
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

PROGRAM PODPORY  
A OCHRANY OBETÍ

OBCHODOVANIA S ĽUĎMI



Čo je obchod s ľuďmi ???

Obchodovanie s ľuďmi je získavanie, 
preprava, ukrývanie alebo prijímanie ľudí

za účelom ich zneužívania. Toto 
obchodovanie  zahŕňa používanie 

nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby 
alebo použitie sily alebo iných foriem 

donucovania,  podvod, klamanie, 
zneužívanie moci alebo stavu núdze. 
Zneužívanie  zahŕňa nútenie ľudí do  

prostitúcie alebo inej formy sexuálneho  
zneužívania, nútenej práce alebo služieb  

otroctva alebo stavu podobného otroctvu,  
nevoľníctva alebo odobratia orgánov. 

V prípade detí zneužívanie môže zahŕňať
tiež nezákonnú medzinárodnú adopciu, 

obchodovanie kvôli predčasnému  
manželstvu, získavanie za účelom  

detských  vojakov na žobranie alebo šport 
(ako sú detskí džokeji na ťavách alebo 

futbaloví hráči).



Obchodovanie s Obchodovanie s ľľuuďďmi: mi: 
dopytdopyt a ponukaa ponuka

�� NajvNajvääččššiu podskupinu iu podskupinu 
novodobnovodobéého otroctva tvorho otroctva tvoríí
obchodovanie s obchodovanie s ľľuuďďmi za mi za úúččelom elom 
sexusexuáálneho vykorislneho vykorisťťovania. ovania. 
Tento typ obchodu s Tento typ obchodu s ľľuuďďmi by mi by 
neexistoval bez dopytu po neexistoval bez dopytu po 
takýchto slutakýchto služžbbáách.ch.

�� ILO: Dopyt je podmienený ILO: Dopyt je podmienený 
otvorenosotvorenosťťou spoloou spoloččnosti, nosti, 
výskytom prostitvýskytom prostitúúcie a cenami cie a cenami 
sluslužžieb, ktorieb, ktoréé ssúú poskytovanposkytovanéé
obeobeťťami obchodu s ami obchodu s ľľuuďďmi.mi.

�� Ponuka vo vePonuka vo veľľkom zkom záávisvisíí od od 
postavenia mladých postavenia mladých žžien, od ien, od 
miery nezamestnanosti a od miery nezamestnanosti a od 
miery korupcie.miery korupcie.



NNúútentenáá prostitprostitúúciacia
�� PodPodľľa odhadov 80% obeta odhadov 80% obetíí

obchodu s obchodu s ľľuuďďmi tvoria mi tvoria žženy, eny, 
resp. dievresp. dievččatatáá

�� 95% z obet95% z obetíí nnúútenej prostittenej prostitúúcie cie 
ssúú žženy alebo dieveny alebo dievččatatáá

�� V EurV Euróópe existujpe existujúú 2 dominantn2 dominantnéé
modely legislatmodely legislatíívy v  oblasti vy v  oblasti 
prostitprostitúúcie:cie:
�� ššvvéédskydsky

�� holandský resp. nemeckýholandský resp. nemecký

�� Dohovor Rady EurDohovor Rady Euróópy mpy máá novnovúú
zlozložžku:ku:
�� ččlláánok 19. hovornok 19. hovoríí o trestnej o trestnej 

zodpovednosti klientazodpovednosti klienta



Nútená práca

� Iba 10 členských štátov 
ratifikovalo Dohovor 
Medzinárodnej organizácie 
práce č. 181 z roku 1997 o 
súkromných agentúrach 
zamestnania.

� Právne pomery sú často 
priaznivé pre zneužitie 
postavenia zamestnávateľa 
voči zamestnancom. 
Pracovné právo vo 
viacerých štátoch nechráni 
obete, napr. zamestnancov 
v domácnostiach.

� Viaceré krajiny 
neposudzujú nútenú prácu 
v rámci domácnosti ako 
trestný čin.



Obchodovanie s deťmi

� Cieľovou skupinou obchodníkov najčastejšie sú tí
najzraniteľnejší, predovšetkým deti a mladé ženy.

� Obchodovanie s deťmi sa vyskytuje v každom štáte Európy. 
V polovici štátov je obchod dvojsmerný. Preto musia štáty 
brať na seba viacnásobnú zodpovednosť: v prevencii, 
identifikácii obetí, poskytovaní pomoci a  ochrane.

� Každoročne sa viac než 2 milióna detí stáva obeťou 
sexuálneho vykorisťovania. Následky: dlhodobá fyzická a 
psychická trauma, ochorenia (HIV/AIDS), drogová
závislosť, nežiadané tehotenstvo, podvýživa, exklúzia,... 

� Cieľom obchodovania s deťmi nie je vždy sexuálne 
vykorisťovanie. Realita je oveľa zložitejšia. V Európe je 
cieľom obchodovania s deťmi aj nútená práca, nútené
sobáše, domáce otroctvo, žobranie, drobné trestné činy, 
ilegálna adopcia, atď.

� Právna ochrana maloletých obetí v Európe nie je 
postačujúca: v polovici štátov právo neponúka dostatočnú
ochranu pre deti – je možné ich trestne stíhať za činy 
páchané pod tlakom



Obchodovanie  s ľuďmi - štatistika

� Podľa UNODC sa približne 800 000 ľudí
ročne stane  obeťou medzinárodného 
obchodu s ľuďmi. Toto číslo nezahŕňa 
milióny ľudí, ktorí sa stali obeťou nútenej 
práce vo svojej krajine.

� Podľa údajov ILO žije vo svete 12,3 
milióna ľudí vykonáva nútenú prácu. Z 
toho 2,5 milióna je obeťou obchodovania s 
ľuďmi: 
� 1,1 mil. - obete sexuálneho 

vykorisťovania
� 0,8 mil. - obete nútenej práce
� 0,6 mil. – nešpecifikované obete

� Viac ako 40% prípadov súvisí s nútenou 
prácou.

� Podľa odhadov počet obetí v Európe 
dosahuje ročne 100-200 tisíc, z toho 40-
50% sú deti alebo maloletí.



Slovenská republika - štatistika

Obchodovanie  
sľuďmi § 179 TZ

2006 2007 2008           2009 2010

počet ev. TČ 19 13 11 9 9

poč. obj. TČ 6 4 5 3 1

% 31,6 30,8 45,5 33,3 11,11

poč. poškodených 21 15 13 11 9

z toho muži 0 0 2 2 1

a ženy 21 15 11 9 8

počet. páchateľov 20 16 12 6 5

z toho muži 16 14 9 5 3

a ženy 4 2 3 1 2



Štatistický prehľad o obetiach zaradených 
do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania 

s ľuďmi za rok 2010

Počet 
zaradených 

obetí

Účel vykorisťovania Cieľová krajina 

zaradených 
(26)

Z toho:
• Muži (15)

• Ženy (10)

• Deti (1)

• Nútená práca  (15)

• Sexuálne vykorisťovanie/ 
Nútená prostitúcia (9)

• Nútené žobranie (2)

•Anglicko (17) z toho 2 identifikované
na tranzite vo Francúzsku

• Nemecko (4)

• Holandsko (1)

• Taliansko (2)

• Česká republika (1)

• Dánsko (1



Štatistický prehľad o obetiach zaradených 
do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania 

s ľuďmi za rok 2011 (do 15.09.2011)

Počet 
zaradených 

obetí
Účel vykorisťovania Cieľová krajina 

zaradených

(19)

Z toho:

• Muži (9)

• Ženy (9)

• Deti (1) 

• Nútená práca (7)

• Sexuálne vykorisťovanie / 
Nútená prostitúcia  (7)

• Nútené žobranie (1)

• Nútený sobáš (1)

• Nútené krádeže (3)

•Anglicko (8) 

• Nemecko (8)

• Česká republika (1)

• Slovensko (1)



� prijatý uznesením vlády SR č.  96 zo 16. februára 2011
� Cieľom národného programu je zabezpečiť komplexnú a účinnú

národnú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorá podporuje 
rozvoj vzájomného porozumenia a koordinovanej činnosti všetkých 
zainteresovaných subjektov v rámci eliminácie rizík a prechádzania 
spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní
podmienok pre poskytovanie podpory pomoci obetiam 
obchodovania s ľuďmi a zabezpečenia ochrany ich ľudských práv a 
dôstojnosti.

Národný  program  boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi na roky 2011 - 2014



Subjekty programu

Národný koordinátor pre oblasť
boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Zástupcovia MV SR 
a určených orgánov

štátnej správy 
a samosprávy

Zástupcovia
mimovládnych 

a medzinárodných
organizácií



Expertná skupina pre oblasť boja 
proti obchodovaniu s ľuďmi

� útvary Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky (úrad 
kriminálnej polície P PZ, úrad boja 
proti organizovanej kriminalite P PZ, 
úrad hraničnej a cudzineckej 
polície PPZ, Migračný úrad MV SR)

� krajské riaditeľstvo PZ a okresné
riaditeľstvo PZ

� mimovládne organizácie:
• SKC DOTYK  
• IOM BRATISLAVA
• SLOVENSKÁ KATOLÍCKA 

CHARITA
• OZ NÁRUČ
• OZ STORM
• SPOLOČNOSŤ KOMUNITNÝCH 

CENTIER

� Ministerstvo zahraničných vecí
Slovenskej republiky

� Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky

� Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky

� Ministerstvo zdravotníctva 
Slovenskej republiky

� Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky

� Úrad vlády Slovenskej republiky
� Generálna prokuratúra Slovenskej 

republiky
� Združenie miest a obcí Slovenska
� Úrad splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rómske 
komunity

národný koordinátor



Úlohy národného koordinátora

štátny tajomník MV SR JUDr. Maroš Žilinka

� rozhoduje o (ne)zaradení obete do
programu

� rozhoduje o vyradení obete z
programu

� analyzuje efektivitu fungovania
programu  a navrhuje  zmeny

� zvoláva a vedie rokovania
Expertnej skupiny



Úlohy príslušníkov Policajného zboru

� identifikujú obeť a informujú ju 
o možnosti vstúpiť do  programu   

� zasielajú vstupné vyhlásenie
národnému koordinátorovi

� navrhujú národnému koordinátorovi vyradenie obete z programu
� odovzdajú identifikovanú obeť mimovládnej alebo medzinárodnej 

organizácii
� konzultujú účasť obete na úkonoch v trestnom konaní s 

vyšetrovateľom PZ  alebo povereným príslušníkom PZ
� prijímajú opatrenia znižujúce bezpečnostné riziká pre zúčastnené

osoby



Úlohy príslušníkov úradu hraničnej a 
cudzineckej polície prezídia PZ

� identifikuje obeť a informuje ju o možnosti 
vstúpiť do programu 

� odovzdá obeť MVO alebo medzinárodnej 
organizácii

� zabezpečí obeti udelenie tolerovaného pobytu

� na návrh národného koordinátora alebo OČTK zabezpečí predĺženie 
tolerovaného pobytu pre obeť z dôvodu spolupráce s OČTK

� môže udeliť obeti trvalý pobyt 

� informuje ÚKP P PZ, ak zistí skutočnosť odôvodňujúcu vyradenie obete 
z programu



Úlohy Migračného úradu MV SR

� identifikuje obeť a informuje 
ju o možnosti vstúpiť do 
programu

� odovzdá obeť MVO alebo 
medzinárodnej organizácii

� informuje ÚKP P PZ, ak zistí
skutočnosť odôvodňujúcu 
vyradenie obete z programu



Úlohy SKC DOTYK, IOM BRATISLAVA, 
SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY 

a OZ NÁRUČ
� zabezpečujú identifikáciu obete
� pri dôvodnom podozrení sú povinné oznámiť PZ skutočnosť, že 

bol spáchaný trestný čin
� poučia obeť o jej právach, ponúknu jej možnosť vstupu do 

programu a oboznámia ju s právami a povinnosťami 
vyplývajúcimi zo zaradenia do programu

� vypracúvajú návrh na zaradenie obete do programu spolu s 
individuálnym plánom pomoci

� spíšu s obeťou vstupné vyhlásenie zasielajú ho ÚKP P PZ
� pomáhajú obeti prostredníctvom MV SR s legalizáciou jej 

pobytu na území SR
� príjmu obeť do starostlivosti, poskytnú jej ubytovanie, sociálne 

služby a zabezpečujú jej nevyhnutnú starostlivosť
� v prípade, že sa obeť rozhodne spolupracovať s OČTK 

sprostredkujú jej kontakt s PZ, o čom informujú národného 
koordinátora



Úlohy SKC DOTYK, IOM BRATISLAVA, 
SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY 

a OZ NÁRUČ

� informujú národného koordinátora o všetkých závažných 
skutočnostiach týkajúcich sa obete zaradenej do programu 
najmä tých, ktoré môžu viesť k vyradeniu obete z programu 
a priebežne konzultujú ďalší postup

� v odôvodnených prípadoch navrhujú národnému 
koordinátorovi vyradenie obete z programu

� sprostredkujú obeti právneho zástupcu
� pri zabezpečovaní potrieb obete spolupracujú s inými 

mimovládnymi organizáciami doma i v zahraničí
� pripravujú dobrovoľný návrat obete do krajiny pôvodu 

alebo posledného bydliska 
� pripravujú následný reintegračný program pred návratom 

obete – cudzinca do krajiny pôvodu alebo posledného 
bydliska v spolupráci s tam pôsobiacimi mimovládnymi 
organizáciami



ÚLOHY 
SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARITY 

SLOVENSKÉHO CENTRA POMOCI
� pri terénnej sociálnej práci aktívne 

vyhľadávajú obete
� obeť, ktorú priamo identifikujú,  

informujú o možnosti vstúpiť do 
programu

� pri dôvodnom podozrení sú povinné
oznámiť PZ skutočnosť, že bol spáchaný 
trestný čin

� zabezpečia kontakt obete s SKC DOTYK alebo s IOM Bratislava alebo s OZ 
NÁRUČ alebo so SLOVENSKOU KATOLÍCKOU CHARITOU

� informujú národného koordinátora o všetkých závažných skutočnostiach 
týkajúcich sa obete zaradenej do programu, najmä tých, ktoré môžu viesť
k vyradeniu obete z programu a priebežne konzultujú ďalší postup

� v odôvodnených prípadoch navrhujú národnému koordinátorovi vyradenie 
obete z programu,

� spolupracujú s inými MVO doma i v zahraničí pri zabezpečovaní potrieb 
obete



Program podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi

� cieľ programu ⇒ poskytovať obetiam pomoc, zabezpečiť
ochranu ich základných ľudských práv, slobôd a dôstojnosti a 
motivovať obete k podávaniu svedeckých výpovedí, ktoré
uľahčia orgánom činným v trestnom konaní odhaľovanie, 
stíhanie a usvedčovanie páchateľov trestného činu 
obchodovaniu s ľuďmi

� predmet úpravy ⇒ zadefinovanie podmienok poskytovania 
podpory a pomoci obetiam a zabezpečenie  ich  ochrany



Podmienky zaradenia obete do programu

� dobrovoľné prejavenie 
záujmu o zaradenie do 
programu 

� prerušenie kontaktu s  
kriminálnym 
prostredím



Doba starostlivosti o obeť

doba poskytovania komplexnej starostlivosti obeti 
zaradenej do programu v dobe

krízovej intervencie je 90 dní

nespolupracujúca obeť spolupracujúca obeť
a) obeť cudzinec                                 - poskytovanie starostlivosti

- návrat do krajiny pôvodu                            po celú dobu trestného
b) obeť občan SR                                     konania a po odsúdení

- ďalšia starostlivosť počas doby                   páchateľa ďalších 90 dní
reintegrácie v trvaní ďalších                      na reintegráciu obete

90 dní



Program podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi

• izoláciu z kriminálneho prostredia,
• pomoc pri dobrovo ľnom návrate do SR,
• možnos ť anonymného ubytovania, ak o to obe ť požiada,
• 90 dňovú dobu krízovej starostlivosti,
• komplexnú starostlivos ť počas celej doby trvania trestného 

konania, ak sa obe ť rozhodne spolupracova ť s orgánmi 
činnými v trestnom konaní,

• finan čnú podporu,
• sociálnu pomoc,
• psychosociálne poradenstvo,
• psychoterapeutické služby,
• právne poradenstvo,
• zdravotnú starostlivos ť,
• rekvalifika čné kurzy,
• 90 dňovú dobu reintegrácie,
• možnos ť zaradenia do programu ochrany svedka pod ľa 

osobitného zákona,
• možnos ť jednorázového finan čného odškodnenia pod ľa 

osobitného zákona.
�

[



Postup zaradenia obete do programu 

� vypracovanie návrhu na zaradenie obete do programu spolu s 
individuálnym plánom pomoci mimovládnou alebo 
medzinárodnou organizáciou

� posúdenie  návrhu národným koordinátorom a vydanie 
rozhodnutia o zaradení obete do programu

� v prípade rozhodnutia obete spolupracovať s OČTK 
mimovládna alebo medzinárodná organizácia vyhotovuje  
vstupné vyhlásenie obete do programu



� na žiadosť obete
� obeť – cudzinec sa rozhodne pre návrat do 

krajiny pôvodu alebo posledného bydliska
� na základe právoplatného odsúdenia 

páchateľov, ukončeného trestného 
stíhania alebo ak nie ďalšia účasť obete na 
trestnom stíhaní potrebná

� nejde o obeť obchodovania s ľuďmi
� obeť kontaktuje osoby z kriminálneho 

prostredia alebo sa do takého prostredia 
vráti

� obeť počas spolupráce s OČTK úmyselne uvádza  nepravdivé údaje

� obeť poruší podmienky stanovené MVO, ktorá ju má v 
starostlivosti

� po uplynutí doby na reintegráciu

Vyradenie obete z programu



OTÁZKY ?



Ďakujem za pozornosť

Spracoval: plk. Ing. Jozef HLINKA


