Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
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PREHĽAD O OBETIACH OBCHODOVANIA
S ĽUĎMI ZARADENÝCH DO PROGRAMU PODPORY
A OCHRANY OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
ZA ROK 2015

Bratislava, 2016

Rozsah služieb poskytovaných občanom Slovenskej republiky ako aj cudzincom
resp. osobám bez štátnej príslušnosti ako obetiam obchodovania s ľuďmi (ďalej len
„obeť“) sú stanovené v internom predpise Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a vychádzajú tak z medzinárodných štandardov, ako aj z predpisov Európskej únie.
Komplexná starostlivosť je poskytovaná v zmysle princípu rovnosti a nediskriminácie
s patričným ohľadom na individuálne potreby jednotlivých obetí.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje pomoc a ochranu obetiam
prostredníctvom programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len
„program“). Starostlivosť o obete v roku 2015 poskytovali
dve mimovládne
organizácie a jedna medzinárodná organizácia, ktorá poskytuje prednávratovú
asistenciu a služby asistovaného dobrovoľného návratu.
V priebehu roka 2015 bolo do programu zaradených 25 osôb, ktorým bola
poskytnutá komplexná pomoc od partnerských organizácií. V roku 2015 sa
asistovaný dobrovoľný návrat poskytoval 17 osobám, ktoré sa rozhodli vstúpiť do
programu, pričom 16 osôb boli slovenskí štátni občania a jedna z obetí bola štátnym
príslušníkom tretej krajiny.
Celkovo sa v roku 2015 poskytovala podpora a ochrana 47 obetiam. Ide aj o obete,
ktoré boli do programu zaradené nielen počas roka 2015 ale aj v predchádzajúcich
rokoch a vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie, ich zotrvanie v programe bolo
potrebné.
K 31. decembru 2015 bolo v programe zaradených 16 obetí. Tieto osoby budú
v programe figurovať aj v roku 2016.
Všetky nižšie uvedené informácie sa týkajú len obetí zaradených do
programu v roku 2015.
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Údaje o obetiach obchodovania s ľuďmi
zaradených do programu
v roku 2015
Celkový počet obetí zaradených do programu v roku 2015 bol 25 a z toho:
 celkový počet ženských obetí : 8
 celkový počet mužských obetí : 17

I.

Demografické údaje o obetiach
I.I Pohlavie obetí zaradených do programu
Tabuľka č. 1
Obete z hľadiska pohlavia
pohlavie

absolútne vyjadrenie

relatívne vyjadrenie (%)

muž

17

68

žena
spolu

8
25

32
100

Graf č. 1
Obete z hľadiska pohlavia
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I.II Vek obetí zaradených do programu
V roku 2015 boli do programu zaradené len osoby staršie ako 18 rokov.
Graf č. 2
Vek obetí pri nábore

Pri obetiach v rozmedzí od 18 – 21 rokov bolo 5 žien a 1 muž. V druhej vekovej
skupine (od 22 do 30 rokov) boli 4 muži, v tretej vekovej skupine (od 31 do 40 rokov)
boli 5 muži a 2 ženy. Štvrtá veková skupina (od 41 do 50 rokov) zahŕňa 6 mužov a 1
ženu. Piata veková skupina (od 51 do 60 rokov) pri veku obetí pri nábore nemá
zastúpenie a šiesta veková skupina (od 61 do 70 rokov) zahŕňa len jednu mužskú
obeť vo veku 62 rokov.
Graf č. 3
Vek obetí pri zaradení do programu
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Pri obetiach v rozmedzí od 18 – 21 rokov bolo 5 žien a 1 muž. V druhej vekovej
skupine (od 22 do 30 rokov) boli 3 muži, v tretej vekovej skupine (od 31 do 40 rokov)
boli 3 muži a 2 ženy. Štvrtá veková skupina (od 41 do 50 rokov) zahŕňa 6 mužov a 1
ženu. Piata veková skupina (od 51 do 60 rokov) a šiesta veková skupina (od 61 do
70 rokov) zahŕňa len mužské obete. V piatej vekovej skupine sú to 3 muži a v šiestej
vekovej skupine len jedna mužská obeť vo veku 66 rokov.
Podrobným porovnávaním údajov týkajúcich sa veku obetí pri nábore a veku pri ich
zaraďovaní do programu bolo zistené, že v 18 prípadoch (t.j. v 72 %) bol vek obete
iný, pričom vekový rozdiel je od 1 roka až po 7 rokov (tzn. že osoba pri nábore mala
napr. 19 rokov a pri zaraďovaní do programu mala 23 rokov). Rozdiel medzi časom
náboru a časom zaradenia do programu vznikol napríklad v prípadoch, ak
identifikácia obete bola uskutočnená až niekoľko rokov po ukončení vykorisťovania.
Dôvodom neskorej identifikácie je aj prípad, že obeť sama seba nepovažovala za
obeť až do doby kvalifikovaného rozhovoru so zástupcami partnerských organizácií
alebo polície, či na základe konzultácie s inými odborníkmi.
Tabuľka č. 2
Priemerný vek obetí
priemerný vek obetí obchodovania s ľuďmi v čase ich zaradenia do programu podľa
jednotlivých krajov pôvodu

priemerný vek
ženských obetí
priemerný vek
mužských obetí
priemerný vek
obetí* (celkovo)

BA

BB

KE

NR

PO

TT

zahraničie

19

19

27

47

20

-

36

-

45

45

46

24

39

-

19

40

38

46

22

39

36

* priemerný vek je počítaný z jednotlivých rokov obetí, nie na základe výsledku priemerného veku
podľa pohlavia

Z tabuľky č. 2 je zrejmé, že najnižší priemerný vek u obetí bol zaznamenaný
v Bratislavskom kraji (19) a najvyšší priemerný vek v Nitrianskom kraji (46).
Z pohľadu definovania priemerného veku mužskej obete v roku 2015 bol najnižší
(24) zaznamenaný v rámci Slovenskej republiky u obetí z Prešovského kraja
a najvyšší (46) z Nitrianskeho kraja. U žien najnižší priemerný vek v rámci
Slovenskej republiky bol zaznamenaný u obetí z Bratislavského a Banskobystrického
kraja (19) a najvyšší (47) z Nitrianskeho kraja.
Podrobnejšou analýzou bolo zistené, že vekovo najmladšie obete boli ženského
pohlavia vo veku 19 rokov pochádzajúce z Bratislavského, Banskobystrického
a Košického kraja a najstaršia obeť ženského pohlavia bola vo veku 47 rokov
pochádzajúca z Nitrianskeho kraja.
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Najmladšia obeť mužského pohlavia bola vo veku 20 rokov pochádzajúca
z Prešovského kraja a najstaršia obeť vo veku 66 rokov pochádzajúca
z Banskobystrického kraja.
I.III Pôvod obetí zaradených do programu
V roku 2015 boli do programu zaradené obete, ktorých štát pôvodu je Slovenská
republika a len v jednom prípade sa vyskytol štátny príslušník iného štátu. Konkrétne
išlo o ženu, pôvodom z Filipín, ktorá bola na Slovensku identifikovaná ako obeť,
avšak na Slovensku vykorisťovaná nebola. Vykorisťovaná bola na území Kuvajtu.
Slovenská republika tejto osobe poskytla nevyhnutnú pomoc a podporu
a zabezpečila bezpeční návrat do krajiny pôvodu, tak ako si to obeť želala.
Tabuľka č. 3
Región pôvodu obetí
región pôvodu obetí
BA

BB

KE

NR

PO

TT

zahraničie

Muži

-

4

5

4

2

2

-

Ženy

1

1

3

1

1

-

1

Spolu

1

5

8

5

3

2

1

Z tabuľky č. 3 je zrejmé, že v roku 2015 bolo do programu zaradených celkom 8
obetí ženského pohlavia (t.j. 32 %), čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje
pokles ženských obetí, nakoľko v roku 2014 ženské obete zaradené do programu
predstavovali takmer 65 % z celkového počtu obetí zaradených do programu. Najviac
ženských obetí zaradených do programu v roku 2015 pochádzalo tak ako aj v roku
2014 z Košického kraja (3).
Mužských obetí zaradených do programu v roku 2015 bolo 17, čo prestavuje 68 %
z celkového počtu obetí zaradených v tomto roku. Najviac mužských obetí
pochádzalo taktiež z Košického kraja (5). Nielen oproti roku 2014 ide o veľký nárast
mužských obetí zaradených do programu. V roku 2014 bolo zaradených do
programu 12 mužských obetí, čo predstavovalo 35 %, v roku 2015 17 mužských
obetí predstavuje až 68 %.

Strana 6 z 30

Graf č. 4
Pôvod obetí podľa krajov

Z vyššie uvedeného grafu č. 4 vyplýva, že aj pri sledovaní regiónu pôvodu obetí
celkovo najviac obetí pochádza z Košického kraja (8), tak ako tomu bolo aj v roku
2014 a 2013.
Ide o dlhodobo pretrvávajúci jav, čím sa javí aj potreba pokračovania v realizácii
preventívnych aktivít k problematike obchodovania s ľuďmi, predovšetkým na
východe Slovenskej republiky. Na základe získaných poznatkov je možné
konštatovať, že najproblematickejšia časť Slovenska z pohľadu pôvodu obetí je
práve na východe Slovenska, celkom 11 obetí, čo predstavuje 44 % zo zaradených
obetí do programu.
Medzi ďalšie problematické regióny pôvodu možno zaradiť Nitriansky kraj (5)
a Banskobystrický kraj (5).
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Tabuľka č. 4
Obete z hľadiska demografického prostredia
demografické
prostredie

absolútne
vyjadrenie

okresné mesto

5
(5 muži)
6
(4 muži a 2 ženy)
12
(8 mužov a 4 ženy)
2
(2 ženy)
25
(17 mužov a 8 žien)

mesto
obec
osada
spolu

relatívne vyjadrenie
(%)
20
24
48
8
100

Graf č. 5
Obete z hľadiska demografického prostredia

Z hľadiska demografického prostredia najviac obetí (12, t.j. 48 %) pochádza z obcí
Slovenskej republiky.
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I.IV Vzdelanostná úroveň obetí zaradených do programu
Úroveň vzdelania zobrazuje tabuľka č. 5 a graf č. 6, z ktorých je zrejmé
nasledovné:
 majoritné sú obete so základným vzdelaním t.j. 13 obetí, pričom 8 obetí
navštevovalo základnú školu a 5 obetí špeciálnu základnú školu;
 stredoškolské vzdelanie malo 12 obetí. Z tohto počtu 1 ukončila
stredoškolské vzdelanie s maturitou;
 vysokoškolské vzdelanie nemala ani jedna obeť;
Tabuľka č. 5
Obete z hľadiska vzdelania
vzdelanie

absolútne vyjadrenie

základné

8
(5 mužov a 3 ženy)
5
(2 muži a 3 ženy)
1
(1 muž)
11
(9 mužov a 2 ženy)
25
(17 mužov a 8 žien)

špeciálne
základné
stredoškolské
s maturitou
stredoškolské
spolu

relatívne vyjadrenie
(%)
32
20
4
44
100

Podrobnejšou analýzou dát bolo zistené, že obete, ktoré mali ukončené základné
vzdelanie boli zneužívané za účelom nútenej práce, núteného žobrania a nútených
sobášov. Tieto osoby pochádzali z Prešovského (2), Banskobystrického (2),
Trnavského (1) a Košického kraja (3).
Osoby, ktoré mali ukončené špeciálne základné vzdelanie pochádzali
z Prešovského (1), Košického (2), Bratislavského (1) a Nitrianskeho kraja (1). Tieto
osoby boli vykorisťované na účel nútenej práce, núteného sobáša, nútenej prostitúcie
a nútenej trestnej činnosti.
Pri obetiach so stredoškolským vzdelaním sa vyskytovalo zneužívanie za účelom
nútenej práce, núteného žobrania a nútenej prostitúcie. Obete pochádzali
z Košického (3), Nitrianskeho (3), Banskobystrického (3) a Trnavského kraja (1).
Medzi týmito osobami bola aj zahraničná obeť z Filipín.
Jedna mužská obeť mala ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Táto
obeť bola zneužívaná na nútenú prácu a pochádzala z Nitrianskeho kraja.
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Graf č. 6
Obete z hľadiska vzdelania

V porovnaní s rokom 2013 a 2014 možno konštatovať, že vzdelanostná úroveň obetí
zaradených do programu je prevažne s ukončeným základným vzdelaním
(zahrňujúce aj špeciálne základné vzdelanie), čo sa potvrdilo aj v roku 2015. Avšak,
ak by sme zamerali pozornosť na jednotlivé skupiny (bez spájania základného so
špeciálnym základným a stredoškolského so stredoškolským s maturitou), mohli by
sme konštatovať, že najviac obetí malo ukončené stredoškolské vzdelanie, čo je
zmena oproti predchádzajúcim rokom.
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I.V Rodinný stav obetí zaradených do programu
Tabuľka č. 6
Obete z hľadiska rodinného stavu
rodinný stav

absolútne vyjadrenie

slobodný/á

14
(9 mužov a 5 žien)
5
(2 muži a 3 ženy)
5
(5 muži)
1
(1 muž)
25
(17 mužov a 8 žien)

ženatý/vydatá
rozvedený/á
vdova/vdovec
spolu

relatívne vyjadrenie
(%)
56
20
20
4
100

Z hľadiska rodinného stavu najviac obetí obchodovania s ľuďmi boli slobodní
jednotlivci bez záväzkov, čo z celkového počtu predstavuje 56 %. Podobne tomu
bolo aj v roku 2013 a 2014.
Graf č. 7
Obete z hľadiska rodinného stavu
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V šiestich prípadoch obete uviedli, že nemali vo svojej blízkosti žiadnu osobu, ktorá
by s nimi žila v domácnosti. Medzi obeťami sa nachádzali aj bezdomovci, ktorí boli
neskôr zneužívaní za účelom nútenej práce a núteného žobrania.
Osamelosť, a teda absencia sociálnych väzieb, ako aj život bez domova možno
vnímať ako rizikové faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú osoby a tieto sú náchylnejšie
stať sa obeťami.

II.

Nábor

Vek obetí pri nábore zobrazuje graf č. 2, z ktorého je zrejmé, že najväčšie spektrum
obetí zaradených do programu malo pri nábore vek v rozpätí od 31 - 50 rokov, čo je
zmena oproti roku 2014. V roku 2014 boli zaradené obete, ktorých najpočetnejšie
zastúpenie malo vekové rozmedzie od 18 - 21 rokov.
Podrobným porovnávaním údajov týkajúcich sa veku obetí pri nábore a veku pri ich
zaraďovaní do programu bolo zistené, že v 18 prípadoch (t.j. v 72 %) bol vek obete
iný, pričom vekový rozdiel je od 1 roka až po 7 rokov (tzn. že osoba pri nábore mala
napr. 19 rokov a pri zaraďovaní do programu mala 23 rokov).
Graf č. 2
Vek obetí zaradených do programu pri nábore
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Graf č. 8
Pohlavie náborára

V 22 prípadoch bol ako náborár uvedený muž, čo predstavuje celkom 88 % prípadov
a v 2 prípadoch bola ako náborár uvedená žena, čo predstavuje 8 %. Pri obeti
pôvodom z Filipín nebolo uvedené pohlavie náborára. Ako náborár v tomto prípade
vystupovala agentúra, ktorá ponúkala prácu.
Graf č. 9
Občianstvo náborára
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Podľa získaných údajov možno konštatovať, že obete, ktoré boli zaradené do
programu v roku 2015 zlákali do zahraničia prevažne slovenskí štátni občania.
Graf č. 10
Vzťah obete k náborárovi

Vo vzťahu k obeti boli náborári v roku 2014 prevažne priatelia či známe osoby
(19 prípadov), čo v roku 2015 neplatilo. V prevažnej miere, boli náborári práve
cudzie osoby (12 prípadov). Takáto situácia sa vyskytla v roku 2013, kde taktiež ako
náborár vystupovala prevažne osoba, ktorá nebola v priateľskom, alebo rodinnom
vzťahu k obeti. V šiestich prípadoch bol náborár pre obeť v priateľskom vzťahu
a v troch prípadoch to boli priamo členovia rodiny, čo zobrazuje aj graf č.10
v percentuálnom zobrazení. V troch prípadoch nebol vzťah obete k náborárovi
zadefinovaný. V jednom prípade boli obeťou zaznačené dve možnosti zadefinovania
vzťahu k náborárovi.
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Graf č. 11
Spôsoby náboru obetí

Nábor bol uskutočňovaný vo väčšine prípadov osobným kontaktom (24) s obeťou.
Z celkového počtu realizovaných náborov osobným kontaktom došlo v jednom
prípade ku kombinácii osobného kontaktu s iným spôsobom náboru, konkrétne išlo
o kombináciu s donútením v prípade následného zneužívania mužskej obete za
účelom núteného žobrania.
V jednom prípade bol nábor realizovaný prostredníctvom agentúry. Ako už bolo
vyššie uvedené, išlo o prípad zahraničnej obete, ktorá bola vykorisťovaná v Kuvajte
avšak na Slovensku bola identifikovaná a bola jej poskytnutá adekvátna pomoc,
podpora a zabezpečený návrat do krajiny pôvodu.
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Graf č. 12
Krajina náboru

S ohľadom na krajinu, kde nábor, resp. verbovanie ako prvá fáza obchodovania
s ľuďmi prebiehala, bola v 21 prípadoch uvedená Slovenská republika. Podľa
údajov, ktoré poskytli obete zaradené do programu, bola v jednom prípade uvedená
ako krajina náboru Filipíny a v troch prípadoch nebola vyplnená položka o krajine
náboru, teda to spadá do kategórie – krajina náboru neznáma.
Analýzou získaných podkladov možno dospieť k záveru, že Slovenská republika je
prevažne zdrojovou krajinou, čo potvrdzujú prehľady aj z minulých rokov. Ide však
len o záver získaný sumarizáciou dát osôb zaradených do programu, nakoľko do
programu nebola zaradená žiadna osoba, ktorá by bolo vykorisťovaná na území
Slovenskej republiky a pochádzala by zo zahraničia.
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Tabuľka č. 7
Dôvod migrácie
dôvod migrácie

absolútne vyjadrenie

pracovná príležitosť

23
(17 mužov a 6 žien)
1
(1 muž)
10
(7 mužov a 3 ženy)

nezhody/problémy v rodine
sociálna situácia/bezdomovec

Dôvod, prečo sa osoby zaradené do programu dali zlákať náborárovi bola v 23
prípadoch nová pracovná príležitosť, ktorá sa im núkala v čase, keď to potrebovali.
V 10 prípadoch ich prinútila sociálna situácia, resp. išlo o osoby, ktoré boli bez
domova. Len v jednom prípade za vycestovaním boli nezhody a problémy v rodine.
Je potrebné poznamenať, že vo viacerých prípadoch ako dôvod migrácie obete
uviedli kombináciu uvedených možností.
Tabuľka č. 8
Plánovaná cieľová krajina
plánovaná cieľová krajina

absolútne vyjadrenie

Slovenská republika
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska
Nemecká spolková republika
Kuvajt

1
18
5
1

Z grafu č. 13 a tabuľky č. 8 je zrejmé, že vo väčšine prípadov bolo plánovanou
cieľovou krajinou obchodovania s ľuďmi Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska (18), ktoré dominuje aj za ostatné roky. Ako druhá najčastejšie
označovaná plánovaná cieľová krajina bola Nemecká spolková republika (5),
nasledovala v jednom prípade Slovenská republika a Kuvajt.
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Graf č. 13
Plánovaná cieľová krajina

Graf č. 13 znázorňuje percentuálne znázornenie plánovej cieľovej krajiny.
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III.

Preprava
Tabuľka č. 9
Spôsob dopravy obetí do cieľových krajín

osobné motorové
vozidlo
autobus
lietadlo
loď
iné

SK

UK

DE

1

4

4

9

9
7 8
3

1

10

1

KW

Spolu

1
3
1

Analýzou tabuľky č. 9 a grafu č. 14 je možné dospieť k záveru, že najčastejšie
využívaným dopravným prostriedkom bol v roku 2015 autobus. Ako druhý najčastejší
dopravný prostriedok bolo uvedené osobné motorové vozidlo. V roku 2014 tomu
bolo opačne.
Na dopravu do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ako
krajiny, kde bolo vykorisťovaných najviac osôb zaradených do programu, bol
najčastejšie využívaný autobus. Najmenej častým dopravným prostriedkom pre túto
destináciu je loď a nasleduje auto, čo je oproti minulým rokom zmena. Ako
druhým najčastejším dopravným prostriedkom do tejto cieľovej krajiny bolo v roku
2015 uvedené lietadlo.
Niektoré obete využili aj kombináciu dopravných prostriedkov na to, aby sa
dostali do cieľovej krajiny.
Obete prevažne cestujú legálne s využitím pravých cestovných dokladov. Ešte sa
nevyskytol prípad osoby, ktorá by bola zaradená do programu a bolo by zistené
falšovanie cestovných dokladov, ako aj nelegálne prekročenie hraníc.
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Graf č. 14
Využívané dopravné prostriedky

Z grafu č. 14 je zrejmé, že najčastejším prostriedkom na prepravu obetí zo zdrojovej
krajiny do cieľovej krajiny bol autobus (32 %) a ako druhý najčastejší dopravný
prostriedok bolo využívané auto (29 %). Lietadlo bolo ako tretím najčastejším
dopravným prostriedkom, vyskytlo sa v 26 %.
V mnohých prípadoch boli v rámci prepravy obetí použité viaceré dopravné
prostriedky, resp. ich kombinácia. Podrobnou analýzou bolo zistené, že kombinácia
dopravných prostriedkov bola uvedená hlavne pri doprave do Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska. Konkrétne išlo o kombináciu:
I. lietadla, osobného motorového vozidla a lode,
II. automobilu a autobusu, ako aj
III. automobilu a lode.
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Graf č. 15
Prítomnosť iných osôb počas prepravy obetí do cieľovej krajiny

Z údajov z grafu č. 15 je možné učiť, že obete sú v prevažnej miere (32 %)
sprevádzané počas prepravy z krajiny náboru do cieľovej krajiny obchodníkmi.
V 24 % bolo obeťami indikované, že cesta do cieľovej krajiny bola v spoločnosti iných
obetí, v 20 % prípadov bola počas prepravy označená prítomnosť obchodníkov ako
aj iných potenciálnych obetí a v 3 prípadoch, teda v 12 %, bola preprava zo zdrojovej
krajiny do cieľovej krajiny bez prítomnosti iných obetí a bez prítomnosti obchodníkov,
teda obete cestovali osamote.

IV.

Vykorisťovanie
Tabuľka č. 10
Forma/spôsob vykorisťovania obetí podľa pohlavia
spôsob vykorisťovania

ženské pohlavie

sexuálne vykorisťovanie
nútená práca
nútený sobáš
nútené žobranie
nútená trestná činnosť

2
3
4
1
1

mužské
pohlavie
14
4
-

spolu
2
17
4
5
1

Poznámka: niektoré obete boli vykorisťované súčasne viacerými spôsobmi

V roku 2014 bolo najviac obetí ženského pohlavia obchodovaných za účelom
sexuálneho vykorisťovania (13 prípadov). V roku 2013 tomu bolo podobne, avšak
počet ženských obetí sexuálne vykorisťovaných bol vyšší (15 prípadov). V roku 2015
je však situácia odlišná. Najviac ženských obetí bolo zneužitých pre účel
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uzatvorenia manželstva so štátnym príslušníkom tretej krajiny a bol naplnený účel
obchodovania s ľuďmi – nútený sobáš v 4 prípadoch. Ako druhý najčastejší spôsob
zneužívania ženských obetí v roku 2015 evidujeme nútenú prácu. Sexuálne
vykorisťovanie je až na treťom mieste. Po jednom prípade evidujeme pri ženských
obetiach nútené žobranie a nútenie k páchaniu trestnej činnosti.
Pri mužských obetiach obchodovania s ľuďmi tak ako tomu bolo aj v roku 2013, tak
aj v roku 2014, prevláda trend nútenej práce/nútenej služby a ako druhá
najčastejšia forma vykorisťovania bolo uvádzané nútené žobranie. V roku 2015 bol
tento trend potvrdený. V 14 prípadoch sa vyskytlo zneužívanie za účelom nútenej
práce/nútenej služby a v 4 prípadoch sa vyskytlo zneužívanie za účelom núteného
žobrania.
Podrobnejšou analýzou možno konštatovať, že kombinácia účelov obchodovania
s ľuďmi je typická viac-menej pre ženské obete obchodovania s ľuďmi. Taktiež
rozmanitosť obchodovania a zneužívania je pri ženských obetiach väčšia.
Graf č. 16
Forma vykorisťovania obetí podľa pohlavia obetí
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Graf č. 17
Spôsob vykorisťovania

V roku 2014 bolo najviac obetí obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho
vykorisťovania. Rovnako tomu bolo aj v roku 2012 a 2013. Je však potrebné uviesť,
že počet obetí obchodovaných za účelom sexuálneho vykorisťovania oproti
predchádzajúcim rokom v roku 2014 klesol na 13 prípadov a počet obchodovania
s ľuďmi za účelom nútenej práce/nútenej služby v roku 2014 opäť stúpol. V roku
2012 to bolo 5 prípadov, v roku 2013 až 10 prípadov a v roku 2014 sa počet opäť
zvýšil, a to na 12 prípadov. Počet nútených sobášov sa v roku 2014 zvýšil zo 7
prípadov z roku 2013 na 9 prípadov. Rovnako bolo možné badať aj zvýšenie počtov
núteného žobrania, a to z 2 prípadov z roka 2013 na 6 prípadov v roku 2014.
V roku 2015 nastala zmena nielen čo sa týka pohlavia obetí zaradených do
programu, ale aj foriem účelu obchodovaných osôb. Najviac obetí bolo
vykorisťovaných za účelom nútenej práce/nútenej služby, až 59 %. Nútené
žobranie bolo zaznamenané v piatich prípadoch, čo predstavuje 17 % a nútený
sobáš v štyroch prípadoch, čo predstavuje 14 %. Sexuálne vykorisťovanie bolo
zaznamenané len v dvoch prípadoch, t.j. 7 % a zneužívanie na páchanie trestnej
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činnosti sa vyskytlo len v jednom prípade, čo predstavuje 3 %. Zneužívanie na
páchanie trestnej činnosti sa nevyskytlo v samostatnej podobe, ale v kombinácii so
sexuálnym vykorisťovaním a nútenou prácou. Druhý prípad, kde sa vyskytovalo
sexuálne vykorisťovanie bolo v kombinácii s núteným žobraním.
Tabuľka č. 11
Spôsob vykorisťovania obetí v cieľových krajinách
sexuálne
vykorisťovanie
SK
UK

1
(žena)

DE

1
(žena)

KW
SPOLU

2
(ženy)

nútená
práca/nútená
služba
1
(muž)
15
(13 mužov a 2
ženy)

nútený sobáš

nútené
žobranie

1
(žena)

1
(muž)

3
(3 ženy)

nútená
trestná
činnosť

1
(žena)
4
(3 muži a
1 žena)

1
(žena)
17
(14 mužov a
3 ženy)

5
(4 muži a
1 žena)

4
(ženy)

1
(žena)

Údaje v tabuľke č. 11 znázorňujú informácie poskytnuté obeťami
zaradenými do programu. Údaje sa zameriavajú na kombináciu
spôsobu vykorisťovania a cieľovej krajiny s uvedením
pohlavia. Je potrebné poznamenať, že niektoré obete boli
vykorisťované súčasne viacerými spôsobmi, ako aj to, že
niektoré obete boli vykorisťované jedným spôsobom, avšak vo viacerých štátoch.
Z tohto dôvodu je rozdielnosť údajov s predchádzajúcimi tabuľkami, či grafmi.
Tabuľka č. 12
Cieľová krajina vykorisťovania
cieľová krajina
Slovenská republika
Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska
Nemecká spolková republika
Kuvajt

absolútne vyjadrenie
2
18
4
1

V porovnaní s plánovanou cieľovou krajinou v čase náboru (graf č.13 a tabuľka č.8)
a krajinou, kde bola obeť vykorisťovaná, nastala zmena pri Nemeckej spolkovej
republike a Slovenskej republike, ktoré v rámci plánovaných cieľových krajín boli
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zaznamenané s iným počtom osôb. Tento posun nastal z dôvodu, že obeť v štádiu
náboru si nebola vedomá, že bude vykorisťovaná v inej krajine. Ako plánovaná
cieľová krajina bola Slovenská republika uvedená v jednom prípade, avšak pri
cieľovej krajine, resp. pri krajine, kde bola osoba podľa jej informácií vykorisťovaná
sa Slovenská republika vyskytuje v dvoch prípadoch. Opačná situácia nastala pri
Nemeckej spolkovej republike, kde pri plánovanej cieľovej krajine sa Nemecká
spolková republika uvádza v piatich prípadoch, avšak v rámci vyššie uvedenej
tabuľky č. 11 je Nemecká spolková republika uvedená len pri štyroch prípadoch. Ide
o jeden prípad, kde jedna z obetí uviedla, že ako plánovaná cieľová krajina pre výkon
práce bola uvedená Nemecká spolková republika, ale v konečnom dôsledku bola
táto osoba vykorisťovaná v rámci Slovenskej republiky.
Graf č. 18
Krajina vykorisťovania
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Graf č. 18 nám znázorňuje percentuálne vyjadrenie krajín, ktoré boli obeťami
zaradenými do programu, označené ako krajiny vykorisťovania.
Graf č. 19
Miesto vykorisťovania obetí

Podrobnou analýzou dát môžeme konštatovať, že nútená práca/ nútená služba sa
realizuje na nasledovných miestach:
- staveniská,
- potravinársky priemysel, spracovanie potravín
- poľnohospodárstvo
- reštaurácia, hotel, bar
- súkromný dom, byt
Obete obchodované za účelom sexuálneho vykorisťovania sú najčastejšie
obchodované:
- na ulici
- v súkromnom dome/byte
U obetí obchodovaných za účelom núteného žobrania je typické len jedno miesto,
a tým je ulica.
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Pri nútenom sobáši ako forme obchodovania s ľuďmi bol označený súkromný
byt/dom ako miesto obchodovania, nakoľko zväčša v súkromných bytoch/ domoch
prebieha psychické a niekedy aj fyzické násilie na potenciálnych obetiach a následne
pod nátlakom a pod hrozbami uzatvárajú manželstvá so štátnymi príslušníkmi tretích
krajín.

V. Oslobodenie a poskytnutá pomoc
Graf č. 20
Spôsob úniku obetí

Najčastejším spôsobom úniku obetí zo situácie obchodovania je práve zásahom
orgánov činných v trestnom konaní. Ako druhý najčastejší spôsob úniku, je únik
vlastnými silami.
Vyskytli aj prípady prepustenia obchodníkom, a to pri nútenom žobraní a pri
nútenej práci.
Graf zobrazuje možné spôsoby úniku, ktoré obete zaradené do programu využili. Boli
zaznamenané prípady využitie aj viacerých spôsobov zároveň.
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Graf č. 21
Druh poskytnutej pomoci zaradeným obetiam do programu

K najfrekventovanejšie poskytovanej pomoci obetiam zaraďujeme materiálnu
pomoc, finančnú podporu, psychosociálne poradenstvo, sociálnu pomoc
a ubytovanie.
Obetiam obchodovania s ľuďmi sa po ich zaradení poskytuje pomoc a podpora na
základe individuálneho plánu pomoci so zohľadnením všetkých ich potrieb.
Medzi inštitúcie poskytujúce pomoc obetiam patria okrem štátnych orgánov aj
mimovládne organizácie, medzinárodné organizácie a účelové zariadenia cirkvi.
K informačným zdrojom, ktoré poskytli prvotné informácie o indikátoroch
obchodovania s ľuďmi môžeme zaradiť mimovládne organizácie, štátne organizácie
(polícia, zastupiteľstvá Slovenskej republiky v zahraničí), medzinárodné organizácie,
samotné obete, či ich príbuzní a aj Národnú linku pomoci obetiam obchodovania
s ľuďmi.
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V.

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 818

Od 15. decembra 2014 zabezpečuje prevádzku Národnej linky pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi Slovenské krízové centrum DOTYK. Prevádzku linky
podporuje spoločnosť Slovak Telekom. Preto tento prehľad bude zachytávať obdobie
od 15.decembra 2014 do 31.decembra 2015.
Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 je v rámci
Slovenskej republiky bezplatná telefonická linka prevádzkovaná v pracovných dňoch
od 9.00 do 17.00 hodiny. Linka je dostupná aj zo zahraničia, v tvare
+421 800 800 818 a volanie je spoplatnené tarifou príslušného telekomunikačného
operátora. Volajúci môže mimo prevádzky linky zanechať svoje telefónne číslo alebo
svoju otázku a operátori ho následne spätne kontaktujú.
Hlavnou úlohou Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je
poskytovanie pomoci a informácií v prvom kontakte osobám, ktoré sa mohli dostať do
rizikovej situácie v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. Pri identifikácii a pomoci
v takýchto prípadoch Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
sprostredkúva kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam obchodovania
s ľuďmi. Služby linky sú ďalej zamerané na prevenciu a elimináciu rizík spojených
s prácou v zahraničí, pričom volajúcich upozorňujú na nebezpečenstvo
obchodovania s ľuďmi. Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi tak
zároveň slúži ako nástroj prevencie rizík spojených s pracovnou migráciou
a nechránenou prácou zraniteľných skupín obyvateľstva.
Z tabuľky č. 13 je možné vidieť, že celkový počet hovorov za sledované obdobie na
Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi bol 1449 volaní. Z celkového
počtu hovorov bolo prijatých celkom 590 hovorov, 300 hovorov bolo hluchých,
omylov bolo 56 a znežitie linky pod vplyvom alkoholu sa vyskytlo v 20 prípadoch.
Podrobnejšou analýzou bolo zistené, že štruktúra volajúcich je nasledovná
(rozdelená podľa pohlavia):
- muži volajúci na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi:
- ženy volajúce na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi:

518
408

Zároveň pracovníci Slovenského krízového centra DOTYK zaznamenali 20 volaní
od osôb mladších ako 18 rokov.
Volania v čase prevádzkových hodín od 09.00
hod. – 17.00 hod. pracovné dni
Volania v čase mimo prevádzkových hodín +
víkendy a sviatky

56,4 %
43,6 %
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Tabuľka č.13
Štatistika hovorov na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 818
Celkový počet hovorov
(prijatých a odchádzajúcich)
Počet prijatých hovorov
Počet hluchých hovorov
(vrátanie tzv. prezvonenia)
Počet omylov
Zneužitie linky
Počet spätných hovorov
- prijatých
Počet spätných hovorov
- neprijatých

Štruktúra poradenských služieb
(druh poradenstva)

1449
590
300
56
20
294
166
Preverovanie
pracovných
agentúr
Problematika
k obchodovania
s ľuďmi
Nesúvisiace
s obchodovaním
s ľuďmi

198

346

377

Vysvetlivky k skratkám:
OZ

Občianske združenie

Región pôvodu:
BB
Banskobystrický kraj
KE
Košický kraj
PO
Prešovský kraj
NR
Nitriansky kraj
TT
Trnavský kraj
Krajina:
SK
Slovenská republika
UK
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
a Severného Írska
DE
Nemecká spolková republika
KW
Kuvajt
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