Správa o plnení úloh vyplývajúcich
z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi
na roky 2008 až 2010
Úloha 1.1. a) 1: Vytvorenie národného referenčného rámca obsahujúceho kritériá
identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj postup subjektov pri zabezpečení ich
ľudských práv. V rámci Expertnej skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi vytvoriť
pracovnú skupinu pre vypracovanie návrhu národného referenčného rámca.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVaR SR, MZ SR, MŠ SR, MS SR, GP SR, podpredseda vlády pre
vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny, ZMOS, IOM, MVO
Termín plnenia: 30. 6. 2008
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR zriadilo pracovnú skupinu na vypracovanie národného
referenčného rámca. Pracovnú skupinu tvorili zástupcovia rezortov ministerstva vnútra,
ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zdravotníctva, ministerstva
školstva, ministerstva spravodlivosti, Generálnej prokuratúry SR, Kancelárie podpredsedu
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny,
ZMOS-u, Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Bratislava, Slovenského krízového
centra DOTYK, Občianskeho zdruţenia Prima. Pracovná skupina vypracovala Národný
referenčný rámec, ktorý predloţila na rokovanie Expertnej skupiny pre oblasť obchodovania
s ľuďmi. Úloha bola splnená.
Úloha 1.1. a) 2: Vytvorenie národného referenčného rámca obsahujúceho kritériá
identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi ako aj postup subjektov pri zabezpečení ich
ľudských práv. Schválenie národného referenčného rámca národným koordinátorom pre
oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 15. 11. 2008
Plnenie:
Národný referenčný rámec bol 4. 12. 2008 predloţený na rokovanie Expertnej
skupiny pre oblasť obchodovania s ľuďmi a schválený národným koordinátorom pre oblasť
boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Národný referenčný rámec predstavuje štruktúru spolupracujúcich subjektov,
prostredníctvom ktorej štátne orgány napĺňajú svoje záväzky ohľadne ochrany
a presadzovania ľudských práv osôb, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi,
koordinujúc pritom svoje úsilie v rámci strategického partnerstva s občianskou spoločnosťou.
Jeho základným cieľom je zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv obetí obchodovania
s ľuďmi a poskytovanie účinnej dostupnosti sluţieb. Sekundárne môţe národný referenčný
rámec napomôcť rozvíjaniu národných politík a procedúr týkajúcich sa obetí obchodovania
s ľuďmi, akými sú napríklad právna úprava na úseku legalizácie ich pobytu a znovu sa
usadenia, ich kompenzácie a poskytovania ochrany. Národný referenčný rámec je taktieţ
východiskovým dokumentom pre vytváranie národných akčných plánov, ako aj pre
stanovenie kritérií na monitorovanie a vyhodnotenie plnenia jeho jednotlivých úloh. Úloha
bola splnená.
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Úloha 1.1. b) 1: Zabezpečenie prehľadu o všetkých implementovaných projektoch v oblasti
obchodovania s ľuďmi. Vytvoriť a priebeţne aktualizovať prehľad implementovaných
projektov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 30. 6. 2008
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR vypracovalo prehľad o moţnostiach financovania
projektov/projektových zámerov v oblasti obchodovania s ľuďmi. Na základe tohto prehľadu
poţiadal národný koordinátor pre oblasť obchodovania s ľuďmi dňa 6. 11. 2008 podpredsedu
vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny
o zradenie problematiky obchodovania s ľuďmi do Akčného plánu predchádzania všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Úloha bola splnená.
Úloha 1.1. b) 2: Vypracovať súhrnnú monitorovaciu správu o pouţití finančných prostriedkov
ESF, Iniciatívy Spoločenstva EQUAL a grantov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR na programy obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MPSVaR SR
Spolugestor: ––––––––
Termín plnenia: 28. 2. 2009
Plnenie:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo Monitorovaciu správu
o pouţití finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Iniciatívy Spoločenstva
EQUAL (IS EQUAL) na programy boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V rámci programového
obdobia v rokoch 2004 - 2006, ktorého realizácia v súlade s pravidlom n+2 pokračovala aj
v roku 2008, sa problematike obchodovania s ľuďmi venovali projekty IS EQUAL. V rámci
programového obdobia na roky 2007 - 2013 je uvedená problematika čiastočne riešená
prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu - Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia. Konkrétne ide o opatrenie 2.1 „Podpora sociálnej inklúzie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. IS EQUAL riešil
otázku obetí obchodovania s ľuďmi v rámci dvoch projektov, ktorých vedúcim partnerom boli
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava v projekte „Migračné informačné
centrum na pomoc pri integrácii migrantov a obetí obchodovania s ľuďmi na trh práce a do
spoločnosti“ a Únia centier prevencie a pomoci Dafné v projekte „Všetci pre jedného – jeden
pre všetkých“. Fond sociálneho rozvoja ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom pre operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásil v oblasti
prevencie a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov v roku 2008 samostatnú výzvu
na rámcovú aktivitu 2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry
vstupu a udrţania sa na trhu práce. Úloha bola splnená.
Úloha 1.1. c): Vytvorenie (tematických) pracovných skupín, ktoré budú pracovať na
konkrétnych témach podľa konkrétnych potrieb a výziev, s cieľom vytvárať trvalé
komunikačné kanály a činnosti na vypracovanie, implementáciu a pravidelnú revíziu
národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V rámci Expertnej skupiny boja proti
obchodovaniu s ľuďmi vytvoriť tematické pracovné skupiny pre nasledovné oblasti:
prevencia, pomoc obetiam – občanom SR a samostatne pre obete – cudzincov, trestné
stíhanie, dodrţiavanie ľudských práv obetí.
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Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVaR SR, MZ SR, MŠ SR, MS SR, GP SR, MZV SR, podpredseda vlády
pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny, MVO, ZMOS,
IOM
Termín plnenia: 15. 11. 2008
Plnenie:
Rozkazom 2. štátneho tajomníka MV SR č. 1/2008 o ustanovení multidisciplinárnych
pracovných skupín zameraných pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi z 4. 9. 2008 bola
zriadená multidisciplinárna pracovná skupina zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi
a pracovná skupina zameraná na poskytovanie komplexnej starostlivosti o obete
obchodovania s ľuďmi. Úlohou pracovnej skupiny zameranej na úsek prevencie je
predovšetkým vykonávanie informačných kampaní, zabezpečovanie vzdelávania,
navrhovanie strategických opatrení a iniciovanie legislatívnych návrhov v oblasti
predchádzania (prevencie) vzniku kriminality na úseku boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi a poskytovanie pomoci týmto obetiam, ako aj
činnosti smerujúce k odhaľovaniu páchateľov tejto trestnej činnosti patria do pôsobnosti
pracovnej skupiny zameranej na poskytovanie komplexnej starostlivosti o obete
obchodovania s ľuďmi. Úloha bola splnená.
Úloha 1.1. d) 1: 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. Uskutočňovať
kaţdoročne výber mimovládnych organizácií poskytujúcich pomoc obetiam obchodovania
s ľuďmi prostredníctvom výberového konania.
Gestor: MV SR
Spolugestor: –––––––––
Termín plnenia: kaţdoročne k 15.12.
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR, ako gestor Programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi, kaţdoročne zabezpečuje výber mimovládnych organizácií realizujúcich plnenie
predmetného programu prostredníctvom verejnej výzvy na predkladanie ţiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra SR na realizáciu Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Úloha
bola splnená.
Úloha 1.1. d) 2: Uzatvoriť dohody a zmluvy o poskytovaní pomoci obetiam obchodovania
s ľuďmi medzi štátnym a neštátnym sektorom.
Gestor: MV SR
Spolugestor: –––––––
Termín plnenia: 31. 1. 2009, 31. 1. 2010
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v rokoch 2008 aţ 2010 uzatvorilo zmluvy o poskytnutí dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR s nasledovnými
mimovládnymi organizáciami:
V roku 2008:
a) v oblasti zabezpečenia komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi a ich
reintegrácie
1.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava,
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2.
Slovenské krízové centrum DOTYK Beckov,
3.
Slovenská katolícka charita Bratislava,
b) v oblasti terénnej sociálnej práce so zameraním na prácu s rómskymi komunitami
4.
Kultúrne zdruţenie Rómov Slovenska,
d) v oblasti terénnej sociálnej práce
5.
Občianske zdruţenie PRIMA.
V roku 2009:
a) v oblasti zabezpečenia komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi a ich
reintegrácie
1.
Slovenská katolícka charita Bratislava,
2.
Slovenské krízové centrum DOTYK Beckov,
3.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava,
b) v oblasti terénnej sociálnej práce so zameraním na prácu s rómskymi komunitami
4.
Asociácia komunitných centier Košice,
c) v oblasti starostlivosti o detské obete obchodovania s ľuďmi
5.
Občianske zdruţenie Náruč Ţilina,
d) v oblasti terénnej sociálnej práce
6.
Občianske zdruţenie Prima Bratislava.
V roku 2010:
a) v oblasti zabezpečenia komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi a ich
reintegrácie
7.
Slovenská katolícka charita Bratislava,
8.
Slovenské krízové centrum DOTYK Beckov,
9.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava,
b) v oblasti terénnej sociálnej práce so zameraním na prácu s rómskymi komunitami
10.
Asociácia komunitných centier Košice,
c) v oblasti starostlivosti o detské obete obchodovania s ľuďmi
11.
Občianske zdruţenie Náruč Ţilina,
d) v oblasti terénnej sociálnej práce
12.
Občianske zdruţenie Prima Bratislava,
13.
Občianske zdruţenie Slovenské centrum pomoci.
Úloha bola splnená.
Úloha 1.1. e) 1: Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce. Aktívne sa zúčastňovať na
konferenciách organizovaných k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi v zahraničí.
Gestor: MV SR
Spolugestor: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské
práva a menšiny, MS SR, MPSVaR SR, MZ SR, MZV SR, GP SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Zástupcovia Ministerstva vnútra SR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM
Bratislava sa zúčastnili pracovného stretnutia s predstaviteľmi Medzinárodnej organizácie
pre migráciu IOM Viedeň s cieľom zapojenia Slovenska do prípravy a spolupráce pri
zriaďovaní Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality.
Ministerstvo vnútra SR, ktoré je zapojené do projektu „Obchodovanie s ľuďmi – zber dát
a riadenie harmonizovaného informačného systému“ v dňoch 23. – 24. 9. 2008
zorganizovalo pracovný seminár zúčastnených subjektov participujúcich na projekte. Ešte
predtým sa zástupcovia Ministerstva vnútra SR zúčastnili spoločne s predstaviteľmi
Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Bratislava 18. 9. 2008 v Bruseli na konferencii
k uvedenému projektu. Predmetný projekt realizovala Medzinárodná organizácia pre
migráciu IOM Viedeň v spolupráci s Ministerstvom vnútra Rakúska.
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Pracovníci odboru obchodovania s ľuďmi úradu boja proti organizovanej kriminalite
prezídia Policajného zboru sa zúčastnili v rámci projektu „Zlepšenie opatrení na prevenciu
a potláčanie obchodovania s ľuďmi a na ochranu obetí prostredníctvom vytvárania
operatívnych spolupracujúcich sietí a multidisciplinárnych školení odborníkov v oblasti
obchodovania s ľuďmi v členských štátoch EÚ, kandidátskych a susedných krajinách“ na
regionálnom networking seminári vo Viedni v januári 2009. V júni 2009 sa zúčastnili v rámci
aktivít CEPOL na seminári v Ríme s názvom "Zaobchádzanie s obeťami trestných činov",
ktorý bol zameraný na konkrétne potreby obetí, ako vypočúvať obete, interakciu medzi
políciou a obeťami, identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi a na podporu obetí.
Zástupcovia Ministerstva vnútra SR sa zúčastnili aj na nasledovných konferenciách:
v septembri 2009 na konferencii organizovanej Organizáciou pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe (OBSE) „9. konferencia Aliancie boja proti obchodovaniu s ľuďmi“,
v októbri 2009 ministerskej konferencie organizovanej pod záštitou švédskeho
predsedníctva EÚ k problematike obchodovania s ľuďmi,
stretnutie kontaktných osôb v rámci prvého kola monitoringu implementácie Dohovoru
Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, Štrasburg, 31. marec 2010,
konferencie zameranej na multidisciplinárny prístup k prevencii obchodovania
s ľuďmi, ktorá sa konala v dňoch 18. – 19. 10. 2010 v priestoroch Európskej komisie pod
záštitou Belgického predsedníctva pri príleţitosti „Dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi“.
Štokholmský program a Akčný plán zdôraznili zásadu štyroch „P“ , ktoré predstavujú
prevenciu, trestné stíhanie, ochranu obetí a partnerstvo. Spomínaná „4 P“ zásada je
prezentovaná vo vzťahu k vnútorným a vonkajším rozmerom obchodovania s ľuďmi,
konferencie – pracovného rokovania orgánov činných v trestnom konaní
k problematike pašovania/obchodovania s ľuďmi a nútenej detskej práce v dňoch 18. – 21. 1.
2010, a to najmä k problematike obchodovania s ľuďmi a nelegálnej migrácie, resp.
prevádzačstva, obzvlášť so zameraním sa aj na aspekty nútenej detskej práce a sexturizmu,
ktorá sa konala v Traiskirchene, v Rakúskej republike,
hodnotiacej konferencie OBSE k ľudskej dimenzii – Časť: Obchodovanie s ľuďmi,
obzvlášť s ohľadom na obchodovanie s deťmi , Varšava 7. – 8. 10. 2010,
Dni boja proti obchodovaniu s ľuďmi – vrátane exhibície „Obchodovanie s ľuďmi –
Otroctvo 21. storočia“ a prezentácie kampane „Zodpovedné nakupovanie“, Viedeň 15. 10.
2010.
Dňa 20. 9. 2010 sa delegácia Slovenska pod vedením štátneho tajomníka
Ministerstva vnútra SR a národného koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi
zúčastnila Ministerskej konferencie za okrúhlym stolom vo Viedni na tému: „K posilneniu
vonkajšej dimenzie a partnerstiev v prevencii a boji proti obchodovaniu so ţenami.
Budúcnosť politiky EÚ v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v ére Lisabonskej zmluvy“ na
pozvanie rakúskej federálnej ministerky pre ţeny a verejnú správu p. G. Heinisch-Hosek.
Za Ministerstvo spravodlivosti SR sa na konferenciách v zahraničí (na základe
pozvania) zúčastňujú zamestnanci odboru zahraničných stykov a ľudských práv a odboru
justičnej spolupráce v trestných veciach. Na príprave podkladov prezentovaných na
konferenciách sa v rámci súčinnosti podieľa sekcia trestného práva, ktorá zodpovedá za
otázky vo vzťahu k problematike obchodovania s ľuďmi na úrovni konania na súdoch.
Zástupca Ministerstva zdravotníctva SR informoval členov Komisie expertov pre
oblasť mobility, migrácie a prístupu k zdravotnej starostlivosti Rady Európy a pracovníkov
Rady Európy (DG III. SocialCohesion - HealthDivision) o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi v SR a medzirezortnej kooperácii pri riešení
tejto komplexnej problematiky u nás. Prvé stretnutie expertov pre oblasť mobility, migrácie a
prístupu k zdravotnej starostlivosti sa konalo v Štrasburgu v dňoch 25. – 26. 9. 2008.
Úlohou Komisie expertov pre oblasť mobility, migrácie a prístupu k zdravotnej starostlivosti
Rady Európy bude vypracovanie odporúčaní na zabezpečenie prístupu rôznych skupín
migrantov k zdravotnej starostlivosti (aj obetiam obchodovania s ľuďmi) pre krajiny Rady
Európy.
Ministerstvo zahraničných vecí SR prostredníctvom stálych misií vo Viedni, v Ţeneve
a v Štrasburgu monitorovalo aktivity relevantných inštitúcií v oblasti boja proti obchodovaniu
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s ľuďmi, akými sú Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNDOC), Úrad vysokého komisára
OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Rada OSN
pre ľudské práva, Rada Európy a informovalo o nich príslušné orgány SR. Rovnako sa
podieľalo na príprave účasti SR na medzinárodných podujatiach a v prípade potreby
zabezpečovalo účasť na expertných zasadnutiach k danej problematike. SR vo februári 2008
participovala na Viedenskom fóre boja proti obchodovaniu s ľuďmi (UN GIFT), kde ako
krajina pôvodu i recipientská krajina prezentovala svoje poznatky a predloţila návrh na
etablovanie dátového centra pre komplexnú výmenu informácií v danej agende.
Na Generálnej prokuratúre SR sa problematikou obchodovania s ľuďmi zaoberajú
prokurátori oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality, ktoré podlieha trestnému odboru
a taktieţ medzinárodný odbor v oblasti realizácie doţiadaní o právnu pomoc a extradícií.
Samotný dozor nad zachovávaním zákonnosti v konkrétnych trestných veciach vykonávajú
miestne príslušné okresné prokuratúry. V tejto súvislosti sa začína vyuţívať aj súčinnosť
národného člena v Európskej jednotke pre justičnú spoluprácu (Eurojust), ktorým je
prokurátor medzinárodného odboru.
V dňoch 9. - 10. 6. 2010 sa v Bruseli konal seminár projektu TISPOL, ktorý bol
zameraný na skúsenosti pri odhaľovaní nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi
v súvislosti s cestnou, lodnou a ţelezničnou dopravou. Boli vykonané praktické ukáţky
v danej oblasti. Seminára sa zúčastnil pracovník úradu hraničnej a cudzineckej polície
Ministerstva vnútra SR.
Pracovníci odboru obchodovania s ľuďmi úradu boja proti organizovanej kriminalite
prezídia Policajného zboru sa v septembri 2010 zúčastnili na medzinárodnom pracovnom
stretnutí expertov k problematike obchodovania s ľuďmi so zameraním na nútenú prácu,
ktorý sa uskutočnil v Českej republike. Na seminári boli zastúpené Česká republika,
Slovenská republika, Ukrajina a USA. Hlavnou témou stretnutia bola medzinárodná
spolupráca v oblasti boja proti organizovanej kriminalite a nútenej práci, pričom bola
zdôraznená potreba spolupráce zahraničných partnerov na odhaľovaní tohto trestného činu
vzhľadom na medzinárodný aspekt. Úloha bola splnená.
Úloha 1.1. e) 2: Zabezpečenie medzinárodnej
a medzinárodné konferencie a workshopy.

spolupráce.

Realizovať

národné

Gestor: MV SR, MPSVaR SR
Spolugestor: MZV SR, MVO, IOM
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v dňoch 31. 3. a 1. 4. 2008 zorganizovalo medzinárodnú
konferenciu pod názvom „Obchodovanie s ľuďmi, výzvy v strednej Európe“. Konferencia sa
uskutočnila v Bratislave, v hoteli Bôrik, pod záštitou podpredsedu vlády a ministra vnútra SR
a ministra zahraničných vecí SR. Na jej príprave Ministerstvo vnútra SR spolupracovalo s
Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v SR, s Medzinárodnou organizáciou pre
migráciu IOM a s Úradom Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu. Okrem
zástupcov zo SR sa jej zúčastnili zástupcovia Českej, Rakúskej, Maďarskej a Poľskej
republiky. Hlavnými témami boli národné modely boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
vyšetrovanie a trestné stíhanie tohto javu, prevencia a priama pomoc obetiam obchodovania
s ľuďmi a posilnenie medzinárodnej spolupráce na úrovni národných orgánov,
medzinárodných inštitúcií a na úrovni tretieho sektora.
Dňa 16. 10. 2009 Ministerstvo vnútra SR pri príleţitosti vyhodnotenia projektu
„Obchodovanie s ľuďmi: Zber dát a harmonizácia informačných systémov“, ktoré bolo
realizované ICMPD (Medzinárodným centrom pre rozvoj migračnej politiky) v spolupráci
s ministerstvami vnútra SR, Českej republiky, Portugalska, Poľska a pri príleţitosti Dňa boja
proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci EÚ, organizovalo rokovanie Expertnej skupiny pre oblasť
boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V rámci predmetného rokovania sa uskutočnilo prijatie
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generálneho riaditeľa ICMPD Gottfrieda Zürchera 2. štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra
SR.
Ministerstvo zahraničných vecí SR na pôde Rady Európy v oblasti boja proti
obchodovaniu s ľuďmi presadzovalo záujmy SR, čo sa odzrkadľuje aj v tom, ţe SR patrí
medzi prvé členské krajiny, ktoré ratifikovali unikátny, právne záväzný nástroj na pomoc
obetiam „Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi“. SR sa aktívne podieľa na
tvorbe kontrolného mechanizmu Rady Európy k predmetnému dohovoru (GRETA) a vyuţila
moţnosť nominácie vlastných kandidátov do príslušného expertného výboru. Pokračovaním
aktivít SR (od roku 2008) pri implementácii medzinárodných záväzkov v boji proti
nadnárodnému organizovanému zločinu a realizácii projektov boja proti obchodovaniu
s ľuďmi a ľudskými orgánmi je aj účasť na komplexnom projekte pod záštitou IOM
a Európskej komisie „DevelopmentofGuidelinesfortheCollectionofData on Trafficking in
HumanBeingsincludingComparableIndicators“.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s občianskym zdruţením
Labyrint zorganizovalo v dňoch 28. - 30. 4. 2009 odborný seminár pod názvom „Prevencia
sexuálneho zneuţívania detí“. Cieľom bolo zvyšovať senzitivitu odborných zamestnancov
detských domovov voči téme sexuálneho násilia na deťoch, podporiť ich kompetencie, aby
dokázali rozpoznať riziká a účinne pomôcť deťom v ohrozujúcej situácii. Toto tematické
vzdelávanie bolo plošne zamerané na vytváranie systému účinnej preventívnej ochrany detí
v ústavnej starostlivosti. Odborného seminára sa zúčastnilo 81 zástupcov detských
domovov, predovšetkým psychológov, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov, ako aj
zamestnancov odborov sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a poradensko
-psychologických sluţieb.
V rámci projektu „Posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi
ţiadateľmi o azyl v SR a komplexný systém informovania o programe asistovaných
dobrovoľných návratov so zreteľom na potreby migrantov“, financovaného z Európskeho
fondu pre utečencov v rámci všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných
tokov sa dňa 1. 7. 2009 v Bratislave konal úvodný odborný workshop s názvom „Posilnenie
identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi ţiadateľmi o azyl SR“. Pozvaní boli dvaja
zahraniční experti, ktorí zohľadňovali špecifické poţiadavky regiónu v oblasti identifikácie
obchodovania s ľuďmi medzi ţiadateľmi o azyl. Medzi slovenskými účastníkmi boli
zástupcovia migračného úradu Ministerstva vnútra SR, zástupcovia úradu hraničnej
a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR, riaditelia pobytových/záchytných zariadení
migračného úradu Ministerstva vnútra SR, zástupcovia úradu národného koordinátora na boj
proti obchodovaniu s ľuďmi a zástupcovia organizácií poskytujúcich pomoc obetiam
obchodovania v rámci Národného referenčného rámca. Celkovo sa worshopu zučastnilo 18
účastníkov. Cieľom workshopu bolo v rámci spoločnej diskusie domácich a zahraničných
odborníkov zozbierať informácie o súčasných postupoch a skúsenostiach v oblasti prevencie
obchodovania s ľuďmi a identifikácie obchodovaných osôb počas azylovej procedúry
a pobytu v azylových zariadeniach na Slovensku. Zároveň v rámci spoločnej diskusie
účastníkov workshopu zahraniční experti predstavili aktuálne postupy a príklady dobrej praxe
v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a identifikácie obchodovaných osôb medzi
ţiadateľmi o azyl. Na základe výstupov z tejto diskusie pripravila IOM Bratislava v spolupráci
s pozvanými zahraničnými odborníkmi počas ďalších dvoch dní workshopu súbor odporúčaní
a postupov pre efektívnu identifikáciu obchodovaných osôb medzi ţiadateľmi o azyl, ktoré
boli súčasťou školení a pripravovanej príručky zaoberajúcej sa problematikou obchodovania
s ľuďmi s dôrazom na migrantov.
Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v spolupráci s Krajským školským úradom Košice uskutočnili v dňoch 12. - 13. 4. 2010
pracovné stretnutie pre 60 odborných zamestnancov centier pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie Košického, Prešovského a Ţilinského kraja. V rámci pracovného
stretnutia bol vyhradený adekvátny priestor na oboznámenie sa účastníkov stretnutia
s programom pomoci a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, s moţnosťami identifikácie
obete obchodovania s ľuďmi, rizikách práce v zahraničí a prevencii obchodovania s ľuďmi,
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odporúčanou štruktúrou besied pre študentov v zmysle pedagogicko-organizačných
pokynov.
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví organizoval dňa 5. 10. 2010 odborné kolokvium
určené pre zamestnancov rezortu kultúry, odborných zástupcov cirkví a náboţenských
spoločností, ako aj odbornú verejnosť. Témou kolokvia bola Pastorácia drogovo závislých,
pričom v rámci tejto témy sa v rámci špecializovaného workshopu prezentovala problematika
boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Na podujatí vystúpila s prednáškou poverená pracovníčka
Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Následne sa prezentovali moţnosti ďalšej
spolupráce v predmetnej oblasti, ako aj moţnosti finančnej podpory konkrétnym ţiadateľom
z grantového systému Ministerstva kultúry SR.
Úloha 1.2. a): Zabezpečenie implementácie ustanovení ratifikovaného Dohovoru Rady
Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Zapracovať ustanovenia Dohovoru Rady Európy
o boji proti obchodovaniu s ľuďmi do interných predpisov jednotlivých rezortov.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, MPSVaR SR, MZV SR, GP SR, MŠ SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Vláda SR uznesením č. 423/2006 vyslovila súhlas s pristúpením SR k Dohovoru
Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Dohovor vstúpil do platnosti 1. 2. 2008.
Prijatím zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona bolo do slovenského právneho poriadku
transponované rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV z 19. 7. 2002 o boji proti
obchodovaniu s ľuďmi, ktoré sa vzťahovalo na trestné činy obchodovania s ľuďmi na účely
vykorisťovania práce alebo sexuálneho vykorisťovania. Preto Ministerstvo vnútra SR
zabezpečilo implementáciu uvedeného dohovoru aj do Národného programu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010, čo sa následne premietlo aj v ustanoveniach
nového nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 47/2008, ktorým sa zabezpečuje program
podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
Ministerstvo zahraničných vecí SR ako vecný gestor ratifikačného procesu
predmetného dohovoru, zabezpečilo jeho ratifikáciu medzi prvými členskými krajinami EÚ.
Taktieţ sa aktívne podieľa na tvorbe kontrolného mechanizmu RE k predmetnému dohovoru
(GRETA). Úloha bola splnená.
Úloha 1.2. b): Vykonávacím predpisom, ktorým bude realizovaný Program podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, upraviť dĺţku doby na premyslenie pre obete –
cudzincov na území SR. Novelizovať príslušný právny predpis upravujúci Program podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 30. 4. 2008
Plnenie:
Dňa 30. 6. 2008 bolo vydané nariadenie Ministerstva vnútra SR č. 47 o zabezpečení
programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, v ktorom bola definovaná dĺţka
doby na zotavenie, ktorá v súčasnosti trvá 90 dní, pričom môţe byť následne tolerovaný
pobyt pre obete – cudzinca predĺţený najmenej o 180 dní, a to aj opakovane, v súlade
s ustanovením § 43 ods. 6 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úloha bola splnená.
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Úloha 1.2. c) 1: Vytvorenie právnych predpokladov, ktoré zabezpečujú a deklarujú naplnenie
potrieb v oblasti sociálnej, lekárskej, psychologickej a právnej pomoci všetkým obetiam
obchodovania s ľuďmi. Vytvoriť a právne zakotviť moţnosť poskytovania sociálnych sluţieb
obetiam obchodovania s ľuďmi, ako aj iných foriem pomoci.
Gestor:MPSVaR SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 31. 12. 2008
Plnenie:
Dňa 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych sluţbách
a o zmene a doplnení zákona č. 155/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje poskytovanie sociálnych sluţieb
zameraných na prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej
sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity, zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný ţivot
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na
uspokojovanie základných ţivotných potrieb fyzickej osoby, riešenie krízovej sociálnej
situácie fyzickej osoby a rodiny a na prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Zákon definuje, ţe nepriaznivou sociálnou situáciou je aj ohrozenie fyzickej osoby
sociálnym vylúčením alebo obmedzenie je schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne
riešiť svoje problémy z dôvodu, ţe sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi.
V prípade dôvodného podozrenia z obchodovania s ľuďmi orgán sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately pri plnení opatrení:
- poskytuje sociálne poradenstvo a informácie o orgánoch a organizáciách, ktoré v danej
oblasti pôsobia (o dostupnosti zdravotníckych, sociálnych sluţieb, a ostatnej pomoci na
zabezpečenie náleţitej a promptnej ochrany a pomoci). Dieťa (primerane jeho veku
a rozumovým schopnostiam) alebo plnoletú fyzickú osobu, rodinu, skupinu a komunitu
informuje aj o moţnostiach ochrany ich práv a právom chránených záujmov v súlade
s platnými právnymi predpismi SR,
- spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, zastupuje maloleté deti a plní funkciu
opatrovníka v takomto konaní, poskytuje podporu počas trestného stíhania a súdneho
procesu,
- v rámci preventívnej a vyhľadávacej činnosti venuje pozornosť rizikovým skupinám
a rizikovým ţivotným situáciám,
- spolupracuje s profesijnými a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v danej oblasti,
- sprostredkováva účasť na programoch zameraných na pomoc obetiam nelegálneho
obchodovania.
Úloha bola splnená.
Úloha 1.2. c) 2: Vytvorenie právnych predpokladov, ktoré zabezpečujú a deklarujú naplnenie
potrieb v oblasti sociálnej, lekárskej, psychologickej a právnej pomoci všetkým obetiam
obchodovania s ľuďmi. Zabezpečiť lekársku starostlivosť obetiam obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MZ SR
Termín plnenia: 30. 4. 2008
Plnenie:
Nariadením Ministerstva vnútra SR č. 47/2008 o zabezpečení programu podpory a
ochrany obetí obchodovania s ľuďmi bola upravená aj oblasť poskytovania sociálnej pomoci,
psychologickej a právnej pomoci, ako aj oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
všetkým obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom Medzinárodnej organizácie pre
migráciu IOM Bratislava a Slovenského krízového centra DOTYK. Uvedené organizácie boli
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zmluvne zaviazané k zabezpečovaniu sociálnej, lekárskej, psychologickej a právnej pomoci
všetkým obetiam obchodovania s ľuďmi. Na zabezpečenie lekárskej starostlivosti obetiam
obchodovania s ľuďmi vyčlenilo Ministerstvo vnútra SR troch lekárov, prostredníctvom
ktorých je zabezpečovaná prípadná potrebná lekárska starostlivosť o obete obchodovania
s ľuďmi. Títo participujú na plnení programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
poskytovaním zdravotnej starostlivosti obetiam tohto skutku. Ministerstvo zdravotníctva SR
vypracovalo materiál „Poskytovanie zdravotnej starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi
v SR,“ v ktorom definovalo legislatívne podmienky zabezpečenia prístupu obetí
obchodovania s ľuďmi k zdravotnej starostlivosti. Úloha bola splnená.
Úloha 1.2. c) 3: Vytvorenie právnych predpokladov, ktoré zabezpečujú a deklarujú naplnenie
potrieb v oblasti sociálnej, lekárskej, psychologickej a právnej pomoci všetkým obetiam
obchodovania s ľuďmi. Vyčleniť na krajských riaditeľstvách PZ styčnú osobu medzi PZ
a mimovládnymi organizáciami s cieľom poskytovania základných informácií o stave
vyšetrovania a odborného poradenstva.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 30. 4. 2008
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR uzatvorilo zmluvy s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
IOM Bratislava a so Slovenským krízovým centrom DOTYK na zabezpečenie sociálnej,
lekárskej, psychologickej a právnej pomoci všetkým obetiam obchodovania s ľuďmi. Dňa 19.
6. 2008 boli na základe pokynu I. viceprezidenta Policajného zboru vyčlenení na jednotlivých
krajských riaditeľstvách Policajného zboru príslušníci Policajného zboru ako styčné osoby –
koordinátori medzi Policajným zborom a mimovládnymi organizáciami participujúcimi na
realizácii Programu pomoci a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. S cieľom poskytovania
základných informácií o stave vyšetrovania a odborného poradenstva sa uskutočnilo dňa 9.
9. 2008 koordinačné stretnutie mimovládnych organizácií (Medzinárodná organizácia pre
migráciu IOM Bratislava, SKC DOTYK, OZ PRIMA, Kultúrne zdruţenie Rómov Slovenska,
Slovenská katolícka charita) so zástupcami Ministerstva vnútra SR a koordinátormi krajských
riaditeľstiev Policajného zboru, v rámci ktorého boli účastníci oboznámení s plnením ich úloh
v procese zabezpečovania Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Úloha
bola splnená.
Úloha 1.2. d): Prispôsobovanie existujúcich právnych predpisov meniacim sa podmienkam
v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi v SR a taktieţ medzinárodnej právnej úprave.
Gestor: MS SR
Spolugestor: MV SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR vypracovalo návrh zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii
kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
vytvoril legislatívne podmienky pre vznik Informačného centra na boj proti obchodovaniu
s ľuďmi a prevenciu kriminality a stanovil jeho úlohy v § 7 ods. 1 a 2.
Odborný útvar Ministerstva vnútra SR vypracoval v roku 2009 návrh novely zákona
č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“). Následne dňa 15. 1. 2010
nadobudol tento zákon účinnosť (zákon č. 594/2009 Z. z.), ktorý novelizoval zákon o pobyte
cudzincov v tom zmysle, ţe došlo k predĺţeniu dĺţky lehoty tolerovaného pobytu, ktorá sa
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udeľuje obetiam trestného činu súvisiaceho s nezákonným obchodovaním s ľuďmi
z pôvodných 40 dní na dobu 90 dní (§ 43 ods. 7 zákona o pobyte cudzincov). Ide o tzv.
lehotu na premyslenie, v rámci ktorej sa obeť nezákonného obchodovania s ľuďmi môţe
rozhodnúť, či chce spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Zákonom č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými
činmi bola uskutočnená transpozícia smernice Rady 2004/80/ES z 29. 4. 2004 o náhradách
obetiam trestnej činnosti s cieľom moţnosti podania ţiadosti aj v druhom členskom štáte, neţ
v štáte trvalého bydliska ţiadateľa. Dňa 14. 12. 2006 podpredseda vlády a minister
spravodlivosti SR v Štrasburgu podpísal Európsky dohovor o odškodňovaní obetí násilných
trestných činov z roku 1983. Prijatím zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona bolo do
slovenského právneho poriadku transponované rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV
z 19. 7. 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, ktoré sa vzťahovalo na trestné činy
obchodovania s ľuďmi na účely vykorisťovania práce alebo sexuálneho vykorisťovania.
Úloha bola splnená.
Úloha 1.2. e): Novelizovanie legislatívnej 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 za účelom
zefektívnenia programu. Novelizovať príslušný právny predpis upravujúci Program podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ako aj predpisy s ním súvisiace.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 30. 4. 2008
Plnenie:
Dňa 30. 6. 2008 bolo prijaté nové nariadenie Ministerstva vnútra SR č. 47
o zabezpečení programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorým bolo
zrušené predchádzajúce nariadenie Ministerstva vnútra SR č. 65/2006 s cieľom
efektívnejšieho a komplexnejšieho zabezpečenia Programu pomoci a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi. Úloha bola splnená.
Úloha 1.2. f) 1: Uskutočniť výskum zameraný na analýzu situácie v oblasti prostitúcie v SR,
vrátane dopytovej stránky.
Gestor: MV SR
Spolugestor: –––––––––
Termín plnenia: 2009
Plnenie:
V spolupráci s Akadémiou Policajného zboru v Bratislave Ministerstvo vnútra SR
realizovalo v roku 2010 vedecko-výskumnú úlohu „Formy obchodovania s ľuďmi za účelom
nútenej práce“. Hlavným cieľom výskumu bolo postihnúť realizované formy obchodovania
s ľuďmi v SR, ako aj vplyv a dopady vstupu SR 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 SR za
účelom získania chýbajúcich údajov týkajúcich sa iných foriem obchodovania s ľuďmi, neţ
obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho zneuţívania, kompletizovali sa informácie
zamerané na dopytovú stránku trestného činu obchodovania s ľuďmi a skúmala sa úroveň
informovanosti verejnosti o moţných rizikách obchodovania s ľuďmi. Úloha bola splnená.
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Úloha 1.2. f) 2: Vypracovať koncepčný materiál týkajúci sa prostitúcie v SR s návrhmi
riešení, ktorý bude predloţený na rokovanie vlády SR.
Gestor: MV SR
Spolugestor: –––––––––
Termín plnenia: 2009, 2010
Plnenie:
V hodnotenom období nebol vypracovaný a predloţený na rokovanie vlády SR
koncepčný materiál týkajúci sa prostitúcie v SR. Posledný vypracovaný materiál v tejto
oblasti bol v roku 2006. Úloha nebola splnená.
Úloha 1.3. a) 1: Vytvorenie modelu jednotného zberu a zhromaţďovania informácií
a štatistických údajov v oblasti obchodovania s ľuďmi monitorovaných na národnej úrovni,
vrátane zoznamu definícií štatistických kategórií v oblasti obchodovania s ľuďmi. Vytvoriť
jednotnú definíciu štatistických kategórií v oblasti obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ŠÚ SR, MPSVaR SR, MZV SR, MS SR, GP SR, podpredseda vlády pre
vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny, IOM
Termín plnenia: 31. 12. 2008
Plnenie:
Zástupcovia Ministerstva vnútra SR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM
Bratislava sa zúčastnili pracovného stretnutia s predstaviteľmi Medzinárodnej organizácie
IOM vo Viedni za účelom plánovaného zaloţenia Informačného centra pre obchod s ľuďmi
a prevenciu kriminality v SR a za účelom zapojenia SR do regionálneho projektu
zameraného na zber dát o obchodovaní s ľuďmi. Za tým účelom sa zástupcovia Ministerstva
vnútra SR a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Bratislava zúčastnili dňa 18. 9.
2008 medzinárodnej konferencie v Bruseli. Ministerstvo vnútra SR sa v tejto súvislosti
zapojilo do projektu Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Viedeň a Ministerstva
vnútra Rakúska zameraného na zber štatistických informácií o obetiach obchodovania
s ľuďmi.
Z záujme získania informácií o obchodovaní s ľuďmi a za účelom zlepšiť poznatky o
rozsahu a povahe tohto fenoménu Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky
(ICMPD) v máji 2008 spolu s ministerstvami vnútra Českej republiky, Poľska, Portugalska
a SR začalo realizovať projekt „Obchodovanie s ľuďmi: zber dát a riadenie harmonizovaného
informačného systému“. Cieľom projektu bolo vytvoriť súbor spoločne akceptovateľných a
porovnateľných indikátorov pre zber údajov o obchodovaní s ľuďmi. Na základe takto
vytvorených indikátorov, bol v rámci projektu vyvinutý softvér, ktorý bude testovaný počas
pilotnej fázy v Portugalsku a v SR. Výsledky a skúsenosti z pilotnej fázy budú následne
odovzdané ďalej zostávajúcim partnerom projektu.
Ďalším výsledkom projektu je publikácia samotnej príručky „Zber dát o obchodovaní s
ľuďmi a informačný manaţment v Európskej únii: situácia v Českej republike, Poľsku,
Portugalsku a Slovensku”, ktorá je k dispozícii aj ostatným medzinárodným aktérom
pôsobiacim na poli boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Príručka obsahuje zoznam dohodnutých
indikátorov ako aj rozsiahle informácie o spôsobe zberu, spracovania a pouţitia dát o
obchodovaní s ľuďmi.
Cieľom príručky je predstaviť, prediskutovať a otestovať model dvoch druhov
dátových súborov, a to jednak údaje o obetiach obchodovania s ľuďmi a samostatne údaje
o osobách podozrivých alebo obvinených z páchania trestného činu obchodovania s ľuďmi.
Tieto ukazovatele/premenné boli vyvinuté v úzkej spolupráci s partnermi zo štyroch
zúčastnených krajín a s odborníkmi z oblasti súdnictva, orgánov činných v trestnom konaní,
mimovládnych organizácií, vládnych inštitúcií a medzinárodných organizácií. Mimovládne
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organizácie sú povinné zasielať ministerstvu štvrťročne hlásenia o počte a štruktúre
kontaktovaných osôb za účelom ich identifikácie ako moţných obetí obchodovania s ľuďmi
podľa „Tabuľky súboru harmonizovaných ukazovateľov/premenných o obetiach“, ktorá
vznikla na základe spomínanej príručky, čím sú vytvorené jednotné štatistické kategórie.
Úloha bola splnená.
Úloha 1.3. a) 2: Vytvorenie modelu jednotného zberu a zhromaţďovania informácií
a štatistických údajov v oblasti obchodovania s ľuďmi monitorovaných na národnej úrovni,
vrátane zoznamu definícií štatistických kategórií v oblasti obchodovania s ľuďmi. Navrhnutie
modelu jednotného zberu a zhromaţďovania informácií a štatistických údajov.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ŠÚ SR, MPSVaR SR, MZV SR, MS SR, GP SR, podpredseda vlády pre
vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny, IOM
Termín plnenia: 31. 12. 2008
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR participovalo na vypracovaní zberu informácií a riadenie
harmonizovaného informačného systému k obchodu s ľuďmi v spolupráci s ICMPD,
Ministerstvom vnútra Českej republiky, Ministerstvom vnútra Poľska a Ministerstvom vnútra
Portugalska. Ministerstvo vnútra SR sa zapojilo aj do projektu „Vypracovanie usmernení pre
zber údajov o obchodovaní s ľudskými bytosťami vrátane porovnateľných ukazovateľov,“
ktoré je realizované rakúskym ministerstvom vnútra v spolupráci s Medzinárodnou
organizáciou pre migráciou IOM Viedeň. Úloha bola splnená.
Úloha 1.3. a) 3: Vytvorenie modelu jednotného zberu a zhromaţďovania informácií
a štatistických údajov v oblasti obchodovania s ľuďmi monitorovaných na národnej úrovni,
vrátane zoznamu definícií štatistických kategórií v oblasti obchodovania s ľuďmi. Preskúmať
moţnosti realizácie modelu v praxi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ŠÚ SR, MPSVaR SR, MZV SR, MS SR, GP SR, podpredseda vlády pre
vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a menšiny, IOM,
Termín plnenia: 31. 12. 2008
Plnenie:
V rámci projektu „Obchodovanie s ľuďmi – zber dát a riadenie harmonizovaného
informačného systému“ je pre Ministerstvo vnútra SR vypracovaný model jednotného zberu
a zhromaţďovania informácií a štatistických údajov v oblasti obchodovania s ľuďmi
monitorovaných na národnej úrovni. Úloha bola splnená.
Úloha 1.3. b) 1, 2, 3, 4: Vybrať výskumný inštitút na uskutočnenie výskumu zameraného na
trestný čin obchodovania s ľuďmi páchaného za účelom nútenej práce.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––––
Termín plnenia: 30. 6. 2009
Plnenie:
Pozri plnenie úlohy 1.2. f)1. Úloha bola splnená.
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Úloha 1.3. b) 5: Vypracovať a publikovať správy z vykonaných výskumov vybranými
výskumnými inštitúciami.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––––
Termín plnenia: 31. 12. 2010
Plnenie:
Správa z výskumnej úlohy „Formy obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce“
bude publikovaná v roku 2011. Úloha nebola splnená.
Úloha 1.4. a) 1: Vytvorenie nástrojov financovania aktivít súvisiacich s plnením úloh
národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V rámci príslušnej rozpočtovej
kapitoly ústredných orgánov štátnej správy vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie
úloh vyplývajúcich z národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Gestor: MV SR,
Spolugestor: MPSVaR SR, MS SR, MZV SR, MZ SR, MŠ SR, MK SR, GP SR, ZMOS,
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
V rámci rozpočtovej kapitoly malo Ministerstvo vnútra SR vyčlenené finančné
prostriedky na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010, na rok 2008 vo výške 275 526,12 eur
(8 300 500,-- Sk), na rok 2009 vo výške 279 841,33 eur (8 430 500,- Sk) a na rok 2010 vo
výške 292 100 eur. Sumy boli určené na realizáciu projektov medzinárodnej a mimovládnych
organizácií participujúcich na Programe podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, na
účasti na konferenciách k problematike obchodovania s ľuďmi, na realizáciu celoslovenskej
kampane k problematike obchodovania s ľuďmi, vydávanie propagačných materiálov,
letákov, vytvorenie celoštátnej bezplatnej informačnej linky, na výskum a na školiace aktivity.
Ministerstvo kultúry SR má v Grantovom systéme v programe 7 – „Kultúra
znevýhodnených skupín obyvateľstva“, moţnosť poskytnutia finančných prostriedkov na
realizáciu úloh vyplývajúcich z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
2008 – 2010. Uvedený program stavia ako jeden z hlavných cieľov chrániť prostredníctvom
kultúrnych mechanizmov ohrozené skupiny obyvateľstva pred všetkými formami násilia.
Grantový program slúţi na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín
obyvateľstva a tieţ na podporu rovnosti príleţitostí v oblasti kultúry, kompenzácie
znevýhodnenia a uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín ku kultúre. Dotácie tieţ slúţia
na podporu kultúrno-spoločenských projektov, ktoré vedú k potláčaniu všetkých foriem
násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, extrémizmu, vychovávajú k tolerancii, prijímaniu
inakosti, a prispievajú tak k integrácii znevýhodnených skupín do spoločnosti, k posilneniu
sociálnej súdrţnosti, ako aj k rozvoju medzikultúrneho dialógu. Základným cieľom programu
je podporovať kultúrne aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva a vydávanie periodickej
a neperiodickej tlače.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporuje projekty zamerané na
rozvoj sociálnych sluţieb a na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v súlade s Výnosom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5. 12. 2007
č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny SR a z prostriedkov štrukturálnych fondov.
Z hľadiska finančných nárokov Ministerstvo zahraničných vecí SR má za úlohu
aktívne sa zúčastňovať na konferenciách organizovaných k problematike boja proti
obchodovaniu s ľuďmi v zahraničí (kaţdoročne 6 639 EUR), realizovať národné
a medzinárodné konferencie a workshopy (kaţdoročne 6 639 EUR) a uskutočniť školenia pre
vybraných zamestnancov rezortu zahraničných vecí v súvislosti s ich vysielaním
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a pôsobením na konzulárnych úsekoch zastupiteľských úradov SR v zahraničí (kaţdoročne 6
639 EUR). Ministerstvo zahraničných vecí SR doposiaľ nebolo vyzvané na finančné krytie
uvedených úloh gestorom Ministerstvo vnútra SR. V prípade potreby je Ministerstvo
zahraničných vecí SR pripravené vyčleniť potrebné finančné prostriedky na ich realizáciu.
Ministerstvo školstva SR má v rámci svojej rozpočtovej kapitoly finančné krytie úloh
Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010, Stratégie
prevencie kriminality a Akčného plánu k Národnému programu boja proti drogám kapitoly
alokované na vecne príslušnej Sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva SR.
V zmysle úloh Stratégie prevencie kriminality, Národného programu prevencie obchodovania
s ľuďmi, Národnému programu boja proti drogám, Národného akčného plánu pre deti a
Národného programu duševného zdravia bolo rozpočtovým opatrením presunutých 3 521
eur, na KŠÚ v Košiciach. Tieto finančné prostriedky sa pouţili na realizáciu dvojdňovej
školiacej akcie v apríli 2009.
Rezort školstva v rámci svojej rozpočtovej kapitoly na finančné krytie úloh Národného
akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 – 2010 vyčlenil v roku 2010
finančné prostriedky vo výške 1 973 eur z rozpočtu sekcie regionálneho školstva, ktoré boli
vyuţité na realizáciu dvojdňového pracovného stretnutia v apríli 2010. Sekcia regionálneho
školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s KŠÚ Košice
uskutočnili v dňoch 12.-13. 4. 2010 pracovné stretnutie pre 60 odborných zamestnancov
centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košického, Prešovského
a Ţilinského kraja. V rámci pracovného stretnutia bol vyhradený adekvátny priestor na
oboznámenie sa účastníkov stretnutia s programom pomoci a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi, s moţnosťami identifikácie obete obchodovania s ľuďmi, rizikách práce v zahraničí
a prevencii obchodovania s ľuďmi, odporúčanou štruktúrou besied pre študentov v zmysle
pedagogicko-organizačných pokynov. Úloha bola splnená.
Úloha 1.4. a) 2: Vytvorenie nástrojov financovania aktivít súvisiacich s plnením úloh
národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
poskytovať dotácie zo štátneho rozpočtu MVO podieľajúcim sa na Programe podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR, MPSVaR SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR mimovládnym
organizáciám bolo do 31. 12. 2010 upravené výnosom Ministerstva vnútra SR z 9. 4. č. SLV35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR ako aj zásadami
poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu SR pre mimovládne organizácie v rámci programu
„Podpora a ochrana obetí obchodovania s ľuďmi“. Dňa 9. 12. 2010 bol Národnou radou SR
schválený Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
SR, ktorý nadobudol účinnosť 1. 1. 2011 a ktorým sa podľa § 11 zrušuje vyššie spomínaný
výnos Ministerstva vnútra SR z 9. 4. č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.
V zmysle úlohy vyplývajúcej z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi
na roky 2008 - 2010 je Ministerstvo vnútra SR povinné kaţdoročne do 15. 12. uskutočňovať
výber mimovládnych organizácií poskytujúcich pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi
prostredníctvom výberového konania.
Ministerstvo vnútra SR v rokoch 2008 aţ 2010 pridelilo dotácie:
V roku 2008 v celkovej výške 169.953,- eur nasledujúcim mimovládnym organizáciám:
1.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava v sume 66 388,- eur,
2.
Slovenské krízové centrum DOTYK Beckov v sume 82 985,- eur,
3.
Slovenská katolícka charita Bratislava v sume 4 979,- eur,
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Kultúrne zdruţenie Rómov Slovenska v sume 7 303,- eur,
Občianske zdruţenie PRIMA v sume 8 298,- eur.
V roku 2009 pridelilo dotáciu v celkovej výške 200 000 eur:
1.
Slovenská katolícka charita Bratislava v sume 50 000,- eur,
2.
Slovenské krízové centrum DOTYK Beckov v sume 50 000,- eur,
3.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava v sume 66 600,- eur,
4.
Asociácia komunitných centier Košice v sume 18 000,- eur,
5.
Občianske zdruţenie Náruč Ţilina v sume 8 700,- eur,
6.
Občianske zdruţenie Prima Bratislava v sume 6 700,- eur.
V roku 2010 pridelilo dotáciu v celkovej výške 220 200 eur:
1.
Slovenská katolícka charita Bratislava v sume 44 000,- eur,
2.
Slovenské krízové centrum DOTYK Beckov v sume 60 000,- eur,
3.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava v sume 75 000,- eur,
4.
Asociácia komunitných centier Košice v sume 15 000,- eur,
5.
Občianske zdruţenie Náruč Ţilina v sume 8 700,- eur,
6.
Občianske zdruţenie Prima Bratislava v sume 12 500,- eur,
7.
Občianske zdruţenie Slovenské centrum pomoci v sume 5 000,- eur.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spracovalo návrh, ktorým sa mení a
dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5. 12. 2007 č. 29775/2007II/1 o poskytovaní dotácií v jeho pôsobnosti. Súčasťou zmien je i rozšírenie moţnosti
poskytovania dotácií o i. i na metódy zamerané na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým
osobám, ktoré boli obeťami obchodovania. Návrh výnosu nadväzuje v tejto časti na zmeny
a doplnenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Zároveň zákon
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele obsahuje mechanizmus na finančnú
podporu vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi. Úloha bola splnená.
4.
5.

Úloha 1.4. b): Získanie finančných zdrojov od medzinárodných inštitúcií. Vytvoriť
a aktualizovať prehľad moţností čerpania finančných prostriedkov zo zahraničných zdrojov.
Gestor: MV SR, MPSVaR SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 31. 12. 2008
Plnenie:
Odborný útvar Ministerstva vnútra SR vypracoval prehľad o moţnostiach čerpania
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na problematiku pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi a predloţil ho národnému koordinátorovi pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi.
Ministerstvo vnútra SR sa zapojilo do medzinárodného projektu pod záštitou IOM,
ktorý je zameraný na budovanie kapacít v oblasti starostlivosti o obete obchodovania
s ľuďmi. Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ. Úloha bola splnená.
Úloha 1.4. c): Zapájať sa do výziev na predkladanie projektov v oblasti obchodovania
s ľuďmi.
Gestor: MV SR, MZ SR, MŠ SR, MK SR, ZMOS, MVO
Spolugestor: –––––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov
s názvom „Akčné granty“ v rámci programu „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti 2007
- 2013“, predloţilo v roku 2009 Európskej komisii ţiadosť o udelenie grantu na realizáciu
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projektu „Posilnenie preventívnych opatrení v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v SR“, ktorý
mal byť realizovaný v rokoch 2010 - 2011 a zahŕňal mnoţstvo aktivít v oblasti boja proti
obchodovaniu s ľuďmi. Návrh projektu však nebol schválený.
Ministerstvo vnútra SR v júni 2009 podpísalo Dohodu o partnerstve v pokračovaní
projektu „Príručky pre zber dát k obchodovaniu s ľuďmi, vrátane porovnateľných indikátorov“
realizovaného Rakúskym federálnym ministerstvom vnútra v spolupráci s IOM
Medzinárodnou organizáciou pre migráciu Viedeň a ďalšími projektovými partnermi, ktorý bol
kofinancovaný Európskou komisiou. Výstupom prvej fázy projektu bola správa obsahujúca
predmetnú príručku k zberu dát, ktorá bola prezentovaná na záverečnej ministerskej
konferencii v dňoch 23. a 24. 2. 2009 vo Viedni. Pokračovanie projektu bude zamerané na
národnú implementáciu príručky a výmenu dát medzi zúčastnenými partnermi.
Na základe výzvy na predkladanie návrhov projektov s názvom „Akčné granty“
v rámci programu „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti 2007 - 2013“, predloţilo
Ministerstvo vnútra SR v roku 2010 Európskej komisii ţiadosť o udelenie grantu na realizáciu
projektu „Harmonizovaný zber dát o obchodovaní s ľuďmi“, ktorý bude realizovaný v rokoch
2011 - 2012 a zahŕňa mnoţstvo aktivít v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava v roku 2009 predloţila dva
projekty a to projekt „Budovanie lokálnych partnerstiev odborníkov v oblasti identifikácie
obetí obchodovania s ľuďmi medzi ţiadateľmi o azyl“ v rámci verejnej výzvy na predkladanie
ţiadostí z Európskeho fondu pre utečencov, ktorý nebol podporený, a projekt Vytvorenie
filmu „MNE SA TO NEMÔŢE STAŤ II.“ a jeho uvedenie do prevenčných aktivít v tematike
obchodovania s ľuďmi. V roku 2010 IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava
realizuje v oblasti pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi projekt „Poskytovanie komplexnej
návratovej a reintegračnej asistencie obchodovaným osobám a vzdelávacích aktivít v oblasti
budovania kapacít spolupracujúcich subjektov Programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi v SR“ financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstvo vnútra SR na realizáciu Programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi na rok 2010. IOM v roku 2010 reagovala na verejnú výzvu na
predkladanie ţiadostí z Európskeho fondu pre utečencov a predloţila projekt: „Posilnenie
systému identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi cudzincami“, o výsledku však ešte
do dnešného dňa neboli informovaní. IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu sa v roku
2010 usilovala podať projekt aj na štrukturálne fondy Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny, keďţe však opätovne neboli zaradení medzi oprávnených ţiadateľov, projekt
nemohol byť podaný. Podobne reagovali aj na moţnosť podať projekt na Audiovizuálny fond,
kde ani po intenzívnom rokovaní neboli zaradení medzi oprávnených ţiadateľov. Úloha bola
splnená.
Úloha 1.4. d): Zaradenie problematiky obchodovania s ľuďmi do relevantných grantových
schém na Slovensku, najmä Európskeho sociálneho fondu. Podpora zvyšovania dostupnosti,
kvality a efektivity sluţieb starostlivosti (sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín
populácie na trh práce a do spoločnosti.
Gestor: MPSVaR SR
Spolugestor: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské
práva a menšiny, MV SR
Termín plnenia: 31. 12. 2008
Plnenie:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spracovalo návrh výnosu, ktorým sa
mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z 5. 12. 2007 č.
29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR. Súčasťou navrhovaných zmien je i rozšírenie moţnosti poskytovania dotácií o i.
i na metódy zamerané na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli
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obeťami obchodovania - návrh výnosu nadväzuje v tejto časti na zmeny a doplnenia zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Zároveň je treba uviesť, ţe zákon
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele obsahuje mechanizmus na finančnú
podporu vykonávania opatrení akreditovanými subjektmi. Rozšírenie pôsobnosti úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny i o pôsobnosť vykonávania, resp. zabezpečenia vykonávania
odborných metód na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami
obchodovania sa utvára za podmienok ustanovených zákonom priestor i na finančnú
podporu akreditovaných subjektov, ktoré tieto odborné metódy práce vykonávajú. S plnením
tejto úlohy bezprostredne súvisí aj cielenie finančných prostriedkov prostredníctvom
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - aktuálne sú to výzvy Fondu
sociálneho rozvoja na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu. Úloha bola splnená.
Úloha 1.5. a): Zabezpečenie systematického a neustáleho zhromaţďovania a analýzy
všetkých súvisiacich informácií a údajov na operatívnej a strategickej úrovni subjektmi
zodpovednými za plnenie jednotlivých úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja
proti obchodovaniu s ľuďmi. Uskutočňovať priebeţné vyhodnocovanie jednotlivých úloh
Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi príslušnými gestormi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVaR SR, MZV SR, MS SR, MZ SR, MŠ SR, MK SR, GP SR,
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a
menšiny, IOM, ZMOS, MVO
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR ako gestor v uvedenej oblasti vykonáva túto úlohu priebeţne
získavaním správ o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010. Vyhodnotenie plnenia jednotlivých úloh je kaţdý
rok predmetnom rokovania Expertnej skupiny pre oblasť obchodovania s ľuďmi. Táto správa
sa vyhodnocuje na základe písomného odpočtu plnenia úloh jednotlivými rezortmi za
obdobie do 30. 11. príslušného roka.
V priebehu roka 2010 sa SR stala predmetom monitorovacieho mechanizmu
Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Skupina expertov pre boj proti
obchodovaniu s ľuďmi (GRETA), ako technický orgán zostavený z nezávislých a vysoko
kvalifikovaných expertov, zodpovedá za sledovanie vykonávania dohovoru jeho zmluvnými
stranami. Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo distribúciu dotazníka Skupiny expertov pre boj
proti obchodovaniu s ľuďmi príslušným národným inštitúciám, ako aj mimovládnym
organizáciám plniacim úlohy v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Zo získaných
podkladov boli vypracované odpovede na vyššie uvedený dotazník pre skupinu GRETA.
GRETA zverejní správy s hodnotením opatrení uskutočňovaných zmluvnými stranami,
vrátane SR.
Ministerstvo spravodlivosti SR priebeţne vyhodnocuje plnenie jednotlivých
gestorovaných úloh z Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
2008 - 2010. Kaţdoročne podáva správy o štatistickom vykazovaní právoplatných rozhodnutí
súdov, medzi ktorými sú aj rozhodnutia o osobách odsúdených za obchodovanie s ľuďmi
(údaje sú potom komplexne spracované v Štatistickej ročenke za príslušný rok, ktorú vydáva
MS SR). V rámci spolugestorstva a na základe ţiadosti Ministerstva vnútra SR boli dňa 9. 7.
2008 doplnené údaje potrebné do štatistiky CEDAW (údaje od roku 2005) pre potreby
periodickej správy pre výbor CEDAW prezentované 14. 7. 2008 na pôde OSN v New Yorku.
Priebeţné úlohy rezortu školstva, dané uznesením vlády SR č. 251/2008, sa
štvrťročne písomne vyhodnocujú v rámci vnútorného systému odpočtov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na poţiadanie ministra vnútra SR sa písomne
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zasielajú vypracované odpočty plnenia jednotlivých úloh rezortu v rámci Národného akčného
plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Úloha bola splnená.
Úloha 1.5. b): Zabezpečenie pravidelného, spravidla ročného hodnotenia plnenia úloh
vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Uskutočňovať
kaţdoročné vyhodnocovanie jednotlivých úloh Národného akčného plánu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi príslušným gestorom.
Gestor: MV SR,
Spolugestor: MPSVaR SR, MZV SR, MS SR, MZ SR, MŠ SR, MK SR, GP SR,
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva a
menšiny, ZMOS, IOM. MVO
Termín plnenia: 2008
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR, ako gestor v uvedenej oblasti vykonáva, túto úlohu priebeţne
získavaním správ o plnení úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi. Súhrnné vyhodnotenie vypracovalo Ministerstvo vnútra SR
z podkladov spolugestorov a bolo predloţené na rokovanie Expertnej skupiny pre oblasť
obchodovania s ľuďmi. Úloha bola splnená.
Úloha 2.1. a) 1: Uskutočniť kampaň s celoslovenskou pôsobnosťou zameranú na širokú
verejnosť (televízny šot, printové médiá, bilboardy, rozhovory v rozhlase)
Gestor: MV SR
Spolugestor:MPSVaR SR, MZ SR, MŠ SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 2009
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci Medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM
Bratislava zabezpečilo prostredníctvom televíznych médií (TV JOJ od 9. 7. do 30. 7. 2008, v
STV 1 od 5.7. do 10. 7. 2008 a STV 2 od 5. 7. do 10. 7. 2008) vysielanie televízneho spotu
„HELP“. Okrem toho zástupcovia Ministerstva vnútra SR a Medzinárodnej organizácii pre
migráciu IOM Bratislava sa zúčastnili diskusnej relácii v STV 2 v relácii „Sonar“.
Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM Bratislava v úzkej spolupráci
s Ministerstvom vnútra SR aktualizovala televízny spot pripravený v rámci mediálnej
kampane. IOM od roku 2008 prevádzkuje informačnú Národnú linku pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 pre potencionálne obete a obete obchodovania s ľuďmi.
IOM tieţ vydala aktualizované letáky propagujúce linku a zabezpečila ich distribúciu.
SKC DOTYK v rámci projektu ALTERNA II zameraného na reintegračný proces
sociálne znevýhodnených skupín bol vyrobený film, ktorý bol distribuovaný rómskym
komunitným pracovníkom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, vysokým školám fakultám sociálnej práce, spolupracujúcim mimovládnym organizáciám, mestským políciám
a krajským riaditeľstvám Policajného zboru.
Pracovníci OZ PRIMA vystúpili v diskusii na TA3 (jún 2008), v časopise Šarm (9. 9.
2008), a v časopise Ţurnál (16. 10. 2008).
V mesiaci január 2009 zabezpečilo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom
internetovej stránky www.azet.sk propagáciu problematiky boja proti obchodovaniu s ľuďmi
zverejnením bannerov v počte 9 miliónov impresií prepojených na internetovú stránku
Ministerstva vnútra SR, kde boli publikované informácie o predmetnej problematike.
Ministerstvo vnútra SR zopakovalo túto kampaň aj koncom roka 2009 a začiatkom roka
2010.
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V dňoch 15. 7. aţ 15. 8. 2009 zabezpečilo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom
Slovenskej televízie opätovné vysielanie televízneho spotu zameraného na propagáciu
Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava na základe získania
informácií o projekte Infomobil, t.j. autobus, ktorý jazdí po jednotlivých mestách Slovenska
a poskytuje mladým ľuďom informačný a pracovný servis, poradenské sluţby, informácie
ohľadom cestovania, aktívneho vyuţívania voľného času, informácií o ľudských právach atď.,
poskytla Zdruţeniu informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM)
propagačné materiály k problematike obchodovania s ľuďmi. Organizácia takto distribuovala
500 letákov propagujúcich Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800
800 818, 1 DVD film „Mne sa to nemôţe stať“ a 1500 broţúr „Ako sa nestratiť vo svete“,
poskytujúcich preventívne informácie pred odchodom do zahraničia. Reklamný spot
propagujúci Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 bol
bezplatne premietaný v Infomobile.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizovalo rozsiahle kampane
v rámci prevencie a eliminácie násilia páchaného na ţenách ešte v predchádzajúcich rokoch.
Pre potreby školení organizovaných v súlade s plnením Národného programu boja
proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010 zabezpečilo Ministerstvo vnútra SR v roku
2010 dotlač komiksov „Nikto nie je na predaj“, ktoré boli prevzaté od Rady Európy.
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
Bratislava vypracovalo propagačný materiál zameraný na samoidentifikáciu zahraničných
obetí obchodovania s ľuďmi a osobitne leták zameraný na samoidentifikáciu obetí
obchodovania s ľuďmi, ktorí sú občanmi SR. Tieto propagačné materiály boli vydané na
začiatku roka 2010.
V priebehu roku 2009 IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu vydala 2
publikácie: „Základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi“ a „Identifikácia obetí
obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi v SR“, ktoré boli v priebehu rokov 2009 a 2010
rozdistribuované medzi účastníkov školení zameraných na prevenciu obchodovania s ľuďmi
a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi. V nadväznosti na vydanie uvedenej publikácie
„Základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi“ bola v roku 2010 realizovaná
dotlač 2. aktualizovaného vydania tejto publikácie, a zároveň bol vytvorený propagačný
materiál tzv. Zakladač k tematike obchodovania s ľuďmi s vizuálom „HELP“, ktorý má slúţiť
pre potreby účastníkov školení. Taktieţ bola realizovaná dotlač broţúry „Ako sa nestratiť vo
svete“, ktorá má slúţiť ako prevenčný materiál. Úloha bola splnená.
Úloha 2.1. a) 2: V rámci propagačnej kampane informovanie verejnosti prostredníctvom
masovokomunikačných prostriedkov o existencii problému obchodovania s ľuďmi a o rizikách
predurčujúcich potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi. Vydávať propagačné materiály
(zborníky, metodické pomôcky, letáky).
Gestor: MV SR, MPSVaR SR, MZ SR, MŠ SR, IOM, MVO
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v júni 2008 vydalo komiks s názvom „Nikto nie je na predaj“
pripravený Generálnym riaditeľstvom ľudských práv Rady Európy. V spolupráci s IOM
a spoločnosťou T – Mobile bol vydaný leták s názvom „Help“ obsahujúci okrem iného aj
Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Ďalej Ministerstvo vnútra SR
v spolupráci s vyššie uvedenými organizáciami a mimovládnou organizáciou SKC DOTYK
vydalo v roku 2008 leták „Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi“.
Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM Bratislava vydala a distribuje metodickú
príručku pre identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi.
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SKC DOTYK predloţil vlastný interný manuál pre identifikáciu obetí obchodovania
s ľuďmi organizácii UNODC ako podklad pre vypracovanie manuálu (príručky) obsahujúcej
základné identifikačné kritériá obetí obchodovania s ľuďmi.
V roku 2009 Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo vydanie plagátov formátu A2 a A4
v celkovom náklade 5300 ks, ktoré sú zamerané na propagáciu Národnej linky pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi. Uvedené plagáty boli zverejnené v prostriedkoch mestskej
hromadnej dopravy a prímestskej dopravy vo všetkých krajoch, okrem Bratislavského kraja.
Plagáty boli zverejnené na informačných tabuliach krajských riaditeľstiev Policajného zboru,
okresných riaditeľstiev Policajného zboru, ako aj v budovách obvodných oddelení
Policajného zboru, na útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov Medveďov a Sečovce,
na útvaroch operatívnej činnosti a vyšetrovania, útvaroch Národnej jednotky boja proti
nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR, na
oddeleniach hraničnej kontroly, oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru a na
oddeleniach azylu. Predmetné plagáty boli taktieţ distribuované a zverejnené v pobytových
táboroch migračného úradu Ministerstva vnútra SR, ako aj v jeho vybraných odboroch,
taktieţ v Záchytnom tábore Humenné a v Integračnom stredisku Zvolen. Boli distribuované
prostredníctvom konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vecí SR na jednotlivé
zastupiteľské úrady SR v zahraničí. Uvedené plagáty sa rozdávajú taktieţ účastníkom
školení organizovaných Ministerstvom vnútra SR k problematike identifikácie obetí
obchodovania s ľuďmi.
Ministerstvo vnútra SR vydalo Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na
roky 2008 - 2010 v kniţnej podobe v náklade 500 ks slovenskej verzie a 100 ks anglickej
verzie. Tento materiál slúţi na reprezentáciu SR na rôznych podujatiach v zahraničí
a získavajú ho aj účastníci vyššie spomenutých školení.
Pre potreby školení organizovaných v súlade s plnením Národného programu boja
proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010 zabezpečilo Ministerstvo vnútra SR dotlač
broţúry ku kampani Help zameranej na propagáciu Národnej linky pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi a do konca roka 2009 boli opätovne vydané aj komiksy „Nikto nie je
na predaj“, ktoré boli prevzaté od Rady Európy.
V roku 2009 Ministerstvo vnútra SR vyhotovilo DVD duplikáty k filmu „Mne sa to
nemôţe stať“, ktoré boli distribuované na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalším
relevantným subjektom.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prehľad propagačných materiálov vydaných k problematike
obchodovania s ľuďmi
Názov propagačného materiálu
Náklad
Metodická pomôcka pre príslušníkov PZ
100 000 ks
Metodická pomôcka vyšetrovania trestných činov
300 ks
obchodovania s ľuďmi
Zborník z rokovania za okrúhlym stolom
50 ks
k problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi
Leták určený na pomoc obetiam obchodovania
s ľuďmi – skladačka
Broţúrka HELP
Komix „Nikto nie je na predaj“
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi
na roky 2008 – 2010 - slovenská verzia
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi
na roky 2008 – 2010 – anglická verzia
Plagáty formátu A2
Plagáty formátu A4
DVD duplikáty filmu „Mne sa to nemôţe stať“
Broţúra „Pomoc“
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100 000 ks
20 000 ks
10 000 ks
500 ks
200 ks
300 ks
5 000 ks
1 000 ks
4 500 ks

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava vydala v roku 2009
nasledovné propagačné materiály:
Prevenčnú broţúrku “Ako sa nestratiť vo svete”, obsahujúcu preventívne informácie
zostavené pre potreby cieľových skupín, ktorými boli sociálne znevýhodnené skupinami na
lokálnej úrovni v počte 8000 kusov,
DVD s dokumentárnym filmom “Mne sa to nemôţe stať“ o obchodovaní s ľuďmi v počte
300 kusov,
plátenné tašky s potlačou viaţucou sa na preventívne aktivity v oblasti obchodovania
s ľuďmi,
pracovné listy – Prevencia obchodovania s ľuďmi - slúţiace ako praktická pomôcka pre
realizáciu preventívnych skupinových aktivít, obsahujúca konkrétne aktivity pre lektorov
skupín v rámci prevencie v počte 200 kusov,
príručku zaoberajúcu sa problematikou obchodovania s ľuďmi s dôrazom na obete
obchodovania s ľuďmi - migrantov, ako študijný materiál, ktorý môţu vyuţívať nielen priami
účastníci tréningu, ale aj ďalší pracovníci pôsobiaci v azylových zariadeniach a iné skupiny
odborníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so ţiadateľmi o azyl resp. azylantmi na Slovensku,
kartičku, ktorá má pomôcť pri identifikácií obetí obchodovania s ľuďmi inej štátnej
príslušnosti, slúţiacu ako pomôcka pre pracovníkov migračného úradu Ministerstva vnútra
SR a úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra SR.
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
Bratislava vypracovalo propagačný materiál zameraný na samoidentifikáciu zahraničných
obetí obchodovania s ľuďmi a osobitne leták zameraný na samoidentifikáciu obetí
obchodovania s ľuďmi, ktorí sú občanmi SR. Tieto propagačné materiály boli vydané na
začiatku roka 2010. Úloha bola splnená.
Úloha 2.1. a) 3: V rámci propagačnej kampane informovanie verejnosti prostredníctvom
masovokomunikačných prostriedkov o existencii problému obchodovania s ľuďmi a o rizikách
predurčujúcich potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi. Vytvorenie celoštátnej bezplatnej
informačnej linky k problematike obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 30. 9. 2008
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM
Bratislava uzatvorilo dohodu so spoločnosťou T- Mobile Slovensko a.s. o zriadení Národnej
linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (telefónne číslo 0800 800 818). Národná linka
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi bola zriadená od 1. 7. 2008 a je primárne určená na
nadviazanie prvého kontaktu s potencionálnou obeťou obchodovania s ľuďmi a na
sprostredkovanie relevantnej pomoci. V rámci informačnej kampane bola verejnosť
informovaná o zriadení Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
v masovokomunikačných prostriedkoch (TV JOJ, STV, TV Markíza). V televíznej relácii
SONAR (STV) bola z podnetu Ministerstva vnútra SR verejnosť informovaná o problematike
obchodovania s ľuďmi. Úloha bola splnená.
Úloha 2.1. b: Uskutočniť kampane zamerané na dopytovú stránku obchodovania s ľuďmi
Gestor: MV SR
Spolugestor:MPSVaR SR, MZ SR, MŠ SR, IOM, MVO
Termín plnenia: 2010
Plnenie:
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Vzhľadom na chýbajúce výsledky výskumu zameraného na prostitúciu, ktorá úzko
súvisí s dopytovou stránkou obchodovania s ľuďmi, nebola uskutočnená kampaň v tejto
oblasti. Úloha nebola splnená.
Úloha 2.1. c): Zvýšenie informovanosti špecifickej kategórie občanov – príslušníkov
Policajného zboru a ozbrojených síl, ktorí sú vyslaní do zahraničia na výkon sluţby
v mierových misiách. Zabezpečiť školenie pre príslušníkov ozbrojených bezpečnostných
zborov pôsobiacich v zahraničných misiách o problematike obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR, MO SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR uskutočnilo dňa 10.
11. 2008 v Martine jednodňové školenie k problematike obchodovania s ľuďmi pre
príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov pôsobiacich v zahraničných misiách (počet
21). Ministerstvo obrany SR zapracovalo problematiku obchodovania s ľuďmi do učebných
osnov pre príslušníkov bezpečnostných zborov, ktorí sú vysielaní do zahraničných misií.
Úloha je vo výcvikovom roku 2010 priebeţne plnená vo Výcvikovej jednotke
vojenských misií Martin pred kaţdou rotáciou jednotky počas výcviku pred vyslaním do
operácie v zahraničí (v rámci mierových pozorovateľských misií OSN, UN a vojenských
operácií NATO) formou prednášok. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
(spoločenskovedné semináre pre profesionálnych vojakov a vybraných zamestnancov) je
venovaná primeraná pozornosť problematike prevencie obchodovania s ľuďmi. Lektorskú
činnosť zabezpečujú jednotlivé sily samostatne alebo v spolupráci s Oddelením metodiky
výchovy a kultúry na Personálnom úrade ozbrojených síl SR. Úloha bola splnená.
Úloha 2.1. d): Informovanie špecifických skupín obyvateľstva, ktoré sú ohrozené rizikom
obchodovania s ľuďmi. Vykonávanie preventívnych aktivít partnerskou MVO v rómskych
komunitách.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MVO
Termín plnenia: 2009, 2010
Plnenie:
Asociácia komunitných centier realizovala v roku 2009 preventívne aktivity formou
školení, resp. seminárov Prevenčno-právnych a poradenských aktivít v oblasti podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi priamo v rómskych osídleniach prostredníctvom
komunitných centier a terénnej sociálnej práce v komunitných centrách Kecerovce, Lipany,
Lučenec, Šimonovce, Bystré, Kokava nad Rimavicou, Lastovce a Rimavská Sobota.
Uvedených aktivít sa do 30. 9. 2009 v 8 obciach zúčastnilo celkom 245 osôb. V roku 2010
boli realizované preventívne aktivity formou školení, resp. seminárov a poradenských aktivít
v oblasti podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi priamo v rómskych osídleniach
prostredníctvom komunitných centier a terénnej sociálnej práce v komunitných centrách
Kecerovce, Brezno, Čierny Balog, Šumiac, Bystré, Giraltovce, Svinia, Kokava nad
Rimavicou, Lastovce a Rimavské Janovce.
Slovenské krízové centrum DOTYK vykonávalo v lokalitách na východe Slovenska,
najmä v segregovaných rómskych osadách, preventívne aktivity terénnou formou. Do konca
októbra 2009 bolo organizáciou a spolupracujúcimi komunitnými pracovníkmi oslovených
227 osôb v lokalitách Veľké Kapušany, Sobrance, Hermanovce, Jarovnice, Sečovce
a Humenné. Medzi spolupracujúce subjekty do uvedených lokalít organizácia distribuovala
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vlastný osvetový materiál vypracovaný v rámci ďalších projektov zameraných na pomoc
obetiam obchodovania s ľuďmi. Tento osvetový materiál organizácia preloţila aj do
maďarského jazyka, pretoţe v hraničných oblastiach s Ukrajinou a Maďarskom Rómovia
hovoria len maďarským jazykom. Súčasťou týchto projektov bola prednášková a školiaca
činnosť, ako aj humanitárna pomoc, ktorú organizácia vykonávala formou distribúcie
potravín a ošatenia.
Slovenská katolícka charita v rámci preventívnych prednášok a osvety v roku 2009
s cieľom informovanosti a identifikácie spojených s rozdávaním preventívnych materiálov
a čísla na Linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, uskutočnila aj preventívne
prednášky určené pre mládeţ rómskej národnosti z oblasti Spiša a pre občianske zdruţenie
Človek v tísni, ktorých sa zúčastnilo 25 poslucháčov. V rámci preventívnych prednášok
a osvety s cieľom informovanosti a identifikácie spojených s rozdávaním preventívnych
materiálov a čísla na Linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi boli uskutočnené aj
preventívne prednášky v roku 2010 v rómskych komunitných centrách:
Rómske komunitné centrum Stropkov: 13
Rómske komunitné centrum Snina: 15
Rómske komunitné centrum Čičava: 32
Rómske pastoračné centrum Bardejov-Poštárka: 21
Rómske komunitné centrum Hanušovce nad Topľou: 27
Rómske komunitné centrum Zborov: 27
Rómske pastoračné centrum Jarovnice: 52
Rómske pastoračné centrum Košice – Lunik IX: 25
Slovenská katolícka charita uskutočnila preventívne prednášky na školách (deviate
ročníky základných škôl a stredné školy):
Základná škola Fintice: 51
Základná škola Hlohovec: 27
Gymnázium Matky Alexie: 59
Gymnázium Sv. rodiny Bratislava – Petrţalka: 60
Gymnázium Prešov: 225
Piaristické gymnázium Trenčín: 66
Stredná zdravotnícka škola Bratislava: 48
V pastoračných centrách:
Univerzitné pastoračné centrum Ruţomberok: 11
Farské pastoračné centrum Zborov: 17
V zriadeniach s ohrozenou mládeţou a v Domoch na pol cesty:
Útulok sv. Vincenta Banská Bystrica: 17
Dom na pol cesty „M-klub“ Kremnica: 31
Slovenská katolícka charita uskutočnila workshopy na hudobných festivaloch
mladých:
Hudobný festival mladých Lumen Trnava: 35 účastníkov + rozdanie 200
letákov s číslom na Linku pomoci + 100 komiksov
Hudobný festival Pohoda Trenčín: rozdaných 500 letákov s číslom na Linku
pomoci a 50 komixov pre mládeţ
Letný tábor pre deti a mládeţ – Juskovávoľa.
Slovenské centrum pomoci vykonalo preventívne prednášky v mesiacoch jún
a september 2010 na školách, a to:
ZŠ Komenského Čadca – počet tried 3, počet účastníkov 72,
Gymnázium Čadca – počet tried 5, počet účastníkov 124,
Obchodná akadémia Čadca – počet tried 6, počet účastníkov 149,
Gymnázium Turzovka – počet tried 2, počet účastníkov 44,
SOU strojárske Čadca – počet tried 7, počet účastníkov 203,
Spolu – počet tried 23, počet účastníkov 592.
Úloha bola splnená.
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Úloha 2.2. 1: Uskutočniť školenia pre vybraných príslušníkov Policajného zboru, ako aj
školenia pre pedagógov a psychologických poradcov na stredných odborných školách
Policajného zboru a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s lektormi Medzinárodnej organizácie pre
migráciu IOM Bratislava a UNODC uskutočnilo v dňoch od 13. – 16. 10. 2008 školenie
príslušníkov sluţby kriminálnej polície (60) v problematike obchodovania s ľuďmi. Rovnako
Ministerstvo vnútra SR s vyššie uvedenými partnermi ako aj s prokurátormi z úradu
špeciálnej prokuratúry Generálny prokuratúry uskutočnilo v dňoch od 27. – 29. 10. 2008
školenie vyšetrovateľov PZ (počet 63 vyšetrovateľov) v predmetnej problematike. Uskutočnili
sa školenia i pre príslušníkov Policajného zboru na funkcii referent špecialista pre prácu
s komunitami k problematike identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, ktorých sa zúčastnilo
celkom 36 účastníkov a taktieţ školenia pre pedagógov stredných odborných škôl
Policajného zboru a Akadémie Policajného zboru v Bratislave, ktorého sa zúčastnilo 11
účastníkov. Úloha bola splnená.
Úloha 2.2. 2: Uskutočniť školenia pre vybraných zamestnancov rezortu zdravotníctva.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MZ SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
V oblasti vzdelávania Ministerstvo zdravotníctva SR zabezpečuje postgraduálne
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity
cestou systematického vzdelávania zdravotníckych pracovníkov o moţnostiach pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi. Cieľom realizovaných odborných vzdelávacích aktivít
organizovaných pre vybrané skupiny zdravotníckych pracovníkov (lekárov v špecializačnom
odbore gynekológia a pôrodníctvo a dermatovenerológia) je zvýšiť úroveň vedomostí pri
odhaľovaní moţných obetí obchodovania. V novembri 2009 sa uskutočnila vzdelávacia
aktivita pre vybraných zdravotníckych pracovníkov k tejto problematike v rámci
Bratislavského samosprávneho kraja s pokračovaním v ostatných regiónoch Slovenska v
nasledujúcom kalendárnom roku s cieľom vyškoliť z radov zdravotníckych pracovníkov tzv.
„koordinátorov pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi“ v rámci jednotlivých zdravotníckych
zariadení na Slovensku. Skvalitnenie schopnosti identifikovať obete všetkých foriem
obchodovania s ľuďmi sa realizovalo prostredníctvom informačných letákov a ich distribúciou
príslušným pracovníkom rezortu zdravotníctva.
V marci 2010 bolo vydané Odborné usmernenie o postupe poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní prípadov podozrenia zo sexuálneho zneuţívania
osôb do osemnásť rokov na základe úloh plnených aj v rámci Národného programu
starostlivosti o deti a dorast v SR na roky 2008 – 2015, kde je problematika obchodovania
s ľuďmi rozpracovaná v kapitole 4. Úloha bola splnená.
Úloha 2.2. 3: Uskutočniť školenia pre vybraných zamestnancov rezortu školstva.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MŠ SR
Termín plnenia: priebeţne
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Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s lektormi Medzinárodnej organizácie pre
migráciu IOM Bratislava uskutočnilo dňoch 30. a 31. 10. 2008 dvojdňové školenie pre
vybraných zamestnancov školstva (v počte 30 účastníkov), ktorého sa zúčastnili
zamestnanci diagnostických centier, reedukačných centier, liečebno-výchovných sanatórií a
školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.
Ministerstvo školstva SR v spolupráci s Krajským školským úradom Košice a Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice-vidiek v dňoch 20. a 21. 4.
2009 uskutočnilo vzdelávaciu aktivitu pod názvom Prevencia rizikového správania
a starostlivosť o duševné zdravie dospievajúcich. V rámci tejto vzdelávanej akcie bol
vyhradený priestor prezentácii zástupcu Ministerstva vnútra SR na oboznámenie účastníkov
s hlavnými cieľmi a aktivitami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky
2008 - 2010 a s Programom podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
V mesiacoch september a október 2010 sa pre odborných zamestnancov rezortu
školstva z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislavského,
Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja realizovali pod gesciou
Ministerstva vnútra SR v spolupráci s IOM a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR špecializované trojdňové školenia s cieľom zvyšovania informovanosti, zabezpečovania
komplexnej starostlivosti, prevencie a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi. Úloha bola
splnená.
Úloha 2.2. 4: Uskutočniť školenia pre vybraných zamestnancov úradov práce, sociálnych
vecí a rodiny a sociálnych pracovníkov.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVaR SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s lektormi Medzinárodnej organizácie pre
migráciu IOM Bratislava uskutočnilo v dňoch 18. – 21. 11. 2008 školenie k problematike
obchodovania s ľuďmi s vybranými zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spracovalo „Databázu informácií
o moţnostiach pomoci deťom a rodinám a subjektov pôsobiacich v oblasti sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately“, ktorú obdrţali jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a
rodiny s odporúčaním jeho zverejnenia na svojich domovských webových stránkach.
V apríli 2009 sa uskutočnila školiaca aktivita Ministerstva vnútra SR, ktorej cieľovou
skupinou boli zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne a zamestnanci
Detského domova pre maloletých bez sprievodu Horné Orechové. Vzdelávanie v oblasti boja
proti obchodovaniu s ľuďmi sa zúčastnilo celkom 10 zamestnancov.
S cieľom zabezpečiť odborne pripravený personál orgánov štátnej správy,
samosprávy a mimovládnych organizácií, v oblasti identifikácie a komunikácie s obeťami
obchodovania s ľuďmi bolo vyškolených 76 zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, 6 zamestnanci Detského domova pre maloletých bez sprievodu a osobitne Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Vyškolení boli aj zamestnanci Detského domova
v Topoľčanoch, ktorí zabezpečujú starostlivosť o maloleté obete obchodovania s ľuďmi.
Úloha bola splnená.
Úloha 2.2. 5: Uskutočniť školenia pre vybraných zamestnancov rezortu zahraničných vecí
v súvislosti s ich vysielaním a pôsobením na konzulárnych úsekoch zastupiteľských úradov
SR v zahraničí.
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Gestor: MV SR
Spolugestor: MZV SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR vypracovalo pre zastupiteľské úrady Slovenska v zahraničí
informáciu k problematike obchodovania s ľuďmi informáciu a poskytlo Ministerstvu
zahraničných vecí SR propagačné materiály z tejto oblasti. Táto problematika je súčasťou
komplexného programu školení v rámci predvýjazdovej prípravy Ministerstva zahraničných
vecí SR. Ostatné školenie sa uskutočnilo v dňoch 31. 3. – 11. 4. 2008 a jeho účastníkmi boli
diplomatickí zamestnanci vysielaní na výkon konzulárnych činností. Problematika migrácie
bola súčasťou prednášok, ktoré zabezpečovali interní i externí prednášatelia (migračný úrad,
Kriminalistický a expertízny ústav PZ). Od 16. 12. 2009 je platný pokyn riaditeľky
Konzulárneho odboru (KONZ) MZV SR č. A-3/09-PR „Postup ZÚ pri realizovaní pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi“. Predmetný pokyn bol vypracovaný v spolupráci KONZ s
MV SR a IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR za účelom zlepšenia
spolupráce dotknutých strán na všetkých úrovniach pri riešení problematiky obchodovania
s ľuďmi a je záväzný pre všetky ZÚ SR v zahraničí. Úloha bola splnená.
Úloha 2.2. 6: Zvýšenie odbornosti zástupcov štátnych i neštátnych subjektov pracujúcich s
„ohrozenými“ skupinami ohľadne obchodovania s ľuďmi. Uskutočniť školenia pre vybraných
zamestnancov rezortu kultúry.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MK SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo SR vnútra v spolupráci s lektormi IOM Medzinárodnej organizácie pre
migráciu Bratislava uskutočnilo v novembri 2010 školenia pre vybraných zástupcov
registrovaných cirkví na Slovensku. Školenia sa zúčastnili vybraní kapláni a farári
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.
Pozri plnenie úlohy 2.2. 7. Úloha bola splnená.
Úloha 2.2. 7: Uskutočniť školenia pre vybraných zástupcov registrovaných cirkví na
Slovensku.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MK SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci IOM, Slovenskou katolíckou charitou
a s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu Rím uskutočnilo v dňoch 5. – 8. 11. 2008
v Bratislave seminár s témou „Porozumieť a konať – obchodovanie s ľuďmi“. Vyškolených
bolo 35 charitatívnych pracovníkov a členov rehoľných kongregácií. Pracovníci boli vyškolení
na realizáciu prevencie a dlhodobej reintegrácie obetí obchodovania s ľuďmi.
Slovenská katolícka charita v rámci projektu realizovaného z prostriedkov
poskytnutých Ministerstvom vnútra SR realizovala preventívne prednášky a osvetu s cieľom
informovanosti a identifikácie, ktoré boli spojené s rozdávaním preventívnych broţúr,
komiksov a čísla na Linku pomoci obetiam obchodovania na školách, a to pre deviate
ročníky základných škôl a stredné školy a v pastoračných centrách pre mládeţ. Preventívne
prednášky sa uskutočnili v mestách Bratislava, Ţiar nad Hronom, Prešov, Dubnica nad
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Váhom, Ţilina, Lučenec, Povaţská Bystrica, Košice, Modra, Martin, Nitrianske Rudno
a zúčastnilo sa ich celkom 1378 poslucháčov. Ďalšou cieľovou skupinou preventívnych
prednášok boli ţeny v núdzi v zariadení núdzového bývania G. B. Molla v Rajci v počte 10
ţien. Vykonávali sa aj aktivity pre kňazov Nitrianskej diecézy na kňazskom vzdelávacom
stretnutí pre 63 poslucháčov, s cieľom pomoci identifikácie obetí v rámci ich pastoračnej
práce s ľuďmi vo farnostiach, ďalej na konferencii vyšších ţenských rehoľných
predstavených pre 35 poslucháčov v Prešove s cieľom identifikácie obetí v rámci ich
kontaktu s ľuďmi, vo farskej charite v Martine pre 28 poslucháčov, v ţenskej reholi sestier sv.
Vincenta v Nitre s cieľom spolupráce pri prevencii a dlhodobej reintegrácii obetí, v ţenskej
reholi CongregatioJesu na provinciálnej kongregácii v Spišskom Podhradí ohľadom projektu
SKCH „Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi a o Programe MV“ pre 52 poslucháčov,
v ţenskej reholi Sestier sv. Uršule v Trnave ohľadom problematiky obchodovania s ľuďmi
s cieľom spolupráce na prevencii v rámci škôl rehole v Bratislave, v Košiciach a v Trnave.
Slovenská katolícka charita vykonávala osvetu aj prostredníctvom článkov uverejnených
v Katolíckych novinách o problematike obchodovania s ľuďmi. Organizácia realizovala
osvetu s cieľom spolupracovať na identifikácii obetí na stretnutí aj pre 7 migračných
pracovníkov charít s biskupom Oroschom, zodpovedným za kongregáciu pre migrantov
v rámci konferencie biskupov Slovenska. Ďalšou aktivitou bola prednáška pre 40 katechétov
nitrianskeho a močenského dekanátu s cieľom ďalej prezentovať túto problematiku na
vyučovacích hodinách náboţenstva pre ţiakov 9-tych ročníkov a na stredných školách. Boli
im poskytnuté metodické a propagačné materiály. Katechéti následne odovzdajú preventívne
informácie o obchodovaní s ľuďmi 1600 ţiakom na školách v okrese Nitra. V dňoch 26. – 27.
11. 2009 organizovala Slovenská katolícka charita seminár „Porozumieť a konať –
obchodovanie s ľuďmi“ pre cirkev, konkrétne pre charitných a pastoračných pracovníkov.
Slovenská katolícka charita i vykonávala osvetu pre farárov gréckokatolíckej cirkvi na
východnom Slovensku, a to:
Dekanátne stretnutie v Sabinove: 14 kňazov
Dekanátne stretnutie Medzilaborce: 14 kňazov
Dekanátne stretnutie Stará Ľubovňa: 16 kňazov
Dekanátne stretnutie Svidník: 20 kňazov
Dekanátne stretnutie Stropkov: 13 kňazov
Úloha bola splnená.
Úloha 2.2. 8: Uskutočniť školenia pre vybraných príslušníkov obecných polícií.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ZMOS
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo SR vnútra v spolupráci s lektormi IOM Medzinárodnej organizácie pre
migráciu Bratislava uskutočnilo školenia príslušníkov obecných a mestských polícií
k problematike obchodovania s ľuďmi – „Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi“, ktorých
sa zúčastnilo 51 účastníkov. Úloha bola splnená.
Úloha 2.3. a): Prijatie, resp. posilnenie existujúcich antidiskriminačných opatrení
zameraných na rovnosť pohlaví, deti, migrantov a iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Sledovať medzinárodnú právnu úpravu a situáciu vo vnútri štátu a prispôsobovať
vnútroštátnu právnu úpravu meniacim sa podmienkam.
Gestor: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záleţitosti, ľudské práva
a menšiny
Spolugestor: MPSVaR SR, MV SR, MS SR
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Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Od 7. 2004 je v SR účinný tzv. antidiskriminačný zákon (zákon č. 365/2004 Z. z.
o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) predstavujúci
všeobecnú zákonnú úpravu dodrţiavania zásady rovnakého zaobchádzania a existujúci
popri všeobecných ustanoveniach o rovnosti obsiahnutých v Ústave SR.
V priebehu roka 2007 bol antidiskriminačný zákon novelizovaný zákonom č. 326/2007
Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2007, ktorým vláda SR reagovala predovšetkým na dve formálne
oznámenia Komisie Európskych spoločenstiev (Komisia) vo veci neúplnej alebo nesprávnej
transpozície smernice Rady 2000/43/ES a smernice Rady 2000/78/ES so zámerom dokončiť
úplnú transpozíciu týchto dvoch smerníc v zmysle pripomienok Komisie. Zároveň prebiehali
práce na príprave ďalšej novely, ktorej primárnym cieľom bolo transponovať smernicu Rady
2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi muţmi a ţenami
v prístupe k tovaru a sluţbám.
Novelou antidiskriminačného zákona, zákonom č. 85/2008 Z. z., došlo k rozšíreniu
dôvodov diskriminácie vo všetkých oblastiach vecnej pôsobnosti zákona, teda nielen
v oblasti pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov, ale aj v oblasti sociálneho
zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a sluţieb, ako aj vo vzdelávaní.
Na základe platného právneho stavu teda dôvody zákazu diskriminácie platia rovnako pre
oblasť pracovnoprávnych vzťahov a obdobných právnych vzťahov, sociálneho
zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a sluţieb a vzdelávania (§ 5
ods. 1 a § 6 ods. 1 antidiskriminačného zákona). Úloha bola splnená.
Úloha 2.3. b) 1: Vypracovať model systému preventívnych aktivít k problematike
nechránenej práce so zameraním na rizikové skupiny obyvateľstva
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVaR SR, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záleţitosti, ľudské práva a menšiny, MVO, ZMOS, IOM
Termín plnenia: 30. 6. 2009
Plnenie:
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava vypracovala vlastnú
metodiku k problematike nechránenej práce so zameraním na rizikové skupiny obyvateľstva.
Na základe spomínanej metodiky boli v rámci projektu „Budovanie kapacít vybraných
odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi pracujúcich s ohrozenými, sociálne
znevýhodnenými skupinami”, financovaného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality
vytvorené pracovné listy „Prevencia obchodovania s ľuďmi“ slúţiace ako praktická pomôcka
pre realizáciu preventívnych skupinových aktivít, ktoré boli distribuované medzi účastníkov
školení. K uvedeniu do problematiky nechránenej práce a identifikácie obetí obchodovania
s ľuďmi bolo venované aj školenie v rámci projektu „Poskytovanie komplexnej reintegračnej
asistencie a vzdelávacích aktivít v rámci prevencie a budovania kapacít spolupracujúcich
subjektov Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v SR“, ktorého sa
zúčastnili zamestnanci inšpektorátov práce. Úloha bola splnená.
Úloha 2.3. b) 2: Realizácia modelu v praxi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVaR SR, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske
záleţitosti, ľudské práva a menšiny, MVO, ZMOS, IOM
Termín plnenia: Priebeţne od 30. 9. 2009
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Plnenie:
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava realizovala v rámci projektu
„Budovanie kapacít vybraných odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi
pracujúcich s ohrozenými, sociálne znevýhodnenými skupinami”, financovaného Radou
vlády SR pre prevenciu kriminality, 8 školení v mikroregiónoch Košice, Prešov, Michalovce,
Vranov nad Topľou, Spišská Nová Ves, Poprad, Banská Bystrica a Lučenec. Účastníkmi
školení boli odborníci pracujúci v oblasti prevencie alebo so sociálne znevýhodnenými
skupinami vybraní na základe kritérií zohľadňujúcich priamy a pravidelný kontakt so sociálne
znevýhodnenými skupinami, ktoré sú špecificky ohrozené obchodovaním s ľuďmi a taktieţ
na základe ich skúseností s prevenčnými aktivitami alebo s komunitnou prácou. Celkovo
bolo vyškolených 158 odborníkov. Realizovaný projekt napomohol k vytvoreniu lokálnych
sietí vyškolených odborníkov a realizácia individuálnych alebo skupinových prevenčných
aktivít v mikroregiónoch napomohla k zniţovaniu rizika obchodovania s ľuďmi medzi najviac
ohrozenými skupinami zo sociálne znevýhodneného prostredia. Boli tak vytvorené základné
predpoklady funkčných sietí odborníkov, ktoré budú vhodným partnerom aj pre regionálne
komisie prevencie kriminality, ktoré môţu v spolupráci s nimi rozvíjať a realizovať nové
i kontinuálne aktivity v danej oblasti. Úloha bola splnená.
Úloha 2.4. a): Vytvoriť zoznam podnikateľských oblastí, v rámci ktorých môţe dôjsť
k spáchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MS SR, MH SR, MZV SR, IOM
Termín plnenia: 28. 2. 2009
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR, na základe podkladov, ktoré obdrţalo od zástupcov subjektov
spoluzodpovedných za vytvorenie zoznamu podnikateľských oblastí, v rámci ktorých môţe
dôjsť k spáchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi, vypracovalo krátky prehľad
podnikateľských oblastí, v ktorých existuje potenciálne riziko stať sa obeťou obchodovania
s ľuďmi. Zoznam podnikateľských oblastí bude detailnejšie dopracovaný po realizácii
výskumnej úlohy uvedenej v plnení k úlohe 1.3. písm. b) bod 1 tejto správy. Úloha bola
splnená.
Úloha 2.4. b): Vyškoliť príslušníkov Policajného zboru na oddeleniach hraničnej polície
Policajného zboru, na oddeleniach hraničnej kontroly Policajného zboru a na útvaroch
policajného zaistenia pre cudzincov.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM, MVO
Termín plnenia: 2009
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v rokoch 2009 a 2010 realizovalo školenia k problematike
identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi pre cieľovú skupinu príslušníkov Policajného zboru,
sluţobne zaradených na oddeleniach hraničnej kontroly Riaditeľstva hraničnej polície
Sobrance a pre príslušníkov Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii, pre
príslušníkov PZ sluţobne zaradených na útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov, pre
policajtov sluţby hraničnej a cudzineckej polície úradu hraničnej a cudzineckej polície
Ministerstva vnútra SR vrátane policajtov zaradených na oddeleniach hraničnej kontroly
Policajného zboru - letiská a hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici a
pre zamestnancov migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

30

V dňoch 20. - 23. 10. 2009 sa v Bratislave konal seminár „Posilnenie identifikácie
obetí obchodovania s ľuďmi medzi ţiadateľmi o azyl v SR“ pre vybraných odborníkov,
organizovaný IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu Bratislava, a to v súvislosti
s realizáciou komponentu projektu „Posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi
medzi ţiadateľmi o azyl v SR a komplexný systém informovania o Programe asistovaných
dobrovoľných návratov so zreteľmi na potreby migrantov“, financovaného Európskym
fondom pre utečencov a spolufinancovaného Ministerstvom vnútra SR. Seminára sa
zúčastnilo 25 pracovníkov prvého kontaktu so ţiadateľmi o azyl, ako aj riadiacich
pracovníkov jednotlivých útvarov úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra
SR. Úloha bola splnená
Úloha 3.1. a) 1: Vytvorenie prostriedkov na identifikáciu, vrátane otvoreného zoznamu
ukazovateľov. Vytvoriť manuál (príručku) obsahujúci základné identifikačné kritériá obetí
obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MŠ SR, MZV SR, MS SR, MZ SR, MPSVaR SR, IOM, UNODC
Termín plnenia: 31. 12. 2008
Plnenie:
Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM Bratislava vypracovala na poţiadanie
Ministerstva vnútra SR manuál (so základnými identifikačnými kritériami) určený pre
odborných pracovníkov, ktorí môţu prísť do kontaktu s obeťou obchodovania s ľuďmi.
Predmetný manuál je poskytovaný účastníkom školení, ktoré sú zamerané na identifikáciu
obetí obchodovania s ľuďmi.
Slovenské krízové centrum DOTYK predloţilo vlastný interný manuál pre identifikáciu
obetí obchodovania s ľuďmi organizácii UNODC ako podklad pre vypracovanie manuálu
(príručky) obsahujúcej základné identifikačné kritériá obetí obchodovania s ľuďmi. Úloha
bola splnená.
Úloha 3.1. a) 2: Vytvoriť manuál (príručku) obsahujúcu základné identifikačné kritériá
detských obetí obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MŠ SR, MZV SR, MS SR, MZ SR, MPSVaR SR, IOM, UNODC
Termín plnenia: 31. 3. 2009
Plnenie:
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava zapracovala do projektu
„Posilnenie identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi medzi ţiadateľmi o azyl v SR a
komplexný systém informovania o programe asistovaných dobrovoľných návratov so
zreteľom na potreby migrantov“ financovaného z Európskeho fondu pre utečencov v rámci
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov aj príručku, zaoberajúcu sa
problematikou obchodovania s ľuďmi s dôrazom na migrantov, v rámci ktorej je vypracovaná
kapitola k maloletým bez sprievodu.
Problematike detských obetí obchodovania s ľuďmi sa organizácia čiastočne venuje
aj v príručke „Základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi“ v rámci 4. kapitoly
s názvom Obchodovanie s deťmi. Úloha bola splnená.
Úloha 3.1. b) 1: Vyškoliť zamestnancov príslušných rezortov v problematike identifikácie
obetí obchodovania s ľuďmi.
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Gestor: MPSVaR SR, MZ SR, MŠ SR, MS SR, GP SR, ZMOS
Spolugestor: MPSVaR SR, MV SR, MS SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Pod gesciou Ministerstva vnútra SR bolo v priebehu rokov 2008 aţ 2010 vyškolených
okolo 800 zástupcov štátnych i neštátnych subjektov pracujúcich s „ohrozenými“ skupinami.
Úloha bola splnená.
Úloha 3.1. b) 2: Zlepšenie schopnosti príslušníkov Policajného zboru a iných štátnych
i neštátnych účastníkov identifikovať obete všetkých foriem obchodovania s ľuďmi.
Vypracovať analýzu týkajúcu sa navýšenia tabuľkových miest špecializovaného útvaru na
odhaľovanie a vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi na prezídiu Policajného
zboru s návrhom na prijatie ďalších opatrení.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 31. 12. 2008
Plnenie:
V rámci projektu „Reakcia trestnoprávneho systému na obchodovanie s ľuďmi v SR“,
ktorý je realizovaný Úradom OSN pre drogy a kriminalitu a Ministerstvom vnútra SR bola
vypracovaná analýza potrieb zabezpečenia, personálneho zabezpečenia odhaľovania
a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi. Úloha bola splnená.
Úloha 3.1. c): Vydanie propagačného materiálu určeného pre obete obchodovania s ľuďmi
so zameraním na ich vlastnú identifikáciu, vrátane ich práv.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM
Termín plnenia: 31.12. 2009
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s IOM Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
Bratislava vypracovalo informačný leták určený pre obete obchodovania s ľuďmi, ktoré sú
občanmi SR, za účelom ich samoidentifikácie, obsahujúci základné identifikačné kritériá
obetí obchodovania s ľuďmi, ich práva a odkaz na sluţby poskytované v rámci Programu
podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, vrátane kontaktných údajov na Národnú
linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. Predmetný leták bol vydaný na začiatku roka
2010 a následne distribuovaný prostredníctvom mimovládnych organizácií podieľajúcich sa
na realizácii uvedeného programu do terénu. Úloha bola splnená.
Úloha 3.2.: Stanovenie príslušných pravidiel pre poskytovanie doby na zotavenie obetiam
obchodovania s ľuďmi – cudzincom. Novelizovať príslušný právny predpis upravujúci
Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: 30. 4. 2008
Plnenie:
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Nariadením Ministerstva vnútra SR č. 47/2008 o zabezpečení programu podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, v súlade s ustanoveniami Zákona č. č. 48/2002 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
bola stanovená doba na zotavenie obeti – cudzinca 90 dní, ktorá môţe byť následne
predĺţená najmenej o 180 dní, a to aj opakovane. Úloha bola splnená
Úloha 3.3. a): Zabezpečenie komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi –
cudzincom. Implementácia súvisiacich právnych nárokov na zabezpečenie potrieb sociálnej,
lekárskej, právnej, psychologickej, psychoterapeutickej a finančnej pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi, vrátane moţností ubytovania obetí.
Gestor: MV SR, MPSVaR SR, MZ SR, MŠ SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Zo strany Ministerstva vnútra SR bola predmetná úloha plnená a rámcovo
vymedzená nariadením ministra vnútra SR č.47/2008 o zabezpečení programu podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, v rámci poskytovania komplexnej starostlivosti
obetiam obchodovania s ľuďmi občanom SR, cudzincom alebo osobám bez štátnej
príslušnosti.
V súčasnosti dôleţitú úlohu v oblasti starostlivosti o obete plnia referáty poradenskopsychologických sluţieb (§ 73 ods. 2 písm. b/10 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele), ktoré poskytujú klientom odbornú poradenskú a psychologickú pomoc
a plnia úlohy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. Zamestnancom referátu
poradensko-psychologických sluţieb bolo do popisu pracovných činností explicitne zaradené
psychologické poradenstvo poskytované obetiam násilia. Takýmto spôsobom je
zabezpečené prepojenie poradenstva a terénnej sociálnej práce, ako i psychologická pomoc
pri sanácii biologickej rodiny.
Zámerom Ministerstva zdravotníctva SR je zlepšiť dostupnosť a kvalitu
zdravotníckych sluţieb pre obete obchodovania s ľuďmi, a to predovšetkým zvýšením
úrovne vedomostí pri odhaľovaní moţných obetí obchodovania, ako aj schopnosť empatickej
komunikácie s obeťami, zlepšením kvality poradenských sluţieb a terapeutických moţností
pre obete obchodovania a zabezpečením špeciálneho výcviku pre zdravotníckych aj
nezdravotníckych pracovníkov poskytujúcich zdravotnícke sluţby pre obete domáceho a
sexuálneho násilia, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami. Úloha bola splnená.
Úloha 3.3. b): Zabezpečenie komplexnej pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi – občanom
SR. Implementácia súvisiacich právnych nárokov na zabezpečenie potrieb sociálnej,
lekárskej, právnej, psychologickej, psychoterapeutickej a finančnej pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi, vrátene moţnosti ubytovania obetí.
Gestor: MV SR, MPSVaR SR, MZ SR, MŠ SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
V nariadení ministra vnútra SR č.47/2008 o zabezpečení programu podpory
a ochrany obetí obchodovania ľuďmi je upravené poskytovanie komplexnej starostlivosti
obetiam obchodovania s ľuďmi – občanom SR. Úloha bola splnená.
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Úloha 3.4.: Aplikácia nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 8/2007 o poskytovaní
krátkodobej ochrany osôb v praxi, resp. Programu ochrany svedka.
Gestor: MV SR
Spolugestor:–––––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Obetiam obchodovania s ľuďmi je sprístupnená moţnosť poskytovania krátkodobej
ochrany osôb aj keď obete, ktoré vystupujú v trestnom konaní v postavení svedka, vo
väčšine prípadov vyuţívajú moţnosť byť zaradené do Programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi v zmysle nariadenia ministra vnútra SR č. 47/2008, v rámci ktorého im
je poskytovaná komplexná starostlivosť zahŕňajúca aj chránené bývanie. V zmysle
nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 8/2007 bol inštitút krátkodobej ochrany osôb
vyuţitý v roku 2009 v 23 prípadoch. Úloha bola splnená.
Úloha 3.5. a) 1: Vytvoriť model reintegračného programu pre obete obchodovania s ľuďmi
v SR.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MPSVaR SR, podpredseda vlády
záleţitosti, ľudské práva a menšiny, IOM, MVO
Termín plnenia: 30. 6. 2009

pre vedomostnú spoločnosť, európske

Plnenie:
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava vypracovala na základe
svojich interných postupov a pravidiel poskytovania komplexnej starostlivosti o obete
obchodovania s ľuďmi vlastný model reintegračného programu pre obete obchodovania
s ľuďmi v SR.
Slovenská katolícka charita pripravila v roku 2009 utajené bývanie určené na krízovú
intervenciu v Bratislave. V nadväznosti na ňu sa bude dlhodobá reintegrácia realizovať vo
vybratých charitných zariadeniach po celom území Slovenska. Úloha bola splnená.
Úloha 3.5. a) 2: Zabezpečiť aplikáciu modelu reintegrácie obetí obchodovania s ľuďmi do
praxe.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM, MVO
Termín plnenia: Priebeţne od 30. 6. 2009
Plnenie:
V rámci zabezpečenia Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
zabezpečovala dlhodobú reintegráciu obetí Slovenská katolícka charita, ako jeden
z komponentov projektu, na ktorého realizáciu Ministerstvo vnútra SR udelilo dotáciu.
Slovenská katolícka charita poskytovala komplexnú starostlivosť počas dlhodobej
reintegrácie 3 klientkam a od 1. 9. 2009 sprístupnila chránené bývanie s utajenou adresou
pre obete obchodovania s ľuďmi s kapacitou dvoch miest určených na krízovú intervenciu
a dvoch miest na dlhodobú reintegráciu. Úloha bola splnená.
Úloha 3.5. b) 1: Zabezpečenie dobrovoľných návratov obetí obchodovania s ľuďmi
s ohľadom na ich individuálne potreby. Uzatvoriť zmluvu s Medzinárodnou organizáciou pre
migráciu Slovensko o realizácii dobrovoľných návratov.

34

Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM
Termín plnenia: 30. 4. 2008
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR uzatvorilo zmluvu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
IOM Bratislava na zabezpečenie asistovaných dobrovoľných návratov neúspešných
ţiadateľov o azyl a nelegálnych migrantov do krajiny pôvodu, ktorá umoţňuje aj realizáciu
dobrovoľného návratu obete obchodovania s ľuďmi do krajiny pôvodu. V sledovanom období
nebola identifikovaná ani jedna obchodovaná obeť, ktorá by túto moţnosť mohla vyuţiť.
Úloha bola splnená.
Úloha 3.5. b) 2: Zabezpečenie dobrovoľných návratov obetí obchodovania s ľuďmi
s ohľadom na ich individuálne potreby. Pre obete obchodovania s ľuďmi – cudzincov,
v prípade ich dobrovoľného záujmu, zabezpečiť návrat do krajiny pôvodu.
Gestor: MV SR
Spolugestor: IOM
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
V priebehu rokov 2008, 2009 a 2010 v podmienkach migračného úradu Ministerstva
vnútra SR počas prijímania ţiadateľov o azyl ako i počas azylového konania nebol
zaznamenaný prípad obchodovanej osoby.
IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu Bratislava je pripravená pre obete
obchodovania s ľuďmi, v prípade ich dobrovoľného záujmu, zabezpečiť návrat do krajiny
pôvodu. Z dôvodu, ţe v priebehu rokov 2008 aţ 2010 nebola identifikovaná ţiadna obeť
obchodovania s ľuďmi inej štátnej príslušnosti, nebol zrealizovaný ţiadny dobrovoľný návrat
obete obchodovania s ľuďmi – cudzinca do krajiny pôvodu. Úloha bola splnená.
Úloha 4.1. a): Prehĺbenie znalostí v oblasti postupov, metód a foriem odhaľovania
a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi aj so zameraním na ekonomickú
stránku spáchaného zločinu a taktieţ na pracovný trh. Uskutočniť inštruktáţno-metodické
zamestnanie pre vybraných príslušníkov Policajného zboru v oblasti odhaľovania
a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Uvedená problematika bola zahrnutá v školiacich aktivitách, ktoré Ministerstvo vnútra
SR v spolupráci s lektormi z Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM Bratislava a s
UNODC uskutočnilo v dňoch 13. - 16. 10. 2008 pre 60 príslušníkov sluţby kriminálnej
polície. Rovnako s uvedenými partnermi ako aj s prokurátormi z úradu špeciálnej prokuratúry
Generálnej prokuratúry SR sa uskutočnilo v dňoch 27. – 29. 10. 2008 školenie 63
vyšetrovateľov Policajného zboru.
V apríli 2010 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave prebiehal zdokonaľovací
kurz pre vyšetrovateľov Policajného zboru. Úloha bola splnená.
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Úloha 4.1. b): Posilnenie spolupráce medzi orgánmi činnými v trestom konaní a ďalšími
bezpečnostnými zloţkami. Spolupracovať a vzájomne si poskytovať informácie pri
odhaľovaní a vyšetrovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi medzi jednotlivými
bezpečnostnými zloţkami štátu.
Gestor: MV SR, GP SR
Spolugestor: MF SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s UNODC zorganizovalo dňa 22. – 26. 9. 2008
pracovný seminár k problematike výmeny skúseností pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestného
činu obchodovania s ľuďmi. Predmetného seminára sa zúčastnili zástupcovia Policajného
zboru a Generálnej prokuratúry SR.
Spolupráca medzi orgánmi činnými v trestnom konaní sa realizuje na báze
príslušných ustanovení Trestného poriadku. Okrem toho sú aktuálne problémy riešené
formou pracovných stretnutí organizovaných podľa potreby.
Pri odhaľovaní i vyšetrovaní trestných činov obchodovania s ľuďmi prebieha výmena
informácií s ostatnými bezpečnostnými zloţkami štátu. Úloha bola splnená.
Úloha 4.2. a): Zabezpečenie implementácie súvisiacich právnych nástrojov pre spoločné
vyšetrovanie za policajnej a justičnej spolupráce iných krajín, vrátane spolupráce
s inštitúciami ako sú Europol, Interpol, Eurojust. Prehlbovať medzinárodnú spoluprácu medzi
orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi jednotlivých krajín.
Gestor: MV SR, MS SR, GP SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo vnútra SR dlhodobo spolupracuje prostredníctvom odboru
medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru s medzinárodnými
inštitúciami ako sú EUROPOL, INTERPOL vo všetkých oblastiach policajnej práce, nie len
v oblasti obchodovania s ľuďmi.
Na Generálnej prokuratúre SR sa problematikou obchodovania s ľuďmi zaoberajú
prokurátori oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality, ktorý podlieha trestnému odboru
a taktieţ medzinárodný odbor v oblasti realizácie doţiadaní o právnu pomoc a extradíciu.
Samotný dozor nad zachovávaním zákonnosti v konkrétnych trestných veciach vykonávajú
miestne príslušné okresné prokuratúry. V tejto súvislosti sa začína vyuţívať aj súčinnosť
národného člena v Európskej jednotke pre justičnú spoluprácu (Eurojust), ktorým je
prokurátor medzinárodného odboru. Trestný poriadok pozná moţnosť vytvorenia spoločných
vyšetrovacích tímov so zahraničnými partnermi. Tento spôsob spolupráce bol realizovaný
v minulom období aj pri vyšetrovaní trestných činov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi.
Právne nástroje umoţňujúce vytvorenie spoločných vyšetrovacích tímov a ďalšej justičnej
spolupráce boli do legislatívy SR uţ implementované a sú funkčné.
Pri operatívnom odhaľovaní trestných činov obchodovania s ľuďmi prebieha
intenzívna spolupráca medzi partnerskými zloţkami zainteresovaných krajín. Vo väčšine
prípadov ide o ţiadosti o vykonanie operatívneho preverovania z cieľových krajín (najmä
Anglicko, Írsko, Nemecko) k občanom Slovenska, ktorí boli identifikovaní ako obete
obchodovania s ľuďmi, ale aj k osobám, ktoré boli podozrivé zo spáchania trestného činu
obchodovania s ľuďmi. Slovenská strana poskytuje operatívne informácie k osobám
podozrivým zo spáchania trestného činu obchodovania s ľuďmi, k miestam, kde sú
v zahraničí obete tohto trestného činu vykorisťované, prípadne zadrţiavané obchodníkmi.
Uvedené informácie sú vkladané do informačného systému Europolu, prípadne
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do analytického pracovného súboru Phoenix, zaloţeného na zber informácií o trestných
činoch obchodovania s ľuďmi. Pri vyšetrovaní trestných činov obchodovania s ľuďmi je
vyuţívaný najmä inštitút ţiadosti o právnu pomoc do zainteresovaných krajín, prípadne
odovzdanie trestnej veci v zmysle § 529 Trestného poriadku do zahraničia. V hodnotenom
období nebol zaloţený ţiadny spoločný vyšetrovací tím. Úloha bola splnená.
Úloha 4.2. b): Zefektívniť komunikáciu (jazykové znalosti) pri trestnom stíhaní trestného činu
obchodovania s ľuďmi s medzinárodným prvkom.
Gestor:MV SR, MS SR, GP SR
Spolugestor:––––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
V rámci Ministerstva vnútra SR prebiehali od septembra 2008 do mája 2009 kurzy
anglického jazyka pre zamestnancov rezortu ministerstva vnútra, ktorých súčasťou boli aj
odborné texty z problematiky obchodovania s ľuďmi.
Úloha zvýšenia schopnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov
spolupracovať s príslušnými orgánmi v iných krajinách je plnená priebeţne prokurátormi
medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR v súlade s Trestným poriadkom
a medzinárodnými dohovormi.
Vyšetrovatelia Policajného zboru pri vykonávaní procesných úkonov v rámci
trestného konania o trestných činoch obchodovania s ľuďmi v prípade, ak ide o cudzinca, či
uţ páchateľa alebo obeť, musia vyuţívať tlmočníkov a prekladateľov, ktorí sú zapísaní
v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pri
jednotlivých krajských súdoch. Úloha bola splnená.
Úloha 4.2. c) 1: Zabezpečenie vydávania páchateľov na trestné stíhanie a vzájomnú právnu
pomoc vo veci trestného stíhania páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi.
Realizovať vzájomnú právnu pomoc v rámci trestného stíhania páchateľov trestného činu
obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR, MS SR, GP SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
V rámci medzinárodnej spolupráce, súdy spolupracujú prostredníctvom odboru pre
justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktorý je súčasťou sekcie medzinárodného práva.
Vydávanie páchateľov na trestné stíhanie a vzájomnú právnu pomoc vo veci
trestného stíhania páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi sa uskutočňuje
priebeţne prokurátormi medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR v súlade
s Trestným poriadkom a medzinárodnými dohovormi.
Vyšetrovatelia realizujú úkony v zmysle ţiadostí o právnu pomoc. Úloha bola
splnená.
Úloha 4.2. c) 2: Zabezpečenie vydávania páchateľov na trestné stíhanie a vzájomnú právnu
pomoc vo veci trestného stíhania páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi.
Realizovať výmenu informácií a skúseností pri odhaľovaní páchateľov trestného činu
obchodovania s ľuďmi.
Gestor: MV SR, MS SR, GP SR
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Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Výmena informácií o páchateľoch trestného činu obchodovania s ľuďmi je realizovaná
prostredníctvom Europolu, na pracovných stretnutiach s pracovníkmi zahraničných
partnerských zloţiek pri odhaľovaní konkrétnych trestných činov obchodovania s ľuďmi a na
odborných seminároch.
Dvaja pracovníci odboru obchodovania s ľuďmi úradu boja proti organizovanej
kriminalite prezídia Policajného zboru sa v septembri 2010 zúčastnili na pracovnom stretnutí
v Haagu, ktoré organizoval Europol za účelom výmeny informácií k organizovaným skupinám
slovenských občanov, ktorí okrem páchania trestných činov obchodovania s ľuďmi
zneuţívajú obete na podvody s neoprávneným poberaním sociálnych benefitov vo Veľkej
Británii. Na tomto stretnutí bola zastúpená aj Česká republika, Veľká Británia, Europol a
Eurojust. Prerokovali sa otázky spôsobu páchania podvodov zneuţívaním obetí
obchodovania s ľuďmi, anglická strana opísala spôsob a postup získania moţnosti poberať
sociálne benefity cudzincami. Vymenili sa informácie ku konkrétnym prípadom a dohodli sa
spoločné kroky pri odhaľovaní tejto trestnej činnosti.
V októbri 2010 sa na pôde Eurojustu konalo stretnutie k operácii Beetlestock, v rámci
ktorej prebieha vyšetrovanie organizovanej skupiny páchateľov z Českej republiky a SR,
ktorí páchajú trestné činy obchodovania s ľuďmi a podvody s neoprávneným poberaním
sociálnych benefitov. Členovia tejto skupiny od roku 2008 získali prístup k 350 bankovým
účtom a získali 1,2 milióna libier poberaním sociálnych benefitov za poškodené osoby
pochádzajúce najmä zo Slovenska. Dvaja členova boli anglickou políciou zatiaľ obvinení pre
trestné činy podvodu, prania špinavých peňazí a bude im rozšírené obvinenie pre trestný čin
obchodovania s ľuďmi. Úloha bola splnená.
Úloha 4.3.: Priebeţné aktualizovanie právnych predpisov a implementovanie
medzinárodných dokumentov záväzných pre Slovenskú republiku. Aktualizovať vnútroštátne
právne predpisy vzhľadom na zmeny v medzinárodnej právnej úprave a v nadväznosti na ne.
Gestor: MS SR
Spolugestor: MV SR, GP SR
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Pozri plnenie úlohy 1.2. d). Úloha bola splnená.
Úloha 4.4.: Aktualizovanie právnych predpisov upravujúcich odškodnenie obetí
obchodovania s ľuďmi. Sledovať vývojové zmeny vzhľadom na aktuálny stav v SR
a v zahraničnej legislatíve.
Gestor: MS SR
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie:
Ministerstvo spravodlivosti SR sleduje vývojové zmeny vzhľadom na aktuálny stav
v SR a v zahraničnej legislatíve. Pozri plnenie úlohy 1.2. d). Úloha bola splnená.
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Úloha 4.5.: V rámci trestného konania dodrţiavanie antidiskriminačného prístupu a prístupu
postaveného na ľudských právach zo strany subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu
s obeťami obchodovania s ľuďmi. Dodrţiavať antidiskriminačné prístupy zamerané na
rovnosť pohlaví, deti, migrantov a iné znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Gestor: MV SR, MS SR, GP SR,
Spolugestor: ––––––
Termín plnenia: priebeţne
Plnenie
Ministerstvo vnútra SR nezaznamenalo v rámci trestného konania sťaţnosť na
nedodrţiavanie antidiskriminačného prístupu a prístupu postaveného na ľudských právach
zo strany subjektov, ktoré prichádzajú do kontaktu s obeťami obchodovania s ľuďmi.
Predmetná úloha zo strany Ministerstva spravodlivosti SR sa plní priebeţne a to na
úrovni kontroly súdov. Ministerstvo spravodlivosti SR ako ústredný orgán štátnej správy
súdov nezaznamenalo ani jednu dôvodnú sťaţnosť pre znevýhodňovanie obetí v súdnom
konaní z dôvodov pohlavia, pre vek dieťaťa, migrantov alebo od znevýhodnených skupín
obyvateľstva (sociálne slabšie skupiny obyvateľov, rómske etnikum a pod).
V podmienkach Generálnej prokuratúry SR bola úloha plnená priebeţne
dodrţiavaním antidiskriminačného prístupu a prístupu postaveného na ľudských právach.
Úloha bola splnená.
Úloha 4.6: Vypracovať analýzu korupčného konania s návrhom opatrení.
Gestor: MV SR
Spolugestor: MZV SR, MPSVaR SR, MZ SR, GP SR
Termín plnenia: 2010
Plnenie:
Celospoločenská koncepcia boja proti korupcii, resp. aktualizácia národného
programu boja proti korupcii, s ktorou úzko súvisí analýza korupčného konania, nebola
vládou SR v hodnotených rokoch prijatá. Úloha nebola splnená.

*

*

*

Vyhodnotenie poskytuje informáciu o stave plnenia jednotlivých úloh vyplývajúcich z
Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. V predloţenom materiáli je
hodnotených 73 úloh, z ktorých 69 bolo splnených a 4 sú nesplnené. Úlohy boli
zabezpečované najmä prostredníctvom Expertnej skupiny pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi a multidisciplinárnych pracovných skupín či uţ v oblasti koordinácie,
legislatívy, práce s informáciami, zabezpečení finančných zdrojov a rozpočtu. Vytvorili sa
záväzné mechanizmy zabezpečujúce spoluprácu medzi štátnymi orgánmi a neštátnymi
organizáciami pri pomoci obetiam, pri vyšetrovaní ako aj pri trestnom stíhaní trestného činu
obchodovania s ľuďmi.
Napriek snahám svetových, nadnárodných i národných inštitúcií, nemá boj proti
obchodovaniu s ľuďmi, najmä proti jeho vynaliezavým páchateľom šancu, pokiaľ verejnosť
stále zostane neinformovaná. Najmä preto v rámci plnenia úloh Národného programu boja
proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010 bola v hodnotenom období uskutočnená
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kampaň s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na širokú verejnosť (televízny šot,
internetová kampaň), boli vydávané propagačné materiály (plagáty, broţúry, letáky, komiksy,
atď.) a príručky k danej problematike. Od 1. júla 2008 bola zriadená Národná linka pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi a je primárne určená na poskytnutie preventívnych informácií
pred vycestovaním do zahraničia, ako aj na nadviazanie prvého kontaktu s potencionálnou
obeťou obchodovania s ľuďmi a na sprostredkovanie relevantnej pomoci. Jednou z úloh bolo
vykonávanie preventívnych aktivít v rómskych komunitách, avšak spolupracujúca
mimovládna organizácia, ktorá mala zabezpečovať tieto úlohy, nevykonávala svoje aktivity
dostačujúco a efektívne.
V rámci vzdelávacích aktivít v oblasti identifikácie obchodovaných osôb bolo v rokoch
2008 - 2010 vyškolených pribliţne 800 zástupcov štátnych i neštátnych subjektov
pracujúcich s „ohrozenými“ skupinami.
V oblasti podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi boli splnené všetky úlohy
Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010. Bol vydaný
manuál obsahujúci základné identifikačné kritériá obetí, ako aj leták určený sa
samoidentifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi. V rámci reintegrácie bol vypracovaný model
reintegračného programu pre obete obchodovania s ľuďmi, ktorý bol aplikovaný do praxe.
Úlohy v oblasti trestného stíhania boli plnené v rámci vzdelávania, zefektívnenia
komunikácie a spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, implementácie
súvisiacich právnych predpisov pre spoločné vyšetrovanie v rámci iných krajín a vydávania
páchateľov na trestné stíhanie.
Úlohy Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 - 2010,
ktoré neboli v hodnotenom období splnené, sú zapracované do Národného programu boja
proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 - 2014.
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