Minimálny zoznam medzinárodných a vnútroštátnych právnych aktov v oblasti obchodovania
s ľuďmi (legislatívnych a nelegislatívnych)
1. Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, ktorý
dopĺňa Dohovor OSN o boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu (publikácia č. 34/2005 Z.
z.).
2. Opčný protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej
pornografii- oznámenie č. 424/2004 Z. z.
3. Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu - oznámením Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 621/2003 Z. z.
4. Dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ďalej aj len ,,ILO“) – základný právny rámec uvedený
potvrdením sukcesie Slovenskej republiky z 15. júna 1993 s platnosťou od 1. januára 1993 do
záväzkov z príslušných mnohostranných zmluvných dokumentov ILO
5. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (CCPPR - Publikácia vyhláškou ministra
zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach
a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
6. Rezolúcia OSN prijatá na Valnom zhromaždení 25. septembra 2015, A/RES/70/1, názvu
„Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“.
7. Rezolúcia OSN prijatá na Valnom zhromaždení OSN dňa 28. augusta 2017 A/RES/71/319 o boji
proti obchodovaniu s ľuďmi.
8. Rezolúcia OSN prijatá na Valnom zhromaždení OSN dňa 19. decembra 2017 A/RES/72/195
zintenzívnenie úsilia boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/ EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania
s ľuďmi a boji proti nemu a ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie
Rady 2002/629/SVV.
10. Odporúčanie komisie EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný boj proti
nezákonnému obsahu na internete (Ú. v. EU L63, 6.3.2018)
11. Oznámenia Komisie o uplatňovaní smernice 2004/81/ES o povoleniach na trvalý pobyt,
vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi
alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali
s príslušnými orgánmi, COM(2014) 635 final zo 17. 10.2014.
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu
vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady
2004/68/SVV ) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1) v znení korigenda (Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2012, s. 7),
13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. č. 513/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť
Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti policajnej

spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia a ktorým
sa zrušuje rozhodnutie Rady 2007/125/SVV (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014)
14. Uznesenie Európskeho parlamentu P8_TA-PROV(2016)0227 Prevencia obchodovania s ľuďmi
a boj proti nemu - z 12. mája 2016 - o vykonávaní smernice 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania z rodového hľadiska
(2015/2118(INI)),
15. Uznesenie Európskeho parlamentu P8_TA-PROV(2017)0501 zo 14. decembra 2017 o vykonávaní
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (2015/2129(INI))
16. Návrh uznesenia Európskeho parlamentu B8-0663/2017 o odbornej príprave pre pracovníkov
stravovacích a ubytovacích služieb o varovných signáloch obchodovania s ľuďmi a sexuálneho
otroctva,
17. Návrh správy Európskeho parlamentu o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú
minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (2016/2328(INI)) k 11.4.2018 prebieha rokovanie výbory LIBE a FEMM.
18. Návrh správy/uznesenia Európskeho parlamentu Na ceste k vonkajšej stratégii EÚ proti
predčasným a núteným sobášom - ďalšie kroky, (2017/2275 (INI)), (PE618.011v01-00) - postup
prebieha.
19. Návrh revízie usmernení EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa (2017) Nezabudnúť na
žiadne dieťa – dokumenty Rady č. 6846/17.
20. Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi - Publikácia oznámením Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 487/2008 Z. z.
21. Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním Publikácia oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 164/2016 Z. z.
22. Oznámenie Komisie Ochrana migrujúcich detí COM(2017) 211 final z 12.04.2017
23. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1382/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa
ustanovuje program Spravodlivosť na obdobie rokov 2014 – 2020(Ú. v. EÚ L 354, 28. 12. 2013, s. 73.)
a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra
2013,ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 –2020, (Ú. v.
EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
24. odporúčanie REC (2002) 5 Výboru ministrov členských štátov RE o ochrane žien proti násiliu,
z 30.4.2002.
25. Prechádzajúca Stratégia EÚ na roky 2012 – 2016 zameraná na odstránenie obchodovania s ľuďmi,
COM 2012(286).
26. Spoločné oznámenia Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné
veci a bezpečnostnú politiku: Akčný plán pre ľudské práva a demokraciu (2015 – 2019) „Udržiavanie

problematiky ľudských práv v centre programu EÚ“, JOIN(2015) 16 final, 28.4.2015, ktorého prílohou
je Nový akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu 2015-2019.
27. Európska sociálna charta (revidovaná) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky č. 273/2009 Z. z.
28. Závery Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských
štátoch, (Ú. v. EÚ C 378, 24. 12.2013) – požiadavka aktívnych opatrení obchodovania s ľuďmi,
manželstiev maloletých a nútených sobášov, žobrania s účasťou detí, a to najmä prostredníctvom
presadzovania právnych predpisov.
29. Závery Rady EPSCO Urýchlenie procesu integrácie Rómov, dokument č. 15406/16 z 8.12.2016.
30. Uznesenie Európskeho parlamentu P8_TA-PROV(2017)0413 z 25. októbra 2017 o aspektoch
základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu (2017/2038(INI)) – bod
42.
31. Rezolúcia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 1927(2013) z 23.4.2013- bod. 1
32. Správa Rady Európy z 2012 názvu „Ľudské práva Rómov a kočovníkov v Európe“- kapitola 8.
33. Štrasburská deklarácia o Rómoch CM (2010) 133 v konečnom znení z 20.októbra 2010, bod 29.
34. Rámcový dohovor RE na ochranu národnostných menšín Publikácia č. 160/1998 Z. z.
35. Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KEBS), z 1. augusta 1975, 14 ILM
1292 [bod VII. aktu s kapitolou VIII. charty Organizácie Spojených národov s názvom „oblastné
dohody“ a kapitolou XII. čl. 76 písm. c) posilňovanie úcty k ľudským právam.
36. Akčný plán OBSE na zlepšenie postavenia Rómov MC.DEC/3/03, pokrývajúcim rovnaké oblasti ako
stratégia EÚ.
37. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
38. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2016 Z.z.
39. Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
40. Zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41. Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
43. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

44. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
45. Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
46. Zákon č. 448/2008 Z. z. sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

