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AKO POSTUPOVAŤ,
keď sa dostaneš do problémov?
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POZOR, OBCHODOVANIE
S ĽUĎMI SA DEJE
AJ V ON-LINE PRIESTORE!
AKÉ SÚ HLAVNÉ DÔVODY
VYUŽÍVANIA MODERNÝCH
TECHNOLÓGIÍ OBCHODNÍKMI
S ĽUĎMI?
skrytá identita a zvýšená on-line anonymita
– obchodníci komunikujú prostredníctvom šifrovaných aplikácií, falošných profilov na sociálnych
sieťach;
ľahší nábor a vykorisťovanie obetí obchodovania s ľuďmi – prístup k osobným údajom, nadviazanie vzťahu, dôvery a následnom uväznení
obetí vo vykorisťovateľských situáciách;
prístup na nové miesta a širší trh, ľahšie
transakcie – technológie umožňujú obchodníkom inzerovať falošné pracovné ponuky, „inzerovať obete“, vstúpiť na nové trhy a rozšíriť
kriminálne operácie. Podľa EUROPOL-u, „on-line
reklama sexuálnych služieb“ predstavuje čoraz
väčší fenomén týkajúci sa obchodovania s ľuďmi
na sexuálne vykorisťovanie, pričom deti sú inzerované ako dospelí;
viac prostriedkov, pomocou ktorých môžu
byť obete kontrolované a vykorisťované – obchodníci môžu používať GPS v telefónoch na
sledovanie pohybu, v prípade domáceho otroctva a iných foriem vykorisťovania môžu obete
sledovať prostredníctvom video monitorovania,
v prípade sexuálneho vykorisťovania sa na kontrolu obetí používajú hrozby zdieľania sexuálne
explicitných obrázkov.
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Prepojenia v kyberpriestore a využívanie sociálnych sietí je interakciou ľudí modernej
spoločnosti. Technológie sú obchodníkmi
s ľuďmi využívané vo všetkých fázach zločinu
vrátane náboru, kontroly aj samotného vykorisťovania obetí.

AKO SA CHRÁNIŤ:
NEDÔVERUJTE PRÍLIŠ RÝCHLO! Obchodníci
sa s vami rýchlo spriatelia, kladú veľmi osobné
otázky bez toho, aby poskytovali informácie
o sebe, chcú sa hneď stretnúť;
POZOR, AKÝ OBSAH ZDIEĽATE!
Zvážte zmenu nastavení súkromia vášho účtu
na sociálnej sieti;
POZOR AJ NA PODVODNÉ E-MAILY! Obchodníci vynaložia oveľa viac úsilia na falošné správy.
Ak máte čo i len najmenšie pochybnosti, neotvárajte ich;
ROZPRÁVAJTE! Porozprávajte sa so svojimi
priateľmi a rodinou a dajte im vedieť, ak sa
chystáte spoznať niekoho nového, poskytnite
im informácie o tejto osobe;
CHRÁŇTE SA! Chráňte svoj on-line život.
Používajte on-line nástroje na ochranu zariadení
a šifrovanie svojej on-line aktivity a on-line
komunikácie;
ak máte akékoľvek podozrenie a spozorovali
ste príznaky zneužívania a manipulatívneho
správania, neváhajte konať a ak je to potrené,
kontaktujte políciu!
Užívajte si internet a nekonečné možnosti,
ktoré ponúka. Zároveň však buďte ostražití!

OBCHODOVANIE
S ĽUĎMI SA
NEVYHÝBA ANI
SLOVENSKU
61 %

tvoria ženy a dievčatá

4 500 000+

osôb je obeťou sexuálneho vykorisťovania

KAŽDÁ 4 OBEŤ
je dieťa

14 000 000+

miliónovje obeťou nútenej práce

Obchodovanie s ľuďmi je lukratívnym zločineckým obchodom zahŕňajúcim vykorisťovanie mužov, žien a detí za peňažný zisk alebo
úžitok, ktorého sa môže dopustiť jednotlivec,
skupina alebo organizovaná zločinecká sieť.
Môže sa ho dopustiť tiež spoločnosť alebo
zamestnávateľ. Ide o závažné porušenie ľudských práv, ktoré ovplyvňuje životy miliónov ľudí
na celom svete a zbavuje ich práv a dôstojnosti.
Obchodovanie s ľuďmi môže existovať v mnohých formách, kedy sú obete donútené poskytovať sexuálne služby alebo prácu prostredníctvom sily, donucovania, podvodu a/alebo zneužitia dôvery, moci alebo autority. Obchodovanie
s ľuďmi má preto za následok aj značné fyzické,
psychologické a emocionálne traumy pre obete.
Za rok 2020 bolo na Slovensku z celkového počtu
identifikovaných obetí obchodovania s ľuďmi
takmer 44 % mužov a 56 % žien, takmer 26 %
z celkového počtu obetí obchodovania s ľuďmi
boli deti (osoby mladšie ako 18 rokov).
Vo väčšine prípadov ženských obetí išlo o sexuálne vykorisťovanie a nútený sobáš. Pri vykorisťovaní mužských obetí prevláda pracovné
vykorisťovanie či nútené žobranie.

AKO FUNGUJE

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI
Obchodovanie s ľuďmi je globálny zločin, pri ktorom sú obete vykorisťované
v súkromnej podnikateľskej sfére alebo jednotlivcami.
V I. FÁZE
typickej situácie obchodovania
s ľuďmi obchodník identifikuje obeť. Obchodníkom s ľuďmi môže byť priateľ, náborový agent,
rodinný príslušník alebo akákoľvek iná osoba.
V II. FÁZE si obchodník s ľuďmi vytvorí
dôverný vzťah k obeti (nákupom darčekov, osobitnou pozornosťou a i.), pričom sa potom dozvie o slabostiach obete.

V III.FÁZE ich zneužije. V tomto okamihu
obchodník dostane obeť pod kontrolu. Obete
často nedokážu uniknúť zo zovretia obchodníka, ktorý používa násilie, sexuálne útoky, hrozby
násilia voči nim. Nakoniec je obeť neustále vykorisťovaná a nútená podstúpiť fyzické, sexuálne
a emocionálne zneužívanie.”

www.minv.sk l www.prevenciakriminality.sk
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OBCHODOVANIE
S DEŤMI
Detské obete obchodovania s ľuďmi sú zlákané,
prepravované, prechovávané, odovzdávané
alebo prevzaté, hoci aj s ich súhlasom, na účel
detskej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane detskej pornografie,
nútenej práce či nútenej služby vrátane žobrania, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, núteného sobáša, zneužívania na páchanie trestnej činnosti, nezákonnej
adopcie, odoberania orgánov, tkanív či buniek
alebo iných foriem vykorisťovania.

Páchateľmi - obchodníkmi s deťmi - sú takmer
výlučne rodinní príslušníci, členovia komunity
alebo často aj samotní rodičia, ktorí sa podieľajú
na procese verbovania alebo dieťa priamo vykorisťujú. V menšej miere môže byť páchateľom
neznáma osoba. Ich hlavným cieľom je vykorisťovať dieťa s cieľom dosiahnutia zisku.
Obchodníci s deťmi sa v mnohých prípadoch
snažia vytvoriť si vzťah s obeťou s cieľom vybudovať si dôveru. Vytvárajú dojem zdanlivo
milujúcich a starostlivých ľudí. Týmto manipulatívnym vzťahom sa snažia zabezpečiť, aby deti
zostali lojálne voči vykorisťovateľovi, a to často
aj v prípade ťažkej viktimizácie. Tieto vzťahy
môžu začať už v on-line prostredí, skôr ako sa
prenesú do skutočného života, teda do reálneho
stretnutia.
Deti sú často nalákané alebo tlačené do situácií,
kedy nemajú žiadnu alebo len veľmi malú
kontrolu. Sú ovplyvnené mnohými faktormi –
rozchod v rodine, ťažké traumy, zanedbávanie
zo strany rodičov, násilie a sexuálne vzťahy, sociálne vylúčenie, nízke sebavedomie, negatívny
tlak rovesníkov, konzumnosť, nízka vzdelanostná úroveň, chudoba a pod.
Existuje veľa prvkov a faktorov, ktoré vedú k
zraniteľnosti detí. Ich prítomnosť, respektíve
kombinácia ktoréhokoľvek z týchto faktorov nemusí nevyhnutne viesť k vykorisťovaniu
detí a obchodovaniu s deťmi, mali by však byť
dôvodom na obavy a mali by byť prešetrené.
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ZNAKY TOHO, ŽE JE DIEŤA
VYKORISŤOVANÉ ALEBO ZOBCHODOVANÉ:
vykazuje znaky emočného, sexuálneho
alebo iného fyzického zneužívania;
vyzerá vystrašene a správa sa neprimerane
k svojmu veku;
disponuje drahými darčekmi, oblečením
alebo inými vecami, má viac mobilných
telefónov;
pohybuje sa v prítomnosti stašieho chlapca/
staršej priateľky;
nezaujíma sa o predchádzajúce činnosti,
záľuby, nemá čas na hranie;
nemá prístup k vzdelaniu, prípadne neprimerane vynecháva školskú dochádzku;
používa slovník, ktorý nie je vhodný pre jeho
vek, alebo používa slová, ktoré sú osobitne
zamerané na sexuálnu aktivitu;
užíva drogy a alkohol;
cestuje bez sprievodu alebo v skupinách
s osobami, ktoré nie sú jeho príbuznými;
žije oddelene od ostatných detí a v neštandardných podmienkach;
vyhýba sa odpovediam na otázky,
alebo necháva za seba hovoriť niekoho
iného;

klame o svojom skutočnom veku
alebo identite;
vykazuje nadmernú ostražitosť
alebo paranoidné správanie;
má tetovanie, ktorého význam či pôvod sa
zdráha vysvetliť;
chodí domov v neobvyklom čase
alebo neskorých nočných hodinách;
má časté alebo viacnásobné pohlavné
choroby alebo tehotenstvo;
nadmerne často navštevuje internetové
četovacie miestnosti a stránky s nevhodným, resp. neprimeraným obsahom k jeho
veku;
má zriadený sexuálny on-line profil;
má nevhodný prejav sexualneho správania
neprimeraného k veku, ako napríklad
zoznamovanie sa s cudzími ľuďmi,
vyzývavý spôsob obliekania alebo posielanie
intímnych obrázkov či sexuálnych správ mobilným telefónom (tiež známe ako sexting).

www.minv.sk l www.prevenciakriminality.sk
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PRETO ŽIADNE NÁSILIE
PÁCHANÉ NA DEŤOCH
NIE JE OSPRAVEDLNITEĽNÉ!

OBCHODOVANIE
S DEŤMI
NA SLOVENSKU
POČET DETSKÝCH OBETÍ
OBCHODOVANIA S ĽUĎMI
NA SLOVENSKU ZA ROKY 2015 - 2020
30,0 %

27,8 %

26,1 %

25,0 %
22,5 %

18,9 %
15,0 %
14,7 %
7,5 %
7,1 %
0,0 %
2015

2016

2017

2018

2019

2020

% podiel detských obetí obchodovania
s ľuďmi na celkový počet obetí obchodovani
s ľuďmi
Z celkového počtu obetí obchodovania s ľuďmi
v roku 2020 na Slovensku vzrástol počet
detských obetí.
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Obchodovanie s deťmi na účel núteného sobáša
je v našej krajine nelegálnym konaním. Aj
napriek tomu nie sú “detské sobáše” na Slovensku minulosťou a ich obeťou sú dievčatá už od
12 rokov. Vo väčšine prípadov sú deti nútene vydané v duchu rómskych zvykov a tradícií. Skutok
spočíva v odovzdaní maloletej a jej prevzatí za
účelom núteného sobáša za odmenu. Maloleté
“nevesty” následne môžu zmeniť svoj zovňajšok
(znak vydatej ženy – dlhé sukne, zopnuté vlasy),
majú zhoršený prospech, vynechávajú školskú
dochádzku a sú nútené žiť v domácnosti často
“maloletého manžela” a starať sa o domácnosť
a jeho súrodencov. Zároveň musia viesť sexuálny
život.

NAHLÁSTE
OBCHODOVANIE S DEŤMI!

Všetky deti majú právo vyrastať v bezpečnom
a zdravom rodinnom prostredí bez násilia, vykorisťovania a zneužívania.
Akákoľvek forma násilia páchaná na deťoch
vrátane fyzického, sexuálneho a verbálneho
zneužívania, on-line a off-line násilia, nútených
manželstiev, detskej práce, prostitúcie, obchodovania s ľuďmi - a je jedno či ide o chlapcov
alebo dievčatá, či je to v duchu zvykov a tradícií,
kultúry, náboženstva alebo viery, politického
či akéhokoľvek iného presvedčenia – je neprípustná. Ani jeden z týchto dôvodov by sa NIKDY nemal používať ako ospravedlnenie násilia
páchaného na deťoch. Ide o porušenie ich práv
vypývajúcich z Dohovoru OSN o právach dieťaťa
a na túto skutočnosť je každý POVINNÝ upozorniť políciu a orgán sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.

Deti, s ktorými sa obchoduje, sú zámerné skryté
a izolované od služieb aj komunít, ktoré ich
môžu identifikovať a chrániť. Ak sa o dieťa bojíte, môžete podniknúť kroky na jeho zaistenie
a bezpečnosť:
ak si myslíte, že je dieťa alebo mladý človek
v ohrození, kontaktujte políciu na t. č. 158;
kontaktujte orgán sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v mieste, v ktorom
dieťa žije alebo sa nachádza;
obráťte sa na ktorúkoľvek informačnú
kanceláriu pre obete trestných činov
zriadenú v každom krajskom meste;
kontaktuje Národnú linku pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi 0800 800 818;
napíšte nám ool@minv.sk;
pomocobetiam@minv.sk.

V prípadoch nútených sobášov páchaných na
deťoch na Slovensku dokonca došlo u “maloletých neviest” k prejavom sebapoškodzovania
a pokusom o samovraždu.
www.minv.sk l www.prevenciakriminality.sk
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som poskytovala na rôznych odľahlých miestach
v okolí obce, kde sme bývali a v čase, keď som
to nerobila, musela som sedieť za počítačom
a dohadovať si ďalších klientov. Potom ma
prinútili stáť na ulici a predávať sa. Vtedy ma
kontrolovali mobilom alebo ma sledovali z blízko
odstaveného auta. Samozrejme, všetky peniaze
si nechali, okrem toho mi zakazovali kontakt
s ľuďmi, okrem tých, ktorým som poskytovala služby. Keď som odmietla, bili ma, fackovali,
kopali, oblievali studenou vodou atď. V jednom
kuse sa mi vyhrážali.

Životné situácie novodobých otrokov,
na ktorých konci je vždy poníženie, strata
dôstojnosti, psychická trauma a niekedy
aj strata zdravia či dokonca života.
Príbehy, ktoré, bohužiaľ,
nikdy nemajú dobrý koniec...

kla
Bol som chorý, krv mi tie
prečo
al,
pýt
ma
sa
f
Šé
z nosa.
tavte
zas
to
nepracujem. “Nejako
“
ať.
a bežte pracov

NÚTENÁ PRÁCA

SEXUÁLNE
VYKORISŤOVANIE
„Bol december, mala som 19 rokov,
nemala som žiadne peniaze ani kde bývať a moja
sesternica mi ponúkla, nech sa k nej nasťahujem,“ začína svoje rozprávania Romana. „Andrea
bývala s dvomi deťmi a priateľom v rodinnom
dome pri Nitre a mala som pocit, že nič lepšie
sa mi v mojej situácii nemohlo stať. Za bývanie
nič nechcela, akurát mi povedala, že sem-tam
niečo nenáročné urobím, a tým jej prispejem.
Taká ponuka sa predsa neodmieta! Hocičo by
bolo lepšie ako ulica, ale toto bolo úžasné. No
hneď po nasťahovaní ma z nadšenia vhodila do
krutej reality. Povedala mi, že nič nie je zadarmo
8
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Skúšala som niekoľkokrát utiecť, ale vždy ma
chytili a potrestali a fyzicky mi ubližovali, ale
nakoniec sa mi to podarilo,“ uzatvára svoj smutný príbeh s tým “lepším” koncom Romana. Jej
sesternicu s partnerom odsúdili na 4 a 5 rokov
nepodmienečného väzenia.

a musím jej predsa prispievať, a že keď nemám
ako, budem robiť prostitútku. A ja som nechcela ísť na ulicu (presťahovala som sa do úplne
cudzieho mesta a nikoho som tam nepoznala),“ hovorí Romana potichu a miestami sa zdá,
že bude plakať. Ako však sama tvrdí, musí to porozprávať aj ostatným, aby nenaleteli na falošné
sľuby ako ona. A tak, vzhľadom na svoju ťažkú
životnú situáciu, súhlasila. „Sesternicin priateľ
mi založil falošný profil a nafotil mi fotografie v
spodnej bielizni. Tiež mi nadiktoval, čo mám na
profil napísať, a to najmä, aké druhy sexuálnych
služieb poskytujem a za akú sumu. Takéto služby

V marci 2009 sa vo vietnamskej tržnici
v Prahe uskutočnil nábor personálnej agentúry
Affumicata na sadenie stromčekov v Českých
štátnych lesoch. Keďže išlo o verejnú zákazku,
vzbudzovalo dianie dôveru. Kto by mohol tušiť,
že pôjde o jeden z najrozsiahlejších medializovaných obchodov s ľuďmi s cieľom nútenej práce
v Českej republike? V kauze „stromkaři“ sa stali
obeťami desiatky Vietnamcov, Ukrajincov, Rumunov i Slovákov. Lesní robotníci pracovali od
rána do večera šesť/sedem dní v týždni. Niektoré
pracovné skupiny hladovali, lebo z občasných
záloh si nemohli kúpiť ani jedlo, ktoré by ich
posilnilo pri výkone fyzicky namáhavej práce. Ak
sa ožobračovaní ľudia ohradili, vyhrážali sa im
zástupcovia agentúry násilím. „Bol som chorý
a tiekla mi krv z nosa. Šéf sa ma pýtal, prečo

nepracujem. Nejako to zastavte a bežte pracovať, uzavrel bez akéhokoľvek náznaku záujmu
o môj zdravotný stav,“ spomína pracovník,
ktorého napokon vyhodili z ubytovne, lebo
nadriadenému nebolo po vôli, že si opakovane
pýtal peniaze, ktoré mu za prácu dlhoval.
V situáciách, keď si spomínaný lesný robotník
pýtal iba to, čo mu patrí, sa mu šéf vyhrážal bitkou. Praktiky, ktoré nesú znaky nútenej práce,
pokračovali aj v roku 2010. Nezaplatené mzdy
iba pre 80 pracovníkov, ktorí riešia podlžnosti
súdnou cestou, predstavujú 2,5 milióna českých
korún. Poškodených by malo byť takmer 600
cudzincov.

www.minv.sk l www.prevenciakriminality.sk
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Konzulát Zastupiteľského úradu Slovenskej
republiky v Nemecku kontaktovala nemecká
polícia ohľadom veľmi špecifického prípadu
slovenského občana. Bol nevidiaci a neschopný
pohybovať sa v neznámom prostredí bez znalosti reči a bez cudzej pomoci. Priznáva, že bol
nútený žobrať už dávnejšie v Rakúsku a Holandsku. Človek, ktorý ho pred niekoľkými rokmi zobchodoval na žobranie do Rakúska, bol odsúdený.
Tentoraz uniesli dvaja muži tohto fyzicky
postihnutého muža priamo spredobchodu
v meste. Natlačili ho do dodávky a vyhrážali sa
mu bitkou, ak by sa pokúsil voči únosu vzoprieť.

späť,
Osobné doklady dostane
vrie
uza
keď bude poslušná a
om.
manželstvo s istým Ind

Po niekoľkých dňoch žobrania zistil, že jeho
únoscovia podobným spôsobom vykorisťovali
aj ďalších ťažko zdravotne postihnutých mužov
– dokonca fyzicky odká-zaných na invalidné
vozíčky.
Presúvali ich po rôznych mestách, bez možnosti
hygieny a kvalitnej stravy či dôstojných podmienok na prespatie. Hendikepovaní muži neschopní samostatného pohybu len márne čakali aspoň malý podiel z vyžobranej sumy.

ZDROJ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

NÚTENÉ
ŽOBRANIE
NÚTENÝ SOBÁŠ
Osemnásťročná Zuzana je atraktívna mladá
žena. Po skončení strednej školy sa obzerala po
zamestnaní. Hľadala ponuky medzi známymi,
sledovala novinové inzeráty. Jedného dňa
za ňou prišiel priateľ s ponukou, ktorá Zuzanu
upútala okamžite. Hovoril o pracovnej ponuke
s výborným zárobkom vo Veľkej Británii. Keďže
lákavý návrh vyslovil jej blízky človek, ktorý sa
navyše ponúkol zaplatiť Zuzane cestu lietadlom, dievčine ani nenapadlo preveriť si jeho
prísľuby. Mráz po chrbte jej prešiel až po príchode do Británie. Ako to už v podobných prípadoch chodí, skupinka zainteresovaných mužov
10
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jej okamžite zobrala osobné doklady. Nijaká
lukratívna práca ju v zahraničí nečakala. Ubytovanie aj stravu jej hradil jeden z mužov. Ten
jej po niekoľkých dňoch ozrejmil, že osobné
doklady dostane späť, len keď bude poslušná
a uzavrie manželstvo s istým Indom. Muža, za
ktorého sa mala vydať, predtým nikdy nevidela. Bola zúfalá, bezradná. Keďže organizovaná
skupina týchto obchodníkov s ľuďmi bola už dlhšie pod dohľadom polície, podarilo sa Zuzanu
po policajnej razii vyslobodiť. Dnes spolupracuje
s orgánmi činnými v trestnom konaní a dúfa,
že obchodníkov neminie prísny trest.

pohybovať sa
Bol nevidiaci a neschopný
bez znalosti reči
v neznámom prostredí
a bez cudzej pomoci.
www.minv.sk l www.prevenciakriminality.sk
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NÁBOR OBETE

I.

REINTEGRÁCIA

12
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GARANCIA SPOKOJNOSTI

Ak nie je garancia spokojnosti ničím podložená (overiteľná a reálne existujúca
organizácia/združenie/spoločnosť), je to iba pekný obrázok na internete.

II.

III.

FOTKA ĽUDÍ V ODPORÚČANIACH

Všímaj si, či odporúčania pôsobia dôveryhodne alebo je to očividne reklamná
fotografia z internetu bez šance identifikovať konkrétneho človeka.

IV.

III.

CHÝBAJÚCI KONTAKT

Ak nie je jasné, kde daná spoločnosť sídli, aké sú kontaktné údaje
(adresa, telefón, e-mail) a meno zodpovednej osoby pre prípad núdze,
je veľká pravdepodobnosť, že ide o vymyslenú spoločnosť.

V.

DONÚTENIE

VYSLOBODENIE
OBETE

II.

I.

VI.

ZNEUŽÍVANIE
OBETE

PODOZRIVO VYSOKÁ ODMENA

Na podvodných weboch zvykne vyskočiť okno s lákavou sumou.
Môže sa tiež objaviť v nadpise článku alebo iba v texte. Ak je táto neoverená
suma prehnane vysoká a nie je bližšie špecifikovaná, môže ísť o podvod.

TRANSPORT
OBETE
PRECHOVÁVANIE
A PRIJÍMANIE
OBETE

NA ČO SI DÁVAŤ POZOR
PRI INTERNETOVÝCH PONUKÁCH A INZERÁTOCH?

IV.

Ľudia na tejto fotke pôsobia neprirodzene a umelo. Hneď vidno, že to
nie sú ozajstní pracovníci firmy. Nie sú tam ich kontakty ani žiaden formulár
na otázky, či iná možnosť ako sa spojiť s agentúrou.

VI.

V.

VŠEOBECNÝ POPIS POSKYTOVATEĽA

FOTKY V DETAILE PRÁCE

Všímaj si, či ide o fotky z internetu
alebo reálne fotografie, a či sú na
nich prirodzene vyzerajúce osoby.

AKO NENALETIEŤ
Dobre si prever agentúru alebo osobu, ktorá
ti ponúka prácu. Pozor na veľmi výhodné pracovné ponuky! Základné informácie je možné
získať aj na bezplatnej Národnej linke pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818;
odporúčame však overiť si agentúry a ich ponuky
prostredníctvom internetu, napr. na stránke obchodného a živnostenského registra právnických
a fyzických osôb.

OBCHODNÍKOM S ĽUĎMI
Každá pracovná agentúra musí byť uvedená
v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý je dostupný na stránke úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
- www.upsvar.sk. Podrobne sa informuj
o činnosti agentúry, vypýtaj si referencie od
jej klientov. Over si adresu svojho budúceho
zamestnávateľa a to, či vôbec existuje. Pri
vyhľadávaní pracovných ponúk v zahraničí
zároveň odporúčame navštíviť stránku siete
EURES (EURopean Employment Services)
- www.eures.sk.

Pracovnú zmluvu podpisuj len v jazyku, ktorému
dobre rozumieš a v ktorom je uvedené meno
a adresa zamestnávateľa, adresa budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie
podmienky a trvanie pracovného pomeru. Nikdy neprijímaj nelegálnu prácu. Vycestuj, až keď
podpíšeš pracovnú zmluvu, získaš pracovné povolenie alebo víza.
Posledný zaznamenaný/vyšetrovaný prípad
vykorisťovania obetí obchovania s ľuďmi v online prostredí v roku 2020 bol prostredníctvom
webovej stránky www.pokec.sk, kedy bola
obeť (žena) ponúkaná páchateľmi na účely sexuálnych služieb.

www.minv.sk l www.prevenciakriminality.sk
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10 RÁD
1.

Cestuješ za prácou do zahraničia
a chceš predísť možným problémom?
Prečítaj si týchto 10 rád a budeš sa citiť bezpečne!

O svojom odchode informuj blízkych alebo
dobrých známych. Vždy im oznám miesto
svojho pobytu. Doma zanechaj presnú adresu
a telefónne číslo plánovaného pobytu
a čo najviac informácií o svojom budúcom
zamestnávateľovi, fotokópiu pasu a najnovšiu fotografiu. Pred cestou vyplň formulár na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
kde uveď presnú adresu pobytu, spôsob
prepravy, kontakt na príbuzných a čas trvania pobytu v zahraničí.

Pred odchodom si sprav kópie cestovných
dokladov. Jednu kópiu nechaj príbuzným,
druhú si dobre uschovaj a nikomu o nej
nepovedz. Odporúčame doklady aj oskanovať a uložiť na bezpečnom mieste – do mobilného telefónu, na USB kľúč a pod.

3.

14

PRI CESTE ZA PRÁCOU
ČI BRIGÁDOU DO ZAHRANIČIA

2.

5.

Zadováž si
cudzojazyčný slovník.

Ak máš možnosť mať pri sebe mobil, vezmi
si ho. Po príchode do každej európskej krajiny
dostaneš SMS s informáciou o najbližšom
zastupiteľskom úrade SR v danom štáte.
Podľa toho vieš, v ktorej krajine sa nachádzaš.
Nauč sa naspamäť telefónne číslo zastupiteľského úradu SR v krajine, do ktorej ideš –
v núdzi ti jeho pracovníci môžu pomôcť.

Ak sa domnievaš, že si vykorisťovaný/á
v práci – napríklad nedostávaš mzdu
alebo celú dohodnutú sumu, si ponižovaný/á, šikanovaný/á, nútený/á k prostitúcii, kriminalite a pod., neboj sa zavolať na zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo na políciu! V rámci krajín EÚ
je väčšina liniek v núdzi rovnaká, bezplatná a bez predvoľby – 112.

8.

7.

Všímaj si pozorne okolie
– názvy miest či ulíc.

9.

Nikdy nepodpisuj doklady v jazyku,
ktorému nerozumieš! Žiadaj si tlmočníka.

Nikdy nedávaj svoje osobné doklady
– pas, občiansky preukaz či rodný list
– z rúk, ani do úschovy!

Na každú cestu si vždy vezmi dostatok
peňazí, prípadne platobnú kartu
– pre prípad núdzovej cesty späť.

MNE SA TO STAŤ NEMÔŽE

6.

4.

10.

Vždy môžeš kontaktovať pomoc cez bezplatnú
linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi –
0800 800 818 (00421 800 800 818 s predvoľbou
zo zahraničia).

www.minv.sk l www.prevenciakriminality.sk
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MECHANIZMUS
OBCHODOVANIA
S ĽUĎMI ČO ROBIŤ,

ABY STE SA NESTALI
OBEŤOU OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Ako viem spoznať, či je niekto
obeťou obchodovania s ľuďmi?

HLAVNÉ INDIKÁTORY:
nútenie k výkonu práce
nemožnosť svojvoľného opustenia
pracovného prostredia
kontrolovaný pohyb
psychický/fyzický teror/nátlak/ublíženie
na zdraví
nemožnosť prístupu k odpracovaným
peniazom, resp. len k malej čiastke
nemožnosť voľnej komunikácie
s ostatnými/rodinou
zamedzený alebo obmedzený prístup
k osobným dokladom
existencia fiktívneho dlhu (dlh za nájom,
ubytovanie)
nevedomosť o adrese/názve zamestnávateľa
neprirodzené konanie na základe usmernení
vyhrážky nahlásenia polícii
nutnosť konania proti svojej vôli.

18
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1.

Dôverujte svojmu úsudku, intuícii, inštinktom. Ak vám niekto sľubuje niečo,
čo sa zdá byť príliš dobré na to, aby to
bola pravda (napr. ľahké/rýchle peniaze
za malé úsilie), situácia sa môže pravdepodobne líšiť od opísaných skutočností.
Ak vás partner požiada, aby ste robili veci,
ktoré sa vám nepáčia, obávate sa ich alebo sú pre vás nepohodlné (napr. fotografovanie alebo zaznamenávanie sexuálnej
aktivity alebo nahoty, násilné sexuálne
akty, zapojenie sa do komerčného sexu
alebo sexuálne akty so svojimi priateľmi
alebo cudzincom, užívanie drog alebo
alkoholu atď.), povedzte, že sa vám to
nepáči. Ak dôjde k zhoršeniu situácie,
informujte osobu, ktorej dôverujete,
o svojich obavách.

2.

Udržujte kontakt s osobou, ktorej
dôverujete a umožnite jej, aby vám pomohla. Dajte jej vedieť, ak máte obavy
zo svojej situácie. Nastavte si s touto
osobou bezpečnostné slová, ktoré použijete, aby ste jej oznámili, že je bezpečné
rozprávať, alebo že nie ste v bezpečí
a potrebujete pomoc. Vždy informujte
osobu, ktorej dôverujete, o vašej ceste
alebo sťahovaní sa na iné miesto.

3.

ODŠKODNENIE OBETE

Uchovávajte všetky svoje dôležité dokumenty
na identifikáciu. Nikto nemá právo vziať alebo
držať vaše osobné dokumenty (napr. vodičský
preukaz, pas, kreditnú kartu, bankovú kartu,
rodný list atď.). Vyrobte si fotokópie dôležitých
dokumentov a osobných dokladov a uschovajte
ich na bezpečnom mieste, ku ktorému máte
prístup. Zvážte aj poskytnutie týchto kópií
dôveryhodnej osobe. Môžete tiež naskenovať
dôležité dokumenty a osobné doklady a odoslať
súbor s obrázkom na bezpečnú e-mailovú adresu, ku ktorej máte prístup. Uchovajte si tiež zoznam všetkých liekov, ktoré užívate, so svojimi
dôležitými dokumentmi.

4.

Pokúste sa udržať kontrolu a prístup k peniazom. Pokiaľ je to možné, majte mobilný telefón.
Ak je udržiavanie telefónu ťažké, majte k dispozícii druhý lacný telefón pre prípad núdze,
ktorý uložíte na bezpečné miesto, príp. majte
predplatenú telefónnu kartu, ktorú môžete
použiť ako záložný plán.

5.

Buďte opatrní aj pri používaní technológií, ako
sú smartfóny a počítače. Vytvorte si samostatný
e-mailový účet (pomocou neutrálnej, neidentifikujúcej e-mailovej adresy), ktorý môžete
použiť s dôveryhodnou osobou, ak sa obávate,
že váš bežný e-mailový účet je monitorovaný.
Buďte opatrní pri uverejňovaní príspevkov na
sociálnych sieťach. Obchodníci s ľuďmi môžu
použiť príliš veľa osobných informácií. Zverejňovanie informácií (o priateľoch, rodine, vašom
rozvrhu alebo mieste, vašich každodenných činnostiach atď.) vás môže vystaviť manipulácii
a hrozbám. Naučte sa, ako deaktivovať funkcie
GPS a určovania polohy pri uverejňovaní príspevkov na účtoch sociálnych médií vrátane značiek
polohy na fotografiách. Zmeňte svoje heslá (PIN
kódy) na e-mailové účty, telefónne aplikácie,
bankové účty a ďalšie dôležité nástroje. Nedovoľte počítaču zapamätať si svoje heslo.

Slovensko je viac než cieľová krajina označované najmä ako zdrojová a tranzitná krajina. Hlavnými krajinami, kam sú osoby slovenskej štátnej príslušnosti obchodované,
sú Česká republika, Francúzsko, Holandsko,
Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko,
Švédsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Posledná menovaná je dlhodobo najčastejšou
cieľovou krajinou slovenských obetí, kde ich
predávajú a vykorisťujú aj slovenskí páchatelia. Jednou z možností ako odradiť páchateľov
od obchodovania s ľuďmi je siahnuť im na majetok a použiť ho na odškodnenie obetí.
Britská polícia má dosah na majetok mimo Spojeného kráľovstva, ktorý páchateľom takéhoto
trestného činu vie zadržať. Dôležitý je fakt, že
aj keď sa trestný čin vykonával na území Spojeného kráľovstva občanmi inej krajiny, britský
súd páchateľov stíha a môže obete aj finančne
kompenzovať.
Páchatelia či kriminálne skupiny sa v mnohých
prípadoch spoliehajú na to, že za nelegálne
získaný majetok, ktorý majú mimo územia Spojeného kráľovstva, ich v Británii nemôžu stíhať.
Mýlia sa.

Ak ste v bezprostrednom nebezpečenstve,
kontaktujte zodpovedné organizácie a požiadajte
o pomoc alebo informácie. Okamžite kontaktujte
políciu alebo volajte na bezplatnú Národnú linku
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

0800 800 818

www.minv.sk l www.prevenciakriminality.sk
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V prípade, že máte podozrenie alebo ste sa stali obeťou
obchodovania s ľuďmi, môžete využiť služby informačných
kancelárií pre obete trestných činov (IK) zriadených
Ministerstvom vnútra SR v každom krajskom meste.
Bezplatne a diskrétne vám budú poskytnuté základné
informácie a usmernenie a bude vám sprostredkovaná
odborná pomoc v oblasti:

Štátne orgány
Ministerstvo vnútra SR
Informačné centrum na boj
proti obchodovaniu s ľuďmi
a prevenciu kriminality MV SR
Drieňová 22,
826 86 Bratislava
+421 2 48 59 2244 /2703 /2708
www.minv.sk
icosl@minv.sk

psychologického poradenstva;
sociálneho poradenstva;
právnej podpory a usmernenia.

Ministerstvo vnútra SR
odbor prevencie kriminality
kancelárie ministra vnútra SR

Kde nás nájdete?

Drieňová 22,
826 86 Bratislava
+421 2 48 59 2206 /2207
www.minv.sk
prevencia@minv.sk

IK Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava,

0961/046014
Národná jednotka boja proti nelegálnej
migrácii úradu hraničnej a cudzineckej
polície Prezídia Policajného zboru

IK Trnava
Kollárova 8, 917 01 Trnava,

033/5564709

Ružinovská 1/B
812 72 Bratislava

IK Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín,

032/7411250

+421 9610 50701 / 158
www.minv.sk
ool@minv.sk

IK Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina,

041/5117425

IK Nitra
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra,

037/6549324

IK Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica,

0961/605790

051/7082458

IK Košice
Komenského 52, 040 01 Košice,

Slovenská
katolícka charita
Kapitulská 18
814 15 Bratislava

IK Prešov
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov,

Občianske združenia
a medzinárodné organizácie

055/6001445

0800 800 818

+421 2 54 431 506
www.obchodsludmi.sk
IOM Bratislava
medzinárodná organizácia pre migráciu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava
+421 2 5263 00 23
www.iom.sk

https://prevenciakriminality.sk pomocobetiam@minv.sk
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