

VyslobodenieVyslobodenie

ReintegrReintegr ááciacia

PrijPrij íímaniemanie



Ďakujem za pozornosť

Spracovala:  npor. JUDr. Marianna Ferancová
kancelária ministra vnútra SR


