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Boj proti obchodovaniu s ľuďmi  
v Slovenskej republike 

Národný program na roky 2011 - 2014 

Cieľ:  
Zabezpečiť komplexnú a účinnú národnú stratégiu boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi v záujme potláčania i predchádzania 
tohto trestného činu a vytvorenia podmienok pre 
poskytovanie podpory a pomoci obetiam a zabezpečenia 
ochrany ich ľudských práv a dôstojnosti. (www.minv.sk) 

Princípy:  
•Aktívna účasť vlády 
•Účasť občianskej spoločnosti 
•Rešpektovanie ľudských práv 
•Medzirezortná spolupráca a 
udržateľnosť 

Prevencia 
Potláčanie/odhaľovanie 

Pomoc obetiam 



Inštitucionálny rámec 

Národný koordinátor 
Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček 

Expertná skupina 
Predstavitelia relevantných rezortov (práce, sociálnych vecí  
rodiny, školstva, spravodlivosti a pod.), nevládnych organizácií a 
samospráv. 

Multidisciplinárne pracovné skupiny 
•Prevencia 
•Pomoc obetiam 

 



Národný referenčný rámec 

Identifikácia obetí: 
•akýkoľvek subjekt, ktorý príde do kontaktu s potenciálnou obeťou: polícia, 
mimovládna organizácia, migračný úrad, zdravotnícky personál, slovenská 
ambasáda v zahraničí, samotná obeť... 
•identifikované obete referované do starostlivosti vybraných mimovládnych 
organizácií alebo IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu  
•na základe súhlasu obete zaradené Národným koordinátorom do programu 
podpory a ochrany 
 

Starostlivosť o obete (Program podpory a ochrany obetí 
obchodovania s ľuďmi): 
•Komplexná starostlivosť – krízová a reintegračná 
•Asistovaný dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu 
•Podpora spolupráce pri vyšetrovaní 



Starostlivosť o obete 

• Prostredníctvom spolupracujúcich neziskových organizácií 
určených na základe výberového konania (IOM, Dotyk, 
Slovenská katolícka charita) 

• V úzkej súčinnosti relevantných rezortov (práce, sociálnych 
vecí a rodiny, spravodlivosti, zdravotníctva...) 

• Poskytovaná bez ohľadu na ochotu obete spolupracovať s 
políciou 

• Občania SR - 180 dní (ak spolupracujú s políciou starostlivosť 
poskytovaná počas celého trestného konania) 

• Cudzinci - počas 90 dňovej doby na rozmyslenie (ak 
spolupracujú s políciou starostlivosť poskytovaná počas 
celého trestného konania) 

 



Starostlivosť o obete 

 
Princípy: 
•starostlivosť „šitá na mieru“ – v úzkej spolupráci s klientom 
vypracovaný individuálny plán pomoci 
•na dobrovoľnej báze klienta/obete 
•posilnenie samostatnosti klienta 

 

Postup: 
•Identifikovaná obeť na základe svojho písomného súhlasu 
zverená do starostlivosti spolupracujúcej organizácie.  
•Služby sú poskytované priamo organizáciou alebo 
sprostredkovane (napr. právne poradenstvo, chránené bývanie a 
pod.) 
 
 

 

 



Starostlivosť o obete 

Základné oblasti: 
•Zdravotná pomoc  - gynekologické vyšetrenie, testy na HIV a iné pohlavne 
prenosné choroby a pod. 
•Psychologické poradenstvo - psychologické a psychiatrické vyšetrenie, 
individuálna terapeutická  starostlivosť.  
•Sociálne poradenstvo a sprievodná sociálna práca  - kontakt s úradmi, 
vybavenie dokladov a  poistenia, orientácia v sociálnom systéme. 
•Dočasné ubytovanie a strava - pobyt v azylovom ubytovaní, krízovom centre 
a pod.  

•Vzdelanie a rekvalifikácia  -  poskytovanie krátkodobých, odborných kurzov, 
podpora pri hľadaní zamestnania. 

•Finančný príspevok - na pokrytie konkrétnych (základných) životných 
potrieb. 

•Právne poradenstvo - vypracovanie právnej analýzy prípadu, 
sprostredkovanie zastupovania, sprievod 



Asistovaný dobrovoľný návrat 

• zabezpečenie cestovných lístkov  

• zabezpečenie cestovných dokladov a/alebo 
tranzitných víz  

• konzultácie v súvislosti s prípravou na cestu a návrat 
domov 

• sprievod na miesto odchodu (vrátane sprievodu 
dospelou osobou v prípade maloletej osoby)  

• vyzdvihnutie a sprievod  z miesta príchodu na 
Slovensku 

 



0800 800 818 

Národná linka uvedená do prevádzky 1.7.2008 

• identifikácia obchodovaných osôb 

• odborné poradenstvo v oblasti prevencie a boja proti 
obchodovaniu s ľuďmi  

• informácie o možnostiach pomoci v rámci Programu 
podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v SR 

• upozornenie na riziká spojené s prácou v zahraničí a 
poskytovať preventívne informácie pred odchodom 
do zahraničia 

 



Kontakt 

IOM International Organization for Migration   

Office in the Slovak Republic (IOM Bratislava) 

Grösslingová 4 
811 09 Bratislava 

Tel.: +421 2 5263 1597, 5263 1598 
Fax: +421 2 5263 0093 

E-mail: zvatralova@iom.int  
Internet: www.iom.sk 


