
Sexuálna obe ť: Tínedžerka za de ň uspokojila 176 mužov! 

 

 

BUKUREŠŤ - Takýto škandál Rumunsko už dávno nezažilo. 
Na verejnosť sa dostali informácie o šokujúcom prípade 
obchodu s bielym mäsom, kedy neplnoletá dievčina musela 
za 24 hodín sexuálne uspokojiť neuveriteľných 176 mužov. 

Sexuálna obeť patrila do skupiny dievčat, ktoré vylákali podvodníci z Rumunska do 
Grécka a sľúbili im prácu čašníčky alebo opatrovateľky detí. Keď však prišli na 
miesto, "ujala" sa ich albánska mafia. 
Zločinci nútili dievčatá vyzliecť sa do spodnej bielizne a ponúkať sa mužom pri bare. 
Na jedenie dostávali iba chlieb, vodu a paradajky. Okrem toho ich pravidelne bili a 
vyhrážali sa im zmrzačením v prípade, ak nebudú plniť ich príkazy. Jedna z dievčin 
vydržala takto žiť desať mesiacov, potom sa jej podarilo utiecť. Následne všetko 
oznámila polícii. Členovia albánskeho gangu, ktorý dievčatá pásol, si prišli na viac 
ako 100 tisíc euro. 

Rumunskému úradu pre odhaľovanie zločinu (Dicota) sa už podarilo dolapiť ženu, 
ktorá dievčatá do Grécka poslala. Podľa vyšetrovateľov kupliari nútili tínedžerky za 
deň uspokojiť desiatky klientov. Takýmto spôsobom im zarobili viac ako 100 000 eur, 
informoval server tn.cz. 

 

Mladé Zemplín čanky čakalo v Anglicku peklo:  
Väznili ich a nútili k sexu! 

 
VEĽKÉ KAPUŠANY - Tri 18- až 20-ročné dievčatá z Veľkých 
Kapušian sa nechali prehovoriť ženou (37) z Prešova na 
prácu v Anglicku. Tešili sa, ako si dobre zarobia. Ani v 
najhoršom sne ich však nenapadlo, že skončia ako 
zastrašované a bité prostitútky!  

"Dňa 31. decembra 2011 ich Prešov čanka podvodným konaním pod zámienkou 
zamestnania letecky dopravila do mesta Manchester v  Anglicku,"  uviedol 
košický krajský hovorca Alexander Szabó. 
Žena im potom zobrala občianske preukazy a na tri týždne uväznila. "Potom ich 
prepravila do mesta Newcastel v Anglicku, kde im ob medzila slobodu pohybu 
na jeden týžde ň a pod hrozbou fyzického násilia ich nútila k pohla vnému 
styku,"  dodal Szabó. 
Ako dodal, k zraneniu žien nedošlo. Ženu obvinili z kupliarstva a stíhajú ju na 
slobode. Hrozí jej až 12 rokov.  



Slovenku (18) vliekli po Európe, po ceste sa musela  
predáva ť!  

 

 

BRATISLAVA - Dlhoročnú traumu spôsobila mladej Slovenke 
(18) dvojica obchodníkov s bielym mäsom. Dievčinu mali 
uniesť a cestovať s ňou cez Nemecko a Dánsko do Švédska, 
kde mali hlavné pôsobisko. Nemali zľutovanie, v každej 
krajine musela predávať svoje telo! 

Prvý z dvojice, Lučenčan Miro Horváth, ušiel pred rokom zo švédskeho väzenia. 
Komando polície známeho kriminálnika zadržalo minulý týždeň v Šuranoch. Bol 
naňho vydaný medzinárodný zatykač. Skončil v putách momentálne čaká v Nitre na 
to, či ho vydajú do Švedska. 

Podľa portálu Tv Joj mal však ďalšieho komplica. Pri únose mladej dievčiny a ďalších 
obchodoch so ženami mu údajne pomáhal Slovák spoluväzeň zo švédskej basy 
Karol Rafael.  

 

Na svete je 2,4 milióna obetí obchodovania s ľuďmi, tvrdí 
OSN 

 

 

NEW YORK - Na svete je 2,4 milióna obetí obchodovania s 
ľuďmi, pričom 80 percent z nich využívajú ako sexuálnych 
otrokov. V utorok to oznámil Jurij Fedotov, vedúci Kancelárie 

OSN pre boj proti drogám a zločinu (UNODC). 

Fedotov na celodennom zasadaní Valného zhromaždenia venovanom tejto téme 
dodal, že dve tretiny obetí tvoria ženy. Kriminálne skupiny a siete obchodovaním s 
ľuďmi každý rok zarobia 24 miliárd eur. Fedotov vyhlásil, že boj proti týmto 
kriminálnikom je "úloha obrovských rozmerov" . 
 
Michelle Bacheletová, ktorá vedie novú agentúru OSN na podporu práv žien a 
rodovej rovnosti, povedala, že obchodovanie s ľuďmi je jedným z najrýchlejšie 
rastúcich a najlukratívnejších zločinov. 

 

 


