NÁRODNÝ PROGRAM BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI
NA ROKY 2015 – 2018

Cieľom Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi (ďalej len
„národný program“) je zabezpečiť komplexný a účinný boj proti obchodovaniu
s ľuďmi, ktorý podporuje rozvoj koordinovanej činnosti všetkých zainteresovaných
subjektov v rámci znižovania rizík a predchádzania páchaniu trestného činu
obchodovania s ľuďmi, ako aj pri vytváraní podmienok pre poskytovanie podpory
a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi a zabezpečenia ochrany ich ľudských práv,
slobôd a dôstojnosti so zohľadnením rodových aspektov. V rámci realizácie sa javí
ako nevyhnutné zachovávať princíp aktívnej účasti vlády, úzkej spolupráce
s príslušnými

organizáciami

občianskej

spoločnosti

činnými

v tejto

oblasti,

rešpektovania ľudských práv a medzirezortnej spolupráce.

POPIS SITUÁCIE A VYHODNOTENIE PRIJATÝCH OPATRENÍ
1. Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi
Obchodovanie

s ľuďmi

je

celosvetovo

radené

medzi

najvýnosnejšie

a najrýchlejšie sa rozmáhajúce druhy organizovanej trestnej činnosti, v rámci ktorého
sú milióny ľudí vystavené podmienkam zaobchádzania, ktoré predstavujú hrubý
zásah do osobnej slobody a dôstojnosti. Boj proti tomuto fenoménu preto nie je
jednoduchý aj vzhľadom na to, že sa neustále objavujú nové spôsoby a formy
páchania tejto trestnej činnosti. Organizácia páchateľov zväčša zahŕňa rozsiahle,
hierarchicky štruktúrované zločinecké skupiny. Obchodníci s ľuďmi prekračujú
hranice štátov vďaka najmodernejším technickým a komunikačným systémom
a napomáha im aj oslabenie štátov spôsobené hospodárskymi, politickými či inými
krízami. Obete obchodovania s ľuďmi (ďalej len „obete“) sú často násilne, pod
nátlakom alebo na základe podvodu zlákané, prepravované alebo zadržiavané
vo vykorisťovateľských podmienkach, ktoré môžu zahŕňať sexuálne vykorisťovanie,
nútené práce alebo služby, nútené žobranie, nútené sobáše, trestnú činnosť alebo
odoberanie orgánov.

1

Obchodovanie s ľuďmi má veľa rôznych foriem a mení sa v závislosti
od sociálnoekonomických podmienok štátu. Zameriava sa na ženy, mužov, dievčatá
a chlapcov v zraniteľnom postavení. Podľa odhadov Medzinárodnej organizácie
práce z júna 2012, ktoré boli vyhotovené na základe pozorovania rokov 2002 –
2011, dosahuje počet osôb vykorisťovaných formou nútených prác vrátane
sexuálneho vykorisťovania 20,9 milióna1. V správe sa uvádza, že obchodovanie
s ľuďmi Medzinárodná organizácia práce vníma ako súčasť nútených prác.
Dodatkovou správou Medzinárodnej organizácie práce z júna 2014, ktorá sa
v nadväznosti na správu z roku 2012 zamerala na zisky plynúce z tejto trestnej
činnosti vyplynulo, že celkové nelegálne zisky získané z využívania nútených prác
vrátane sexuálneho vykorisťovania po celom svete predstavujú 150,2 miliárd
dolárov ročne2.
Trestný čin obchodovania s ľuďmi podľa medzinárodne uznávanej definície
vychádza z Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému
organizovaného zločinu a jeho dodatkového protokolu o prevencii, potláčaní
a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne ženami a deťmi (tzv. Palermský protokol).
Definícia obchodovania s ľuďmi podľa Palermského protokolu v sebe zahŕňa tri
základné

vzájomne

prepojené

prvky,

ktoré

charakterizujú

mechanizmus

obchodovania s ľuďmi:
Konanie:

verbovanie,

preprava,

odovzdanie,

prechovávanie

alebo

prevzatie ľudí,
Prostriedky: hrozba alebo použitie násilia, iné formy donucovania, únos,
podvod,

lesť,

zneužitie

právomocí,

zneužitie

zraniteľného

postavenia, poskytnutie platieb alebo prospechu na dosiahnutie
súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou
Účel(cieľ):

sexuálne vykorisťovanie (nútená prostitúcia a iné formy), nútená
práca alebo služba, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu,
nevoľníctvo, odoberanie orgánov3.
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Medzinárodná organizácia práce (ILO) „ILO 2012 Global estimates of forced labour“ (Celkové odhady ILO týkajúce sa
nútených prác), jún 2012, str. 13
2
Medzinárodná organizácia práce (ILO) „Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour“ (Zisky a chudoba: Ekonomika
nútenej práce), jún 2014, str. 13
3
Článok 3 písm. a) Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci
Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu
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Riešenie problematiky obchodovania s ľuďmi si dala za jednu z priorít aj
Európska únia a s ňou aj všetky jej členské štáty. Smernica 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 s ľuďmi, ktorou sa nahrádza
rozhodnutie

Rady 2002/629/SVV

(ďalej

len

„smernica“)

v čl.

2

vymedzila

obchodovanie s ľuďmi ako:
„1. zlákanie, preprava, presun, ukrývanie alebo prevzatie osôb vrátane výmeny alebo
odovzdania

kontroly

nad

týmito

osobami

na

účely

vykorisťovania,

a

to

prostredníctvom hrozby alebo s použitím násilia alebo iných foriem donucovania,
únosu, podvodu, klamstva, zneužitia moci alebo zraniteľného postavenia alebo
poskytnutím či prijatím platby alebo výhod s cieľom získať súhlas osoby majúcej
kontrolu nad inou osobou;
2. osoba sa nachádza v zraniteľnom postavení, keď nemá inú reálnu alebo prijateľnú
možnosť, než sa podvoliť súvisiacemu zneužitiu;
3. vykorisťovanie zahŕňa prinajmenšom zneužívanie iných osôb na prostitúciu alebo
iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby vrátane žobrania,
otroctvo alebo praktiky podobne otroctvu, nevoľníctvo alebo zneužívanie iných osôb
na trestnú činnosť alebo odoberanie orgánov;
4. súhlas obete obchodovania s ľuďmi s vykorisťovaním – či už zamýšľaným, alebo
skutočným je nepodstatný, ak bol použitý ktorýkoľvek zo spôsobov uvedených
v odseku 1;
5. ak sa konanie uvedené v odseku 1 týka dieťaťa, považuje sa za trestný čin
obchodovania s ľuďmi aj vtedy, ak nebol použitý žiadny zo spôsobov uvedených
v odseku 1.“.
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2. Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike
2.1 Trestnoprávna rovina obchodovania s ľuďmi
Zákonom č. 204/2013 Z. z. z 25. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
dopĺňajú niektoré zákony, bola uskutočnená časť transpozície smernice. Do legálnej
definície trestného činu obchodovania s ľuďmi v § 179 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon bol k prostriedkom doplnený únos a účel obchodovania s ľuďmi bol
doplnený o nútené žobranie ako jednu z foriem nútenej práce, nútený sobáš
a zneužívanie na páchanie trestnej činnosti. Zároveň sa novelizáciou zaviedli zmeny
aj v Trestnom poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení
neskorších predpisov), v rámci ktorého boli vytvorené podmienky na zvýšenú
ochranu detských obetí s možnosťou obmedziť konfrontácie s obvineným u detských
obetí, na ktorých bol spáchaný trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo niektorý
z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Cieľom je minimalizovať riziko sekundárnej
viktimizácie detských obetí zabrániť priamemu kontaktu s páchateľom v rámci
konfrontácie. Taktiež boli vytvorené podmienky pre príslušné vnútroštátne orgány,
ktoré novelizáciou Trestného zákona 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 (§ 215 ods.2 písm.
d) Trestného poriadku). Zákon č. 204/2013 Z. z. nadobudol účinnosť 1. augusta
2013.
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Základná

skutková

podstata

trestného

činu

Obchodovania

s ľuďmi

(§ 179 ods. 1 Trestného zákona v znení neskorších predpisov) znie:
„(1) Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody,
únosu, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem
donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod
na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia
svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia
zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho
súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania
vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo
praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie
trestnej činnosti, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem
vykorisťovania, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.“.
V rámci Policajného zboru sa problematike obchodovania s ľuďmi venuje
Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej
polície prezídia Policajného zboru (ďalej len „národná jednotka“), ktorá
od 1 júla 2013 samostatne na celoštátnej úrovni vykonáva operatívno-pátraciu
činnosť, získava poznatky a podieľa sa na operatívnom odhaľovaní a objasňovaní
predmetnej

trestnej

činnosti.

Národná

jednotka

disponuje

špecializovanými

vyšetrovateľmi pre túto oblasť a zároveň zabezpečuje a koordinuje spoluprácu
s partnerskými zahraničnými službami pri riešení medzinárodnej organizovanej
trestnej činnosti spojenej s obchodovaním s ľuďmi a udržiava vzťahy s ústrednými
orgánmi štátnej správy a tretím sektorom.
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2011

2012

2013

2014
(stav 30.06.)

Nápad trestnej
činnosti

19

23

11

8

Objasnenosť

1

2

1

5

Dodatočne
objasnené

5

6

4

5

Počet
stíhaných
osôb

z
toho
muži
z
toho
ženy

12
(z toho 1
mladistvý)

14

2
(z toho 1
mladistvá)

10
(z toho 1
mladistvý)

12
16

12
4

23
28

2

5

Zdroj: Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru

2011
2012
2013
2014
(stav k 30.06.)

§ 179 Trestného zákona (z. č. 300/2005 Z. z.)
Počet
Počet
Počet
Počet
uzatvorených
stíhaných
obžalovaných
odsúdených
Dohôd o vine
osôb
osôb
osôb4
a treste
12
2
1
1
28
10
9
1
12
4
4
8
9

9

0

3

Zdroj: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

4

tzn. iným spôsobom napr. trestným rozkazom bez dohody o vine a treste
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§ 179
Trestného zákona
(z. č. 300/2005 Z. z.)

Počet
odsúdených
osôb

z toho

muži
ženy

1
1

štátna
príslušnosť

2011

0

1 x 36 mes. NEPO

Počet skutkov

1

z toho

muži
ženy

8

2

Uložené tresty

Počet skutkov

8

z toho

muži

2013

ženy

Počet skutkov

4

z toho

2014
(stav
k 30.06.)

ženy
štátna
príslušnosť

1 x 12 NEPO
6 x 24 mes. PO
15
3
1

4

4 SK

1 x 5 mes. NEPO,
1 x 48 mes. NEPO,
1 x 18 mes. PO,
1 x PT

6

0

x
0

x

3 SK, 1 SY

x

1 x 48 mes. NEPO,
1 x 56 mes. NEPO,
2 x 36 mes. PO
4

muži
Počet
odsúdených
osôb

6 SK, 1 SI

4

štátna
príslušnosť

Uložené tresty

3

7 SK, 1 UA
1 x 24 mes. NEPO,
2 x 56 mes. NEPO,
1 x 69 mes. NEPO,
1 x 96 mes. NEPO,
1 x 6 mes. PO,
1 x 12 mes. PO,
1 x 32 mes. PO

Počet
odsúdených
osôb

7

6

štátna
príslušnosť

2012

4

1 SK

Uložené tresty

Počet
odsúdených
osôb

§ 246
(starého)
Trestného zákona
(z. č. 140//1961 Zb.)

x
1

2
2

0
1 SK, 1 MK

Uložené tresty

2 x 48 mes. NEPO

Počet skutkov

2

2
2

0
2 SK

1 x 18 mes. PO
1 x 24 mes. PO
2

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Použité skratky:
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MK
SY
UA
HR
SI
NEPO
PO
PT

Macedónska republika
Sýrska arabská republika
Ukrajina
Chorvátska republika
Slovinská republika
nepodmienečný trest odňatia slobody
podmienečný trest odňatia slobody
peňažný trest.

2.2 Odškodňovanie obetí obchodovania s ľuďmi
Odškodňovanie osôb poškodených úmyselnými násilnými trestnými
činmi upravuje zákon č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených
násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 422/2002 Z. z. zákon, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pokiaľ
násilný trestný čin bol spáchaný od 01.01.1999 do 30.04.2006), resp. zákon
č. 215/2006 Z. z.

o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

v znení zákona č. 79/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z.
(pokiaľ násilný trestný čin bol spáchaný od 01.05.2006 do 30.06.2013) alebo v znení
zákona č. 146/2013 Z. z. (pokiaľ násilný trestný čin bol spáchaný po 01.07.2013
vrátane). Poškodený môže požiadať o odškodnenie na Ministerstve spravodlivosti
Slovenskej republiky, ak mu ujma na zdraví nebola plne uhradená inak:
 v lehote 18 mesiacov odo dňa spáchania násilného trestného činu alebo ak
rozsudok alebo iné obdobné rozhodnutie o uznaní páchateľa vinným
zo spáchania trestného činu bolo vydané po uplynutí tejto lehoty, odškodnenie
je

potrebné

uplatniť

do

šiestich

mesiacov

odo

dňa

nadobudnutia

právoplatnosti predmetného rozhodnutia (uvedené lehoty platia pre prípady,
ak bol násilný trestný čin spáchaný pred 1. júlom 2013), alebo
 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo
trestného rozkazu, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného
činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, alebo rozsudku,
ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne
zodpovedný pre nepríčetnosť, alebo do šiestich mesiacov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti iného rozhodnutia orgánu činného v trestnom
konaní alebo súdu, ktorý v prípadoch, ak páchateľ trestného činu nie je

známy, zdržiava sa na neznámom mieste v cudzine alebo jeho trestnému
stíhaniu bráni zákonná prekážka, vo veci naposledy konal (uvedené lehoty
platia pre prípady, ak bol násilný trestný čin spáchaný po 1. júli 2013
(vrátane)).
Ak pri trestnom čine došlo k usmrteniu osoby, oprávnenými na odškodnenie sú
pozostalý manžel a pozostalé dieťa a ak ich niet, pozostalý rodič po osobe, ktorej
bola trestným činom spôsobená smrť, a ak rodiča niet, osoba, ku ktorej mal zomretý
vyživovaciu povinnosť (ak bol násilný trestný čin spáchaný od 01.01.1999
do 30.04.2006, takýmito oprávnenými sú pozostalí, ktorým poskytovala alebo bola
povinná poskytovať výživu osoba, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť).
Celková výška odškodnenia poskytovaná podľa vyššie citovaných právnych
predpisov nesmie presiahnuť 50-násobok minimálnej mzdy.5
Podľa údajov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v roku 2011
agenda

odškodňovania

osôb

poškodených

násilnými

trestnými

činmi

bola

posudzovaná podľa zákona číslo 255/1998 Z. z. v platnom znení, resp. zákona číslo
215/2006 Z. z. v platnom znení. Nápad predstavoval 57 žiadostí o odškodnenie
a celkový počet vybavených žiadostí o odškodnenie bol 152 (ide aj o žiadosti, ktoré
napadli pred 1. januárom 2011), z toho 75 žiadostiam bolo vyhovené a 77 žiadostiam
vyhovené nebolo. Celková suma priznaného finančného odškodnenia bola vo výške
455.293,07 Eur. V roku 2012 nápad predstavoval 87 žiadostí o odškodnenie
a celkový počet vybavených žiadostí o odškodnenie bolo 83. Z toho 60 žiadostí
vybavených kladne, 18 žiadostí vybavených záporne a 5 žiadostí bolo vybavených
iným spôsobom. Celková suma priznaného finančného odškodnenia: 437.608,63
Eur. Nápad v roku 2013 predstavoval 150 žiadostí o odškodnenie a celkový počet
vybavených žiadostí o odškodnenie bol 151 (ide aj o žiadosti, ktoré napadli pred
1. januárom 2013). Z toho bolo 128 žiadostiam priznané finančné odškodnenie,
13 žiadostiam priznané nebolo a 10 žiadostí bolo vybavených iným spôsobom.
Celková suma priznaného finančného odškodnenia predstavuje 594.828,32 Eur.
Do 30. júna 2014 nápad predstavuje 107 žiadostí o odškodnenie. Celkom bolo
vybavených 102 žiadostí (ide aj o žiadosti, ktoré napadli pred 1. januárom 2014).
5

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Trestne-pravo/Informacie-pre-obete-trestnych-cinov.aspx

Z toho bolo 95 žiadostí vybavených kladne, 6 žiadostí vybavených záporne
a 1 žiadosť bola vybavená iným spôsobom. V rámci finančného odškodnenia
do 30. júna 2014 bolo

priznaných celkom 469.784,25 Eur. Sumárom informácií

možno poznamenať, že za roky 2011 až do 30. júna 2014 nápad predstavoval 401
žiadostí. Vybavených žiadostí v predmetnom období bolo 488, z toho bolo 358
žiadostí vybavených kladne, 114 záporne a 16 žiadostí bolo vybavených iným
spôsobom. Celkom v rámci finančného odškodňovania bolo priznaných 1 957 514,27
Eur. Počas sledovaného obdobia bola podaná len jedna žiadosť o odškodnenie
osoby, ktorá si uplatnila poskytnutie finančného odškodnenia za ujmu na zdraví,
utrpenej pri vykonávaní nútenej prostitúcie na území Rakúska a Nemecka v rokoch
2000 a 2001. Táto žiadosť bola meritórne posúdená vystavením stanoviska
o nepriznaní

finančného

odškodnenia,

nakoľko

na

žiadateľkou

uplatnené

odškodnenie sa vzťahovala aplikácia pôvodného zákona o odškodňovaní osôb
poškodených násilnými trestnými činmi (zákon číslo 255/1998 Z. z. v znení zákona
číslo 422/2002 Z. z.), podľa ktorého odškodnenie bolo možné uplatniť iba vtedy, ak
ku škode na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.

2.3 Pomoc a podpora obetí obchodovania s ľuďmi
Postup pri identifikácii obetí v Slovenskej republike, ako aj pri ich prípadnom
zaradení do programu je upravený v Národnom referenčnom rámci. Tento materiál
obsahuje štruktúru spolupracujúcich subjektov, prostredníctvom ktorej štátne orgány
napĺňajú svoje záväzky ohľadne ochrany a presadzovania ľudských práv osôb, ktoré
sa stali obeťami, koordinujúc pritom svoje úsilie v rámci strategického partnerstva
s občianskou spoločnosťou. Jeho základným cieľom je zabezpečiť rešpektovanie
ľudských práv obetí a poskytovanie účinnej dostupnosti služieb pre ne. Sekundárne
môže národný referenčný mechanizmus napomôcť rozvíjaniu národných politík
a procedúr týkajúcich sa obetí, akými sú napríklad právna úprava na úseku
legalizácie ich pobytu a znovu sa usadenia, ich kompenzácie a poskytovania
ochrany.

Identifikovať potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi môže akýkoľvek subjekt
pochádzajúci z prostredia štátnych orgánov, medzinárodných či mimovládnych
organizácií, ako aj zo zahraničia. Iniciovať identifikáciu obete môžu teda príslušníci
rôznych služieb Policajného zboru, prokuratúry, zamestnanci Migračného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, zdravotnícki zamestnanci, zamestnanci Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci
konzulárnych úradov Slovenskej republiky v zahraničí, mimovládne a medzinárodné
organizácie pôsobiace na Slovensku alebo v zahraničí, ako aj samotná obeť
obchodovania s ľuďmi, resp. jej rodinní príslušníci prostredníctvom Národnej linky
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.
Zákonom č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
boli vytvorené podmienky pre vznik zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky – Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu
kriminality (ďalej len „informačné centrum“). Toto zariadenie je zároveň aj gestorom
Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len „program“),
prostredníctvom ktorého Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za účasti
poskytovateľov služieb zabezpečuje pomoc a podporu osobám, u ktorých je
odôvodnený záver, že sa stali obeťami.
Program je upravený v internom akte riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky – Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 180
z 19. decembra 2013 o zabezpečení programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi (ďalej len „nariadenie“). Obeťou obchodovania s ľuďmi sa
na účely nariadenia rozumie:
 občan Slovenskej republiky, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa na území
Slovenskej republiky alebo v zahraničí stal obeťou,
 občan členského štátu Európskej únie, u ktorého je dôvodné podozrenie, že
sa na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí stal obeťou,

 štátny príslušník tretej krajiny, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa
na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí stal obeťou.
Starostlivosť sa môže poskytnúť obeti v rozsahu nevyhnutnej krízovej
starostlivosti, krízovej starostlivosti, reintegrácie alebo integrácie a asistovaného
dobrovoľného návratu.
Nevyhnutná krízová starostlivosť slúži na prvotnú stabilizáciu osoby
po prežitej traume v rozsahu 30 dní. Obeť zaradená do programu má možnosť
požiadať o asistovaný dobrovoľný návrat.
Po

uplynutí

nevyhnutnej

krízovej

starostlivosti

sa

poskytuje

krízová

starostlivosť obeti, ktorá je občanom Slovenskej republiky, u ktorého je dôvodné
podozrenie, že sa na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí stal obeťou,
občanom Európskej únie, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa na území
Slovenskej republiky stal obeťou a štátnym príslušníkom tretej krajiny, u ktorého
je dôvodné podozrenie, že sa na území Slovenskej republiky stal obeťou. Tento druh
starostlivosti sa poskytuje v rozsahu 30 dní, ktorú je možné v odôvodnených
prípadoch predĺžiť o ďalších 30 dní. Počas krízovej starostlivosti je obetiam
poskytovaná pomoc a podpora na ich stabilizáciu a príprava na uľahčenie znovu
zaradenia do spoločnosti.
Reintegrácia alebo integrácia sa poskytuje po ukončení krízovej starostlivosti
po dobu 30 dní, ktorú je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť o 30 dní, a to aj
opakovane, najviac však po dobu 90 dní, a to obeti, ktorá je občanom Slovenskej
republiky, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa na území Slovenskej republiky
alebo v zahraničí stal obeťou, občanom Európskej únie, u ktorého je dôvodné
podozrenie, že sa na území Slovenskej republiky stal obeťou a štátnym
príslušníkom tretej krajiny, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa na území
Slovenskej republiky stal obeťou. Reintegrácia alebo integrácia predstavuje súbor
prislúchajúcich opatrení s cieľom uľahčiť zaradenie obete do spoločnosti.

Program pre obeť zahŕňa izoláciu z kriminálneho prostredia, informácie
o tolerovanom pobyte6 na území Slovenskej republiky a v prípade potreby tiež
informácie o možnosti poskytnutia medzinárodnej ochrany7, ak obeťou je štátny
príslušník tretej krajiny, pomoc občanovi Slovenskej republiky pri dobrovoľnom
návrate do Slovenskej republiky, finančnú podporu, sociálnu pomoc, psychosociálne
poradenstvo, psychoterapeutické služby, tlmočenie a prekladateľské služby, právne
poradenstvo, zdravotnú starostlivosť, rekvalifikačné kurzy, možnosť zaradenia
do programu ochrany svedka podľa osobitného zákona8, možnosť jednorazového
finančného odškodnenia podľa osobitného zákona9, pomoc občanovi Európskej únie
a štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pri asistovanom dobrovoľnom návrate 10
do krajiny pôvodu a sprostredkovanie pomoci organizácie pôsobiacej v krajine
pôvodu, ako aj možnosť vhodného a bezpečného ubytovania.

6

§ 58 ods. 4 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9
Zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov
10
Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Možnosť dobrovoľného návratu obetí korešponduje s čl. 16 ods. 5 Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
Obeť obchodovania s ľuďmi sa môže kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť, že sa chce dobrovoľne vrátiť do svojej krajiny pôvodu
alebo posledného bydliska alebo inej tretej krajiny, ktorá ho prijme. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uzatvorilo zmluvu
s IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu Bratislava na zabezpečenie asistovaných dobrovoľných návratov
neúspešných žiadateľov o azyl a nelegálnych migrantov do krajiny pôvodu, ktorá umožňuje aj realizáciu dobrovoľného návratu
obete obchodovania s ľuďmi do krajiny pôvodu. Dobrovoľný návrat sa realizuje s náležitým ohľadom na práva, bezpečnosť a
dôstojnosť obete obchodovania s ľuďmi. Pri repatriácii a navrátení obetí obchodovania s ľuďmi sa postupuje podľa
medzinárodne štandardizovaných postupov, ktoré sú záväzné pre všetky misie. Vo vnútroštátnom práve Slovenskej republiky je
repatriácia a navrátenie obetí obchodovania s ľuďmi upravené v zmysle Dobrovoľných návratov podľa zákona č. 480/2002 Z. z.
o azyle a zákona v znení neskorších predpisov a zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.
7
8

Štatistický prehľad o obetiach zaradených do Programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi za roky 2011 - 2014
Počet zaradených obetí

Účel vykorisťovania

Cieľová krajina

2011

31
z toho
18 žien
(z toho 1 dieťa)
13 mužov

Sexuálne vykorisťovanie
(12)
Nútená práca
(12)
Nútená kriminalita
(4)
Nútené žobranie
(2)
Nútený sobáše
(2)

Veľká Británia (13)
Nemecko (9)
Slovensko (4)
Česká republika (2)
Rakúsko (1)
Španielsko (1)
Švajčiarsko (1)
Luxembursko (1)
Poľsko (1)
Maďarsko (1)
Švédsko (1)

2012

22
z toho
16 žien
(z toho 3 deti)
6 mužov

Sexuálne vykorisťovanie
(15)
Nútené žobranie
(5)
Nútená práca
(3)
Nútený sobáše
(3)

Veľká Británia (9)
Taliansko (3)
Rakúsko (2)
Belgicko (2)
Slovensko (1)
Nemecko (1)
Ukrajina (1)
Maďarsko (1)
Nešpecifikované (2)

2013

30
z toho
21 žien
(z toho 2 deti)
9 mužov

Sexuálne vykorisťovanie
(15)
Nútená práca
(10)
Nútený sobáš
(7)
Nútené žobranie
(2)

Veľká Británia (15)
Nemecko (5)
Slovensko (3)
Švédsko (2)
Česká republika (2)
Belgicko (2)
Maďarsko (1)
Holandsko (1)
Írsko (1)

2014 (stav k 30.06.)

19
z toho
13 žien
6 mužov

Nútená práca
(8)
Nútený sobáš
(7)
Sexuálne vykorisťovanie
(3)
Nútené žobranie
(1)

Veľká Británia (13)
Holandsko (1)
Švédsko (1)
Švajčiarsko (1)
Nemecko (1)
Dánsko (1)
Slovinsko (1)
Česká republika (1)

Pozn.: Osoba mladšia ako 18 rokov sa považuje za dieťa
Zdroj: Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Dňa 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela (zákon č. 485/2013 Z. z.)
zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorá zaviedla celý
nový okruh (samostatná skupina) sociálnych služieb, ktoré majú spoločný cieľ
a charakter, a tým je poskytnutie krízovej intervencie. Tento pojem komplexnejšie
vyjadruje rozsah a diverzitu nepriaznivých sociálnych situácií, ktoré sa majú
uvedenými

sociálnymi

službami

riešiť,

vrátane

služieb

na

zabezpečovanie

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Sociálne
služby krízovej intervencie sa poskytujú aj fyzickej osobe, ktorá je ohrozená
správaním iných fyzických osôb alebo ak sa stala obeťou správania iných fyzických
osôb. Obsahom tohto pojmu je aj obchodovanie s ľuďmi.
Sociálne služby krízovej intervencie môžu mať nízkoprahový charakter.
Uvedeným osobám sa poskytuje aj terénna sociálna služba krízovej intervencie,
ktorá sa poskytuje v nepriaznivej sociálnej situácii a jej obsahom je činnosť zameraná
na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti
a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity (ide
o odbornú činnosť zameranú na predchádzanie rizikovému správaniu fyzickej osoby,
rodiny alebo komunity a na predchádzanie rizikovým situáciám a na ich prekonanie
alebo

riešenie),

poskytovanie

sociálneho

poradenstva

(základné

sociálne

poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo), sociálnej rehabilitácie, pomoci
pri uplatňovaní práva právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj
stravy alebo výdaj potravín.
Zákon o sociálnych službách zabezpečuje a deklaruje naplnenie potrieb obetí
v oblasti sociálnych služieb a to najmä zabezpečením ubytovania a poskytnutia
konkrétnej formy pomoci. Konkrétne ide najmä o zariadenie núdzového bývania, kde
sa nanovo (oproti zneniu platnom do 31. decembra 2013) upravuje okruh fyzických
osôb, ktorým je možné túto sociálnu službu poskytovať. Zariadenie núdzového
bývania sa od 1. januára 2014 výlučne venuje poskytovaniu pomoci fyzickej osobe,
na ktorej je páchané domáce násilie alebo rodovo podmienené násilie, alebo ktorá je
obeťou trestného činu, alebo obeťou obchodovania s ľuďmi alebo fyzickej osobe,
ktorá je uvedenými situáciami ohrozená.

Naďalej

sa

zachováva

utajenie

miesta

poskytovania

sociálnej

služby

a anonymita klientov, ale nielen z dôvodu ohrozenia ich života a zdravia, ale aj
vzhľadom na ochranu ich súkromia a rodinného života.
V zariadení núdzového bývania sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú
podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie
nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
záujmovú činnosť.
Fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, môže byť poskytnutá
v zmysle § 53 zákona o sociálnych službách aj krízová pomoc poskytovaná
prostredníctvom telekomunikačných technológií (telefón, fax, internet).
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
(ďalej len „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“) v prípade, ak je
obeťou obchodovania s ľuďmi maloleté dieťa, v spolupráci s partnerskou
organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečia, aby bolo maloleté
dieťa zaradené do programu a aby maloletému dieťaťu bola

poskytnutá pomoc

a ochrana v bezpečnom zariadení prevádzkovanom zmluvnými organizáciami. Orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje sociálne poradenstvo,
sprostredkúva

účasť

na

programoch

zameraných

na

pomoc

obetiam

a prostredníctvom referátu poradensko-psychologických služieb poskytuje najmä
psychologické poradenstvo a psychologickú pomoc pri sanácii biologickej rodiny.
2.4 Koordinácia aktivít a spolupráca v oblasti obchodovania s ľuďmi
2.4.1 Koordinačný mechanizmus
Prvým krokom, ktorým Slovenská republika vyhlásila boj proti obchodovaniu
s ľuďmi, bolo uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 668 zo dňa 7. septembra 2005
prijaté k správe o aktivitách vlády Slovenskej republiky v roku 2005 zameraných
na prevenciu a potláčanie obchodovania s ľuďmi.

Na základe uvedeného uznesenia vymenoval minister vnútra Slovenskej
republiky národného koordinátora pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
a na jeho základe bol taktiež prijatý prvý koncepčný materiál na národnej úrovni
vyhlasujúci boj proti tejto závažnej trestnej činnosti v podobe Národného akčného
plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 - 2007. Tento materiál, ktorý
pripravila Expertná skupina pre prevenciu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi
zriadená pri Rade vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, bol prijatý
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 3 zo dňa 11. januára 2006 a obsahoval
súhrn dostupných informácií o situácii v oblasti obchodovania s ľuďmi a taktiež
navrhoval opatrenia v súlade s trendmi

a odporúčaniami medzinárodných

organizácií a Európskej únie. Prvou úlohou, ktorú ustanovoval tento akčný plán, bolo
vytvorenie mechanizmu riadenia a koordinácie aktivít v oblasti boja proti
obchodovaniu s ľuďmi. S cieľom splnenia uvedenej úlohy bol v októbri roku 2006
menovaný do funkcie národného koordinátora pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Následne, koncom roka 2006 bol vydaný interný predpis Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky o ustanovení Expertnej skupiny pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi (ďalej len „expertná skupina“). Táto nadrezortná skupina je
poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom národného koordinátora a je
zložená zo zástupcov vecne príslušných útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Generálnej
prokuratúry Slovenskej republiky, Združenia miest a obcí Slovenska zástupcov
občianskej spoločnosti, ako aj Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Aktuálna
úprava fungovania expertnej skupiny je obsiahnutá v internom akte riadenia, ktorým
je Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky č. 126 z 24. septembra 2012
o Expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

V súlade s vyššie uvedeným predpisom predseda expertnej skupiny okrem
iného zriaďuje multidisciplinárne pracovné skupiny na riešenie praktických problémov
a úloh súvisiacich s bojom proti obchodovaniu s ľuďmi.
Národný akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 – 2007 bol
nahradený Národným programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
2008 až 2010, ktorý bol prijatý uznesením vlády Slovenskej republiky č. 251
z 23. apríla 2008. Nasledujúci dokument na strategickej úrovni bol prijatý uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 96 zo 16. februára 2011 s názvom Národný program
boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014.
2.4.2. Spolupráca
Informačné centrum ako zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi plní okrem gescie programu aj úlohy
národného spravodajcu alebo obdobného mechanizmu11, čím je zabezpečená
medzinárodná spolupráca v rámci Európskej únie.
Príslušníci národnej jednotky 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. 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

preverovania

z cieľových

krajín.

krajín

Ide

o žiadosti

k občanom

o vykonanie

Slovenskej

operatívneho

republiky,

ktorí

boli

identifikovaní ako obete obchodovania s ľuďmi alebo prípadne ako podozriví
zo spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi. Operatívne informácie sa
poskytujú k osobám či miestam a sú vkladané do informačného systému Europolu,
ktorý bol založený za účelom zberu dát o trestných činoch obchodovania s ľuďmi.
11

Čl. 19 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 s ľuďmi, ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2002/629/SVV

Pri vyšetrovaní

prípadov je

využívaný

aj

inštitút

žiadosti

o právnu

pomoc

zainteresovaných krajín, prípadne odovzdanie trestnej veci do zahraničia v zmysle
Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov). Zároveň sa v rámci medzinárodnej spolupráce využíva z dôvodu
uľahčenia vyšetrovania a trestného stíhania prípadu obchodovania s ľuďmi aj inštitút
spoločných vyšetrovacích tímov (tzv. JIT – Joint Investigation Team). Dňa
26. septembra 2013 bol na základe dohody zriadený JIT medzi Spojeným
kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Veľká Británia“)
a Generálnou

prokuratúrou

Slovenskej

republiky

–

operácia

SVANETIA,

so zameraním sa na nútené sobáše a sexuálne násilie. Vo Veľkej Británii boli
obvinení traja slovenskí štátni občania a v decembri 2013 boli odsúdení na 10 rokov,
3 roky a 16 mesiacov. V mesiaci marec 2014 boli na Slovensku zatknuté ďalšie dve
podozrivé osoby, tretí podozrivý bol zadržaný vo Veľkej Británii.
Medzinárodná spolupráca sa v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky 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.
Na

Generálnej

prokuratúre

Slovenskej

republiky

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.
Na národnej úrovni prebieha spolupráca subjektov zainteresovaných v oblasti
obchodovania s ľuďmi aj prostredníctvom zasadnutí expertnej skupiny či ad hoc
bilaterálnych a multilaterálnych stretnutí.

2.5 Prevencia a eliminácia rizík
2.5.1 Situácia v oblasti podmienok zamestnania
Podmienky vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu upravuje
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách
zamestnanosti“).

Právnická

osoba

alebo

fyzická

osoba

môže

vykonávať

sprostredkovanie zamestnania za úhradu, len ak má na túto činnosť oprávnenie
vydané živnostenským úradom v zmysle zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Fyzické osoby
a právnické

osoby,

ktorým

bolo

udelené

živnostenské

oprávnenie

na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, sú povinné dodržiavať príslušné
ustanovenia

zákona

o službách

zamestnanosti

a udržiavať

informácie

v oblasti

sprostredkovania

zamestnania za úhradu.
S cieľom
vykonávajúcich

získať

sprostredkovanie

zamestnania

o počte
za

a činnosti

úhradu

zákon

subjektov
o službách

zamestnanosti ustanovuje sprostredkovateľom zamestnania za úhradu povinnosť
predkladania ročných správ o činnosti a vytvorenie podmienok na kontrolu
dodržiavania 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 úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) 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 úradu alebo ústredia sankcionovaný pokutou do výšky
33 193, 91 eur.

Prehľad o vykonaných kontrolách v subjektoch sprostredkovania zamestnania za
úhradu odborom kontroly Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a oddeleniami,
resp. referátmi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
Počet
Počet
Rok
vykonaných
uložených
Výška uložených pokút v €
kontrol
pokút
2011
57
4
2 700,00
2012
25
3
2 150,00
2013
47
12
6 425,00
2014
10
0
0
(stav k 30.06.)
Spolu
139
19
11 275,00
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dňa 1. mája 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 96/2013 Z. z., 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. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa zrušila možnosť
vyberania poplatkov za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania
od akejkoľvek fyzickej osoby (nielen od uchádzača o zamestnanie); sprostredkovateľ
zamestnania môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním
zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú
sprostredkúva zamestnanca (§ 25 ods. 3).

Analýza kontroly nelegálneho zamestnávania za roky 2011 až 2014
Výkon ukončený v roku

Druh výkonu: KNZ
Počet výkonov (kontrol)
z toho ÚKNZ
Počet skontrolovaných
subjektov
z toho ÚKNZ
Počet skontrolovaných osôb
z toho ÚKNZ
Počet subjektov s NZ
z toho ÚKNZ
Počet NZ osôb
z toho ÚKNZ
Počet právoplatných postihov
z toho ÚKNZ
Suma právoplatných postihov
(€)
z toho ÚKNZ
Štáty NZ osôb

z toho ÚKNZ

2011
12 948

2012
12 105

2013
22 388
2 443

2014
(stav k 30.06.)
12 248
6 112

11 685

11 028

43 170

41 537

474

359

932

691

405

300

18 510
2 379
58 080
6 348
675
174
1 311
283
236
9

11 316
5 891
29 704
13 497
580
326
1 027
550
451
65

871 330 674 550 528 349
18 000

Spolu
59 689
8 555
52 539
8 270
172 491
19 845
2 088
500
3 961
833
1 392
74

1 250 450 3 324 679
183 150
165 150
Bulharsko, Česká
republika, Čína,
Chorvátsko, India,
Vietnam,
Maďarsko,
Mexiko,
Rumunsko,
Spojené štáty
americké,
Macedónsko,
Ukrajina, Kosovo,
Juhoslávia
Česká republika,
Čína, Mexiko,
Rumunsko,
Spojené štáty

Zdroj: Národný inšpektorát práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Použité skratky:
KNZkontrola nelegálneho zamestnávania
ÚKNZ útvar kontroly nelegálneho zamestnávania
Štáty NZ osôb z ktorých boli nelegálne zamestnané osoby

Za účelom identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi bola s platnosťou
k 13. aprílu 2012 uzatvorená Dohoda o spolupráci pri vykonávaní kontrol
podnikateľských subjektov umožňujúcich nelegálnu prácu (ďalej len „dohoda“).
K uzatvoreniu dohody došlo medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a Národným inšpektorátom práce Slovenskej republiky, ktorá bola s účinnosťou
od 30. decembra 2013 nahradená Dohodou o vykonávaní súčinnostných kontrol
podnikateľských subjektov.
V roku 2012 uskutočnili orgány vykonávajúce kontroly podnikateľských
subjektov v zmysle dohody celkom 12 spoločných kontrol podnikateľských subjektov.
Celkovo bolo počas vykonaných kontrol skontrolovaných 128 zamestnancov, z toho
20

cudzincov

pochádzajúcich

z Indie,

Afganistanu,

Pakistanu,

Francúzska,

Zimbabwe, Kamerunu, Číny, Maďarska, Českej republiky a Bulharska.
Kontroly boli vykonané v nasledovných krajoch:
Kraj
Počet kontrol
Bratislavský
9
Žilinský
1
Prešovský
1
Košický
1
Celkom:
12
Zdroj: Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru

Kontroly boli vykonané v nasledovných odvetviach:
Odvetvie
Počet kontrol
Maloobchod
1
Ostatné služby
2
Reštauračné a pohostinské služby
7
Priemyselná výroba
1
Iné
1
Celkom:
12
Zdroj: Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru

V roku 2013 skontrolovali orgány vykonávajúce kontroly podnikateľských
subjektov v zmysle dohody celkom 27 podnikateľských subjektov. Celkovo bolo
počas vykonaných kontrol skontrolovaných 202 zamestnancov, z toho 37 cudzincov
pochádzajúcich z Vietnamu, Českej republiky, Bulharska, Rumunska, Litvy, Ukrajiny
a Južnej Kórey. Počas výkonu uvedených kontrol bolo identifikovaných 22 nelegálne
zamestnaných osôb, z toho dvaja cudzinci (Vietnam, Južná Kórea).

Nebola identifikovaná žiadna osoba s nelegálnym pobytom na území
Slovenskej republiky, ani žiadna obeť obchodovania s ľuďmi. Za porušenie
ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon

o nelegálnej

práci

a nelegálnom

zamestnávaní“)

navrhli

jednotlivé

inšpektoráty práce v roku 2013 sankcie v celkovej sume 21.000,- €. Jedna sankcia
vo výške 2.000,- € bola právoplatne uložená.
Kontroly boli vykonané v nasledovných krajoch:
Kraj
Počet kontrol
Bratislavský
16
Trenčiansky
3
Žilinský
8
Celkom:
27
Kontroly boli vykonané v nasledovných odvetviach:
Odvetvie
Počet kontrol
Stavebníctvo
11
Potravinárstvo
6
Reštauračné a pohostinské služby
4
Iné
6
Celkom:
27
Zdroj: Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru

Do 30. júna 2014 boli vykonané kontroly v súlade s dohodou v celkovom počte
46 podnikateľských subjektov. Celkom v uvedenom termíne bolo skontrolovaných
192 zamestnancov, z toho bolo 88 štátnych príslušníkov Slovenskej republiky a 104
osôb bolo inej štátnej príslušnosti (Vietnam, India, Česká republika, Ukrajina
a Kórejská republika). Zo zistených skutočností možno konštatovať, že neboli
v danom období identifikované ani obete obchodovania s ľuďmi a ani nelegálni
migranti. Zistené a identifikované boli len nelegálne zamestnané osoby v celkovom
počte 33, z toho bolo 8 osôb cudzej štátnej príslušnosti a 25 osôb slovenskej štátnej
príslušnosti.

2.5.2 Situácia v oblasti vzdelávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uskutočnilo v priebehu rokov 2011 až
2014 školenia s názvom „Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi“ so zámerom
posilnenia kapacít organizácií a odborníkov, a tým aj referenčného systému
na zabezpečovanie pomoci obchodovaným osobám. Cieľom týchto školení je
budovanie kapacít organizácií, zástupcov štátnych i neštátnych subjektov pracujúcich
s rizikovými skupinami, ako aj zvýšiť odbornosť, schopnosť včasnej identifikácie obetí
obchodovania s ľuďmi a podporiť šírenie preventívnych informácií o fenoméne
obchodovania a možných spôsoboch pomoci obetiam v rámci programu.
Školení sa zúčastnili rôzne cieľové skupiny, od zástupcov štátnych orgánov až
po zástupcov mimovládnych organizácií. Vyškolení boli vybraní zamestnanci
z rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(z diagnostických centier, reedukačných centier, liečebno-výchovných sanatórií,
centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, školských úradov,
škôl a školských zariadení), zároveň to boli zamestnanci mestských polícií,
miestnych úradov, detských domovov, ako aj detských domovov pre maloletých bez
sprievodu, centier voľného času, vyšších územných celkov, mimovládnych
organizácií (Slovenské krízové centrum DOTYK, Slovenská katolícka charita,
Občianske

združenie

STORM,

Informačné

centrum

mladých,

Spoločnosť

komunitných centier), vyšetrovatelia Policajného zboru, príslušníci operatívnych
služieb Policajného zboru, ďalej príslušníci Policajného zboru so zameraním
na prácu s komunitami, príslušníci Policajného zboru z oddelení komunikácie
a prevencie, príslušníci Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu
hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru, príslušníci Policajného
zboru zaradení na oddeleniach hraničnej kontroly a na útvaroch policajného zaistenia
pre cudzincov, zamestnanci Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky,

príslušníci

ozbrojených

bezpečnostných

zborov

pôsobiacich

v zahraničných misiách, zamestnanci Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej
republiky pre rómske komunity, vybraní zamestnanci súdov a prokuratúry, úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny, koordinátorov prevencie kriminality, pastoračných
centier, taktiež aj terénni sociálni pracovníci a vybraní pracovníci záchranných
zdravotných služieb.

Plnením školiacich aktivít v súlade s harmonogramom úloh Národného akčného
plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014 bolo vyškolených celkom
732 osôb.
V roku 2012 prebiehali školenia so zameraním na nútenú prácu pre cieľové
skupiny príslušníkov Policajného zboru, pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny,

inšpektorov

zabezpečenie

školení

práce
bolo

a terénnych

sociálnych

spolufinancované

pracovníkov.

v rámci

projektu

Finančné
„Prevencia

a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi“. Celkom
bolo vyškolených 123 osôb a v roku 2014 prebiehali školenia realizované v rámci
implementácie projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej
práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“,
v rámci ktorých bolo preškolených celkom 289 osôb z rôznych profesijných skupín,
u ktorých je predpoklad práce s rómskymi komunitami.
Z dôvodu zvyšovania povedomia o problematike obchodovania s ľuďmi boli
k téme poučení aj v rámci samostatných porád referenti špecialisti pre prácu
s rómskymi komunitami a príslušníci Policajného zboru zaradení v personálnej
databáze policajtov určených na pôsobenie v medzinárodných misiách. Celkom bolo
takto informovaných 191 príslušníkov Policajného zboru.
Sumarizáciou informácií je možné konštatovať, že v rámci zvyšovania
odbornosti

štátnych

a neštátnych

subjektov

realizovaných

a organizačne

zabezpečovaných Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky bolo k problematike
obchodovania s ľuďmi preškolených za obdobie rokov 2011 až 2014 (do 30.06.2014)
celkom 1335 osôb.
Aj v období rokov 2011 až 2014 prebiehalo odborné vzdelávanie konzulárnych
pracovníkov

k problematike

do predvýjazdovej

prípravy

obchodovania
organizovanej

a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

s ľuďmi,

ktoré

Ministerstvom

je

zaradené

zahraničných

vecí

2.5.3 Situácia v oblasti informovanosti verejnosti
V rámci mediálnej kampane zameranej na nútenú prácu a propagáciu Národnej
linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 bol vytvorený vizuál
kampane a natočený rozhlasový a televízny spot s mottom „Bez informácií sa
stávaš otrokom“. Televízny a rozhlasový spot bol vysielaný v celoslovenských
okruhoch verejnoprávnej televízie a rozhlasu, ako aj v komerčných rozhlasových
a televíznych médiách. V rámci tejto informatívnej kampane o existencii Národnej
linky a nových formách obchodovania s ľuďmi s dôrazom na nútenú prácu bola
zabezpečená distribúcia plagátov formátu A4 a A3 obsahujúcich vizuál kampane
na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci celého územia Slovenskej republiky,
letiská, železničné stanice a pod. Kampaň bola prevedená aj pomocou internetových
bannerov 300x300 vo formáte square s počtom 10 miliónov zobrazení s prepojením
na TV spot v dĺžke trvania 30 sekúnd. Táto forma kampane sa realizovala v dvoch
intervaloch. Výsledkom bol aj zvýšený počet volaní na Národnú linku pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.
Každoročnou propagáciou Európskeho dňa boja proti obchodovania
s ľuďmi, ktorým je 18. október, bola zabezpečená pripomienka tohto novodobého
fenoménu. Sprievodné akcie boli nastavené tak, aby širokej verejnosti priblížili
problematiku obchodovania s ľuďmi a poskytli aj preventívne rady či kontakty na
Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 a partnerské
organizácie participujúce na realizácii programu. Medzi jednotlivé aktivity možno
zaradiť prezentáciu problematiky obchodovania s ľuďmi prostredníctvom osvetových
slovenských

a zahraničných

filmov

a televíznych

spotov

či

prostredníctvom

divadelnej hry s témou obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania.
Jednou zo sprievodných akcií realizovaných v rámci kampane o právach
cudzincov bol aj simulovaný záchyt cudzincov vo Vyšnom Nemeckom, ako aj
distribúcia

plagátov

s informáciami

o obsahu

programu

so

zameraním

sa

na cudzincov v šiestich jazykových mutáciách a CD nosičov s obsahom programu
VITA, ktorý pripravila organizácia UN.GIFT Organizácie Spojených národov.
Program VITA slúži na prvotnú jednoduchú komunikáciu s príslušníkom iného štátu.

V obchodných centrách boli vystavené plagáty žiakov stredných škôl úžitkového
výtvarníctva tematicky motivované rizikovými javmi obchodovania s ľuďmi, konkrétne
alkoholovou a drogovou závislosťou detí a mládeže. Následne zo všetkých prác
odborná

porota

vybrala

vizuál

znázorňujúci

chlapčeka

s cukríkom.

Plagát

s predmetným vizuálom bol umiestnený na 22 bilboardoch v rámci celej Slovenskej
republiky. V auguste 2012 bola uzavretá dohoda o postupnej inštalácii výstavy
plagátov kampane Viete, čo teraz robí vaše dieťa? v nákupných centrách
spoločnosti Tesco Stores v rámci celej Slovenskej republiky. Táto výstava prác
študentov putovala po celom území Slovenskej republiky a jej súčasťou boli aj
informatívne

workshopy

realizované

v spolupráci

s jednotlivými

oddeleniami

komunikácie a prevencie krajských a okresných riaditeľstiev Policajného zboru.
Slovenská katolícka charita v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky 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.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci
s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na všetky úrady
práce, sociálnych vecí a rodiny distribuovalo a následne zabezpečilo na fluidboxoch
premietanie DVD duplikátov k filmu „Mne sa to nemôže stať“, poskytnuté boli i ďalšie
informačné

a propagačné

„Informovanosť

verejnosti

materiály,

a to

o existencii

v rámci

problému

propagačnej

kampane

obchodovania

s ľuďmi

a o rizikách predurčujúcich potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi”.
Medzinárodná

organizácia

pre

migráciu

ako

koordinátor

Národného

kontaktného bodu Európskej migračnej siete v Slovenskej republike zorganizovala
v Bratislave druhý ročník vzdelávacieho seminára s názvom „Príležitosti a výzvy
pracovnej migrácie“ počas augusta 2013. Pozvanie prijalo dvanásť slovenských
a zahraničných prednášajúcich a seminára sa zúčastnilo tridsaťosem predstaviteľov
štátnej a verejnej správy, neziskových organizácií a akademickej obce. V rámci
druhého dňa vzdelávacieho seminára predstaviteľka organizácie Anti-Slavery
International prezentovala publiku problematiku nútenej práce a obchodovania
s ľuďmi.

Súčasťou vzdelávacieho seminára bolo večerné premietanie dokumentárneho
filmu režisérky Daniely Agostini „Prípad stromkáři“ (The Tree Workers Case).
V rámci

realizácie

implementácie

projektu

„Prevencia

a rozšírený

harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi“ sa v marci 2012
uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia so zameraním na nútenú
prácu. Na konferencii rokovali zástupcovia Slovenskej republiky so zástupcami
Európskej komisie, Medzinárodného centra pre rozvoj migračnej politiky (ICMPD),
Úradu Organizácie

Spojených

národov

pre

drogy

a kriminalitu

(UNODC),

Štatistického úradu Európskeho spoločenstva (EUROSTAT) a Organizácie pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako i s hosťami z dvadsiatich krajín
Európy a Spojených štátov amerických. V októbri 2014 sa počas implementácie
projektu „Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce príslušníkov
rómskych

komunít

a rozvoj

referenčného

mechanizmu“

stretli

zástupcovia

zo Slovenska, Lotyšska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,
Maďarska a Belgicka za účelom výmeny informácií v oblasti obchodovania s ľuďmi
so zameraním sa na riziká marginalizovaných komunít.
Zároveň počas rokov 2011 až 2014 poskytli rozhovory k problematike
obchodovania s ľuďmi zástupcovia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky či
partnerských organizácií v celoštátnych, ako aj v regionálnych médiách. Taktiež
v tomto období boli vo verejnoprávnej televízii prezentované osvetové filmy
k problematike obchodovania s ľuďmi s názvom „0800 800 818“ a „Novodobí
otroci“. Za účelom šírenia informovanosti verejnosti sa Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky na svojej hlavnej web stránke venuje v sekcii Obchodovania
s ľuďmi tejto problematike.
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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
25000
Komiks Nikto nie je na predaj
8000
Leták A5 o odškodňovaní osôb v troch jazykových mutáciách
4000
(slovenský jazyk, anglický jazyk a rómsky jazyk)
Sebaidentifikačný leták pre potenciálne obete obchodovania
10000
s ľuďmi
Silikónové náramky s potlačou „NESTAŇ SA OTROKOM“
10000
Šnúrka na krk s potlačou „POVEDZ STOP OBCHODU
10000
S ĽUĎMI“ a Národnou linkou pomoci obetiam obchodovania
s ľuďmi 0800 800 818
Reflexný prívesok s potlačou „POVEDZ STOP OBCHODU
1000
S ĽUĎMI“
Brožúrka Viete, čo teraz robí vaše dieťa?
20000
Kľúčenka s LED svetlom a píšťalkou s potlačou
10000
Samolepiace čistidlo na displej mobilu s potlačou
5000
DVD duplikáty s filmom 0800 800 818
2000
DVD duplikáty s filmom Novodobí otroci
2000
Leták A5 o postupe v prípade identifikácie OSĽ
5000
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
200
2011 – 2014 – anglická verzia
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
500
2011 – 2014 – slovenská verzia
Publikácia „Aspekty nútenej práce v Slovenskej republike“
1300
Metodická pomôcka zameraná na postup všetkých
1000
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
100
Plagáty formát A5 s vizuálmi kampane o právach cudzincov
500
DVD duplikáty mediálneho spotu „Ako išlo vajce na
250
vandrovku“
DVD duplikáty programu VITA k vedeniu informatívneho
200
rozhovoru s cudzincami
DVD duplikáty mediálneho spotu „Bez informácií sa stávaš
150
otrokom“
Plagáty formátu A 2 s vizuálom kampane „Bez informácií sa
500
stávaš otrokom“
Plagáty formátu A 3 s vizuálom kampane „Bez informácií sa
1000
stávaš otrokom“
Plagáty formátu A 4 s vizuálom kampane „Bez informácií sa
5000
stávaš otrokom“
Obal
na
propagačné
a informačné
materiály
na
1000
reprezentačné účely
Záverečná správa z vedecko-výskumných úloh
300

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

2.5.4 Výskumné úlohy a implementácia projektov
V spolupráci s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave sa v roku 2010
realizovala vedecko-výskumná úloha „Formy obchodovania s ľuďmi za účelom
nútenej práce“. Hlavným cieľom výskumu bolo postihnúť realizované formy
obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike, ako aj vplyv a dopady vstupu
Slovenskej republiky do Schengenského priestoru na jednotlivé formy obchodovania
s ľuďmi. Prostredníctvom vedecko-výskumných metód sa analyzoval aktuálny stav,
úroveň a podmienky páchania trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi v Slovenskej
republike za účelom získania chýbajúcich údajov týkajúcich sa iných foriem
obchodovania

s ľuďmi

než

obchodovanie

s ľuďmi

za

účelom

sexuálneho

zneužívania. Kompletizovali sa informácie zamerané na dopytovú stránku trestného
činu

obchodovania s ľuďmi a skúmala sa

úroveň

informovanosti verejnosti

o možných rizikách obchodovania s ľuďmi. Záverečná správa z vedeckovýskumných
úloh „Páchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi s prihliadnutím na vstup
Slovenskej republiky do Schengenu“ a „Formy obchodovania s ľuďmi
za účelom nútenej práce“ bola obhájená v roku 2011.
Informačné

centrum

v spolupráci

s Akadémiou

Policajného

zboru

v Bratislave uskutočnili v roku 2012 analýzu situácie v oblasti prostitúcie a s ňou
súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách. Cieľom spracovávanej analýzy je
postihnúť problematiku prostitúcie v Slovenskej republike, spôsob a formy jej
vykonávania, jej príčiny a ich dôsledky, ako aj vplyv a prípadné dopady vstupu
Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Prostredníctvom vedeckovýskumných metód sa realizovala analýza súčasného stavu, úroveň a podmienky
prostitúcie v Slovenskej republike, ako aj jej dopytová stránka zo strany verejnosti
využívajúcej poskytované sexuálne služby. Pri spracovávaní analýzy sú využívané
empiricko-sociologické metódy, vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky a metóda
sprostredkovaného pozorovania s využitím štúdia evidencií, výkazov a štatistík.
Využité boli taktiež dostupné informácie z platnej legislatívy týkajúcej sa prostitúcie
v zahraničí.

Predmetom

skúmania

je

problematika

dobrovoľnej

prostitúcie

a zisťovanie dopytovej stránky, ako aj jednotlivých foriem sexuálneho vykorisťovania
pri vykonávaní prostitúcie, pornografie a podobne.

V roku 2013 informačné centrum v spolupráci s Akadémiou Policajného zboru
v Bratislave v súlade s plnením úloh Národného programu boja proti obchodovaniu
s ľuďmi na roky 2011 – 2014 vypracovali informatívny materiál, ktorý obsahuje
prehľad o problematike žobrania a núteného žobrania ako jednej z foriem
obchodovania s ľuďmi.
Na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov s názvom „Akčné granty“
v rámci

programu

„Predchádzanie

a boj

proti

trestnej

činnosti

2007-2013“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo Európskej komisii v roku 2010
žiadosť o udelenie grantu s názvom „Prevencia a rozšírený harmonizovaný
systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi“. Projekt bol Európskou komisiou
schválený v roku 2011, čím sa začalo aj s realizáciou aktivít. Trvanie projektu bolo 18
mesiacov a jeho cieľom bolo vytvoriť systém jednotného a harmonizovaného zberu
dát

o obchodovaní

s ľuďmi,

ich

následnej

analýzy

v Slovenskej

republike

a z dlhodobého hľadiska vytvoriť aj možnosť pre zdieľanie dát o obchodovaní s ľuďmi
na medzinárodnej úrovni.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky reagovalo na výzvu na predkladanie
návrhov projektov s názvom „Obchodovanie s ľuďmi Akčné granty 2011“ v rámci
programu „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ a predložilo Európskej komisii
žiadosť o udelenie grantu na realizáciu projektu „Posilnenie spoločných opatrení
v prevencii

nútenej

práce

príslušníkov

rómskych

komunít

a rozvoj

referenčného mechanizmu“. V máji 2012 bol projekt Európskou komisiou
schválený. Realizácia aktivít sa začala v mesiaci január 2013 s dĺžkou trvania
projektu 24 mesiacov. Za cieľ projektu bolo stanovené posilnenie existujúceho
národného

referenčného

najrizikovejších

skupín

mechanizmu
obyvateľstva,

a zabezpečenie
najmä

adresnej

prevencie

v marginalizovaných

rómskych

komunitách pred ich vykorisťovaním, najmä na nútenú prácu a tiež inými formami
vykorisťovania. Jednotlivé projektové aktivity smerovali k vytvoreniu nových nástrojov
cielenej prevencie, resp. k ich rozšírenej implementácii na horizontálnej úrovni
zapojením nových subjektov a tiež k zdieľaniu skúseností nielen na národnej, ale aj
na medzinárodnej úrovni.

Strategické ciele a konkrétne ciele
I.

Partnerstvo

I.I. Spolupráca a koordinácia
Strategický cieľ:
Problematika obchodovania s ľuďmi si vyžaduje reakciu, komplexné a systematické
opatrenia so zapojením všetkých zainteresovaných subjektov, ich koordináciu
a zároveň začlenenie medzinárodných štandardov v oblasti boja proti obchodovaniu
s ľuďmi do vnútroštátnych pravidiel. Dostupnosť a výmena informácií subjektom
angažujúcim sa v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi musí byť zabezpečená
s cieľom dosiahnutia optimalizácie národného programu. Výskumy k problematike
obchodovania s ľuďmi sa budú realizovať z dôvodu kvalitnej revízie národného
programu.

Za

implementácie

účelom

zabezpečenia

národného

programu

udržateľnosti,
je

dôležitá

efektívnej

podpora

a komplexnej

jednotlivých

úloh

po finančnej, personálnej a technickej stránke.
Konkrétne ciele:
a) Riešenie aktuálnych problémov podľa konkrétnych potrieb.
b) Koordinácia v oblasti postupu zainteresovaných subjektov do prípadov
obchodovania s ľuďmi.
c) Vytvorenie záväzných mechanizmov zabezpečujúcich spoluprácu medzi
štátnymi

orgánmi

a neštátnymi

organizáciami

pri

pomoci

obetiam

obchodovania s ľuďmi, pri vyšetrovaní, ako aj trestnom stíhaní trestného činu
obchodovania s ľuďmi.
d) Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce.
I.II. Legislatívny rámec
Konkrétne ciele:

a) Vyhodnotenie implementácie ustanovení Dohovoru Rady Európy o boji proti
obchodovaniu s ľuďmi a v závislosti od výsledku prijať vhodné legislatívne
a operatívne opatrenia k zabezpečeniu riadnej implementácie.
b) Aktualizovanie a novelizovanie existujúcich právnych noriem, ak si to vyžaduje
vzniknutá situácia na poli boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
c) Novelizovanie

normy

upravujúcej

Program

podpory

a ochrany

obetí

obchodovania s ľuďmi, ako aj predpisy súvisiace s realizáciou tohto programu
v súlade s aktuálnym stavom vývoja riešenia problematiky boja proti
obchodovaniu s ľuďmi s cieľom zefektívnenia programu.
d) Preskúmanie súčasnej trestnoprávnej úpravy v súvislosti s vymedzením
skutkových podstát trestných činov obchodovania s ľuďmi a súvisiacimi
trestnými činmi.
e) Preskúmanie praktickej aplikácie príslušných ustanovení trestného poriadku
týkajúcich sa riadneho uplatnenia procesných práv poškodeného v trestných
konaniach pre trestný čin obchodovania s ľuďmi.
I.III. Koordinovaná práca s informáciami a výskum
Konkrétne ciele:
a) Zabezpečenie

pravidelného

hodnotenia

plnenia

úloh

vyplývajúcich

z Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
b) Monitoring vykonávania Programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi.
c) Realizácia rodovo citlivých výskumov zameraných na chýbajúce údaje
týkajúce sa foriem obchodovania s ľuďmi vzhľadom na aktuálne trendy
a na informovanosť verejnosti o možných rizikách.

I.IV. Zabezpečenie finančných zdrojov a rozpočet
Konkrétne ciele:
a) Vytvorenie nástrojov financovania aktivít súvisiacich s plnením úloh národného
programu.
b) Získavanie nových zdrojov a možností financovania, uchádzanie sa o udelenie
dotácií alebo grantov z rôznych, aj zahraničných zdrojov.
c) Zaradenie problematiky obchodovania s ľuďmi do relevantných grantových
schém v Slovenskej republike, najmä Európskeho sociálneho fondu.
II.

Prevencia

Strategický cieľ:
Prvoradým cieľom je znížiť riziko stať sa obeťou obchodovania s ľuďmi,
predovšetkým u najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, a to zvýšením informovanosti
o existencii problému obchodovania s ľuďmi, ako aj prijatím podporných sociálnoekonomických opatrení. Zároveň sa javí ako potrebné zvýšiť odbornosť a citlivosť
zástupcov štátnych i neštátnych subjektov, samosprávy a mimovládnych organizácií
identifikovať obete jednotlivých foriem obchodovania s ľuďmi a referovať ich
do systému pomoci. Súčasťou administratívnych kontrolných nástrojov musia byť
rozsiahle vynútiteľné opatrenia implementované v spolupráci s príslušnými orgánmi
štátnej správy s cieľom odradiť pred potenciálnym obchodovaním s ľuďmi
a zmapovať aktuálnu situáciu v oblasti obchodovania s ľuďmi na trhu práce
v súvislosti s obchádzaním, resp. nerešpektovaním administratívnych opatrení.
II.I. Informovanosť verejnosti
Konkrétne ciele:
a) Uskutočniť propagačnú kampaň prostredníctvom masovokomunikačných
prostriedkov o existencii problému obchodovania s ľuďmi vo všetkých jeho
formách, ako aj o rizikách predurčujúcich potenciálnu obeť obchodovania
s ľuďmi.

b) Zvýšenie informovanosti cudzích štátnych príslušníkov, resp. osôb bez štátnej
príslušnosti nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky o ich právach
v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi.
c) Zabezpečenie

kontinuity

prevádzky

Národnej

linky

pomoci

obetiam

obchodovania s ľuďmi.
d) Zvýšenie informovanosti o obchodovaní s ľuďmi na strane dopytu, ako aj
u potenciálnych páchateľov.
e) Informovanie špecifických skupín obyvateľstva, ktoré sú ohrozené rizikom
obchodovania s ľuďmi.
f) Usporiadať

každoročne

podujatie

k obchodovaniu

s ľuďmi

zamerané

na zvýšenie záujmu verejnosti o problematike pri príležitosti dňa boja proti
obchodovaniu s ľuďmi 18.10.
II.II. Vzdelávanie
Konkrétne ciele:
a) Zvýšenie odbornosti a citlivosti zástupcov štátnych i neštátnych subjektov
pracujúcich s „ohrozenými“ skupinami ohľadne obchodovania s ľuďmi.
b) Zvýšenie informovanosti špecifických profesijných kategórií občanov –
príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov, ktorí sú vyslaní na plnenie
úloh mimo územia Slovenskej republiky.
II.III. Administratívne kontrolné nástroje
Konkrétne ciele:
a) Zvýšenie identifikácie obetí a páchateľov na štátnej hranici a v útvaroch
policajného zaistenia pre cudzincov.
b) Zabezpečenie odhaľovania podnikateľských oblastí, ktoré môžu byť dotknuté
obchodovaním s ľuďmi za účelom nútenej práce.
c) Overovanie dôveryhodnosti pracovných agentúr.

III.

Ochrana obetí

Strategický cieľ:
Vychádzajúc z medzinárodných záväzkov má Slovenská republika povinnosť
vybudovať komplexný systém na ochranu a pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi
postavený na princípoch dodržiavania ľudských práv. Zabezpečenie základných
ľudských práv a dôstojnosti obetí obchodovania s ľuďmi je podmienené ich včasnou
identifikáciou. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť včasnú identifikáciu všetkých
obetí obchodovania s ľuďmi v krajine. V záujme úspešného stíhania páchateľov
trestného činu obchodovania s ľuďmi musí byť vytvorený špeciálny ochranný systém
pre obete, ktoré sú pripravené podať trestné oznámenie na páchateľov alebo
asistovať pri trestnom konaní.
Konkrétne ciele:
a) Zlepšenie a zdokonalenie schopnosti vlastnej identifikácie obetí obchodovania
s ľuďmi.
b) Poskytovanie pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – občanom Slovenskej
republiky a cudzincom.
c) Zabezpečenie informovanosti obetí obchodovania s ľuďmi o svojich právach.
d) Sledovanie zabezpečenia odborných metód na pomoc deťom, ktoré boli
obeťami obchodovania s ľuďmi.
e) Skvalitňovanie

výkonu

zabezpečenia

starostlivosti

o maloleté

obete

obchodovania s ľuďmi.
f) Implementácia špeciálneho systému na ochranu svedkov pre obete
obchodovania s ľuďmi.
g) Zabezpečenie kontinuity Programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi.
h) Zabezpečenie dobrovoľných návratov obetí obchodovania s ľuďmi s ohľadom
na ich individuálne potreby.

IV.

Trestné stíhanie

Strategický cieľ:
Zámerom

je

skvalitniť

proces

odhaľovania

a

vyšetrovania

trestného

činu

obchodovania s ľuďmi s cieľom potrestať páchateľa, kompenzovať ujmu obete, zvýšiť
úspešnosť trestného stíhania páchateľov aj prostredníctvom prehĺbenia spolupráce
s inými štátmi a medzinárodnými inštitúciami v oblasti vzájomnej výmeny informácií
a vybavovania dožiadaní.
Konkrétne ciele:
a) Prehlbovanie znalostí v oblasti postupov, metód a foriem odhaľovania
a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi aj so zameraním
na ekonomickú stránku spáchaného zločinu a taktiež na pracovný trh.
b) Efektívna spolupráca medzi orgánmi činnými v trestom konaní a ďalšími
bezpečnostnými zložkami.
c) Zabezpečenie implementácie súvisiacich právnych nástrojov pre spoločné
vyšetrovanie za policajnej a justičnej spolupráce iných krajín, vrátane
spolupráce s inštitúciami ako sú EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST.
d) Spolupráca orgánov činných v trestnom konaní a súdov s príslušnými orgánmi
v iných krajinách.
e) Zvýšenie citlivosti počas vyšetrovania a súdneho konania v prípadoch
obchodovania s ľuďmi.
f) Zvýšiť efektívnosť trestného stíhania trestného činu obchodovania s ľuďmi.
g) Vytvoriť podmienky pre odškodňovanie obetí obchodovania s ľuďmi.
h) Zabezpečenie dostatočnej informovanosti obete obchodovania s ľuďmi
o priebehu trestného konania zo strany orgánov činných v trestnom konaní.
i) Zabezpečenie zrozumiteľnosti pri úradnej komunikácii s obeťou obchodovania
s ľuďmi.

j) V rámci

trestného

konania

dodržiavanie

antidiskriminačného

prístupu

a prístupu postaveného na rešpektovaní ľudských práv zo strany subjektov,
ktoré prichádzajú do kontaktu s obeťami obchodovania s ľuďmi.

NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI NA ROKY 2015 – 2018

konkrétny cieľ

aktivita

I.

Navrhovaný
termín/zodpovedný
subjekt

PARTNERSTVO

SPOLUPRÁCA A KOORDINÁCIA
1.1

a) Riešenie aktuálnych problémov podľa 1. Na základe analýz, výskumov a vývoja situácie v oblasti
konkrétnych potrieb.
obchodovania s ľuďmi hľadať riešenia v oblasti prevencie,
podpory a ochrany obetí, legislatívy, trestného stíhania.

2. Predložiť národnému koordinátorovi pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi návrhy riešení aktuálnych problémov na
schválenie a zabezpečenie ich realizácie.

b)
Koordinácia
v oblasti
postupu Aktualizácia metodiky zameranej na postup všetkých
zainteresovaných subjektov do prípadov zainteresovaných subjektov v prípadoch poskytovania pomoci
obchodovania s ľuďmi.
obetiam obchodovania s ľuďmi s osobitným zameraním na

Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZVaEZ
SR, MŠVVaŠ SR, GP
SR, MS SR, MZ SR,
MK SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZVaEZ
SR, MŠVVaŠ SR, GP
SR, MS SR, MZ SR,
MK SR, ZMOS, ÚV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:

špecifiká postupu v prípade obetí obchodovania s ľuďmi
cudzincov, ako aj v prípade maloletých obetí obchodovania
s ľuďmi.
c) Vytvorenie záväzných mechanizmov 1. Uskutočňovať výber poskytovateľov služieb za účelom
zabezpečujúcich spoluprácu medzi štátnymi zabezpečenia pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi v súlade
orgánmi a neštátnymi organizáciami pri s pravidlami verejného obstarávania.
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, pri
vyšetrovaní, ako aj trestnom stíhaní 2. Uzatvoriť zmluvy o poskytovaní služieb za účelom
trestného činu obchodovania s ľuďmi.
zabezpečenia pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.
d)
Zabezpečenie
spolupráce.

medzinárodnej 1. Sledovať vývoj medzinárodných štandardov v boji proti
obchodovaniu s ľuďmi a aktívne sa zúčastňovať na
konferenciách organizovaných k problematike boja proti
obchodovaniu s ľuďmi v zahraničí.

2.
Realizovať
a workshopy.

národné

a medzinárodné

konferencie

3. Spolupráca so skupinou GRETA pri Rade Európy, EUCPN
a súčinnosť s národnými spravodajcami pri EK, ako aj s
národným spravodajcom za SR.

MPSVR SR
Termín:
30.6.2016
Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MZVaEZ SR, MV SR,
MS SR, GP SR
Spolugestor:
MPSVR SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MŠVVaŠ
SR, MZVaEZ SR, GP
SR, MS SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MŠVVaŠ
SR, MZVaEZ SR, GP
SR, MS SR
Termín:
priebežne

4. Plnenie úloh národného spravodajcu alebo obdobného
mechanizmu v súlade so smernicou 2011/36/EÚ.

Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne

LEGISLATÍVNY RÁMEC
1.2.

a) Vyhodnotenie implementácie ustanovení 1. Pokračovať v implementácii ustanovení Dohovoru Rady
Dohovoru Rady Európy o boji proti Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi.
obchodovaniu s ľuďmi a v závislosti od
výsledku prijať vhodné legislatívne a
operatívne opatrenia k zabezpečeniu
riadnej implementácie.
2. Plniť odporúčania Výboru zmluvných strán pri Rade Európy.

b)
Aktualizovanie
a novelizovanie 1. Prispôsobovanie existujúcich právnych predpisov meniacim
existujúcich právnych noriem, ak si to sa podmienkam v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi
vyžaduje vzniknutá situácia na poli boja v Slovenskej republike a taktiež medzinárodnej právnej úprave.
proti obchodovaniu s ľuďmi.

2. Transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2012/29/EÚ z 25. októbra 2012 , ktorou sa stanovujú minimálne
normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov
a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV

Gestor:
MS SR, MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZVaEZ
SR, GP SR, MŠVVaŠ
SR, MZ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MŠVVaŠ
SR, MZVaEZ SR, GP
SR, MS SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MS SR, MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZVaEZ
SR, GP SR, MZ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MS SR
Termín:
16.11.2015

do právneho poriadku SR.
c)
Novelizovanie
normy
upravujúcej
Program
podpory
a ochrany
obetí
obchodovania s ľuďmi, ako aj predpisy
súvisiace s realizáciou tohto programu
v súlade s aktuálnym
stavom
vývoja
riešenia
problematiky
boja
proti
obchodovaniu
s ľuďmi
s
cieľom
zefektívnenia programu.
d) Preskúmanie súčasnej trestnoprávnej
úpravy v súvislosti s vymedzením
skutkových
podstát
trestných
činov
obchodovania s ľuďmi a súvisiacimi
trestnými činmi.

Novelizovať príslušný interný akt riadenia upravujúci Program
podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj predpisy
s ním súvisiace.

1. Určenie súladu trestných činov so záväzkami SR
vyplývajúcimi
z aplikovateľných
medzinárodných
zmlúv
a príslušnej legislatívy EÚ a Rady Európy.

2. V závislosti od výsledku skúmania podanie návrhu na vhodné
legislatívne opatrenia za účelom odstránenia identifikovaných
nedostatkov.

e)
Preskúmanie
praktickej
aplikácie V závislosti od výsledku skúmania podať návrh vhodného
príslušných ustanovení trestného poriadku opatrenia legislatívneho a nelegislatívneho návrhu za účelom
týkajúcich
sa
riadneho
uplatnenia odstránenia identifikovaných nedostatkov.
procesných práv poškodeného v trestných
konaniach pre trestné činy obchodovania
s ľuďmi.

Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne

Gestor:
MS SR
Spolugestor:
MV SR, MZVaEZ SR,
GP SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MS SR
Spolugestor:
MV SR, MZVaEZ SR,
GP SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MS SR
Spolugestor:
MV SR, MZVaEZ SR,
GP SR
Termín:
30.06.2017

KOORDINOVANÁ PRÁCA S INFORMÁCIAMI A VÝSKUM
1.3

a) Zabezpečenie pravidelného hodnotenia 1. Uskutočňovať každoročné vyhodnocovanie jednotlivých úloh
plnenia úloh vyplývajúcich z Národného Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi
akčného plánu boja proti obchodovaniu príslušným gestorom.
s ľuďmi.

2. Komplexná sumarizácia ročných prehľadov o plnení úloh
Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

b) Monitoring vykonávania Programu Raz ročne predkladať správy o stave plnenia Programu podpory
podpory a ochrany obetí obchodovania a ochrany
obetí
obchodovania
s
ľuďmi
národnému
s ľuďmi.
koordinátorovi pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZVaEZ
SR, MŠVVaŠ SR, GP
SR, MS SR, MZ SR,
MK SR, ZMOS, ÚV SR
Termín:
každoročne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZVaEZ
SR, MŠVVaŠ SR, GP
SR, MS SR, MZ SR,
MK SR, ZMOS, ÚV SR
Termín:
30.6.2015
30.6.2016
30.6.2017
30.6.2018
Gestor:
MV SR
Termín:
31.3.2015
31.3.2016
31.3.2017
31.3.2018

c) Realizácia rodovo citlivých výskumov Vypracovať a publikovať správy z vykonaných výskumov.
zameraných na chýbajúce údaje týkajúce sa
foriem obchodovania s ľuďmi vzhľadom na
aktuálne
trendy
a na
informovanosť
verejnosti o možných rizikách.

Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZVaEZ
SR, MŠVVaŠ SR, GP
SR, MS SR, ZMOS
Termín:
Priebežne

ZABEZPEČENIE FINANČNÝCH ZDROJOV A ROZPOČET
1.4

a)
Vytvorenie nástrojov financovania
aktivít
súvisiacich
s plnením
úloh
Národného
programu
boja
proti
obchodovaniu s ľuďmi.

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.
2.
Prostredníctvom
rozpočtovej
kapitoly
poskytovať
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytovateľom
služieb podieľajúcim sa na Programe podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi.

b) Získavanie nových zdrojov a možností Zapájať sa do výziev na predkladanie žiadostí o udelenie
financovania, uchádzanie sa o udelenie grantov na realizáciu projektov v oblasti obchodovania s ľuďmi.
dotácií alebo grantov z rôznych, aj
zahraničných zdrojov.

Gestor:
MV SR, MPSVR SR,
MS SR, MŠVVaŠ SR,
GP SR, MO SR
Termín:
každoročne
Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, MZVaEZ SR,
MŠVVaŠ SR, MPSVR
SR
Termín:

priebežne
c) Zaradenie problematiky obchodovania s 1.
Realizácia Národného projektu „Podpora zvyšovania
ľuďmi do relevantných grantových schém v profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu
SR, najmä Európskeho sociálneho fondu.
služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu“,
opatrenie 3.2 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ESF).

Gestor:
MPSVR SR
Termín:
2015

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
Termín:
2015

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
Termín:
2015

II.

PREVENCIA

INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI
2.1

a)
Uskutočniť propagačnú kampaň 1. Uskutočniť kampaň s celonárodnou pôsobnosťou zameranú
prostredníctvom
masovokomunikačných na širokú verejnosť (televízny šot, internet, printové médiá,
prostriedkov
o existencii
problému bilboardy, rozhovory v rozhlase).
obchodovania s ľuďmi vo všetkých jeho
formách, ako aj o rizikách predurčujúcich
potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi.
2. Vydávať propagačné a osvetové materiály (zborníky,
metodické pomôcky, brožúry, letáky, osvetové pomôcky).

Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZ SR,
MS SR, MŠVVaŠ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZ SR,

3. Propagácia úspešných prípadov stíhania obchodovania
s ľuďmi v médiách.

b)
Zvýšenie informovanosti cudzích Umožniť zvyšovanie povedomia cudzincov o ich právach
štátnych príslušníkov, resp. osôb bez v súvislosti s ich postavením ako obeťami obchodovania
štátnej príslušnosti nachádzajúcich sa na s ľuďmi, najmä prostredníctvom informačných stretnutí.
území Slovenskej republiky o ich právach
v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi.

c) Zabezpečenie kontinuity
Národnej
linky
pomoci
obchodovania s ľuďmi.

prevádzky Na základe potrieb v oblasti obchodovania s ľuďmi prehodnotiť
obetiam a následne predĺžiť prevádzkovú dobu Národnej linky pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi.

d) Zvýšenie informovanosti o obchodovaní Uskutočniť kampane
s ľuďmi na strane dopytu, ako aj obchodovania s ľuďmi.
u potenciálnych páchateľov.

zamerané

na

dopytovú

stránku

e)
Informovanie
špecifických
skupín 1. Vykonávanie preventívnych aktivít pre marginalizované
obyvateľstva, ktoré sú ohrozené rizikom komunity, ktoré sú ohrozené rizikom nútenej práce.
obchodovania s ľuďmi.

MS SR, MŠVVaŠ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, MS SR, GP
SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MZVaEZ SR
MS SR, GP SR,
MPSVR SR
Termín:
2017
Gestor:
MV SR
Termín:
30.6.2016
Gestor:
MV SR, MPSVR SR
Spolugestor:
MZ SR, MS SR,
MŠVVaŠ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, MPSVR SR,
MŠVVaŠ SR
Termín:

priebežne
2. Zapájanie sa do medzinárodných projektov na prevenciu
obchodovania s ľuďmi.

3. Poskytovať aktuálne a overené informácie o rizikách práce
v zahraničí a o možnostiach prevencie obchodovania s ľuďmi
v rámci škôl a školských zariadení.

4.
Nadviazanie spolupráce so subjektmi pôsobiacimi pri
marginalizovaných komunitách.

f)
Usporiadať
každoročne
podujatie Propagovať „Deň EÚ boja proti obchodovaniu s ľuďmi“.
k obchodovaniu s ľuďmi zamerané na
zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku
pri príležitosti dňa boja proti obchodovaniu
s ľuďmi 18.10.

Gestor:
MV SR, MPSVR SR,
MŠVVaŠ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MŠVVaŠ SR
Spolugestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MŠVVaŠ
SR, GP SR, MS SR,
MZ SR, MK SR,
ZMOS, ÚV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MZVaEZ
SR, MŠVVaŠ SR, GP
SR, MS SR, MZ SR,
MK SR, ZMOS, ÚV SR
Termín:
18.10.2015
18.10.2016
18.10.2017

18.10.2018
VZDELÁVANIE
2.2

a)
Zvýšenie
odbornosti
a citlivosti
zástupcov štátnych i neštátnych subjektov
pracujúcich s „ohrozenými“ skupinami
ohľadne obchodovania s ľuďmi.

1.
Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných
príslušníkov Policajného zboru, ako aj školenia pre
zamestnancov vybraných útvarov MV SR, pedagógov na
stredných odborných školách Policajného zboru a na Akadémii
Policajného zboru v Bratislave.
2.
Uskutočniť
nadväzujúce
zamestnancov zdravotníctva.

školenia

pre

vybraných

3.
Uskutočniť
nadväzujúce
zamestnancov rezortu školstva.

školenia

pre

vybraných

4.
Uskutočniť
nadväzujúce
školenia
pre
vybraných
zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj
inšpektorátov práce.

Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MZ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MŠVVaŠ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR
(ÚPSVR, NIP)
Termín:
Priebežne

5.
Uskutočniť nadväzujúce školenia pre vybraných
zamestnancov rezortu zahraničných vecí a európskych
záležitostí v súvislosti s ich vysielaním a pôsobením na
konzulárnych úsekoch zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

6. Uskutočniť školenia najmä pre zamestnancov detských
domovov, krízových stredísk, resocializačných stredísk,
špeciálnych výchovných zariadení, školských zariadení
výchovného poradenstva a prevencie, terénnych sociálnych
pracovníkov, koordinátorov občianskych hliadok v prostredí
marginalizovaných komunít, pracovníkov samosprávnych krajov
– odborov soc. vecí a sociálnych pracovníkov zariadení
núdzového bývania, resp. aj iných nízkoprahových zariadení v
problematike obchodovania s ľuďmi.
b)
Zvýšenie
informovanosti Realizácia školiacich aktivít pre príslušníkov ozbrojených
špecifických profesijných kategórií občanov bezpečnostných zborov pôsobiacich v zahraničných misiách
– príslušníkov ozbrojených bezpečnostných o problematike obchodovania s ľuďmi.
zborov, ktorí sú vyslaní na plnenie úloh
mimo územia Slovenskej republiky.

Gestor:
MZVaEZ SR
Spolugestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR (ÚPSVR,
IAZaSI), VÚC, ZMOS
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MO SR
Termín:
priebežne

ADMINISTRATÍVNE KONTROLNÉ NÁSTROJE
2.3

a) Zvýšenie identifikácie obetí a páchateľov 1. Rozvíjať zručnosti príslušníkov Policajného zboru na
na štátnej hranici a v útvaroch policajného oddeleniach hraničnej polície Policajného zboru, na oddeleniach
zaistenia pre cudzincov.
hraničnej kontroly Policajného zboru a na útvaroch policajného
zaistenia pre cudzincov.
2. Posilnenie identifikácie zahraničných obetí obchodovania
s ľuďmi.

Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne

b)
Zabezpečenie
odhaľovania Kontinuálne pokračovať v nastavenom systéme kontroly
podnikateľských oblastí, ktoré môžu byť podnikateľských subjektov porušujúcich zákaz nelegálneho
dotknuté obchodovaním s ľuďmi za účelom zamestnávania.
nútenej práce.
c) Overovanie dôveryhodnosti pracovných Zabezpečenie výkonu hodnotenia a kontroly činnosti pracovných
agentúr.
agentúr.

III.

Gestor:
MPSVR SR
(NIP, ÚPSVR),
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MPSVR SR
(ÚPSVR)
Termín:
priebežne

OCHRANA OBETÍ

3.1

Zlepšenie a zdokonalenie schopnosti Aplikácia propagačného materiálu určeného pre obete
vlastnej identifikácie obetí obchodovania obchodovania s ľuďmi so zameraním na ich vlastnú identifikáciu
s ľuďmi.
vrátane ich práv.

3.2

a)
Poskytovanie
pomoci
obetiam Zabezpečenie
potrieb
sociálnej,
lekárskej,
právnej,
obchodovania s ľuďmi – občanom SR a psychologickej, psychoterapeutickej a finančnej pomoci obetiam
cudzincom.
obchodovania s ľuďmi, vrátane možností ubytovania obetí.
b) Zabezpečenie informovanosti obetí Vydanie a distribúcia propagačného materiálu určeného pre
obchodovania s ľuďmi o svojich právach.
obete obchodovania s ľuďmi so zameraním na ich práva počas
trestného konania.

c) Sledovanie zabezpečenia odborných Obetiam obchodovania s ľuďmi zabezpečiť konkrétny program
metód na pomoc deťom, ktoré boli obeťami na pomoc.

Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MPSVR SR, MS SR
MZVaEZ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, MPSVR SR,
MZ SR, MS SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
GP SR, MS SR
Termín:
31.12.2017
Gestor:
MPSVR SR

obchodovania s ľuďmi.
d) Skvalitňovanie výkonu zabezpečenia Pracovné stretnutia so zainteresovanými zložkami.
starostlivosti
o maloleté
obete
obchodovania s ľuďmi

3.3

Implementácia špeciálneho systému na 1. Aplikácia nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 8/2007
ochranu svedkov pre obete obchodovania o poskytovaní krátkodobej ochrany osôb v praxi, resp. Programu
s ľuďmi.
ochrany svedka v prípadoch splnenia zákonných podmienok.
2. Prijatie opatrení na zlepšenie aplikácie ustanovenia § 136
Trestného poriadku pri trestnom stíhaní obchodovania s ľuďmi
orgánmi činnými v trestnom konaní.

3.4

a) Zabezpečenie kontinuity Programu Pokračovať v realizácii a zdokonaľovaní doterajšieho modelu
podpory a ochrany obetí obchodovania Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
s ľuďmi.
v Slovenskej republike.

b) Zabezpečenie dobrovoľných návratov Zabezpečiť pre obete obchodovania s ľuďmi – cudzincov
obetí obchodovania s ľuďmi s ohľadom na v prípade ich dobrovoľného záujmu návrat do krajiny pôvodu
ich individuálne potreby.
a v prípade obetí obchodovania s ľuďmi – občanov Slovenskej
republiky návrat do Slovenskej republiky zo zahraničia.

(ÚPSVR)
Termín:
priebežne
Gestor:
MPSVR SR
(ÚPSVR)
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
GP SR, MV SR
Termín:
30.06.2016
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MZ SR, MPSVR SR,
MS SR, GP SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR
Spolugestor:
MZVaEZ SR,
MPSVR SR
Termín:
priebežne

IV. TRESTNÉ STÍHANIE
4.1

4.2

a) Prehlbovanie znalostí v oblasti postupov,
metód a foriem odhaľovania a vyšetrovania
trestného činu obchodovania s ľuďmi aj so
zameraním
na
ekonomickú
stránku
spáchaného zločinu a taktiež na pracovný
trh.
b) Efektívna spolupráca medzi orgánmi
činnými
v trestom
konaní
a ďalšími
bezpečnostnými zložkami.

Uskutočniť inštruktážno-metodické zamestnanie pre vybraných
príslušníkov
Policajného
zboru
v oblasti
odhaľovania
a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi.

Spolupracovať a vzájomne si poskytovať informácie pri
odhaľovaní a vyšetrovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi
medzi jednotlivými bezpečnostnými zložkami štátu.

a) Zabezpečenie implementácie súvisiacich Prehlbovať medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi činnými
právnych
nástrojov
pre
spoločné v trestnom konaní a súdmi jednotlivých krajín.
vyšetrovanie za policajnej a justičnej
spolupráce iných krajín, vrátane spolupráce
s inštitúciami
ako
sú
EUROPOL,
INTERPOL, EUROJUST.
b) Spolupráca orgánov činných v trestnom 1. Prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi činnými
konaní a súdov s príslušnými orgánmi v trestnom konaní prostredníctvom workshopov a konferencie
v iných krajinách.
odborníkov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

2. Analýza príkladov dobrej praxe týkajúcich sa aplikácie
funkčných nástrojov medzinárodnej spolupráce pri vyšetrovaní
prípadov obchodovania s ľuďmi.

Gestor:
MV SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, GP SR
Spolugestor:
MZVaEZ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, GP SR,
MS SR
Spolugestor:
MZVaEZ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, GP SR,
MS SR
Spolugestor:
MZVaEZ SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, MS SR,
GP SR
Termín:
31. 12. 2017

4.3

a)
Zvýšenie
citlivosti
počas 1. Pripraviť vzdelávací program pre sudcov, prokurátorov
špecializujúcich
sa
na
problematiku
vyšetrovania
a
súdneho
konania a vyšetrovateľov
obchodovania
s
ľuďmi
so
zameraním
na
špecifiká
dokazovania
v prípadoch obchodovania s ľuďmi.
a postihovania obchodovania s ľuďmi.
2. Usporiadať školiace aktivity, seminár pre predstaviteľov
orgánov činných v trestnom konaní a súdnictva zameraný na
zvýšenie citlivosti v prípadoch trestného postihu obchodovania
s ľuďmi.
b)
Zvýšiť efektívnosť trestného stíhania
trestného činu obchodovania s ľuďmi.

4.4

Vytvorenie siete orgánov činných v trestnom konaní
s vymedzenou kompetenciou pre prípady obchodovania s ľuďmi.

Vytvoriť podmienky pre odškodňovanie 1. Vyhodnotenie možností zaisťovania a konfiškácie príjmov
obetí obchodovania s ľuďmi.
z trestnej
činnosti
a následného
odškodňovania
obetí
obchodovania s ľuďmi z takto získaných prostriedkov.

2. Prijatie opatrení súvisiacich so zaisťovaním a následnou
konfiškáciou príjmov z trestnej činnosti páchateľov trestného
činu obchodovania s ľuďmi.

4.5

a) Zabezpečenie dostatočnej informovanosti Informovať obete obchodovania s ľuďmi o priebehu trestného
obete obchodovania s ľuďmi o priebehu konania.
trestného konania zo strany orgánov
činných v trestnom konaní.
b) Zabezpečenie zrozumiteľnosti pri úradnej Dodržiavanie komunikácie v slovenskom jazyku zo strany
komunikácii
s obeťou
obchodovania zahraničných orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri

Gestor:
MV SR, GP SR,
MS SR (JA SR),
Termín:
31.12.2015
Gestor:
MV SR, GP SR,
MS SR (JA SR)
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, GP SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MS SR, GP SR
Spolugestor:
MV SR
Termín:
každoročne
Gestor:
MS SR, GP SR
Spolugestor:
MV SR
Termín:
30.6.2016
Gestor:
MV SR, GP SR,
MS SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, MS SR,

s ľuďmi.

písomnom kontaktovaní obete obchodovania
zabezpečenie medzinárodných prekladov.

s ľuďmi

–

c)
V rámci
trestného
konania Dodržiavanie
antidiskriminačného
prístupu
a prístupu
dodržiavanie antidiskriminačného prístupu postaveného na ľudských právach zo strany subjektov
a prístupu postaveného na rešpektovaní prichádzajúcich do kontaktu s obeťami obchodovania s ľuďmi.
ľudských práv zo strany subjektov, ktoré
prichádzajú
do
kontaktu
s obeťami
obchodovania s ľuďmi.

GP SR
Termín:
priebežne
Gestor:
MV SR, GP SR,
MS SR
Termín:
priebežne

Použité skratky:
EK
EÚ
EUCPN
GP SR
GRETA
IA ZaSI
inklúzia
JA SR
MK SR
MPSVR SR
MO SR
MS SR
MŠVVaŠ SR
MÚ
MV SR
MZ SR
MZVaEZ SR
NIP
SR
ÚPSVR
ÚV SR
ZMOS

-Európska Komisia
-Európska únia
-Sieť Európskej únie pre prevenciu kriminality
-Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
-Skupina expertov pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi (zriadená pre
monitorovania Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
-Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna
-Justičná akadémia Slovenskej republiky
-Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
-Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
-Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
-Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
-Migračný úrad
-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
-Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
-Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
-Národný inšpektorát práce
-Slovenská republika
-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
-Úrad vlády Slovenskej republiky
-Združenie miest a obcí Slovenska

