Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky
Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi
a prevenciu kriminality

PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO
PROGRAMU PODPORY A OCHRANY OBETÍ
OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
ZA ROK 2010

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzavrelo s nižšie uvedenými mimovládnymi
organizáciami, medzivládnymi organizáciami alebo občianskymi združeniami zmluvu
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na rok 2010 podľa §51 zákona č. 40/1964 Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie §8a zákona 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov o poskytnutí dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len „zmluva
o poskytnutí dotácie“).
V priebehu roka 2010 bolo zaradených do Programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi 28 obetí.
Za obdobie od 1. januára do 30. júna 2010 bolo zaznamenaných 20 obetí:








ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH CENTIER: 0 kontaktovaných obetí;
DOTYK: 9 kontaktovaných obetí;
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu: 9 kontaktovaných obetí;
NÁRUČ – POMOC DEŤOM V KRÍZE: 0 kontaktovaných obetí;
OZ PRIMA: 0 kontaktovaných obetí;
Slovenské centrum pomoci: 0 kontaktovaných obetí;
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA Charita: 2 kontaktované obete.

Za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2010 bolo zaznamenaných 8 obetí:








ASOCIÁCIA KOMUNITNÝCH CENTIER: 0 kontaktovaných obetí;
DOTYK: 0 kontaktovaných obetí;
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu: 7 kontaktovaných obetí;
NÁRUČ – POMOC DEŤOM V KRÍZE: 0 kontaktovaných obetí;
OZ PRIMA: 0 kontaktovaných obetí;
Slovenské centrum pomoci: 0 kontaktovaných obetí;
SLOVENSKÁ KATOLÍCKA Charita: 1 kontaktované obete.
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CELKOVÝ POČET IDENTIFIKOVANÝCH OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI:

28 OBETÍ
Z CELKOVÉHO POČTU OBETÍ OSĽ BOLO IDENTIFIKOVANÝCH ŽIEN:

14 Z TOHO 1 DIEŤA
Z CELKOVÉHO POČTU OBETÍ OSĽ BOLO IDENTIFIKOVANÝCH MUŽOV:

14 Z TOHO 1 DIEŤA

Graf č. 1: Región pôvodu obetí obchodovania s ľuďmi
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Z celkového počtu obetí obchodovania s ľuďmi najviac obetí ženského pohlavia pochádza
z košického regiónu, čo činí 21, 43 % z celkového počtu obetí a 42, 86 % z počtu ženských obetí
obchodovania s ľuďmi.
Z celkového počtu obetí obchodovania s ľuďmi mužského pohlavia má trvalý pobyt
v prešovskom regióne, čo predstavuje 21, 43 % z celkového počtu obetí a 42, 86 % z počtu mužských
obetí obchodovania s ľuďmi.
Pokiaľ ide o určenie regiónu pôvodu obetí z hľadiska kvantitatívneho, bez zreteľa na pohlavie
obeti, dospeli sme k záveru, že z hľadiska prevencie kriminality, by bolo potrebné zamerať sa na
región košický, z ktorého pochádza až 39, 29 % z celkového počtu obetí, čo je vo svojej podstate
takmer každá druhá identifikovaná obeť obchodovania s ľuďmi.

Strana 3 z 11

Tabuľka č. 1: Priemerný vek obete obchodovania s ľuďmi
Priemerný
vek mužskej
obete
Priemerný
vek ženskej
obete
Priemerný
vek obete
Región
pôvodu

---

---

35

---

---
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22

34
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Z tabuľky číslo 1 je zrejmé, že najnižší priemerný vek mali obete z bratislavského
kraja a najvyšší priemerný vek pripadá na banskobystrický kraj, pričom je potrebné v tomto
bode prihliadať na nízky počet obetí OSĽ a z toho dôvodu považovať vyššie uvedené údaje
informatívne, t.j. na účely vytvorenia profilu obetí, ktoré boli zaradené do Programu ochrany
a podpory obetí OSĽ.
Vzhľadom na tieto skutočnosti je relevantnejšie konštatovanie, že najmladšia ženská
obeť, resp. dieťa vo veku 17 rokov pochádza z Banskobystrického kraja a najstaršia obeť
ženského pohlavia vo veku 34 rokov je zo Žilinského kraja a najmladšia obeť mužského
pohlavia, resp. 17 ročné dieťa je z Košického kraja a najstaršia, 58 ročná obeť mužského
pohlavia pochádza z Banskobystrického kraja.
Tabuľka č. 2: Rodinný stav obetí obchodovania s ľuďmi ženského rodu
Vek ženy

Rodinný stav

Počet detí

Spôsob
vykorisťovania
sexuálne
vykorisťovanie
sexuálne
vykorisťovanie

Žena 17 rokov

slobodná

Žena 21 rokov

slobodná

Žena 22 rokov

slobodná

Žena 23 rokov

slobodná

Žena 23 rokov

slobodná

Žena 24 rokov

slobodná

1 dieťa

sexuálne
vykorisťovanie

Žena 26 rokov

vydatá

4 deti

sexuálne
vykorisťovanie

Žena 26 rokov

slobodná

1 dieťa

nútená práca

Žena 27 rokov

družka

3 deti

sexuálne
vykorisťovanie

Žena 29 rokov

vydatá

6 detí

ekonomické
vykorisťovanie

sexuálne
vykorisťovanie
sexuálne
vykorisťovanie
sexuálne
vykorisťovanie
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Žena 29 rokov

slobodná

1 dieťa

nútená práca

Žena 30 rokov

slobodná

3 deti

sexuálne
vykorisťovanie

Žena 33 rokov

vydatá

1 dieťa

sexuálne
vykorisťovanie

Žena 34 rokov

rozvedená

pornografický
priemysel

pozn.: pod údajom veku ženy sa rozumie vek, ktorý mala príslušná obeť v okamihu začatia obchodovania
s ľuďmi.

Tabuľka č. 3: Rodinný stav obetí obchodovania s ľuďmi mužského rodu
Vek muža

Rodinný stav

Počet detí

Muž 17 rokov

slobodný

Spôsob
vykorisťovania
nútená práca

Muž 21 rokov

druh

nútená práca

Muž 22 rokov

slobodný

nútená práca

Muž 23 rokov

ženatý

Muž 24 rokov

slobodný

nútená práca

Muž 26 rokov

slobodný

nútená práca

Muž 29 rokov

druh

nútená práca

Muž 29 rokov

ženatý

Muž 35 rokov

druh

ekonomické
vykorisťovanie

Muž 41 rokov

druh

nútená práca

Muž 41 rokov

druh

nútená práca

Muž 44 rokov

slobodný

nútené žobranie

Muž 49 rokov

ženatý

ekonomické
vykorisťovanie

Muž 58 rokov

rozvedený

3 deti

2 deti

2 deti
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ekonomické
vykorisťovanie

nútená práca

nútené žobranie

pozn.: pod údajom veku muža sa rozumie vek, ktorý mala príslušná obeť v okamihu začatia obchodovania
s ľuďmi.

Úroveň vzdelania:
 majoritné sú osoby so základným vzdelaním, z ktorých 4 ženy navštevovali špeciálnu
základnú školu, ide o obete obchodovania s ľuďmi vo veku 23, 26, 29, 33 rokov, ktoré
boli vykorisťované za účelom sexuálneho vykorisťovania (z nich 2) a za účelom
nútenej práce ( z nich 2 ).
 stredoškolské vzdelanie malo 8 obetí OSĽ, z nich 2 ženy (OSĽ za účelom sexuálneho
vykorisťovania a nútenej práce ) a 6 mužov (za účelom nútenej práce, núteného
žobrania, ekonomického vykorisťovania a sexuálneho vykorisťovania), pričom 2
obete mužského rodu ukončili svoje stredoškolské vzdelanie aj maturitou (tí boli
zobchodovaní za účelom nútenej práce a za účelom núteného žobrania.
 vysokoškolské vzdelanie mala jedna obeť ženského rodu, ktorá bola sexuálne
vykorisťovaná.
Dôvody migrácie:
 bola takmer výhradne pracovná príležitosť, ktorá bola v dvoch prípadoch spojená aj
s inými dôvodmi, konkrétne v jednom prípade s problémami v rodine a v druhom
prípade s možnosťou štúdia, dobrodružstvom a emancipáciou,
 s výnimkou jednej ženskej obete, ktorej dôvodom bol prísľub manželstva a napokon
bola obchodovaná za účelom sexuálneho vykorisťovania v Českej republike.
Činnosť v čase náboru:
 vo väčšine išlo o nezamestnaných občanov Slovenskej republiky okrem dvoch
prípadov, kedy v jednom bola žena na materskej dovolenke a v jednom bola neskoršia
obeť v čase jej náboru prostitútkou.

Tabuľka č. 4: Cieľová krajina
Cieľová krajina
Česká republika
Dánsko
Holandsko
Nemecko
Taliansko
Veľká Británia

Počet osôb
3
1
1
1
1
10
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Graf č. 2 : Cieľová krajina
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NÁBOR
Náborárom je vo väčšine prípadov muž, cudzí človek, ktorý kontaktoval svoje obete
osobne okrem nižšie uvedených prípadov, kde:
-

priateľ (muž a žena) českého občianstva, ktorý kontaktoval obeť ženského rodu osobne,
a tá bola neskôr obchodovaná za účelom sexuálneho vykorisťovania,
priateľ nemeckého občianstva, ktorý kontaktoval obeť ženského pohlavia osobne
a napokon bola táto obchodovaná za účelom sexuálneho vykorisťovania,
v troch prípadoch išlo o členky rodiny, ktoré kontaktovali ženské obete OSĽ osobne,
počas OSĽ boli sexuálne vykorisťované,
náborárka, resp. kolegyňa na brigáde obete OSĽ, ktorá ju oslovila osobne (obeť OSĽ bola
obchodovaná za účelom sexuálneho vykorisťovania),
náborárka, resp. priateľka nemeckého štátneho občianstva, oslovila ženskú obeť osobne
(obeť OSĽ bola obchodovaná za účelom sexuálneho vykorisťovania).
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PREPRAVA
Tabuľka č. 5 : Spôsob prepravy do cieľových krajín
Druh dopravného
prostriedku

Počet

Cieľová
krajina

automobil

3
2
1
1
1
1

Česko
Taliansko
Holandsko
Nemecko
Slovensko
Veľká
Británia

13

Veľká
Británia
Česká
republika
Dánsko
Nemecko
Veľká
Británia

autobus

1

lietadlo

1
1
2

VYKORISŤOVANIE
Graf č. 3: Zobrazenie pomeru jednotlivých účelov obchodovania s ľuďmi pri obetiach
ženského pohlavia

sexuálne
vykorisťovanie
nútená práca
ekonomické
vykorisťovanie
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Z celkového počtu ženských obetí obchodovania s ľuďmi bolo 11 z nich zobchodovaných za
účelom sexuálneho vykorisťovania, ktoré sa uskutočnilo:
 v 4 prípadoch v Českej republike,





v 3 prípadoch v Nemecku,
v 2 prípadoch vo Francúzsku,
v 1 prípade v Dánsku a
v 1 prípade sa jednalo o vnútroštátne obchodovanie s ľuďmi.

V oblasti obchodovania so ženami za účelom nútenej práce boli identifikované 2 obete, a to
i napriek častému výskytu skôr mužských obetí obchodovania za týmto účelom. Nútená práca
bola vykonávaná:
 v Holandsku,
 vo Veľkej Británii.
A napokon vo sfére obchodovania so ženami bolo u jednej z nich zistené obchodovanie za
účelom ekonomického vykorisťovania, ktoré prebiehalo vo Veľkej Británii.
Graf č. 4: Zobrazenie pomeru jednotlivých účelov obchodovania s ľuďmi pri obetiach
mužského pohlavia
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Čo sa týka mužských obetí obchodovania s ľuďmi, tie boli obchodované:
 predovšetkým za účelom nútenej práce - konkrétne išlo o 9 obetí, ktoré boli všetky
vykorisťované vo Veľkej Británii,
 ďalej sa vyskytlo OSĽ za účelom ekonomického vykorisťovania, kde boli zaradené
do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi 3 mužské obete, pričom
krajina vykorisťovania bola Veľká Británia a
 v neposlednom rade pri obchodovaní s mužmi bolo v 2 prípadoch účelom
obchodovania nútené žobranie v Taliansku.
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Tabuľka č. 6: Miesto s spôsob vykorisťovania identifikovaných obetí
Miesto
vykorisťovania
Česká republika
Dánsko
Francúzsko
Holandsko
Nemecko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Celkovo obetí
OSĽ

Sexuálne
vykorisťovanie

Nútené
žobranie

Nútená
práca

Ekonomické
vykorisťovanie

4
1
2
1
3
1
2
11

2

10
11

4
4

Celkový
počet
zistených
obetí OSĽ
v
krajinách

4
1
2
1
3
1
2
14
28

Z tabuľky číslo 1 je zreteľné, že najviac obetí bolo vykorisťovaných vo Veľkej
Británii a to za účelom nútenej práce a ekonomického vykorisťovania, druhým štátom
v poradí je Česká republika, kde boli obchodované len ženy za účelom sexuálneho
vykorisťovania, tretím v poradí je Nemecko, do ktorého boli obchodované opäť len ženy za
účelom sexuálneho vykorisťovania, štvrtým v poradí je Francúzsko (za účelom sexuálneho
vykorisťovania) a Taliansko (za účelom núteného žobrania) a napokon poslednú priečku
s jednou obeťou má Slovensko, kde išlo o vnútroštátne obchodovanie s ľuďmi za účelom
sexuálneho vykorisťovania, Dánsko takisto za účelom sexuálneho vykorisťovania
a Holandsko, kde sa uskutočňovalo OSĽ za účelom nútenej práce.
Bez ohľadu na miesto vykorisťovania obete, je na báze údajov nachádzajúcich sa
v tabuľkách súboru harmonizovaných ukazovateľov možné dospieť k záveru, že
obchodovanie s ľuďmi za účelom nútenej práce sa u obetí zaradených do Programu ochrany
a podpory obetí obchodovania s ľuďmi doslova vyrovnalo obchodovaniu za účelom
sexuálneho vykorisťovania, čo samozrejme nemožno verifikovať, že tento jav je 50 na 50 aj
v reálnych intenciách, no zaiste poukazuje na trend neustále expandujúceho obchodovania
s ľuďmi za účelom nútenej práce a to najmä so zameraním na mužov.
Druhým najfrekventovanejším účelom obchodovania s ľuďmi sa stalo ekonomické
vykorisťovanie vo Veľkej Británii, čo je zrejme odzrkadlením udalostí uplynulého roka
súvisiace s poskytovanými dávkami slovenským štátnym občanom žijúcim v Anglicku.
Posledné, napriek tomu alarmujúce miesto, má za účelom núteného žobrania, ktoré sa
v našom prípade uskutočňovalo v Taliansku.
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Graf č. 5 : Zobrazenie pomeru jednotlivých účelov obchodovania s ľuďmi
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Všetky vyššie uvedené kvantitatívne informácie sa týkajú len obetí obchodovania s ľuďmi
identifikovaných mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami a zaradených v roku 2010
do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
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