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„Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich
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Bratislava 2015

Úloha 1.1.a)1.: Aktualizovať zloženie expertnej skupiny a multidisciplinárnych
pracovných skupín.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Aktualizácia členov expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
(ďalej len „expertná skupina“) bola realizovaná priebežne na základe podnetov jej
členov, ako aj prostredníctvom novelizácie príslušného interného predpisu MV SR.
Aktuálne platným interným predpisom je rozkaz ministra vnútra SR č. 126/2012
o Expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Zároveň posledná
aktualizácia multidisciplinárnych pracovných skupín pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi bola uskutočnená rozkazom štátneho tajomníka MV SR
č.27/2012 z 21. februára 2012.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.a)2.: Na základe analýz, výskumov a vývoja situácie v oblasti
obchodovania s ľuďmi hľadať riešenia v oblasti prevencie, podpory a ochrany obetí,
legislatívy, trestného stíhania.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZVaEZ SR, MH SR, MF SR, MS SR, MZ SR, MŠVVaŠ
SR, MK SR, GP SR, ÚV SR, ZMOS, MVO
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Prostredníctvom stretnutí expertnej skupiny sa v hodnotenom období realizovalo
hľadanie riešení v oblasti prevencie, podpory a ochrany obetí, legislatívy a trestného
konania.
MPSVR SR:
 prostredníctvom Centra pre koordináciu integrácie cudzincov aktívne
spolupracuje s MVO a výskumnými inštitúciami.
 dňa 27. júna 2011 sa zúčastnilo pracovného stretnutia organizovaného
Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a Centrom pre výskum etnicity
a kultúry, ktoré sa venovalo Testovaniu indikátorov politík integrácie. Medzi
dôležité diskusné témy patrila aj otázka indikátoru obchodovania s ľuďmi,
ktorý by sa mal presadzovať na úrovni Koncepcie integrácie cudzincov
v Slovenskej republike.
 obnovilo zasadnutia medzirezortnej expertnej komisie pre oblasť pracovnej
migrácie a integrácie cudzincov. Na rokovaniach sa experti venujú aj otázke
obchodovania s ľuďmi.
 vytvorilo úplne novú pracovnú platformu pre odborníkov pracujúcich v oblasti
integrácie cudzincov na Slovensku, a to Fórum pre integráciu. Medzi
diskutované témy patrí aj otázka obchodovania s ľuďmi.
 zosúladenie právneho poriadku SR s Dohovorom Rady Európy o boji proti
obchodovaniu s ľuďmi podľa v § 23a ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z.
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o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
S platnosťou od 1. januára 2013 bolo vydané Odborné usmernenie MZ SR
o príznakoch a diagnostike zanedbávania, týrania alebo zneužívania maloletej osoby
a o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní podozrenia
na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby zverejnené vo Vestníku
MZ SR, čiastka 39-60, ročník 60.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.a)3.: Predložiť expertnej skupine a národnému koordinátorovi pre boj proti
obchodovaniu s ľuďmi návrhy riešení aktuálnych problémov na schválenie
a zabezpečenie ich realizácie.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MS SR, GP SR, ÚV SR, ZMOS,
IOM, MVO
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V rámci pracovných stretnutí expertnej skupiny boli predložené návrhy opatrení
na plnenie odporúčaní Skupiny expertov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi (skr.
GRETA), návrh opatrení k odporúčaniam Hodnotiacej správy vlády Spojených štátov
amerických o obchodovaní s ľuďmi, návrh nariadenia MV SR o zabezpečení
programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, informácie o postupe
v implementácii Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla
2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí
obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (ďalej
len „smernica 2011/36/EÚ“), ktorej gestorom bolo MS SR, ako aj správa
o vykonávaní čl. 19 smernice na základe štruktúry, ktorú odporučila Európska
komisia za účelom jednotnosti a porovnateľnosti údajov poskytnutých jednotlivými
členskými štátmi Európskej únie, výstupy z vykonaných výskumov v období rokov
2011 – 2014 či návrh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
2015 – 2018 a pod.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.b)1.: Vypracovať návrh na postup všetkých zainteresovaných subjektov
v prípadoch poskytovania pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, s osobitným
zameraním sa na špecifiká postupu v prípade obetí obchodovania s ľuďmi cudzincov,
ako aj v prípade maloletých obetí obchodovania s ľuďmi v súlade so smernicami
UNICEF na ochranu detských obetí obchodovania.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZ SR, MZVaEZ SR, MS SR, GP SR, ÚV SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 30.9.2011
Plnenie:
Na základe podkladov od spolugestorov bola k 30. septembru 2011 spracovaná
„Metodická pomôcka zameraná na postup všetkých zainteresovaných subjektov
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v prípadoch poskytovania pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, s osobitným
zameraním na špecifiká postupu v prípade obetí obchodovania s ľuďmi cudzincov,
ako aj v prípade maloletých obetí obchodovania s ľuďmi“ (ďalej len „metodická
pomôcka“), ktorá prešla aj pripomienkovým konaním a bola rovnako ako
spolugestormi, tak aj členmi expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu
s ľuďmi schválená.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.b)2.: Publikovať a distribuovať metodickú pomôcku uvedenú v bode 1.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZVaEZ SR, MS SR, MZ SR, GP SR, ÚV SR, MVO, IOM
Termín plnenia: 31.12.2011
Plnenie:
Publikácia metodickej pomôcky bola uskutočnená zverejnením na intranetovej
stránke MV SR a distribúcia prostredníctvom školiacich aktivít zainteresovaných
subjektov, predovšetkým zástupcov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, MÚ MV
SR a príslušníkov PZ.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.b)3.: Záväzne implementovať a dodržiavať postup podľa metodickej
pomôcky uvedenej v bode 1.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZVaEZ SR, MS SR, MZ SR, GP SR, ÚV SR, MVO, IOM
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V priebehu mesiaca február 2012 bola postúpená všetkým zainteresovaným
organizačným zložkám informácia o publikácii metodickej pomôcky, zverejnenej
na intranetovej stránke MV SR spolu so žiadosťou o oboznámenie všetkých
príslušníkov PZ služobne zaradených na jednotlivých útvaroch s jej obsahom
a žiadosťou o zabezpečenie dôsledného dodržiavania postupu v zmysle daného
dokumentu. Reagujúc na uvedené možno skonštatovať, že všetci príslušníci sú
dôsledne oboznámení s predmetnou príručkou a túto aj aplikujú v praxi.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.b)4.: Monitorovať dodržiavanie postupu podľa metodickej pomôcky
uvedenej v bode 1.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZVaEZ SR, MS SR, MZ SR, GP SR, ÚV SR, MVO, IOM
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Všetci zainteresovaní príslušníci PZ sú o vydaní metodickej pomôcky informovaní
a pri objasňovaní trestných činov obchodovania s ľuďmi postupujú v súlade s ňou.
Monitoring dodržiavania postupu metodickej pomôcky prebiehal priebežne.
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Úloha bola splnená
Úloha 1.1.c)1.: Uskutočňovať každoročne výber mimovládnych organizácií
poskytujúcich pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom výberového
konania.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: každoročne do 15.12.
Plnenie:
Na základe verejného obstarávania za účelom výberu poskytovateľov služieb pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, boli v období rokov 2011 – 2014 uzatvorené
zmluvy o poskytnutí služieb s víťaznými uchádzačmi jednotlivých verejných
obstaraní, a to konkrétne s IOM, Občianskym združením Náruč – pomoc deťom
v kríze, Slovenskou katolíckou charitou a Slovenským krízovým centrom DOTYK.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.c)2.: Uzatvoriť zmluvy o poskytovaní pomoci obetiam obchodovania
s ľuďmi medzi štátnym a neštátnym sektorom.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 2012, 2013, 2014
Plnenie:
Viď plnenie úlohy 1.1.c) 1.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.d)1.: Sledovať
obchodovaniu s ľuďmi.

vývoj

medzinárodných

štandardov

v boji

proti

Gestor: MV SR, MZVaEZ SR
Spolugestor: MPSVR SR, MS SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Zástupcovia MZVaEZ SR a MV SR sledujú vývoj medzinárodných štandardov v boji
proti obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom aktívnej účasti na medzinárodných
konferenciách, bilaterálnych pracovných stretnutiach, ako aj prostredníctvom
zasadnutí Národných spravodajcov pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré
sú realizované s polročnou periodicitou. Úlohy Národného spravodajcu pre oblasť
boja proti obchodovaniu s ľuďmi stanovené v čl. 19 smernice plní zariadenie MV SR Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality (ďalej
len „informačné centrum“). Príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej
migrácii ÚHCP PPZ (ďalej len „národná jednotka“) spolupracujú pri odhaľovaní
a objasňovaní trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi so zahraničnými partnerskými
útvarmi, pričom sa oboznamujú s ich metódami a postupmi v priebehu trestného
konania v rámci jednotlivých prípadov. Úloha bola priebežne plnená aj ostatnými
členmi expertnej skupiny.
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Viď plnenie úlohy 1.1.d) 2.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.d)2.: Aktívne sa zúčastňovať na konferenciách
k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi v zahraničí.

organizovaných

Gestor: MV SR
Spolugestor: podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny,
MS SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MZVaEZ SR, GP SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Zástupcovia MV SR a dotknutých zainteresovaných subjektov v oblasti boja proti
obchodovania s ľuďmi sa každoročne zúčastňujú konferencií organizovaných
k problematike obchodovania s ľuďmi a získané poznatky využívajú v praxi.
Viď plnenie úlohy 1.1. d) 1.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.d)3.: Realizovať národné a medzinárodné konferencie a workshopy.
Gestor: MV SR, MPSVR SR
Spolugestor: MZVaEZ SR, MVO, IOM
Termín plnenia: 2012, 2013, 2014
Plnenie:
V roku 2012 sa realizoval simulovaný záchyt cudzincov ako jedna z aktivít kampane
o právach cudzincov, počas ktorého sa uskutočnil workshop k technike využívanej
príslušníkmi ÚHCP PPZ(viď plnenie úlohy 2.1.c)).
V rámci projektu „Prevencia a rozšírený harmonizovaný zber dát o obchodovaní
s ľuďmi“ v dňoch 26. až 27. marca 2013 MV SR uskutočnilo v Bratislave
medzinárodnú konferenciu, ktorej cieľom bola výmena skúseností a informácií pri
harmonizovanom zbere údajov v praxi v oblasti týkajúcej sa obchodovania s ľuďmi.
Na konferencii rokovali zástupcovia SR so zástupcami Európskej komisie,
Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky, s predstaviteľmi Úradu OSN
pre drogy a kriminalitu, EUROSTAT, IOM a OBSE, ako i s hosťami z 20 krajín
Európy a Spojených štátov amerických. V roku 2013 realizovalo MV SR národné
workshopy v rámci projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej
práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“
so zameraním na prípravu výskumu v oblasti vykorisťovania príslušníkov vylúčených
rómskych komunít na Slovensku a vo Veľkej Británii a k príprave preventívneho filmu
o prípadoch obetí obchodovania s ľuďmi z rómskych komunít.
Z dôvodu pripomienky Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi dňa, ktorým
je 18. október sa každoročne uskutočnili workshopy (viď plnenie úlohy 2.1.g)).
Od januára do augusta 2013 pokračovalo MV SR v organizovaní informatívnych
workshopov v súvislosti s realizáciou kampane „Viete, čo teraz robí vaše dieťa?“
v sieti spoločnosti Tesco Stores a.s. v Banskej Bystrici, Zvolene, Žiline, Trenčíne,
Trnave, Bratislave a Nitre.
MV SR realizovalo v roku 2014 medzinárodnú konferenciu v rámci projektu
„Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych
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komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“, ktorá sa konala v Bratislave počas dní
16. - 17. októbra 2014. V rámci konferencie vystúpilo 10 odborníkov zo Slovenska,
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Lotyšska, Belgicka
a Maďarska, v rámci 4 oblastí: podpora, odhaľovanie, prevencia a partnerstvo.
Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete v Slovenskej republike, ktorým je
pracovisko IOM, zorganizoval druhý ročník vzdelávacieho seminára s názvom
„Príležitosti a výzvy pracovnej migrácie“. Uskutočnil sa v dňoch 20 – 22. augusta
2013 v Bratislave. Pozvanie prijalo 12 slovenských a zahraničných prednášajúcich a
seminára sa zúčastnilo 38 predstaviteľov štátnej a verejnej správy, neziskových
organizácií a akademickej obce.
Slovenská katolícka charita v rámci projektu s názvom „Ľudia nie sú na predaj –
GIFT box Slovakia“, ktorú realizuje aj v spolupráci s organizáciami STOP THE
TRAFFIK a UN.GIFT s podporou MV SR uskutočnila v roku 2013 národné
workshopy. Zároveň sa zapojila prezentáciou aj v projekte Červené stužky, ktorého
sa zúčastnilo celkom 311 osôb.
MPSVR SR bolo gestorom bloku týkajúceho sa prvej generácie ľudských práv
v rámci workshopu ku kapitole práva migrantov k celoštátnej stratégii ochrany
a podpory ľudských práv v SR, ktorý sa uskutočnil 26. mája 2014, v priestoroch
SUZA v Bratislave. V rámci nami gestorovaného bloku bola prezentovaná aj téma
obchodovania s ľuďmi v spolupráci so zástupkyňou MV SR z Informačného centra na
boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, závery a odporúčania
z workshopu boli premietnuté v resumé východiskového materiálu ku kapitole práv
migrantov.
Občianske združenie Liga za ľudské práva zorganizovala dňa 3. septembra 2014
v Bratislave, v priestoroch Európskeho informačného centra, poldenný okrúhly stôl
na tému: "Presadzovanie práv obetí obchodovania s ľuďmi na Slovensku s dôrazom
na právnu pomoc - prístup zohľadňujúci ľudské práva". Zároveň táto organizácia
diskutovala k problematike obchodovania s ľuďmi aj na festivale Pohoda v Trenčíne.
S podporou veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
v SR zorganizovala IOM v máji 2014 na Slovensku tréning trénerov/terénnych
sociálnych pracovníkov z prešovského a košického kraja (24 účastníkov) na tému
Prevencia a aktuálne trendy v oblasti obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.d)4.: Spolupráca so skupinou GRETA pri Rade Európy, národnými
spravodajcami pri EK a spolupráca s EUCPN.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZVaEZ SR, MS SR, GP SR, ÚV SR, MVO, IOM
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
SR patrí medzi skupinu štátov, ktorých bola implementácia Dohovoru Rady Európy
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi monitorovaná v prvom hodnotiacom kole, ktoré
trvalo v období od začiatku roku 2010 do konca roka 2013. Zástupcovia MV SR
a ostatných príslušných ministerstiev, iných verejných orgánov a mimovládnych
organizácií absolvovali stretnutia s delegáciou GRETA (viď plnenie úlohy 1.2.b)).
Zástupcovia MV SR sa aktívne zúčastňujú na stretnutiach EUCPN a aktívne aj
spolupracujú s národnými spravodajcami pri EK. Rovnako sa SR zapojila do súťaže
ECPA (Európska cena za prevenciu kriminality), ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo
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v decembri 2013. Víťazný projekt národného kola súťaže s ústrednou témou
„Prevencia domáceho násilia“ bol PANDORINA SKRINKA záujmového združenia
žien MYMAMY z Prešova.
Úloha bola splnená
Úloha 1.1.d)5.: Zapájanie sa do nadnárodných referenčných mechanizmov.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZVaEZ SR, MS SR, GP SR, ÚV SR, MVO, IOM
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
MV SR na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov s názvom „Akčné
granty“ v rámci programu „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti 2007 – 2013“,
predložilo v roku 2010 EK žiadosť o udelenie grantu na realizáciu projektu „Prevencia
a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi“, so zameraním
na vytvorenie podmienok pre zabezpečenie systematického, koordinovaného
a harmonizovaného zberu dát o obchodovaní s ľuďmi v SR a zvýšenie povedomia
širokej verejnosti a zástupcov vybraných odborných štátnych i neštátnych subjektov
o problematike obchodovania s ľuďmi, s ohľadom na nové formy obchodovania
s ľuďmi, zvlášť na nútenú prácu. Tento projekt bol pokračovaním pilotného projektu
„Obchodovanie s ľuďmi: Zber dát a riadenie harmonizovaného informačného
systému“, ktorý bol implementovaný v roku 2009 MV SR v partnerstve
s Medzinárodnou organizáciou pre rozvoj migračnej politiky, Českou republikou,
Portugalskou republikou a Poľskom. Implementácia projektu prebehla v období rokov
2011 – 2013.
Implementácia ďalšieho projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej
práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“, ktorý je
financovaný z Programu Európskej komisie „Prevencia a boj proti kriminalite“
prebiehal od januára 2013 do decembra 2014. Partnerom MV SR bola organizácia
Crossroads Youth and Comunity Association z Veľkej Británie a Človek v tísni
pobočka Slovensko.
Zároveň v roku 2013 sa MV SR zapojilo do výzvy ISEC 2013 ako partner v rámci
projektu Prevencia obchodovania s ľuďmi a nútených sobášov: multidisciplinárne
riešenie”. Žiadateľom o grant Európskej komisie v rámci tohto projektu je Ministerstvo
vnútra Lotyšskej republiky. Do projektu sú ako partneri okrem MV SR zapojené
neziskové organizácie z Lotyšska, Estónska, Litvy, Írska, Európsky inštitút pre
kontrolu a prevenciu kriminality z Fínska. Pridruženými partnermi sú aj Ministerstvo
zahraničných vecí Lotyšska, Odbor spravodlivosti a rovnosti príležitostí Ministerstva
spravodlivosti – Írsko, Ministerstvo vnútra Litvy, Ministerstvo spravodlivosti
a zahraničných vecí Estónska.
SR má zároveň svojho zástupcu v monitorovacom výbore Rady Európy
k Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi tzv. skupina expertov
GRETA, ktorý sa zúčastňuje monitorovacích návštev členských krajín predmetného
Dohovoru, medzinárodných konferencií, prednášok, workshopov, publikuje a zapája
sa do národných referenčných mechanizmov v Európe.
IOM Slovensko tvorí súčasť celosvetovej štruktúry misií IOM, ktorá má
vypracovaný komplexný funkčný referenčný mechanizmus prepojený s jednotlivými
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národnými referenčnými mechanizmami,
v závislosti od konkrétneho prípadu.
Viď plnenie úlohy 2.1.f) 2. a úlohy 1.1. d) 1
Úloha bola splnená

s ktorými

intenzívne

spolupracuje

Úloha 1.2.a)1.: Vytvoriť pracovnú skupinu na prehodnotenie možností prijatia
komplexnej právnej normy upravujúcej boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, GP SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MZVaEZ SR, ÚV
SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 30.9.2011
Plnenie:
Pracovná skupina na prehodnotenie možností prijatia komplexnej právnej normy boja
proti obchodovaniu s ľuďmi bola vytvorená zo zástupcov MV SR, MS SR, GP SR,
MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre ľudské
práva a národnostné menšiny. Na základe poskytnutých podkladov od členov bola
spracovaná „Analýza súčasného právneho stavu boja proti obchodovaniu s ľuďmi
s cieľom poskytnúť ucelené zhodnotenie úpravy problematiky obchodovania s ľuďmi
v SR“ (ďalej len „analýza“). Štruktúra predkladaného materiálu vychádza najmä
z Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorého signatárom sa
stala aj SR. Dňa 6. júla 2011 bola schválená analýza s odporúčaním vypracovania
návrhu zákona, ktorý by upravoval povinnosti nielen v koordinačnej oblasti ale aj
v oblasti identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi a v oblasti poskytovania pomoci
obetiam.
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.a)2.: Vypracovanie analýzy súčasného právneho stavu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi a možností prijatia komplexnej právnej normy v oblasti boja
proti obchodovaniu s ľuďmi
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, GP SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MZVaEZ SR, ÚV
SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 29.2.2012
Plnenie:
Analýza bola vytvorená na to zriadenou pracovnou skupinou a predložená
na schválenie Expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi dňa
6. decembra 2011. Expertná skupina ju svojim uznesením bez pripomienok schválila.
Odporúčaním v analýze bolo zriadenie pracovnej skupiny na vytvorenie
legislatívneho zámeru a paragrafového znenia zákona so zahrnutím oblastí
definovaných v analýze. (Viď plnenie úlohy 1.2.a)1.)
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.a)3.: Na základe odporúčaní pracovnej skupiny uvedenej v bode 1
v prípade potreby vypracovať legislatívny návrh a predložiť ho na rokovanie vlády
SR.
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Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, GP SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MZ SR, MZVaEZ SR, ÚV
SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 30.9.2012
Plnenie:
Na základe rokovaní medzi MV SR a MS SR došlo k zapracovaniu dôležitých tém,
ktoré boli predmetom úlohy 1.2.a)3. do návrhu novely Trestného zákona, ktorá bola
schválená Národnou radou SR dňa 25. júna 2013 s účinnosťou od 1. augusta 2013.
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.b): Pokračovať v implementácii ustanovení Dohovoru Rady Európy o boji
proti obchodovaniu s ľuďmi.
Gestor: MV SR, MS SR
Spolugestor: GP SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Slovenská republika na základe odporúčaní Výboru zmluvných strán zriadeným
Dohovorom Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi k implementácii
Dohovoru v SR zo dňa 26. septembra 2011 prijala opatrenia za účelom správneho
a úplného naplnenia stanovených odporúčaní. Stanovisko za SR bolo poskytnuté
Výboru ministrov pri Rade Európy a skupine GRETA 26. septembra 2013
po odsúhlasení vládou SR. Počas dní 25. – 28. november 2014 SR absolvovala
návštevu skupiny GRETA v rámci druhého monitorovacieho kola.
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.c): Prispôsobovanie existujúcich právnych predpisov meniacim sa
podmienkam v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike
a taktiež medzinárodnej právnej úprave.
Gestor: MV SR, MS SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Národná rada SR schválila dňa 25. júna 2013 návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. augusta 2013.
Návrhom zákona sa vykonala transpozícia smernice 2011/36/EÚ do právneho
poriadku SR. Návrh súčasne zabezpečuje právny súlad s požiadavkami
vyplývajúcimi z Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (Varšava,
16. 5. 2005 – oznam č. 487/2008 Z. z.). Európska únia prijala právny predpis, ktorého
cieľom je bojovať proti trestnej činnosti sexuálnej povahy páchanej na deťoch.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu
zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii sa venuje
ukladaniu trestov, prevencii a pomoci obetiam. Uvedená smernica bola
transponovaná v roku 2013 do zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
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zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (predovšetkým §79 ods. 4 pís. a), b)). (Viď plnenie úloh 2.3.a) a 2.3.b))
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.d): Novelizovať príslušný interný právny predpis upravujúci Program
podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj predpisy s ním súvisiace.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V roku 2013 bolo spracované nové znenie nariadenia upravujúceho Program
podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré bolo vydané vo vestníku MV
SR s účinnosťou od 1. januára 2014.
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.e)1.: Určenie súladu predmetných trestných činov so záväzkami SR
vyplývajúcimi z aplikovateľných medzinárodných zmlúv a príslušnej legislatívy EÚ
a Rady Európy.
Gestor: MS SR
Spolugestor: GP SR, MV SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Viď plnenie úloh 1.2.b) a 1.2.c).
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.e)2.: Určenie vzájomnej kompatibility skutkových podstát predmetných
trestných činov.
Gestor: MS SR
Spolugestor: GP SR, MV SR
Termín plnenia: 31.12.2011
Plnenie:
Implementáciou smernice 2011/36/EÚ, ktorá bola uskutočnená aj zákonom
č. 204/2013 Z . z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola
zabezpečená vzájomná kompatibilita skutkových podstát trestného činu
obchodovania s ľuďmi (§ 179 Trestného zákona) a kupliarstva (§ 367 Trestného
zákona).
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.e)3.: V závislosti od výsledku skúmania podanie návrhu na vhodné
legislatívne opatrenia za účelom odstránenia identifikovaných nedostatkov.
Gestor: MS SR
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Spolugestor: GP SR, MV SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Viď plnenie úlohy 1.2.e)2.
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.f): V závislosti od výsledku skúmania podanie návrhu na vhodné
legislatívne opatrenia legislatívneho a nelegislatívneho návrhu za účelom
odstránenia identifikovaných nedostatkov.
Gestor: MS SR
Spolugestor: GP SR, MV SR, MZ SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 31.12.2011
Plnenie:
Na základe získaných poznatkov sa v roku 2013 spracovalo nové znenie nariadenia
upravujúceho Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré bolo
vydané vo vestníku MV SR s účinnosťou od 1. januára 2014 a zároveň zákonom
č. 204/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, boli
odstránené identifikované nedostatky a potreby praxe.
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.g): Úprava právnych predpisov vzhľadom na meniace sa podmienky
v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike, ako i vzhľadom
na medzinárodnú právnu úpravu.
Gestor: MS SR, MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 31.12.2012
Plnenie:
Viď plnenie úlohy 1.2.c).
Úloha bola splnená
Úloha 1.2.h)1.: Uskutočniť výskum zameraný na analýzu situácie v oblasti prostitúcie
v SR, vrátane dopytovej stránky.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ÚV SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 30.4.2012
Plnenie:
Výskum zameraný na analýzu situácie v oblasti prostitúcie v Slovenskej republike,
vrátane dopytovej stránky spravovaný MV SR bol predmetom rokovania expertnej
skupiny a je k dispozícii na internetovej stránke MV SR www.minv.sk v sekcii
Obchodovanie s ľuďmi.
Úloha bola splnená
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Úloha 1.2.h)2.: Vypracovať koncepčný materiál týkajúci sa prostitúcie v SR
s návrhmi riešení, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, GP SR, ÚV SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 31.10.2012
Plnenie:
Analýza situácie v oblasti prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych
službách spracovaná MV SR s návrhmi riešení bola predložená na rokovanie
expertnej skupiny a poskytnutá MS SR na jej ďalšie využitie. Koncepčný materiál na
rokovanie vlády SR nebolo potrebné predložiť.
Úloha bola čiastočne splnená
Úloha 1.3.a)1.: Vybrať výskumné inštitúty na uskutočnenie jednotlivých výskumných
úloh.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 31.12.2011
Plnenie:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave spolupracovala so zariadením MV SR –
informačným centrom pri realizácii výskumov zameraných na chýbajúce údaje
týkajúce sa foriem obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 1.3.a)2.: Uzatvoriť zmluvy o zadaní výskumných úloh a o ich financovaní
s jednotlivými výskumnými inštitútmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 31.12.2011
Plnenie:
V rámci spolupráce Akadémie Policajného zboru v Bratislave a MV SR boli
v hodnotiacom období vytvorené podmienky na realizáciu výskumov týkajúcich sa
obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce, núteného žobrania, dopytovej
stránky obchodovania s ľuďmi, o informovanosti verejnosti a na analýzu situácie
v oblasti prostitúcie v SR, vrátane dopytovej stránky. Vzhľadom na vyššie uvedené
nebolo potrebné uzatvárať zmluvy s inými inštitútmi. Plnenie úlohy bolo zabezpečené
v réžii gestora úlohy.
Úloha bola splnená
Úloha 1.3.a)3.: Vypracovať a publikovať správy z vykonaných výskumov vybranými
výskumnými inštitútmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----13

Termín plnenia: 30.6.2013
Plnenie:
Zariadenie MV SR – informačné centrum v spolupráci s Akadémiou Policajného
zboru v Bratislave spracovali správy, ktoré obsahujú prehľad o problematike žobrania
a núteného žobrania, ako jednej z foriem obchodovania s ľuďmi, ktorý je k dispozícii
v dokumentoch na stiahnutie na web stránke MV SR (www.minv.sk) v sekcii
Obchodovanie s ľuďmi. (Viď plnenie úlohy 1.2.h)1.)
Úloha bola splnená
Úloha 1.3.b)1.: Vytvorenie pracovnej skupiny s cieľom preskúmania možností
prepojenia evidenčno-štatistických systémov polície, prokuratúry a justície.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, GP SR
Termín plnenia: 30.6.2011
Plnenie:
Pracovná skupina bola zriadená s cieľom preskúmania možností prepojenia
evidenčno-štatistických systémov polície, prokuratúry a justície a vytvorená
na základe nominácií vhodných expertov z PPZ, GP SR, MS SR a sekcie informatiky,
telekomunikácií a bezpečnosti MV SR.
Úloha bola splnená
Úloha 1.3.b)2.: Vypracovanie analýzy aktuálneho stavu a podmienok prepojenia
štatistických systémov dotknutých subjektov s návrhmi riešení, vrátane finančného
zabezpečenia.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, GP SR
Termín plnenia: 30.11.2011
Plnenie:
V súčasnosti sú polícia a orgány prokuratúry prepojené prostredníctvom
komunikačného rozhrania LEA. V rámci pilotnej prevádzky sú zasielané na príslušné
orgány prokuratúry vybrané typy dokumentov: ,,Návrh na podanie obžaloby“,
„Uznesenie o vznesení obvinenia“ a „Uznesenie o začatí trestného stíhania“.
V polovici roka 2011 boli začaté prípravné práce na budovaní informačného systému
Elektronický vyšetrovací spis. Prebehli pracovné stretnutia za účasti zástupcov MV
SR, GP SR a MS SR, na ktorých boli špecifikované požiadavky na informačný
systém. Na základe týchto podkladov bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti
projektu Elektronický vyšetrovací spis a zaslaná MF SR so žiadosťou o schválenie
nenávratného finančného príspevku a financovanie projektu z prostriedkov
zahraničných fondov. Na žiadosť MF SR bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti
rozdelená na dve časti a to:
1. systém, technika a služby realizované na MV SR
2. časť realizovaná na GP SR a MS SR
Časť za MV SR bola zaradená do Zoznamu národných projektov Operačného
programu Informatizácia spoločnosti na roky 2007 – 2013 v časti „Prioritná os 1:
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Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb“ pod názvom
„10. Elektronické služby vyšetrovacieho spisu v rezorte MV SR“ a schválená dňa
7.2.2012, ako aj v dňoch 20.7.2012, 26.9.2012 a 9.1.2013. MV SR pripravilo
a postúpilo podklady k vyhláseniu Výzvy MF SR. Výzva však nebola MF SR
vyhlásená.
Úloha bola splnená
Úloha 1.3.b)3.: Zjednotenie štatistických systémov polície, prokuratúry a justície.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, GP SR
Termín plnenia: 30.11.2012
Plnenie:
Viď plnenie úlohy 1.3.b)2.
Úloha bola čiastočne splnená
Úloha 1.4.a)1.: V rámci príslušnej rozpočtovej kapitoly ústredných orgánov štátnej
správy vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie úloh vyplývajúcich
z národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: každoročne
Plnenie:
V rámci rozpočtovej kapitoly MV SR vyčlenilo finančné prostriedky na zabezpečenie
plnenia úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi
na roky 2011 až 2014 celkom vo výške 1 029 417 Eur. Peňažné prostriedky boli
určené na realizáciu projektov, medzinárodnej a mimovládnym organizáciám
participujúcim na realizácii Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,
na účasť na konferenciách k problematike obchodovania s ľuďmi, na realizáciu
propagácie Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi, vydávanie
propagačných materiálov, letákov, školiace aktivity, spolufinancovanie projektov
podporených EK, či plnenie iných úloh v súlade s úlohami stanovenými v Národnom
akčnom pláne boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.a)2.: Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly poskytovať finančné prostriedky
zo štátneho rozpočtu MVO podieľajúcim sa na Programe podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: každoročne
Plnenie:
MV SR na základe výsledkov verejného obstarávania uzatvorilo zmluvy o poskytnutí
služieb za účelom poskytnutia pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi.
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Za roky 2011 až 2014 boli vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 750 470
Eur pre naplnenie vyššie uvedeného cieľa.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.a)3.: Prostredníctvom dotačného programu Kultúra znevýhodnených
skupín obyvateľstva vytvárať podmienky na podporu kultúrnych aktivít smerujúcich
k posilneniu ochranných mechanizmov spoločnosti voči všetkým prejavom násilia
a diskriminácie a tiež k podpore tolerantného a solidárneho prostredia voči obetiam
násilia.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 2012, 2013, 2014
Plnenie:
V rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
na základe spolupráce dotknutých rezortov boli vytvorené podmienky na podporu
kultúrnych aktivít smerujúcich k posilneniu ochranných mechanizmov spoločnosti
voči všetkým prejavom násilia a diskriminácie a tiež k podpore tolerantného
a solidárneho prostredia voči obetiam násilia. Problematika obchodovania s ľuďmi
bola do dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
zaradená.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.b): Nastaviť pružnejší systém prerozdeľovania finančných prostriedkov,
a to formou verejného obstarávania na dodávateľa konkrétnych služieb.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 31.9.2011
Plnenie:
Za účelom nastavenia pružnejšieho systému prerozdeľovania finančných
prostriedkov a nepretržitého fungovania Programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi boli realizované verejné obstarávania konkrétnych
poskytovateľov služieb, s ktorými následné MV SR uzatvorilo zmluvy o poskytnutí
služieb v zmysle príslušných právnych predpisov.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.c): Zapájať sa do výziev na predkladanie žiadostí o udelenie grantov
na realizáciu projektov v oblasti obchodovania s ľuďmi
Gestor: MV SR, MZVaEZ SR, MZ SR, ÚV SR, ZMOS, MVO, IOM
Spolugestor: MŠVVaŠ SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V roku 2013 sa MV SR zapojilo do výzvy ISEC 2013 ako partner v rámci projektu
„Prevencia obchodovania s ľuďmi a nútených sobášov: multidisciplinárne riešenie”.
Žiadateľom o grant Európskej komisie v rámci tohto projektu je Ministerstvo vnútra
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Lotyšskej republiky. Do projektu sú ako partneri okrem MV SR zapojené neziskové
organizácie z Lotyšska, Estónska, Litvy, Írska, Európsky inštitút pre kontrolu
a prevenciu kriminality z Fínska. Pridruženými partnermi sú aj Ministerstvo
zahraničných vecí Lotyšska, Odbor spravodlivosti a rovnosti príležitostí Ministerstva
spravodlivosti – Írsko, Ministerstvo vnútra Litvy, Ministerstvo spravodlivosti
a zahraničných vecí Estónska.
Viď plnenie úlohy 1.1.d)5.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.d)1.: Vypracovať súhrnný prehľad o jednotlivých grantových schémach
ústredných orgánov štátnej správy týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MŠVVaŠ SR, ÚV SR, MK SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Vláda SR svojím uznesením č. 689 z 2. novembra 2011 súhlasila s návrhom
na vytvorenie registra projektov financovaných z prostriedkov návratnej a nenávratnej
finančnej pomoci z verejných prostriedkov za účelom zabezpečenia prehľadu
a vzájomnej informovanosti o projektoch a grantových schémach. Register bol
uvedený do prevádzky ku dňu 31. október 2012. Je prístupný na webovej lokalite ÚV
SR, konkrétne na internetovej stránke www.crp.gov.sk. K užívaniu registra boli
zaškolení určení pracovníci a zároveň bolo vydané Metodické usmernenie vedúceho
ÚV SR zo dňa 25. októbra 2012 (s. p. zn.: 9854/2012/KVÚV) k aplikácii uznesenia
vlády SR č. 689/2011 k návrhu uvedeného registra a k spôsobu jeho prevádzky.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.d)2.: Zabezpečiť vzájomnú informovanosť ústredných orgánov štátnej
správy o udelených grantoch na projekty v oblasti prevencie a boja proti
obchodovaniu s ľuďmi.
Gestor: MV SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, ÚV SR, MK SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Zabezpečenie informovanosti ústredných orgánov štátnej správy je na základe
súhrnného prehľadu.
Informácie o aktivitách MPSVR SR v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí sa
pravidelne zverejňujú a aktualizujú na webovej stránke: www.gender.gov.sk. Na
webovej stránke http://www.gender.gov.sk/?p=2308 sú dostupné aj viaceré správy k
problematike násilia na ženách v SR, ktoré spracoval Inštitút pre výskum práce a
rodiny. Zadávateľom výskumných úloh bol odbor rodovej rovnosti a rovnosti
príležitostí MPSVR SR. (Viď plnenie úlohy 1.4.d)1.)
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.e)1.: Realizácia Národného projektu „ Podpora zvyšovania profesionality
výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu služieb sociálnej inklúzie pre
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štátnu správu a samosprávu“, opatrenie 3.2 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(ESF)
Gestor: MPSVR SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 2010 - 2011
Plnenie:
Národný projekt „Návrh inštitucionálneho riešenia systému prehlbovania kvalifikácie
na úseku sociálnych vecí“ bol realizovaný v dvoch fázach. Žiadateľom a realizátorom
národného projektu bolo Centrum vzdelávania MPSVR SR. Národný projekt bol
rozdelený na dva národné projekty. Prvý národný projekt bol zameraný na tvorbu
a pilotné overenie študijných programov, realizáciu štúdie realizovateľnosti a druhý
národný projekt bol zameraný už na implementáciu systému prehlbovania
kvalifikácie. Termín plnenia začal v roku 2012 a potrvá do roku 2015.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.e)2.: Realizácia Národného projektu „Podpora zvyšovania profesionality
výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu služieb sociálnej inklúzie pre
štátnu správu a samosprávu“, opatrenie 2.1 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(ESF)
Gestor: MPSVR SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 2010 - 2011
Plnenie:
Viď plnenie úlohy 1.4. e) 1
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.e)3.: Realizácia Národného projektu „Podpora prevencie a eliminácie
násilia v oblasti koordinácie a výkonu služieb krízových intervenčných centier okrem
BA, opatrenie 2.1 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ESF)
Gestor: MPSVR SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 2011 - 2012
Plnenie:
Národný projekt pripravilo Centrum vzdelávania MPSVR SR. Po poslednej úprave
harmonogramu plánovaných výziev zo dňa 14. 9. 2012 bol do zoznamu zaradený
v rámci opatrenia 2.1 projekt Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Podpora
prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách v sume 8 912 Eur a projekt
Podpora prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách I v celkovej sume 453
981 Eur.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.e)4.: Vyhlásenie výzvy na dopytovo-orientované projekty v OP
Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ESF) pre opatrenie 2.1 Podpora zvyšovania
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dostupnosti a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených
a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti.
Gestor: MPSVR SR, Fond sociálneho rozvoja ako SORO
Spolugestor: -----Termín plnenia: 2011 - 2012
Plnenie:
Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu OP ZaSI – FSR - 2011/2.1/01 z opatrenia 2.1
zameranú na mladých dospelých. Projekty, ktoré boli v rámci výzvy podporené,
získali príspevok aj k boju proti obchodovaniu s ľuďmi, hlavne vo vzťahu k mladým
dospelým opúšťajúcim detské domovy.
Úloha bola splnená
Úloha 1.4.e)5.: Vyhlásenie výzvy na Lokálne stratégie komplexného prístupu v rámci
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ESF) pre opatrenie 2.1 „Podpora sociálnej
inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom
rozvoja
služieb
starostlivosti
s osobitným
zreteľom
na marginalizované rómske komunity.
Gestor: MPSVR SR, Fond sociálneho rozvoja ako SORO
Spolugestor: -----Termín plnenia: 2010, 2011, 2012
Plnenie:
Výzva OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/03 bola zrušená po konzultácii s Úradom
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a relevantné aktivity boli obsiahnuté
v dvoch národných projektoch: Terénna sociálna práca v obciach a Štandardizácia
služieb a rozširovanie siete komunitných centier najmä pre marginalizované rómske
komunity. Implementácia národného projektu Terénna sociálna práca v obciach,
ktorého prijímateľom bol Fond sociálneho rozvoja, prispela k napĺňaniu opatrenia
1.2.1.1. priority Zamestnanosť Revidovaného národného akčného plánu Dekády
začleňovania rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 - 2015 s názvom
„Realizácia výzvy zameranej na podporu TSP v obciach s prítomnosťou MRK“
a opatrenia 1.2.1.2. „Zabezpečiť efektívnu koordináciu terénnej sociálnej práce“.
Hlavným cieľom národného projektu bola podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom
zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti pre osoby ohrozené
sociálnym vylúčením alebo osoby sociálne vylúčené so zameraním na zvyšovanie
ich zamestnateľnosti a predchádzanie vzniku sociálno-patologických javov.
Realizácia projektu: 12/2011 - 12/2015.
Úloha bola splnená
Úloha 1.5.a): Uskutočňovať priebežné vyhodnocovanie jednotlivých úloh Národného
akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi príslušnými gestormi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZVaEZ SR, MS SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MK SR, GP
SR, ÚV SR, IOM, ZMOS, MVO
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Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Vyhodnocovanie plnenia jednotlivých úloh Národného akčného plánu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 až 2014 priebežne prebiehalo jednotlivými
zodpovednými subjektmi.
Úloha bola splnená
Úloha 1.5.b): Uskutočňovať každoročné vyhodnocovanie jednotlivých úloh
Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi príslušným gestorom.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZVaEZ SR, MS SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MK SR, GP
SR, ÚV SR, ZMOS, IOM, MVO
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Vyhodnotenie plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z Národného programu boja
proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 až 2014 bolo realizované každoročne
a tvorilo súčasť rokovania expertnej skupiny. Komplexné vyhodnotenie plnenia
Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014
za jednotlivé roky sú k dispozícii v dokumentoch na stiahnutie na web stránke MV SR
www.minv.sk v sekcii Obchodovanie s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 1.5.c)1.: Poveriť vybranú osobu vykonávaním dohľadu nad realizáciou
Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR
Termín plnenia: 30.6.2011
Plnenie:
Na základe poverenia štátneho tajomníka MV SR a súčasne národného koordinátora
pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi bol za osobu vykonávajúcu dohľad nad
realizáciou Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi menovaný
podpredseda expertnej skupiny.
Úloha bola splnená
Úloha 1.5.c)2.: Raz ročne predkladať správy o stave plnenia Programu podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi národnému koordinátorovi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, IOM
Termín plnenia: každoročne
Plnenie:
Na základe podkladov od spolupracujúcich subjektov zúčastňujúcich sa na realizácii
Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi bol národnému
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koordinátorovi pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi každoročne predložený
súhrnný prehľad o stave plnenia Programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi so stavom k 31. decembru. Prehľady za jednotlivé roky boli predložené aj
na rokovanie expertnej skupiny a sú k dispozícii na web stránke MV SR www.minv.sk
v sekcii Obchodovanie s ľuďmi v dokumentoch na stiahnutie.
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.a): Vytvoriť harmonogram realizácie propagačných kampaní, vrátane
vydávania propagačných materiálov.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, ÚV SR, IOM
Termín plnenia: 30.8.2011
Plnenie:
Harmonogram realizácie propagačných kampaní, vrátane vydávania propagačných
materiálov bol predmetom rokovania multidisciplinárnej pracovnej skupiny zameranej
na prevenciu obchodovania s ľuďmi v roku 2011.
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.b)1.: Uskutočniť kampaň s celonárodnou pôsobnosťou zameranú
na širokú verejnosť (televízny šot, internet, printové médiá, bilboardy, rozhovory
v rozhlase).
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, IOM, MVO
Termín plnenia: každoročne
Plnenie:
V hodnotiacom období MV SR realizovalo nasledovné kampane zamerané
na propagáciu Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818
a nútenú prácu a jednu z foriem obchodovania s ľuďmi:
 „Bez informácií sa stávaš otrokom“,
 „Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky“.
V oboch kampaniach bol vytvorený vizuál a natočený rozhlasový a televízny spot,
ktorý bol následne vysielaný v celoštátnych a regionálnych televíziách, ako aj
rozhlasových staniciach.
V rokoch 2012 až 2013 bola v rámci celého územia SR v nákupných centrách
inštalovaná výstava žiakov Stredných škôl úžitkového výtvarníctva tematicky
motivovaná rizikovými javmi obchodovania s ľuďmi. Inštalácia jednotlivých výstav
bola sprevádzaná workshopmi k problematike. Vizuál kampane „Viete, čo teraz robí
vaše dieťa?“ bol umiestnený na 22 bilboardoch v rámci celej SR.
Zároveň sa uskutočnila kampaň o právach cudzincov (vyvrcholenie v mesiaci
september 2012) a propagácia Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi
(každoročne).
V rámci projektu MV SR a partnerov „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii
nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“
v spolupráci s Rómskym mediálnym centrom MECEM bol pripravený film, ktorého
vysielanie prebehlo 27. júna 2013 na Dvojke.
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Slovenská katolícka charita v spolupráci s MV SR zahájila v roku 2013 kampaň
s názvom „Ľudia nie sú na predaj – GIFT box Slovakia“, ktorú realizuje aj
v spolupráci s organizáciami STOP THE TRAFFIK a UN.GIFT. Bližšie informácie
o kampani sú k dispozícii na web stránke http://www.obchodsludmi.sk/giftbox/.
MV SR rovnako finančné podporilo aj kampaň Dve malé dievčatká, ktorú realizuje
Slovenská katolícka charita v spolupráci s ambasádou Veľkej Británie. Hlavným
prvkom kampane je trojminútový animovaný film, ktorý sa zameriava
na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Kampaň je
zacielená hlavne na mladé ženy, ktoré varuje pred rizikami cestovania do zahraničia.
Film dopĺňa vzdelávacia príručka, ktorá má slúžiť učiteľom a sociálnym pracovníkom
ako praktická pomôcka, hlbšie oboznámiť s problematikou. Zvolená forma
vzdelávania názorne a zaujímavo približuje problematiku obchodovania s ľuďmi,
zároveň poskytuje priestor na diskusiu. Súčasťou kampane sú školenia
pre pedagógov a sociálnych pracovníkov, interaktívne workshopy pre žiakov
a študentov a filmové večery spojené s diskusiou.
Zástupcovia IOM sa zúčastnili festivalu Bažant Pohoda (r. 2013), kde poskytovali
okrem iného preventívne i všeobecné informácie o obchodovaní s ľuďmi. Verejnosti
boli k dispozícii letáky a iné propagačné materiály. Preventívny film 0800 800 818 bol
premietaný aj v rámci festivalu Jeden svet v mestách: Žilina (01/2013), Malacky
(02/2013), Poprad (03/2013).
IOM realizovala kampaň „Nestaň sa otrokom“ s podporou Medzinárodného
vyšehradského fondu a v spolupráci s organizáciami La Strada v Českej Republike
a v Poľsku od októbra 2014. Cieľom kampane bolo zviditeľnenie telefonických liniek
na prevenciu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi v týchto krajinách. Informácie
o pomoci boli na miestach, ktoré ľudia najčastejšie využívajú pri ceste do zahraničia.
Na Slovensku sa kampaň zameriavala na mestá v Košickom kraji. V rámci kampane
vznikol nový vizuál propagujúci Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800800818.
Ústredie PSVaR SR v spolupráci s MPSVR SR
na všetky úrady PSVaR
distribuovalo a následne na fluidboxoch boli premietané DVD duplikáty k filmu „Mne
sa to nemôže stať", poskytnuté boli i ďalšie informačné a propagačné materiály
a to v rámci propagačnej kampane „Informovanosť verejnosti o existencii problému
obchodovania s ľuďmi a o rizikách predurčujúcich potenciálnu obeť obchodovania
s ľuďmi”
Všetky kompetentné subjekty počas hodnotiaceho obdobia prezentovali problematiku
aj prostredníctvom poskytnutých rozhovorov pre printové, rozhlasové a televízne
médiá v rámci ktorých boli poskytnuté aj návrhy preventívnych odporúčaní pre širokú
verejnosť. (Viď plnenie úloh 2.1.g) a 1.1.d)3.)
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.b)2.: Vydávať propagačné materiály (zborníky, metodické pomôcky,
brožúry, letáky).
Gestor: MV SR, MPSVR SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, IOM, MVO
Spolugestor: ------Termín plnenia: každoročne
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Plnenie:

P.
č.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Prehľad propagačných materiálov
vydaných k problematike obchodovania s ľuďmi
Ministerstvom vnútra SR za roky 2011 - 2014
Názov propagačného materiálu
Počet kusov
Brožúra Bez informácií sa stávaš otrokom - dotlač
Komiks Nikto nie je na predaj
Leták A5 o odškodňovaní osôb v troch jazykových
mutáciách (slovenský jazyk, anglický jazyk a rómsky
jazyk)
Sebaidentifikačný leták pre potenciálne obete
obchodovania s ľuďmi
Silikónové náramky s potlačou „NESTAŇ SA
OTROKOM“
Šnúrka na krk s potlačou „POVEDZ STOP
OBCHODU
S ĽUĎMI“ a Národnou linkou
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818
Reflexný prívesok
s potlačou
„POVEDZ STOP
OBCHODU S ĽUĎMI“
Brožúrka Viete, čo teraz robí vaše dieťa?
Kľúčenka s LED svetlom a píšťalkou
Výukový
manuál
zameraný
na
identifikáciu
obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce, ako
aj iných foriem obchodovania
DVD s filmom Novodobí otroci
Samolepiace čistidlo na displej mobilu z mikrovlákna
DVD duplikáty s filmom 0800 800 818
Leták A5 o postupe v prípade identifikácie OSĽ
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na
roky 2011 – 2014 – anglický verzia
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na
roky 2011 – 2014 - slovenská verzia
Publikácia „Aspekty nútenej práce v Slovenskej
republike“
Metodická pomôcka zameraná na postup všetkých
zainteresovaných subjektov v prípadoch poskytovania
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi s osobitným
zameraním na špecifiká postupu v prípade obetí
obchodovania s ľuďmi cudzincov ako aj v prípade
maloletých obetí obchodovania s ľuďmi
Plagáty formát A3 s vizuálmi kampane o právach
cudzincov
Plagáty formát A5 s vizuálmi kampane o právach
cudzincov
DVD duplikáty mediálneho spotu „Ako išlo vajce na
vandrovku“
DVD
duplikáty
programu
VITA
k vedeniu

25000
8000
4000

10000
10000
10000

1000
20000
10000
500

2000
10000
2000
5000
200
500
1300
1000

100
500
250
200
23

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

informatívneho rozhovoru s cudzincami
DVD duplikáty mediálneho spotu „Bez informácií sa
stávaš otrokom“
Plagáty formátu A 2 s vizuálom kampane „Bez
informácií sa stávaš otrokom“
Plagáty formátu A 3 s vizuálom kampane „Bez
informácií sa stávaš otrokom“
Plagáty formátu A 4 s vizuálom kampane „Bez
informácií sa stávaš otrokom“
Obal na propagačné a informačné materiály na
reprezentačné účely
Záverečná správa z vedecko-výskumných úloh
Zámok na batožinu s jednofarebnou potlačou
Taška z netkanej textílie s plnofarebnou potlačou
Zápisník s jednofarebnou potlačou
Pero s modrou tuhou a jednofarebnou potlačou
Ceruzka z modrou gumou a jednofarebnou potlačou

150
500
1000
5000
1000
300
100
100
100
100
100

Úloha bola splnená
Úloha 2.1.b)3.: Propagácia úspešných prípadov stíhania obchodovania s ľuďmi
v médiách.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ------Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Propagácia úspešných prípadov stíhania obchodovania s ľuďmi v médiách bola
priebežne plnená na základe podkladov od kompetentných subjektov
zainteresovaných v problematike, ako aj na základe iniciatívy a dopytov jednotlivých
zástupcov médií.
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.c): Uskutočniť mediálnu kampaň o právach cudzincov v Slovenskej
republike najmä v súvislosti s ich postavením ako obeťami obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, ÚV SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 2012, 2014
Plnenie:
Súčasťou komunikačnej kampane bol aj simulovaný záchyt cudzincov, organizovaný
dňa 7. septembra 2012 v priľahlom teréne hraničného priechodu vo Vyšnom
Nemeckom, na ktorom sa zúčastnilo viac než 20 zástupcov elektronických
a printových médií. Pre účely mediálnej kampane o právach cudzincov boli vyrobené
a rozdistribuované v rokoch 2012 a 2014 na všetky útvary ÚHCP PPZ a tiež
do detských domovov Horné Orechové a Medzilaborce, ktoré sú určené pre
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maloletých bez sprievodu, CD nosiče s programom VITA (UN.GIFT), ktoré uľahčí
prvotnú komunikáciu s cudzincami.
K napĺňaniu špecificky prispieva aj opatrenie č. 3 Akčného plánu Integračnej politiky:
„Vytvárať, realizovať a presadzovať realizáciu komunikačných stratégií, rôznych
komunikačných a informačných nástrojov a kanálov a zapojiť široké spektrum
aktérov s cieľom informovať o integrácii odborne, objektívne a zrozumiteľne.
Podporovať kultúrne aktivity zamerané na rozvoj medzikultúrneho dialógu
prostredníctvom rôznych organizácií a presadzovať myšlienky porozumenia
a vzájomného rešpektovania kultúrnej rozmanitosti s cieľom posilniť sociálnu
súdržnosť.“ V období od januára 2014 odborne spolupracovalo OdMIC na príprave
trvalo udržateľnej Komunikačnej stratégie o prínosoch a pozitívach migrácie
a integrácie cudzincov na Slovensku. Uvedená stratégia vznikla v rámci projektu
“Fórum integrácie - platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii“ a jej hlavným
dôvodom vzniku je nedostatok proaktívnej a pozitívnej komunikácie na túto tému.
Stratégia má prispieť k potláčaniu negatívnych postojov a stereotypov vo vzťahu
k cudzincom. Určená je na voľné a nekomerčné používanie jednotlivcom,
organizáciám a inštitúciám, ktorí sa majú záujem podieľať na vytváraní pozitívneho
obrazu o živote cudzincov v každodennej spoločnosti. V priebehu roka 2014 MPSVR
SR pokračovalo vo zvyšovaní informovanosti ohľadne legislatívnych zmien, ktoré
uľahčili vstup niektorých cieľových skupín cudzincov na trh práce. V roku 2013
MPSVR SR nadobudol účinnosť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
s legislatívnou zmenou spočívajúcou v zaradení cudzincov, ktorým sa poskytla
doplnková ochrana a tolerovaný pobyt do kategórie cudzincov, u ktorých sa
nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
a povolenie na zamestnanie. Do tejto kategórie cudzincov patria aj cudzinci, ktorým
bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.d)1.: Na základe potrieb v oblasti obchodovania s ľuďmi prehodnotiť
a následne predĺžiť prevádzkovú dobu Národnej linky pomoci obetiam obchodovania
s ľuďmi.
Gestor: MV SR, IOM
Spolugestor: -----Termín plnenia: 30.6.2012
Plnenie:
Na základe prehodnotenia potrieb v oblasti obchodovania bola zachovaná
prevádzková doba Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi od 09.00 h
do 17.00 h.
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.d)2.: Rozšírenie jej pôsobnosti na možnosť volaní z Európskej únie.
Gestor: MV SR, IOM
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
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Plnenie:
Pôsobnosť Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je rozšírená aj
na možnosť volaní z Európskej únie v tvare +421 800 800 818.
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.e): Uskutočniť kampane zamerané na dopytovú stránku obchodovania
s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, ÚV SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 2012, 2013, 2014
Plnenie:
V rámci projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce
príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“ bola v roku 2013
pripravená publikácia pre zamestnávateľov s cieľom zvýšenia povedomia tejto
špecifickej skupiny príjemcov o nútenej práci a dôsledkoch využívania služieb obetí
obchodovania s ľuďmi za účelom zasiahnutia aj dopytovej stránky obchodovania
s ľuďmi.
Zároveň podujatie - Filmový festival obsahujúce aj rovinu pôsobenia na dopytovú
stránku je bližšie predstavené pri plnení úlohy 2.1.g). (Viď plnenie úloh 2.1b)1
a 2.1.c)).
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.f)1.: Vykonávanie preventívnych aktivít
spoločenstvá, ktoré sú ohrozené rizikom nútenej práce.

pre

sociálne

vylúčené

Gestor: MV SR
Spolugestor: MVO
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V hodnotiacom období boli realizované preventívne aktivity pre sociálne vylúčené
spoločenstvá v rámci celého územia SR formou prednášok a besied zamestnancami
MV SR, ako aj partnerských organizácií.
Zároveň v rámci projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce
príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“ bol pripravený
preventívny film ako nástroj na varovanie pred využívaním ľudí na nútenú prácu a iné
formy obchodovania s ľuďmi, hlavne v rómskych komunitách.
Okrem toho boli pripravené preventívne materiály v niekoľkých jazykových mutáciách
(slovenčina, angličtina, rómština) zamerané na zvýšenie povedomia o rizikách
vyplývajúcich z práce v zahraničí a propagácii Národnej linky pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.
V rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality boli podporené žiadosti
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pre projekty zamerané na pomoc
znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to konkrétne pre:
 občianske združenie Šanca pre nechcených,
 občianske združenie STORM,
 Mesto Spišská Nová Ves,
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 Rómske mediálne centrum.
Ústredie PSVR v spolupráci s MPSVR SR na všetky UPSVAR distribuovalo
a následne na fluidboxoch boli premietané DVD duplikáty k filmu „Mne sa to nemôže
stať", poskytnuté boli i ďalšie informačné a propagačné materiály a v rámci
propagačnej kampane „Informovanosť verejnosti o existencii problému obchodovania
s ľuďmi a o rizikách predurčujúcich potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi”.
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.f)2.: Zapájanie
obchodovania s ľuďmi.

sa

do

medzinárodných

projektov na

prevenciu

Gestor: MV SR
Spolugestor: ÚV SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, IOM, MVO
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V rokoch 2011 až 2013 bol implementovaný projekt s názvom „Prevencia a rozšírený
harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi“, ktorý realizovalo MV SR.
Od januára 2013 do decembra 2014 MV SR realizovalo projekt financovaný
z programu Európskej komisie „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej
práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“. Zároveň
sa MV SR zapojilo do projektu „Prevencia obchodovania s ľuďmi a nútených
sobášov: multidisciplinárne riešenie” ako partner pričom žiadateľom o grant
Európskej komisie v rámci tohto projektu je Ministerstvo vnútra Lotyšskej republiky.
Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 16. novembra 2011 schválila uznesením č. 717
„Návrh na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv
v SR“. Pri príprave stratégie sa ráta aj s možnosťou zapojenia sa do medzinárodných
programov a projektov súvisiacich s ochranou či podporou ľudských práv vrátane
prevencie obchodovania s ľuďmi ako problematiky úzko súvisiacej s ľudskými
právami.
Občianske združenie Liga za ľudské práva realizuje projekt „Presadzovanie práv
obetí obchodovania s ľuďmi v Bulharsku, Rumunsku a na Slovensku – prístup
zohľadňujúci ľudské práva“, v spolupráci s Holandským helsinským výborom,
rumunským Apdare a Pro Refugiu a bulharským Animus, s finančnou podporou
Európskej komisie a Holandského ministerstva zahraničných vecí. Cieľom projektu je
vytvoriť fungujúcu a udržateľnú sieť právnikov/advokátov poskytujúcich zastupovanie
obetiam obchodovania s ľuďmi v správnom, občianskom a trestnom konaní
bezplatne.
IOM v rámci realizácie kampane s názvom „Nestaň sa otrokom“ sa zapojila
do medzinárodného projektu zameraného na prevenciu obchodovania s ľuďmi. Viac
informácií o projekte je v plnení úlohy 2.1.b)1. (Viď plnenie úloh 1.1d) 5 a 1.4.c)).
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.f)3.: Poskytovať aktuálne a overené informácie o rizikách práce
v zahraničí a o možnostiach prevencie obchodovania s ľuďmi v rámci škôl
a školských zariadení.
Gestor: MŠVVaŠ SR
Spolugestor: MV SR, MVO
Termín plnenia: priebežne
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Plnenie:
V hodnotiacom období rokov 2011 až 2014 boli realizované preventívne aktivity
o rizikách práce v zahraničí a o možnostiach prevencie obchodovania s ľuďmi
v rámci škôl a školských zariadení zamestnancami MV SR (prostredníctvom
informačného centra, ktoré vykonáva preventívne informačné prednášky pre
študentov škôl a školských zariadení, kde okrem užitočných rád a informácií
poskytuje aj prevenčné materiály študentom), ako aj partnerskými organizáciami,
ktorých sa zúčastnilo približne 6000 žiakov základných a stredných škôl.
Problematike obchodovania s ľuďmi boli venované aj preventívne projekty
realizované policajtmi zaradenými na úseku prevencie oddelení komunikácie
a prevencie krajských riaditeľstiev Policajného zboru a skupín prevencie vnútorných
odborov okresných riaditeľstiev Policajného zboru. Spolu bolo realizovaných 175
prednášok a besied k danej problematike.
MŠVVaŠ SR vo svojich Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok
2012/2013 v časti 1.6.11. Bezpečnosť a prevencia, v bode 4. uvádza nasledovné
odporúčanie: „Realizovať preventívne kampane a aktivity v oblasti predchádzania
obchodovania s ľuďmi a besedy s odbornými zamestnancami Centra pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“) na tému riziká práce
v zahraničí a prevencia pred neľudským zaobchádzaním a otrockou prácou". Celý
text Pedagogicko-organizačných pokynov je prístupný na webovom sídle MŠVVaŠ
SR - www.minedu.sk. Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR podporila projekt
Metodicko-pedagogického centra – regionálne pracovisko Prešov, ktorým sa vytvorila
internetová stránka www.bezpre.sk, ktorá ponúka platformu na uvádzanie príkladov
dobrej praxe v prevencii rizikového správania, prevencii nežiaducich sociálnopatologických javov a v podpore bezpečnosti v školách.
Úloha bola splnená
Úloha 2.1.g): Propagovať „Deň EÚ boja proti obchodovaniu s ľuďmi“.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MZVaEZ SR, MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, IOM, MVO
Termín plnenia: každoročne 18.10.
Plnenie:
V roku 2011 uskutočnilo MV SR v Košiciach tlačovú konferenciu zameranú tematicky
na rozbiehajúcu sa mediálnu kampaň „Bez informácií sa stávaš otrokom“,
orientovanú na nútenú prácu a propagáciu Národnej linky pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Okrem prezentovania televízneho spotu boli
distribuované plagáty s vizuálom mediálnej kampane a propagačný materiál. Zároveň
prezentácia problematiky prebiehala aj priamo na pešej zóne krajského sídla Prešov,
v rámci ktorej bol premietnutý film „Mne sa to stáť nemôže“ a opakovane odvysielaný
televízny spot mediálnej kampane. Počas dvojhodinového trvania akcie bolo
oslovených 100 náhodných okoloidúcich s troma anketovými otázkami týkajúcimi sa
informovanosti verejnosti o problematike obchodovania s ľuďmi. V roku 2012 boli
uskutočnené MV SR nasledujúce aktivity: tlačová konferencia, vernisáž výstavy
„Viete, čo teraz robí vaše dieťa?“ a divadelné predstavenie s témou obchodovania
s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania s názvom „Vtáčatko“. V roku 2013 MV
SR pripravilo a zverejnilo tlačovú správu o problematike boja proti obchodovaniu
s ľuďmi a zároveň bolo zabezpečené poskytovanie rozhovorov pre printové,
28

rozhlasové a televízne médiá k problematike a spracovanie príbehov s návrhmi
preventívnych odporúčaní pre širokú verejnosť. Kampaň „Bez informácií sa stávaš
otrokom“ (28. október 2013 až 24.november 2013) prebiehala na internetových
stránkach Azet.sk zameraná na zvýšenie povedomia širokej verejnosti
o problematike obchodovania s ľuďmi nielen za účelom nútenej práce. Kampaň bola
prevedená pomocou internetových bannerov 300x300 vo formáte square s počtom
10 miliónov zobrazení s prepojením na TV spot v dĺžke trvania 30 sekúnd.
MV SR realizovalo medzinárodnú konferenciu v rámci projektu „Posilnenie
spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít
a rozvoj referenčného mechanizmu“, ktorá sa konala v Bratislave počas dní 16. 17. októbra 2014. V rámci konferencie vystúpilo 10 odborníkov zo Slovenska,
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Lotyšska, Belgicka
a Maďarska, v rámci 4 oblastí: podpora, odhaľovanie, prevencia a partnerstvo.
Filmový festival zobrazujúci neľútostnú realitu moderného otroctva sa realizoval
prvýkrát na Slovensku pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu
s ľuďmi sa v Bratislave dňa 17.októbra 2014. Pilotný festivalový projekt sa okrem
Bratislavy konal aj v Londýne. Rôznorodá kolekcia krátkych filmových titulov
prevažne zahraničnej produkcie predstavila jednotlivé formy novodobého otroctva.
Tému priblížili aj sprievodné diskusie, obrazová výstava a kampaň GIFT box Slovakia
– Ľudia nie sú na predaj. Festival organizovala Slovenská katolícka charita
v spolupráci s IOM, zahraničnými partnermi STOP THE TRAFFIK a Unchosen
za finančnej podpory MV SR.
MŠVVaŠ SR vo svojich pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok
2014/2015 odporúčalo realizovať pri tejto príležitosti besedy, ako aj preventívne
kampane.
IOM, Liga za ľudské práva, Slovenská katolícka charita a Člověk v tísni pobočka
Slovensko realizovali spoločné stretnutie s novinármi pri príležitosti Európskeho dňa
boja proti obchodovaniu s ľuďmi 14. októbra 2014 v Dome novinárov v Bratislave.
MŠVVaŠ SR vo svojich pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok
2012/2013 odporučilo školám organizáciu besied o možných rizikách práce
v zahraničí a o prevencii obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.a)1.: Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných príslušníkov
Policajného zboru, ako aj školenia pre zamestnancov vybraných útvarov MV SR,
pedagógov a psychologických poradcov na stredných odborných školách
Policajného zboru a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
MV SR realizovalo priebežne školiace aktivity, ktorých sa zúčastnili cieľové skupiny.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.a)2.: Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných zamestnancov
zdravotníctva.
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Gestor: MV SR
Spolugestor: MZ SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
MV SR v spolupráci s MZ SR uskutočnilo školiace aktivity s cieľom zvyšovania
informovanosti, zabezpečenia komplexnej starostlivosti, prevencie a identifikácie
obetí obchodovania s ľuďmi, ktorých sa zúčastnilo celkom 11 zamestnancov
zdravotníctva. Zároveň v oblasti vzdelávania MZ SR zabezpečuje postgraduálne
vzdelávanie zamestnancov zdravotníctva prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej
univerzity cestou systematického vzdelávania zamestnancov zdravotníctva
o možnostiach pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorá realizuje rôzne formy
postgraduálnych vzdelávacích činností a aktivít.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.a)3.: Uskutočniť školenia nadväzujúce pre vybraných zamestnancov
školstva.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MŠVVaŠ SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
MV SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR a MK SR uskutočnilo školiace aktivity s cieľom
zvyšovania informovanosti, zabezpečenia komplexnej starostlivosti, prevencie
a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, ktorých sa zúčastnilo celkom 144 osôb
a v rokoch 2013 a 2014 sa uskutočnili celoštátne pracovné stretnutia odborných
zamestnancov rezortu školstva k otázkam prevencie sociálno-patologických javov
vrátane prevencie obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.a)4.: Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných zamestnancov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálnych pracovníkov, vrátane
inšpektorátov práce.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V rámci harmonogramu školiacich aktivít boli vyškolení aj pracovníci úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny, vrátane inšpektorov práce.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.a)5.: Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných zamestnancov
rezortu zahraničných vecí v súvislosti s ich vysielaním a pôsobením na konzulárnych
úsekoch zastupiteľských úradov SR v zahraničí.
Gestor: MV SR
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Spolugestor: MZVaEZ SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Problematika obchodovania s ľuďmi je súčasťou komplexného programu školení
v rámci predvýjazdovej prípravy MZVAEZ SR v spolupráci s MV SR a lektormi z IOM.
Školiace aktivity sa realizujú s polročnou periodicitou pre vybraných zamestnancov
rezortu v súvislosti s ich vysielaním a pôsobením na konzulárnych úsekoch
zastupiteľských úradov SR v zahraničí.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.a)6.: Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných zamestnancov
rezortu kultúry.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MK SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
MV SR v spolupráci s MK SR zrealizovalo školenie, ktorého sa zúčastnili aj vybraní
zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi, Slovenskej katolíckej charity a pastoračných
centier, ako aj zástupca MK SR.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.a)7.: Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných zástupcov
registrovaných cirkví na Slovensku.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MK SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Viď plnenie úlohy 2.2.a)6.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.a)8.: Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných príslušníkov
obecných polícií.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ZMOS
Termín plnenia: priebežne

Plnenie:
MV SR v spolupráci so ZMOS zrealizovalo školenie, ktorého sa zúčastnili aj
príslušníci obecných polícií.
Úloha bola splnená
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Úloha 2.2.a)9.: Uskutočniť školenia pre zamestnancov detských domovov, krízových
stredísk, resocializačných stredísk sociálnych pracovníkov obcí, miest,
samosprávnych krajov – odborov soc. vecí a sociálnych pracovníkov zariadení
núdzového bývania resp. aj iných nízkoprahových zariadení v problematike
obchodovania s ľuďmi
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, ZMOS, MVO
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
MV SR uskutočnilo školenie s cieľom zvyšovania informovanosti, zabezpečenia
komplexnej starostlivosti, prevencie a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi,
ktorých sa zúčastnili určené cieľové skupiny.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.b): Realizácia školiacich aktivít pre príslušníkov ozbrojených
bezpečnostných zborov pôsobiacich v zahraničných misiách o problematike
obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR, MO SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Celkom 41 príslušníkov PZ zaradených v personálnej databáze policajtov určených
na pôsobenie v medzinárodných misiách bolo preškolených k problematike
obchodovania s ľuďmi a zároveň bola problematika obchodovania s ľuďmi
po spolupráci s MO SR zaradená do odborného vzdelávania príslušníkov
ozbrojených síl, ktorí sú vysielaní na plnenie úloh v rámci vojenských misií a operácií
v zahraničí a stáleho zastúpenia ozbrojených síl SR v štruktúrach NATO a EÚ.
Úloha bola splnená
Úloha 2.2.c)1.: Zabezpečiť poskytnutie autorských práv, prekladu a tlače manuálu
„Trafficking for Forced Labour – how to monitor the recruitment of migrant workers“
od Medzinárodnej organizácie práce.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 30.8.2011
Plnenie:
Uvedený materiál bol poskytnutý v českom jazyku, čím nebolo potrebné zabezpečiť
preklad manuálu. Zároveň bol spracovaný vlastný materiál s názvom „Aspekty
nútenej práce v Slovenskej republike“.
Úloha bola splnená
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Úloha 2.2.c)2.: Distribuovať manuál účastníkom školení, ako aj na vybrané útvary
MV SR a MPSVR SR.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Distribúcia materiálu bola zabezpečená účastníkom školení a osvetových prednášok
k problematike obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 2.3.a): Pokračovať a aktualizovať verejné politiky v oblasti antidiskriminácie,
rasizmu, xenofóbie a pod.
Gestor: ÚV SR
Spolugestor: MPSVR SR, MV SR, MS SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V roku 2011 sa pokračovalo v realizácii Akčného plánu predchádzania všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
intolerancie. V rámci dotačnej schémy PPVL na ochranu ľudských práv bolo
podporených 120 projektov v celkovej výške 2 250 000 Eur. Vláda na svojom
zasadnutí zo dňa 16. novembra 2011 schválila uznesením č. 717 „Návrh
na vypracovanie celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej
republike“. Vzhľadom na zrušenie funkcie podpredsedu vlády pre ľudské práva
a národnostné menšiny v marci 2012 došlo k presunu agendy v oblasti boja proti
rasizmu, xenofóbii na MV SR. Do jeho gescie prešiel aj Výbor pre predchádzanie
a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, ktorý
je jedným z výborov rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť. Problematika predchádzania diskriminácie prešla do gescie MPSVR SR.
Problematiku boja proti extrémizmu komplexne zastrešuje od roku 2006 strategický
dokument, ktorý určuje priority vlády SR v boji proti extrémizmu. V súčasnosti je
platná koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2011 – 2014, ktorú schválila vláda
SR svojím uznesením č. 379 z 8. júna 2011.
MŠVVaŠ SR v roku 2013 vo výzve pod názvom „Zdravie a bezpečnosť na školách
2013“ v rámci priorít zapracovalo aj tému prevencie obchodovania s ľuďmi
na školách.
Úloha bola splnená
Úloha 2.3.b): Podpora vládnych programov a projektov zameraných na zvýšenie
kvality života najrizikovejších skupín obyvateľstva.
Gestor: MPSVR SR
Spolugestor: MV SR, MŠVVaŠ SR, ÚV SR
Termín plnenia: priebežne
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Plnenie:
MPSVR SR realizuje predmetnú aktivitu aj prostredníctvom Národného akčného
plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2014 – 2019
a národného projektu „Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách“
s predpokladanou dobou realizácie 6/2014 – 10/2015. Centrum pre koordináciu
integrácie cudzincov v rámci implementácie Európskeho fondu pre integráciu
štátnych príslušníkov tretích krajín v akcii Podpora výskumu a evaluácie v oblasti
integračnej politiky navrhol prostredníctvom kvalitatívneho aj kvantitatívneho
výskumu získať komplexné údaje v oblasti násilia, s ktorými sa cudzinci stretávajú
na Slovenskej republike. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý sa
realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zásadným
spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce
od administratívy a znižuje náklady na ňu. Realizácia: 2012 až 2015. Cieľové skupiny
sú skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením, zamestnanci
vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj
v neverejnom sektore. V rámci pomoci zo štrukturálnych fondov sa v súčasnosti
realizuje Národný projekt Komunitné centrá. Národným projektom Komunitné centrá
sa vytvoria predpoklady pre budovanie siete komunitných centier pre osoby sociálne
vylúčené alebo sociálnym vylúčením ohrozené. Dňa 28. 11. 2013 bol Národnou
radou SR schválený zákon č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2014. Cieľom tejto novely zákona o sociálnych
službách bolo zlepšenie kvality sociálnych služieb, ich udržateľnosť a dostupnosť.
MPSVR SR taktiež prostredníctvom Implementačnej agentúry pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) realizuje Národný projekt Terénna
sociálna práca v obciach, ktorý je pokračovaním výkonu terénnej sociálnej práce
v obciach realizovanej prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov. V rámci
predbežných odhadov má byť v rámci národného projektu do konca roka 2015
zabezpečený výkon práce 860 terénnych sociálnych pracovníkov a ich asistentov
najmenej v 250 obciach. Terénna sociálna práca prostredníctvom NP TSP je
v súčasnosti realizovaná v 273 obciach, pričom je financovaných 399 terénnych
sociálnych pracovníkov, 452 asistentov terénneho sociálneho pracovníka a 20
regionálnych koordinátorov. Počet osôb cieľovej skupiny zúčastnených na aktivitách
projektu dosiahol 61 835 a prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a ich
asistentov bolo poskytnutých 565 334 intervencií v prospech cieľovej skupiny.
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach zásadným spôsobom mení
a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce, odbremeňuje obce od administratívy
a znižuje náklady, ktoré s ňou súvisia.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vypracoval „Stratégiu SR pre
integráciu Rómov do roku 2020“ a v roku 2011 aktualizoval akčné plány a iné
procesy v rámci dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015.
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality každoročne vyhlasuje
Výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov
v oblasti prevencie kriminality. Schválené projekty sú zamerané aj na najrizikovejšie
skupiny obyvateľstva a to prostredníctvom realizácie aktivít sociálnej, situačnej
a viktimačnej prevencie.
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MŠVVaŠ SR v roku 2014 vo svojej výzve k rozvojovému programu „Zdravie
a bezpečnosť v školách 2014“ do priorít výzvy zakomponovalo aj tému prevencie
obchodovania v školách, ako aj prostredníctvom národného programu inkluzívneho
vzdelávania pre žiakov z rómskych komunít.
Úloha bola splnená
Úloha 2.4.a): Rozvíjať zručnosti príslušníkov Policajného zboru na oddeleniach
hraničnej polície Policajného zboru, na oddeleniach hraničnej kontroly Policajného
zboru a na útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MVO, IOM
Termín plnenia: 2012, 2013
Plnenie:
MV SR v hodnotiacom období realizovalo pre cieľovú skupinu školiace aktivity
za účelom zlepšenia identifikácie obchodovania s ľuďmi a skvalitnenia poskytovania
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, ktorých sa zúčastnilo celkom 196
príslušníkov ÚHCP PPZ. Policajti ÚHCP PPZ, ktorí boli agentúrou FRONTEX
vyškolení na preškoľovanie policajtov pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi pre
hraničnú políciu, preškolili vo februári 2013 celkom 25 príslušníkov hraničnej polície
so zameraním na vykonávanie prvolíniovej a druholíniovej kontroly. Školenia boli
uskutočnené v súlade s príručkou „Boj proti obchodovaniu s ľuďmi pre hraničnú
políciu“, ktorú vypracovala agentúra FRONTEX v spolupráci s expertmi členských
štátov EÚ, mimovládnych a medzinárodných organizácií. Zároveň zástupcovia MV
SR realizovali v roku 2013 školenie s názvom „Obchodovanie s ľuďmi: Identifikácia,
pomoc obetiam a vyšetrovanie“ pre príslušníkov Policajného zboru zaradených
v rámci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP PPZ, v rámci ktorého
bolo preškolených celkom 15 osôb.
Úloha bola splnená
Úloha 2.4.b): Prehodnotiť kompetencie a vytvoriť systém kontroly v podnikateľských
subjektoch umožňujúcich nelegálnu prácu.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR
Termín plnenia: 31.12.2011
Plnenie:
V rámci novely zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní v znení neskorších predpisov pribudla kontrolným orgánom, ktoré
vykonávajú
kontrolu
nelegálnej
práce
a nelegálneho
zamestnávania
(t.j. inšpektorátom práce, Ústrediu PSVaR SR a úradom PSVaR) kompetencia posudzovať riziko nelegálneho zamestnávania a pravidelne identifikovať odvetvia
ekonomických činností, v ktorých sa sústreďuje nelegálne zamestnávanie.
Národnému inšpektorátu práce vznikla povinnosť predkladať Európskej komisii
každoročne do 1. júla informácie za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol
v jednotlivých rizikových odvetviach, percentuálnom podiele kontrolovaných
subjektov z počtu zamestnávateľov v každom rizikovom odvetví a výsledkoch kontrol.
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Kontrolné orgány majú povinnosť poskytovať Národnému inšpektorátu práce
každoročne do 31. marca uvedené informácie. Na základe uvedených informácií
bude možné pravidelne sledovať a analyzovať výskyt a trend v oblasti nelegálneho
zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Zároveň bola uzatvorená Dohoda
medzi MV SR a MPSVR SR, v rámci ktorej sa v pravidelných intervaloch spoločne
a koordinovane uskutočňujú kontroly rizikových podnikov, v ktorých je predpoklad
nelegálneho zamestnávania osôb za účasti zamestnancov NIP a príslušníkov UHCP
PPZ. Kontroly sú sprevádzané aj aktívnym vyhľadávaním potenciálnych obetí
obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 2.4.c): Vytvoriť efektívny spôsob hodnotenia a kontroly činnosti pracovných
agentúr.
Gestor: MPSVR SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
S cieľom získať a udržiavať informácie o počte a činnosti subjektov vykonávajúcich
sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo agentúr dočasného zamestnávania,
zákon o službách zamestnanosti ustanovuje sprostredkovateľom zamestnania
za úhradu a agentúram dočasného zamestnávania povinnosť predkladania ročných
správ o činnosti a vytvorenie podmienok na kontrolu dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov o službách zamestnanosti vrátane povinnosti
poskytovať informácie a potrebné doklady orgánom kontroly. Orgán kontroly Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) alebo ÚPSVAR je oprávnený na
výkon kontroly v rozsahu § 9 ods. 3 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe v znení neskorších predpisov, t.j. je oprávnený kontrolovať plnenie povinností
vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti pre účastníkov právnych vzťahov
podľa § 2 tohto zákona. V prípade preukázaného porušenia zákona o službách
zamestnanosti sprostredkovateľom zamestnania za úhradu je správny delikt podľa
§ 68a zákona o službách zamestnanosti rozhodnutím ÚPSVAR alebo ústredia
sankcionovaný pokutou do výšky 33 193, 91 Eur. Právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá vykonáva činnosť agentúry dočasného zamestnávania bez povolenia, je
sankcionovaná pokutou od 5 000 Eur do 100 000 Eur.
Úloha bola splnená
Úloha 3.1.a): Vytvoriť a distribuovať jednotný identifikačný formulár formou dotazníka
s identifikačnými otázkami, na základe ktorého budú postupovať všetky zapojené
subjekty.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM, MVO
Termín plnenia: 30.6.2011
Plnenie:
Identifikačné otázky tvoria súčasť pokynu riaditeľa ÚHCP PPZ a distribúcia
prebehla na všetky útvary ÚHCP PPZ.
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Úloha bola splnená
Úloha 3.1.b)1.: Funkčne identifikovať obete obchodovania s ľuďmi z radov
cudzincov.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Funkčná identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi z radov cudzincov prebieha aj
prostredníctvom realizovaných kontrol v súlade s Dohodou o spolupráci pri
vykonávaní kontrol podnikateľských subjektov umožňujúcich nelegálnu prácu
uzatvorenej medzi MV SR a MPSVR SR. Zároveň bol vydaný pokyn riaditeľa ÚHCP
PPZ, ktorým sa vydáva metodické usmernenie pre príslušníkov služby hraničnej
polície a služby cudzineckej polície a pre príslušníkov národnej jednotky boja proti
nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ k zabezpečeniu jednotnej identifikácie potenciálnych
obetí obchodovania s ľuďmi. V priebehu roku 2012, za účasti expertov aj z ÚHCP
PPZ pod záštitou EU FRONTEX bola vytvorená príručka pre výkon prvolíniovej
a druholíniovej kontroly so zameraním sa na identifikovanie a odhalenie
potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, respektíve obchodníkov s ľuďmi, ktorá
bude následne aj s patričným školením zapracovaná do výkonu prvolíniovej
a druholíniovej kontroly na vonkajšej hranici SR. Priebežne v roku 2013
s vytypovanými žiadateľmi o medzinárodnú ochranu boli vykonané pohovory
vyškoleným personálom MÚ MV SR.
Taktiež je vykonávaná aktívne osveta medzi cudzincami partnerskými organizáciami
participujúcimi na realizácii programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi.
Úloha bola splnená
Úloha 3.1.b)2.: Vytvoriť kontaktný formulár pre pracovníkov UHCP MV SR
Gestor: MV SR (UHCP PPZ)
Spolugestor: IOM
Termín plnenia: 31.12.2012
Plnenie:
Príslušníci služby hraničnej a cudzineckej polície sa pri vykonávaní kontrol cudzincov
vstupujúcich na územie SR riadia metodickou pomôckou zameranou na postup
všetkých zainteresovaných subjektov v prípadoch poskytovania pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi s osobitným zameraním na špecifiká postupu v prípade obetí
obchodovania s ľuďmi cudzincov, ako aj v prípade maloletých obetí obchodovania
s ľuďmi. Všetky potrebné kontakty na pomáhajúce organizácie národného
referenčného rámca, ktoré sa zaoberajú pomocou obetiam obchodovania s ľuďmi sa
nachádzajú v uvedenej metodickej pomôcke. Zároveň boli vytvorené identifikačné
otázky tvoria súčasť pokynu riaditeľa ÚHCP PPZ a distribúcia prebehla na všetky
útvary ÚHCP PPZ.
Úloha bola splnená
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Úloha 3.1.c).: Aplikácia propagačného materiálu určeného pre obete obchodovania
s ľuďmi so zameraním na ich vlastnú identifikáciu vrátane ich práv.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM, MVO
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V azylových zariadeniach, na procedurálnom odbore a v miestach potenciálneho
výskytu obetí MÚ MV SR, ako aj na útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov sú
umiestnené letáky a viacjazyčné informačné brožúry so sebaidentifikačnými
otázkami, z ktorých môžu prípadné obete zistiť, aké sú ich práva v prípade, že boli
obchodované. Taktiež tieto zariadenia pravidelne navštevujú zamestnanci IOM
a Slovenskej katolíckej charity, ktorí uskutočňujú preventívno-informačné stretnutia
pre cudzincov, v rámci ktorých dostávajú cudzí štátni príslušníci komplexné
informácie o svojich právach, ako aj o Programe podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi. (Viď plnenie úlohy 3.1.b)1).
Úloha bola splnená
Úloha 3.2.: Vypracovať
a aplikovať internú metodiku na poskytovanie doby
na zotavenie obetiam obchodovania s ľuďmi – cudzincom.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 31.12.2011
Plnenie:
Skutočnosti týkajúce sa poskytovania doby na zotavenie cudzincom - obetiam
obchodovania s ľuďmi, ako aj udeľovania tolerovaného pobytu sú legislatívne
upravené v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj v internom predpise MV SR
- rozkaz riaditeľa ÚHCP PPZ na zabezpečenie postupu vo veciach pobytu cudzincov
na území SR. Prílohu rozkazu
tvorí metodika postupu policajného zboru
pri udeľovaní povolení na pobyt cudzincom, registrácii pobytu občanov Európskeho
hospodárskeho priestoru, vydávaní dokladov pre cudzincov, vypracovania stanovísk
k udeľovaniu štátneho občianstva SR, vykonávaní kontrol oprávnenosti pobytu,
plnenia podmienok pobytu, dodržiavania povinností cudzincami, dodržiavania
povinností inými fyzickými osobami a právnickými osobami v súvislosti s pobytom
cudzincov na území SR. Skutočnosti vyplývajúce z uvedenej metodiky sa v súčasnej
dobe uplatňujú v praktickej činnosti na všetkých oddeleniach cudzineckej polície PZ.
Úloha bola splnená
Úloha 3.3.a): Implementácia a novelizácia súvisiacich právnych nárokov
na zabezpečenie
potrieb
sociálnej,
lekárskej,
právnej,
psychologickej,
psychoterapeutickej a finančnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, vrátane
možností ubytovania obetí.
Gestor: MV SR, MPSVR SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR
Spolugestor: -----38

Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Implementácia a novelizácia systému na zabezpečenie potrieb osoby obchodovania
s ľuďmi bola vykonávaná v súlade s meniacou sa legislatívou EÚ, závermi skupiny
GRETA, ako aj so potrebami aplikačnej praxe.
Úloha bola splnená
Úloha 3.3.b): Zohľadniť fakt, že páchateľ trestného činu je aj zároveň obeťou
obchodovania s ľuďmi a poskytnúť súčinnosť MVO a IOM pri realizácii ďalších
pomáhajúcich aktivít s takýmito obeťami obchodovania s ľuďmi v zariadeniach
na výkon trestu odňatia slobody.
Gestor: MS SR
Spolugestor: MV SR, MVO, IOM
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Národná rada SR schválila dňa 25. júna 2013 novelu Trestného zákona a Trestného
poriadku s účinnosťou od 1. augusta 2013, čím boli vytvorené podmienky pre
príslušné vnútroštátne orgány, ktoré získali oprávnenie trestne nestíhať ani
neukladať obetiam obchodovania s ľuďmi, resp. sexuálneho zneužívania
a sexuálneho vykorisťovania, tresty za ich účasť na trestnej činnosti, ak boli
na páchanie tejto trestnej činnosti donútené v priamej súvislosti s tým, že boli
vystavené akémukoľvek z vyššie uvedených skutkov. V tomto ohľade bola
zavedená osobitná úprava pre zastavenie trestného stíhania prokurátorom.
Úloha bola splnená
Úloha 3.3.c): Vydanie a distribúcia propagačného materiálu určeného pre obete
obchodovania s ľuďmi so zameraním na ich práva počas trestného konania.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM, MVO
Termín plnenia: 31.12.2012
Plnenie:
Podľa § 49 Trestného poriadku je orgán činný v trestnom konaní povinný pri prvom
kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie o jeho právach
v trestnom konaní.
Úloha bola splnená
Úloha 3.3.d): Obetiam obchodovania s ľuďmi zabezpečiť konkrétny program
na pomoc.
Gestor: MPSVR SR
Spolugestor: Ústredie PSVaR
Termín plnenia: každoročne
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Plnenie:
K obetiam obchodovania s ľuďmi sa pristupuje na základe individuálneho prístupu
v súlade s medzinárodnými štandardmi za účelom stabilizácie osoby po prežitej
traume. V prípade, ak je obeťou obchodovania s ľuďmi maloleté dieťa, orgán
SPODaSK v spolupráci s partnerskou organizáciou MV SR zabezpečí, aby bolo
maloleté dieťa zaradené do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi a aby maloletému dieťaťu bola poskytnutá pomoc a ochrana v bezpečnom
zariadení prevádzkovanom zmluvnými organizáciami MV SR. Ak je to potrebné,
orgán SPODaSK vykonáva opatrenia alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení
v spolupráci so subjektmi, ktoré pôsobia v danom regióne a špecificky sa venujú
ochrane a pomoci obetí obchodovania s ľuďmi alebo zabezpečujú činnosť na výkon
rozhodnutia súdu na základe udelenej akreditácie, alebo vykonáva opatrenia
v spolupráci s akreditovaným subjektom, pričom plní úlohu koordinátora.
Úloha bola splnená
Úloha 3.3.e): Pracovné stretnutia so zainteresovanými zložkami.
Gestor: MPSVR SR
Spolugestor: Ústredie PSVaR, Úrady PSVaR, DD Topoľčany, OZ Náruč
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Pracovné stretnutia zamerané na koordináciu spolupráce zainteresovaných
subjektov pri prevencii, krízovej intervencii a pomoci reálnym, resp. latentným
obetiam obchodovania s ľuďmi v rámci výkonu opatrení SPODaSK boli realizované
v rámci spoločných pracovných porád riaditeľov zariadení na výkon rozhodnutia súdu
a odborov sociálnych vecí a rodiny úradov PSVaR. V problematike obchodovania
s ľuďmi zamestnanci oddelení SPODaSK prechádzajú pravidelným odborným
vzdelávaním v oblasti výkonu opatrení SPODaSK pre obete obchodovania s ľuďmi.
Ústredím PSVaR bola vypracovaná interná norma IN-067/2012 – metodické
usmernenie „Plánovania sociálnej práce pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately“ a interná norma IN-068/2010 – metodický pokyn
„Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre obete
obchodovania s ľuďmi“
Úloha bola splnená
Úloha 3.4.1.: Aplikácia nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 8/2007
o poskytovaní krátkodobej ochrany osôb v praxi, resp. Programu ochrany svedka.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Obetiam obchodovania s ľuďmi je možné v rámci trestného konania poskytnúť
krátkodobú ochranu podľa nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 8/2007
o poskytovaní krátkodobej ochrany osôb v znení nariadenia prezidenta Policajného
zboru č. 10/2013. Obetiam, ktoré vystupujú v trestnom konaní v postavení svedka
a spĺňajú zákonné podmienky zaradenia do programu ochrany svedka podľa zákona
40

č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je možné poskytovať ochranu a pomoc v zmysle tohto
zákona. V hodnotenom období nebola ochrana a pomoc podľa uvedených predpisov
poskytnutá, nakoľko obete využívali možnosť zaradenia do Programu podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, v rámci ktorého im bola poskytnutá primeraná
ochrana a podpora.
Úloha bola splnená
Úloha 3.4.2.: Aplikácia ustanovenia § 136 Trestného poriadku pri trestnom stíhaní
obchodovania s ľuďmi orgánmi činnými v trestnom konaní.
Gestor: GP SR
Spolugestor: MV SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Ustanovenie § 136 Trestného poriadku umožňuje svedkovi neuvádzať v priebehu
trestného konania adresu svojho trvalého bydliska z dôvodu ochrany jeho
bezpečnosti. V hodnotiacom období nebol evidovaný prípad, kedy by svedok takúto
možnosť podľa uvedeného ustanovenia využil. Aplikácia predmetného ustanovenia
Trestného poriadku sa uskutočňuje v súlade s príslušnými zákonmi.
Úloha bola splnená
Úloha 3.4.3.: Informatívny workshop o Programe ochrany svedka pre subjekty
zabezpečujúce komplexnú starostlivosť pre obete obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 2011
Plnenie:
MV SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru uskutočnilo informatívny
workshop o vykonávaní programu ochrany svedka a poskytovaní krátkodobej
ochrany osôb pre vybrané subjekty, na ktorom sa zúčastnilo celkom 18 osôb.
Úloha bola splnená
Úloha 3.5.a): Pokračovať v realizácií a zdokonaľovaní doterajšieho modelu programu
reintegrácie pre obete obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVR SR, podpredseda vlády SR pre, ľudské práva a národnostné
menšiny, IOM, MVO
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Realizácia programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v súlade
s postupom stanoveným v internom akte riadenia MV SR a platnými zmluvami bola
kontinuálne zabezpečovaná počas hodnotiaceho obdobia.
Úloha bola splnená
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Úloha 3.5.b): Zabezpečiť pre obete obchodovania s ľuďmi – cudzincov, v prípade ich
dobrovoľného záujmu, návrat do krajiny pôvodu.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V prípade identifikácie obete - cudzinca na území SR sú policajné orgány
v spolupráci s IOM pripravené zabezpečiť realizáciu ich dobrovoľného návratu
do krajiny pôvodu, ak o to tieto osoby prejavia záujem.
Úloha bola splnená
Úloha 4.1.a): Uskutočniť inštruktážno-metodické zamestnanie pre vybraných
príslušníkov Policajného zboru v oblasti odhaľovania a vyšetrovania trestného činu
obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ----Termín plnenia: 2012
Plnenie:
Viď plnenie úloh 2.2.a)1., 2.2b) a 2.4.a).
Úloha bola splnená
Úloha 4.1.b): Spolupracovať a vzájomne si poskytovať informácie pri odhaľovaní
a vyšetrovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi medzi jednotlivými
bezpečnostnými zložkami štátu.
Gestor: MV SR, GP SR
Spolugestor: MF SR
Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní sa realizuje na báze
príslušných ustanovení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení
neskorších predpisov. Aktuálne problémy sú riešené ad hoc formou pracovných
stretnutí. Pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov obchodovania s ľuďmi
prebieha výmena informácií s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu.
Úloha bola splnená
Úloha 4.2.a): Prehlbovať medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi činnými
v trestnom konaní a súdmi jednotlivých krajín.
Gestor: MV SR, GP SR, MS SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
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Plnenie:
Policajné útvary zaoberajúce sa odhaľovaním trestného činu obchodovania s ľuďmi
dlhodobo spolupracujú prostredníctvom úradu medzinárodnej policajnej spolupráce
prezídia Policajného zboru s medzinárodnými inštitúciami, ako sú EUROPOL,
INTERPOL a taktiež prostredníctvom policajných pridelencov vyslaných na výkon
štátnej služby v zahraničí. V súvislosti s operatívnym odhaľovaním trestných činov
obchodovania s ľuďmi prebieha intenzívna spolupráca medzi partnerskými zložkami
zainteresovaných krajín. Ide o žiadosti o vykonanie operatívneho preverovania
z cieľových krajín k občanom SR, ktorí boli identifikovaní ako obete obchodovania
s ľuďmi alebo prípadne ako podozriví zo spáchania trestného činu obchodovania
s ľuďmi. Pri vyšetrovaní prípadov je využívaný aj inštitút žiadosti o právnu pomoc
zainteresovaných krajín, prípadne odovzdanie trestnej veci do zahraničia v zmysle
Trestného poriadku. V septembri 2013 bol na základe dohody zriadený spoločný
vyšetrovací tím (tzv. JIT - joint investigation teams) medzi Spojeným kráľovstvom
Veľkej Británie a Severného Írska a GP SR z dôvodu uľahčenia vyšetrovania
a trestného stíhania prípadu obchodovania s ľuďmi za účelom núteného sobáša
občianky SR vo Veľkej Británii.
Na GP SR sa problematikou obchodovania s ľuďmi zaoberajú prokurátori oddelenia
násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru a medzinárodný odbor v oblasti
realizácie dožiadaní o právnu pomoc a extradícií. Dozor nad dodržiavaním
zákonnosti vykonávajú v konkrétnych trestných veciach miestne príslušné okresné
prokuratúry. Využíva sa aj súčinnosť náhradného zástupcu v Európskej jednotke pre
justičnú spoluprácu EUROJUST, ktorým je prokurátor medzinárodného odboru.
Trestný poriadok pozná možnosť vytvorenia spoločných vyšetrovacích tímov (JIT)
so zahraničnými partnermi.
Medzinárodná spolupráca sa v pôsobnosti MS SR realizuje prostredníctvom aplikácie
inštitútov justičnej spolupráce v trestných veciach v rámci právneho styku s cudzinou
– právna pomoc, vydávanie osôb, odovzdávanie odsúdených, výkon cudzích
rozhodnutí a pod.
Úloha bola splnená
Úloha 4.2.b): Zefektívniť komunikáciu (jazykové znalosti) pri trestnom stíhaní
trestného činu obchodovania s ľuďmi s medzinárodným prvkom.
Gestor: MV SR, GP SR, MS SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Pri komunikácií v trestnom stíhaní agendu týkajúcu sa spolupráce s medzinárodným
prvkom vykonávajú prokurátori Medzinárodného odboru GP SR.
V rámci pôsobnosti MS SR sa jazykové vzdelávanie realizuje prostredníctvom
činností Justičnej akadémie SR, ktorá v tejto oblasti zabezpečuje vzdelávacie
podujatia pre zamestnancov justície (sudcovia, prokurátori, vyšší súdni úradníci
a právni čakatelia prokuratúry).
V roku 2013 sa zúčastnilo 5 príslušníkov ÚHCP PPZ kurzu anglického jazyka, ktorý
bol zabezpečený v zmysle operačného akčného plánu projektu FIMATHU, ktorý je
súčasťou operačného akčného plánu projektu EMPACT (COSPOL).
Úloha bola splnená
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Úloha 4.2.c): Prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom
konaní prostredníctvom workshopov a konferencie kde sa zároveň vytvoria pracovné
skupiny odborníkov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
Gestor: MZVaEZ SR, MV SR, MS SR, GP SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
SR má zastúpenie v pracovnej skupine EMPACT pri Europole, ktorá je zameraná
na boj proti hrozbám organizovaného zločinu. Jednotlivé úlohy tejto pracovnej
skupiny sú definované v operačnom akčnom pláne. V priebehu roku 2014 sa
uskutočnili na Europole v Haagu štyri zasadnutia uvedenej pracovnej skupiny.
Vzhľadom na závažnosť a aktuálnosť problému pracovného vykorisťovania sa SR
zapojila
do
projektu
pracovného
vykorisťovania,
ktorý
je
založený
na multidisciplinárnej spolupráci. Uvedený projekt by mal pokračovať aj v roku 2015.
SR sa stáva zástupcom vedúceho projektu a je tiež stálym členom pracovnej skupiny
PHOENIX pri Europole, zameranej na obchodovanie s ľuďmi. Zasadnutia sa konajú
raz do roka a počas nich sú prezentované prípadové štúdie jednotlivých členských
štátov. V roku 2014 sa zástupca SR zúčastnil zasadnutí pracovnej skupiny
na aktualizáciu „Spoločných učebných osnov pre obchodovanie s ľuďmi“ – CEPOL.
Pracovná skupina pozostávala z 8 členov, zasadala 2 – krát a spoločné učebné
osnovy boli schválené v novembri 2014 správnou radou Cepolu.
Príslušníci PZ sa priebežne zúčastňujú workshopov, konferencií a pracovných skupín
zameraných na obchodovanie s ľuďmi, ktoré sú organizované medzinárodnými
inštitúciami zameranými na problematiku obchodovania s ľuďmi a migračnú politiku.
Zástupca GP SR sa zúčastnil na tréningu organizovaného European Judicial
Training Network, ktorého súčasťou bola aj problematika obchodovania s ľuďmi,
resp. pomoc poškodeným, obetiam. Na národnej úrovni sa zástupcovia
zainteresovaných zložiek zúčastnili viacerých odborných podujatí, napr. Prístup
k spravodlivosti a presadzovanie práv obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré
organizovala Liga za ľudské práva 3. septembra 2014. (Viď plnenie úlohy 4.2.a)).
Úloha bola splnená
Úloha 4.3.a)1.: Usporiadať školiace aktivity, seminár pre predstaviteľov súdnictva
a prokuratúry zameraný na zvýšenie citlivosti v prípadoch trestného postihu
obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MS SR
Spolugestor: MV SR, GP SR
Termín plnenia: 2011
Plnenie:
MV SR v spolupráci s lektormi z GP SR, Národnej jednotky boja proti nelegálnej
migrácií ÚHCP PPZ a IOM uskutočnilo školiacu aktivitu k problematike obchodovania
s ľuďmi za účelom zvýšenia citlivosti v prípadoch trestného postihu obchodovania
s ľuďmi, ako aj za účelom výmeny skúseností. Predmetné školenie sa uskutočnilo
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podľa modulu Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC). Celkom sa tohto
školenia zúčastnilo 21 zamestnancov súdov a prokuratúry.
Úloha bola splnená
Úloha 4.3.a)2.: Vypracovanie metodiky – manuálu pre orgány činné v trestnom
konaní a súdy k úspešnosti trestného stíhania obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, GP SR
Termín plnenia: 31.10.2012
Plnenie:
Na splnenie tejto úlohy bola vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov PPZ,
GP SR a MS SR. Po spracovaní podkladov pre vypracovanie manuálu členovia
pracovnej skupiny zistili, že sa vo veľkej miere zhoduje s už vydanou metodickou
pomôckou vyšetrovania trestných činov obchodovania s ľuďmi. Preto táto pracovná
skupina navrhla, aby sa na tieto účely použila Príručka najlepšej praxe pre
vyšetrovateľov „Obchodovanie s ľuďmi“, ktorú vypracovala pracovná skupina
INTERPOL pre obchodovanie s ľuďmi v 2. vydaní v roku 2008. MV SR požiadalo
INTERPOL o povolenie používať príručku a zabezpečilo jej preklad do slovenského
jazyka. Príručka v plnej miere vyhovuje požiadavkám na úspešné vedenie
vyšetrovania s trestného stíhania obchodovania s ľuďmi. Príručka je uverejnená
na intranetových stránkach oboch ministerstiev a GP SR.
Úloha bola splnená
Úloha 4.3.b): Vytvorenie siete orgánov činných v trestnom konaní a súdov
s vymedzenou kompetenciou pre prípady obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MS SR, MV SR, GP SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: 31.12.2011
Plnenie:
Na základe absolvovania školiacich aktivít k problematike obchodovania s ľuďmi,
bola vytvorená sieť nielen orgánov činných v trestnom konaní a súdov s vymedzenou
kompetenciou pre prípady obchodovania s ľuďmi, ale aj zamestnancov štátneho
i neštátneho sektora, ktorí sú schopní identifikovať obeť obchodovania s ľuďmi
a poznajú referenčný systém pomoci obetiam.
Úloha bola splnená
Úloha 4.4.: V súlade s medzinárodnými záväzkami SR preskúmať možnosť
odškodnenia obetí obchodovania s ľuďmi zo ziskov páchateľa pochádzajúcich
z trestnej činnosti.
Gestor: MS SR, MV SR, GP SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
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Plnenie:
Podľa § 49 Trestného poriadku je orgán činný v trestnom konaní povinný pri prvom
kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie o jeho právach
v trestnom konaní, čo zahŕňa aj nárok poškodeného na náhradu škody. Návrh treba
podať do skončenia vyšetrovania, pričom z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov
a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Poškodený má právo navrhnúť,
aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu,
ktorá mu bola trestným činom spôsobená.
Úloha bola splnená
Úloha 4.5.a): V pravidelných intervaloch informovať obete obchodovania s ľuďmi
o priebehu trestného konania.
Gestor: MV SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Obete obchodovania s ľuďmi vystupujúce v rámci trestného konania v procesnom
postavení poškodeného sú o priebehu trestného konania informovaní v zmysle
zákona č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok) a zároveň
na základe komunikácie medzi zamestnancovami MV SR a zástupcami partnerských
organizácií zúčastňujúcich sa na realizácii Programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi, ktorí majú vo svojej starostlivosti obete spolupracujúce
s orgánmi činnými v trestnom konaní, je zabezpečená informovanosť obetí
obchodovania s ľuďmi o priebehu trestného konania.
Úloha bola splnená
Úloha 4.5.b): Dodržiavanie komunikácie v slovenskom jazyku zo strany
zahraničných orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri písomnom kontaktovaní
obete obchodovania s ľuďmi – zabezpečenie medzinárodných prekladov.
Gestor: MS SR, MV SR, GP SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
V prípadoch, že zahraničný orgán činný v trestnom konaní kontaktuje písomne obeť
obchodovania s ľuďmi prostredníctvom útvaru polície, Národnej ústredne
INTERPOL, Národnej ústredne EUROPOL alebo prostredníctvom policajného
pridelenca SR v zahraničí, zabezpečí tento preklad žiadosti do slovenského jazyka
a jej doručenie obeti.
Medzinárodný odbor GP SR zabezpečuje vybavovanie agendy zo strany
zahraničných orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri písomnom kontaktovaní
obete obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená
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Úloha 4.5.c): Dodržiavanie antidiskriminačného prístupu a prístupu postaveného
na ľudských právach zo strany subjektov prichádzajúcich do kontaktu s obeťami
obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MS SR, MV SR, GP SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Zákaz diskriminácie v trestnom konaní vyplýva z príslušných ustanovení Ústavy
Slovenskej republiky a §1 Trestného poriadku.
MV SR nezaznamenalo v rámci trestného konania sťažnosť na nedodržiavanie
antidiskriminačného prístupu a prístupu postaveného na ľudských právach zo strany
subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu s obeťami obchodovania s ľuďmi.
Zo strany MS SR sa úloha plní na úrovni kontroly súdov.
Úloha bola splnená
Úloha 4.6.: Vypracovanie analýzy možností korupčného konania zamestnancov
štátnej správy v súvislosti s trestnou činnosťou obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MS SR, MV SR, GP SR
Spolugestor: -----Termín plnenia: priebežne
Plnenie:
Strategický plán boja proti korupcii bol vládou SR prijatý uznesením č. 517 zo dňa
10. augusta 2011. Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR ako súčasť prokuratúry
s výlučnou pôsobnosťou pre trestné činy korupcie počas svojej existencie od roku
2004 až doposiaľ neeviduje ani jeden prípad korupcie, ku ktorému by došlo
v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi.
Úloha bola splnená
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Použité skratky:
EÚ
GP SR
IOM
MF SR
MH SR
MK SR
MPSVR SR
MS SR
MŠVVaŠ SR
MÚ MV SR
MVO
MV SR
MZ SR
MZVaEZ SR
NATO
NIP
OBSE
PZ
PPZ
RTVS
SPODaSK
ÚHCP PPZ
Ústredie PSVaR
Úrady PSVaR
ÚV SR
ZMOS

-Európska únia
-Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
-Medzinárodná organizácia pre migráciu Slovensko
-Ministerstvo financií Slovenskej republiky
-Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
-Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
-Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky
-Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky
-Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
-Mimovládna organizácia
-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
-Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
-Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
-Severoatlantická aliancia
-Národný inšpektorát práce
-Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
-Policajný zbor
-Prezídium Policajného zboru
-Rozhlas a televízia Slovenska
-Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
-Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
-Úrady práce, sociálny vecí a rodiny
-Úrad vlády Slovenskej republiky
-Združenie miest a obcí Slovenska
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