
OBCHODOVANIE S ĽUĎMI 
 

 
 

Základné informácie 

 Obchodovanie s ľuďmi – HUMAN TRAFFICKING je verbovanie, preprava, transfer, 
prechovávanie alebo získavanie ľudí pod hrozbou násilia, únosmi, podvodom, ľsťou, 
prinútením silou, zneužívaním pozície, v rámci ktorej nemá táto osoba žiadnu inú reálnu 
a akceptovateľnú možnosť iba prijať uvedenú hrozbu, poskytovaním alebo prijímaním peňazí 
alebo iného prospechu za účelom získania súhlasu majúcej kontrolu nad inou osobou 
s cieľom zneužívania. 

Formy obchodovania s ľuďmi 

• obchodovanie s ľuďmi na účel sexuálneho vykorisťovania (prostitúcia, výroba pornografie, 
obchod s nevestami, sexuálna turistika) 

• obchodovanie s ľuďmi na účel ekonomického vykorisťovania (splácanie dlhu, nútená 
práca, práca v domácnosti, práca v ilegálnych továrňach, sektor služieb a stravovacie 
služby, žobranie a pokútny pouličný predaj) 

• obchodovanie s ľuďmi s cieľom nelegálnej adopcie 

• obchodovanie s ľuďmi s cieľom nelegálneho obchodovania s ľudskými orgánmi 

Prvky mechanizmu obchodovania s ľuďmi 

• Konanie: verbovanie, preprava, odovzdanie, prechovávanie alebo prevzatie ľudí 

• Prostriedky: hrozba alebo použitie násilia, iné formy donucovania, únos, podvod, lesť, 
zneužitie právomoci, zraniteľnosť postavenia 

• Účel: vykorisťovať spôsobmi vymenovanými v definícii 

Profil obete 

Obeťou obchodovania s ľuďmi sa stávajú rovnako ženy, deti ale aj muži. 

Väčšina obetí: 

• zažili zneužívanie v rodine 

• majú nízku úroveň vzdelania 

• pochádzajú z vidieka 

Legislatíva  

 Slovenská republika podpísala 15. 11. 2001 Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní 
obchodovania s ľuďmi. 

 Podľa trestného zákona 300/2005 Z. z. je stanovený trest vo výške 4 – 10 rokov 
odňatia slobody pre toho, kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej 
slobody, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo inej formy donucovania, prijatia 
alebo poskytnutia peňažného plnenia alebo iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na 
ktorú je iná osoba odkázaná... 



Mimovládne organizácie 

OIM – medzinárodná organizácia pre migráciu 

Aliancia žien – ľudsko-právna organizácia zameraná najmä na práva žien 

SKC-DOTYK – občianske združenie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia 
a obetiam obchodu s ľuďmi 

Pro Familia – organizácia zameraná najmä na násilie páchané na ženách 

ZŽ Fenestra – krízové centrum pre ženy 

EsFem – sa venuje problematike ľudských práv žien a detí a rovnosti príležitostí žien 
a mužov ako aj pomoci ženám a obetiam násilia 
 
Užitočné rady 

• Dobre si preveriť agentúru alebo človeka, ktorý ponúka prácu v zahraničí. 

• Informácie poskytnuté agentúrou si prever u svojho budúceho zamestnávateľa. 

• Neprijmi prácu načierno. 

• Podpíš len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému rozumieš. 

• Neprijmi prácu v cudzine len na základe ústneho prísľubu, ani keby ti ju ponúkali ľudia, 
ktorých poznáš. 

• V krajine, kam odchádzaš si nájdi čo najviac kontaktov. 

• Aj keď pracuješ načierno v núdzi sa obráť na políciu – vo väčšine prípadov pri najmenšom 
náznaku obchodovania s ľuďmi s ňou úrady európskych krajín zaobchádzajú ako s obeťou 
násilia. 

• Ak sú pracovné podmienky iné ako v zmluve, obráť sa na agentúru alebo osobu, ktorá 
prácu sprostredkovala a tiež informuj o tom svojich blízkych doma. 

 
Čo robiť, ak sa dostaneš do ťažkostí 

• Utekaj tam, kde sú ľudia, na nejaké verejné miesto. 

• Požiadaj o pomoc radšej inštitúciu než nejakú súkromnú osobu. 

• Pomoc môžeš hľadať aj na miestach označených krížom (nemocnica, kostol, zariadenie 
prvej pomoci). 

• Ak si v zahraničí, kontaktuj zastupiteľský úrad svojej krajiny. 

• Vo väčšine krajín sa z telefónnej búdky dovoláš na číslo 112. 

 

 


