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Cieľom projektu SIBSU je zjednodušiť výmenu názorov, skúseností, vedomostí a informácií
medzi hraničnou políciou a colnými službami Slovenska a Ukrajiny. Zámerom je zanalyzovať
možnosti na prehĺbenie integrovaného manažmentu hraníc a zvýšiť povedomie a porozumenie o práci hraničnej polície a colnej služby v prihraničných regiónoch a obciach Slovenska
a Ukrajiny. Súčasťou projektu je aj analýza vplyvu hranice na sociálno-ekonomický rozvoj pohraničných regiónov, ako aj príležitostí na cezhraničnú spoluprácu na oboch stranách hranice.
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■ Pár slov na úvod

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje jednu z najrozšírenejších foriem
medzinárodného organizovaného zločinu, ktorá je spojená so závažným porušovaním základných ľudských práv a slobôd. Týka sa väčšiny
krajín a regiónov a je z veľkej časti kontrolovaná veľkými zločineckými
sieťami. Ročne sa stanú jej obeťami milióny ľudí.
Jeho organizátorom prináša zisky porovnateľné so ziskami z nelegálneho obchodu s drogami alebo zbraňami.
Obchodovanie s ľuďmi je fenomén, ktorí sa vyvíja a prispôsobuje okolnostiam. Zvýšená mobilita a stále širšia globálna komunikačná
sieť má rozhodujúci vplyv na rozsah a formy obchodovania s ľuďmi. Aj
preto je len zriedka vnímané ako lokálny problém, ktorý možno riešiť niekoľkými opatreniami. Jedná sa o formu kriminality so širokým
medzinárodným dosahom, a aj preto ju treba riešiť na nadnárodnej
úrovni. Vyžaduje si medzinárodnú spoluprácu jednotlivých štátov (pôvodu, tranzitných a cieľových), aby sa obchodovaniu s ľuďmi zabránilo
a ochránili sa tak obete tejto trestnej činnosti.
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■ Medzinárodná
spolupráca
Okrem spolupráce medzi jednotlivými krajinami výrazným spôsobom
prispievajú k objasňovaniu tohto závažného trestného činu aj medzinárodné organizácie ako napr. Organizácia Spojených národov (OSN),
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Rada Európy (RE), Európska únia (EÚ), Interpol, Medzinárodná organizácia pre
migráciu (IOM), ale i ďalšie.
Situácia, v ktorej dochádza k obchodovaniu s ľuďmi, je veľmi špecifická. Je zložité zadefinovať/označiť konkrétne miesto obchodovania
s ľuďmi. Vhodnejšie je hovoriť o mieste páchania určitých štádií (fáz),
ktoré tento trestný čin tvoria. Vzhľadom na to je vyšetrovanie tohto
trestného činu veľmi zložitý proces. Ku každému štádiu tohto trestného činu môže dôjsť v inej krajine a vyšetrovanie je sťažené náročnejším získavaním dôkazných materiálov. Primárnym dôkazom býva často
obeť, ktorej spoluprácu je nutné zabezpečiť.
Prvá fáza zločinu – vyhľadávanie a nábor obetí – zvyčajne prebieha
v krajine pôvodu obeti (v našom prípade: Ukrajina a Slovenská republika). Vzhľadom na faktory, ktoré sa podieľajú na páchaní tejto trestnej činnosti môžeme konštatovať, že k väčšine týchto konaní dochádza
v marginalizovaných prostrediach, v regiónoch s ťažkými ekonomickými podmienkami a vysokou nezamestnanosťou.
K predaju osoby spravidla dochádza po prekročení štátnej hranice (Ukrajiny alebo Slovenska). Následne môže byť obeť vykorisťovaná v mieste jej predaja alebo môže byť vyvezená na iné miesto či
do inej krajiny, kde bude následne vykorisťovaná. Kým najčastejšími
krajinami vykorisťovania občanov Ukrajiny sú Turecko, Grécko, Cyprus,
Taliansko, Španielsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Česká republika,
Chorvátsko, Nemecko, Spojené arabské emiráty, Rusko, Čína, Holandsko a Kanada, v prípade Slovenska ide o Veľkú Britániu, Írsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Maďarsko, Taliansko Česko, Dánsko aj Holandsko. Konkrétne miesto vykorisťovania obetí závisí najmä od účelu,
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na ktorý boli odvezené. Napríklad osoby zobchodované na sexuálne
vykorisťovanie sú najčastejšie umiestnené do verejných domov alebo
bytov. Pri pracovnom vykorisťovaní sú obete vykorisťované na farmách, stavbách, v obchodoch, dielňach a vo fabrikách. Ľudia, ktorým
boli odobraté orgány na ďalšiu transplantáciu, môžu byť umiestnení
v súkromných nemocniciach (takéto prípady sa evidujú len na Ukrajine).
Komplikované je aj určenie časových súvislostí, výnimkou môže
byť jedine situácia pri ktorej je pohyb osôb cez hranice spojený s grafikonom dopravy.
Odhaľovanie a vyšetrovanie obchodovania s ľuďmi je zdĺhavý a komplikovaný proces. Aj preto by sa mala dodržať postupnosť nasledovných
prioritných krokov:
1. stanovenie a zdokumentovanie primárnych, zdrojových, informácií, týkajúcich sa osôb, inštitúcií, firiem a organizácií zapojených
do vytypovania a náboru obetí, vytvárania väzieb medzi nimi, ako
aj výšky ziskov, ktoré z uvedenej činnosti páchatelia získali atď;
2. vykonanie neodkladných opatrení (operačné a vyšetrovacie), verejné a utajné vyšetrovacie akcie zamerané na získavanie dôkazov;
3. v prípade obchodovania s ľuďmi na území dvoch alebo viacerých
štátov je treba zorganizovať súbežné vyšetrovanie za účasti zástupcov orgánov činných v trestnom konaní štátov, na ktorých
území boli jednotlivé štádia spáchané.
Na Slovensku je vyšetrovanie obchodovania s ľuďmi a celá jej problematika v rámci Ministerstva vnútra SR od 1. 7. 2013 zaradená do štruktúry
národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru (ďalej len NJBPNM ÚHCP
P PZ). Samotným vyšetrovaním trestného činu obchodovania s ľuďmi
podľa § 179 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. sa zaoberajú špecializované oddelenia operatívnej činnosti a vyšetrovania Západ, Stred a Východ s vyšetrovateľmi špecializovanými na tento druh trestnej činnosti.
NJBPNM ÚHCP P PZ pri odhaľovaní a dokumentovaní trestného činu obchodovania s ľuďmi spolupracuje prostredníctvom úradu medzinárodnej
Situácia v Slovenskej republike a na Ukrajine
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policajnej spolupráce Prezídia policajného zboru s medzinárodnými
inštitúciami EUROPOL a INTERPOL a taktiež prostredníctvom policajných pridelencov vyslaných na výkon štátnej služby v zahraničí. Pri vyšetrovaní prípadov je využívaný aj inštitút žiadosti o právnu pomoc
zainteresovaných krajín, prípadne odovzdanie trestnej veci do zahraničia v zmysle Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. Zároveň sa v rámci
medzinárodnej spolupráce využíva z dôvodu uľahčenia vyšetrovania
a trestného stíhania prípadov obchodovania s ľuďmi aj inštitút spoločných vyšetrovacích tímov (JIT – Joint Investigation Team).
Medzinárodná spolupráca v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi
sa na Ukrajine ako aj na Slovensku uskutočňuje na základe pomerne
rozsiahleho počtu multilaterálnych (globálnych alebo regionálnych)
a bilaterálnych medzinárodných dohôd.
Hlavnou medzinárodnou zmluvou o boji proti obchodovaniu
s ľuďmi je Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania
s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor Organizácie
Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Dohovor a jeho protokoly z 15. novembra 2000 (tzv. Palermský dohovor)
slúžia primárne na podporu medzinárodnej spolupráce s cieľom efektívnejšie predchádzať cezhraničnému organizovanému zločinu a bojovať proti nemu.
Táto medzinárodná dohoda je základom pre tvorbu národnej
legislatívy.
Článok 3 Palermského protokolu definuje obchodovanie s ľuďmi ako verbovanie, preprava, odovzdanie, prechovávanie alebo
prevzatie ľudí pod hrozbou alebo použitím násilia alebo iných
foriem donucovania, únosu, podvodu, ľsti, zneužitia právomoci
alebo zraniteľného postavenia, alebo prijatia, alebo poskytnutia
platieb alebo prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej
kontrolu nad inou osobou s cieľom vykorisťovania. Vykorisťovanie zahŕňa minimálne vykorisťovanie prostitúcie iných alebo
iné formy sexuálneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby, otroctvo alebo praktiky podobné otroctvu, nevoľníctvo alebo
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odoberanie orgánov. Súhlas obete obchodovania s cieľom jej
vykorisťovania uvedeného vyššie je irelevantný, ak bol použitý
ktorýkoľvek z uvedených spôsobov. Verbovanie, preprava, odovzdanie, prechovávanie alebo prijímanie detí s cieľom ich vykorisťovania je považované za „obchodovanie s ľuďmi“ dokonca aj
v prípade, keď nie sú použité spôsoby uvedené v vyššie a za „dieťa“ sa považuje akákoľvek osoba mladšiu ako osemnásť rokov.
Pri popise obchodovania s ľuďmi z pohľadu medzinárodnej spolupráce
je kľúčovým reťazec nasledujúcich prvkov: konanie – prostriedok –
účel. Strata jedného z prvkov reťazca naznačuje absenciu obchodovania
s ľuďmi s výnimkou obchodovania s deťmi, kedy môže abstinovať prostriedok.
Konanie je akákoľvek činnosť z alternatív spomenutých Palermským protokolom: ako verbovanie, preprava, odovzdanie, prechovávanie alebo prevzatie ľudí.
Prostriedkom je ktorákoľvek z možností navrhovaných Palermským protokolom: hrozba silou alebo jej použitie alebo iné formy
nátlaku, únos, podvod, lesť, zneužitie právomoci alebo zraniteľného postavenia, alebo prijatia, alebo poskytnutia platieb
alebo prospechu na dosiahnutie súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou.
Cieľom je využívanie vo všetkých jeho formách podľa Palermského protokolu.
Je treba zdôrazniť, že Palermský protokol a Dohovor OSN sa používajú na
vybudovanie úspešnej medzinárodnej spolupráce a zabezpečenie koordinovanej spolupráce v prípade, že obchodovanie s ľuďmi a súvisiace
trestné činy majú medzinárodný charakter, t.j. trestný čin je spáchaný:
•

vo viac ako jednom štáte;

•

v jednom štáte, ale podstatná časť jeho prípravy, plánovania, riadenia alebo kontroly prebieha v inom štáte;
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•

v jednom štáte, avšak za účasti organizovanej zločineckej skupiny,
ktorá pácha trestnú činnosť vo viacerých štátoch;

•

v jednom štáte, ale jeho výrazné dôsledky sa odohrávajú v inom
štáte.

Dohovor OSN poskytuje možnosť spolupráce medzi zahraničnými orgánmi činnými v trestnom konaní v takých úzkych a špecifických otázkach
boja proti obchodovaniu s ľuďmi, akými sú boj proti praniu špinavých
peňazí, zodpovednosť právnických osôb, konfiškácia alebo zaistenie
majetku, nakladanie so skonfiškovanými výnosmi na požiadanie, použitie špeciálnych spôsobov odpočúvania, prenos trestného konania
o obchodovaní s ľuďmi medzi štátmi a využitie informácií o existencii
registra trestov v inom štáte pri vyšetrovaní.
V článku 18 Dohovoru OSN sa podrobne opisujú otázky vzájomnej právnej pomoci. Veľmi dôležitým aspektom pre Ukrajinu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi je, že Dohovor OSN umožňuje vzájomnú právnu pomoc
aj v prípade absencie štátov (ktoré pristúpili k Dohovoru OSN a zvažujú spoluprácu) relevantného spoločného zmluvného rámca. V praxi to
napríklad umožňuje orgánom činným v trestnom konaní na Ukrajine
vyšetrovať skutočnosti týkajúce sa obchodovania s ľuďmi v prípade

deportácií ukrajinských občanov na účely vykorisťovania v krajinách,
s ktorými Ukrajina nemá uzavreté dohody o vzájomnej právnej pomoci.
Článok 19 Dohovoru OSN stanovuje možnosť spoločného vyšetrovania na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd alebo dojednaní (alebo na základe dohody v každom prípade), pre ktoré
v jednom alebo viacerých štátoch môžu príslušné orgány zriadiť spoločné vyšetrovacie tímy.
V súlade s článkom 27 dohovoru OSN na účely jeho praktického uplatňovania štáty, zmluvné strany, zvážia uzavretie dvojstranných
alebo mnohostranných dohôd alebo dojednaní o priamej spolupráci
medzi ich orgánmi činnými v trestnom konaní.
Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (uzavretý
16. mája 2005 vo Varšave) (ďalej len Dohovor Rady Európy) sa využíva
viac ako Palermský protokol a Dohovor OSN, a uplatňuje sa na všetky
formy obchodovania s ľuďmi, či už národné alebo medzinárodné, spojené alebo nespojené s organizovaným zločinom.
Spolupráca v rámci Dohovoru Rady Európy sa neobmedzuje len na
spoluprácu v trestných konaniach, ale aj na prevenciu, či identifikáciu a rehabilitáciu obetí obchodovania s ľuďmi.
Ustanovenia Dohovoru Rady Európy minimalizujú prekážky a podporujú slobodné a rýchle šírenie informácií (vrátane tých, ktoré sa môžu
neskôr použiť ako dôkaz) medzi krajinami pôvodu, tranzitu a určenia
na včasné zadržanie obchodníkov s ľuďmi, prepustenie obetí a rehabilitácie.
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■ Úrady hraničnej služby/polície1
ako subjekty medzinárodnej
spolupráce v oblasti boja
proti obchodovaniu s ľuďmi

b. realizácii preventívnych opatrení, odhaľovaniue a vyšetrovaniu
tohto trestného činu vrátane tých s medzinárodným prvkom;
c. pátraniu po osobách, ktoré sa ukrývajú pred orgánmi počas prípravného konania, vyšetrovania a súdneho procesu ako aj po
osobách, ktoré sa vyhýbajú výkonu trestu v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi;
d. realizácii opatrení hraničných kontrol, zameraných na predchádzanie a odhaľovanie obchodovania s ľuďmi.

Činnosť úradov hraničnej služby/polície v kontexte boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa vykonáva najmä v týchto oblastiach:
•

úzka spolupráca s inými orgánmi činnými v trestnom konaní;

•

implementácia opatrení na boj proti trestným činom, ktoré úzko
súvisiaca s trestným činnom obchodovania s ľuďmi, vrátane nelegálnej prepravy osôb cez hranice;

•

analýza činnosti personálnych agentúr a cestovných kancelárií,
či konkrétnych osôb, ktoré môžu byť zapojené do trestných činov
súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi prípadne iných trestných činov, t. j. aktívne sledovanie inzerátov a ponúk na zamestnanie
v zahraničí, ktoré sú zverejnené na internete, prípadne sociálnych sieťach ako napr. hostesky, cateringové služby, ponuky na
fotografovanie/natáčanie videa sexuálneho charakteru, podozrivo vysoké mzdy, a pod.

Aj vzhľadom na veľmi špecifický charakter tohto trestného činu si získavanie informácií od zahraničných partnerov vyžaduje veľmi precízne
zadefinovanie toho, aké informácie sú požadované, a zároveň analýzu
dôkazných materiálov zo zdrojovej krajiny, ktoré možno využiť pri stíhaní páchateľov v krajine zadržania (cieľovej krajiny). Dôležité je v tomto
kontexte vedieť/zistiť, kde presne bola uskutočnená platba za predávanú osobu, v akej výške a kým, resp. aké sú finančné vzťahy medzi organizátormi v krajine pôvodu a v zahraničí. Páchatelia pomerne často

Kompetencie úradov hraničnej polície v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi ich oprávňujú k:
a. komplexnej analýze stavu preventívnych opatrení, odhaľovania
a vyšetrovania trestných činov súvisiacich s obchodovania s ľuďmi;

1
Ukrajina a Slovenská republika podpísali spoločný protokol medzi Správou Štátnej pohraničnej stráže Ukrajiny a Úradom hraničnej a cudzineckej polície dňa 26. 10. 2005.
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vytvárajú obetiam fiktívne dlhy tzv. „dlhové záväzky“ a to voči osobám
v iných krajinách, ktoré údajne financovali ich cesty, ubytovanie, doklady, atď. Informácie o takýchto „dlhových záväzkoch“ môžu byť užitočné pri vytváraní dôkaznej bázy v trestnom konaní.
Taktiež je dôležité preveriť ako páchatelia realizujú medzinárodné platby. Väčšinou ide využívanie hotovostných platieb, čo je spojené
s pašovaním vyšších objemov hotovosti cez hranice. V menšej miere sa
využívajú bankové prevody, služby podobné Western Union alebo kryptomena. Existujú aj prípady „platby“ iným tovarom, často ilegálneho
(napríklad drogy vysokej hodnoty ako je kokaín).
Na prevenciu tejto trestnej činnosti sa využívajú často nástroje medzinárodnej spolupráce. Keďže väčšina obetí a osôb zapojených
do tejto nezákonnej činnosti prekračuje štátne hranicu krajiny pôvodu
(Ukrajina, Slovensko) legálne, zvyčajne na ich zadržanie neexistujú dôvody. Informovanie takýchto osôb o možnosti orgánov činných v trestnom konaní informovať príslušné orgány cieľových krajín o ich pobyte
na území týchto štátov a ich prípadnom protiprávnom konaní môže
byť zároveň silným preventívnym opatrením. V tomto smere je dôležité
okrem vybudovania systému medzinárodnej spolupráce aj využívanie
informácií a preventívnych aktivít.

Úrady hraničných služieb by mali na objasňovaní a prevencii spolupracovať v nasledovných blokoch:
1. praktické operačné a vyšetrovacie opatrenia; pravidelná výmena
informácií operačného záujmu;
2. výmena skúseností a dobrej praxe so zahraničnými partnermi,
organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov (seminárov, školení) na prípravu špecialistov;
3. interakcia s medzinárodnými medzivládnymi a mimovládnymi
organizáciami, účasť na tvorbe medzinárodných normatívnych
právnych aktov (zmluvný a právny rámec pre medzinárodnú
spoluprácu).
K praktickým operatívnym opatreniam a výmene informácií operatívneho záujmu možno zahrnúť tieto časti:
•

vykonávanie spoločných plánovaných operačných a vyšetrovacích opatrení (v rámci vyšetrovania aj počas predsúdneho konania);

•

výmena operačných informácií v rámci úradov;

•

výmena operačných informácií a plnenie dopytov s využitím
zdrojov Národnej ústrednej kancelárie Interpolu (NCB Interpolu);

•

priama výmena operačných informácií, ako aj vykonávanie požiadaviek medzi zainteresovanými stranami.

Vo väčšine prípadov sa vykonávajú spoločné plánované operačné
a prijímajú vyšetrovacie opatrenia s cieľom eliminovať nadnárodné
zločinecké skupiny a eliminovať kanály zásobovania „živým tovarom“
so zapojením orgánov činných v trestnom konaní z krajín pôvodu, tranzitu a určenia.
Zadržanie páchateľov v ich krajine bez toho, aby sa vyvinulo úsilie zadržať ich komplicov v zahraničí, prináša riziko, že sa „zásobovací
kanál“ po určitom čase obnoví. Za úspešne prerušený ho môžeme považovať len vtedy, ak orgány činné v tretnom konaní, ktoré na prípade
spolupracujú dokážu eliminovať celý zločinecký reťazec pozostávajúci

14

Obchodovanie s ľuďmi

Situácia v Slovenskej republike a na Ukrajine

15

z organizátorov, verbovateľov, dopravcov, úkrytov,
ochrankárov a vykorisťovateľov pôsobiacich pozdĺž
celej trasy.
Hlavné oblasti medzinárodnej spolupráce v boji proti
obchodovaniu s ľuďmi teda možno zhrnúť nasledovne:

16

Obchodovanie s ľuďmi

•

rozvoj a uzatváranie medzinárodných dohôd
v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, vrátane ochrany a rehabilitácie obetí obchodovania s ľuďmi;

•

interakcia so špecializovanými orgánmi cudzích
štátov vrátane operačných a vyšetrovacích opatrení s cieľom predchádzať, odhaľovať a zastaviť
obchodovanie s ľuďmi a súvisiacu trestnú činnosť;

•

spoločná tvorba a rozvoj informačných systémov a prostriedkov operatívneho vyrozumenia,
odozvy a kontroly;

•

výmena skúseností.
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■ Perspektívne oblasti
spolupráce orgánov činných
v trestnom konaní v boji
proti obchodovaniu s ľuďmi
Najvhodnejšou formou priamej spolupráce medzi príslušnými orgánmi
činnými v trestnom konaní partnerských krajín je vytvorenie spoločnej
medzinárodnej pracovnej skupiny alebo spoločného vyšetrovacieho
tímu. Interakcia v rámci takejto pracovnej skupiny, ktorá je aj vďaka
moderným komunikačným prostriedkom jednoduchšia, výrazne zjednodušuje dokumentovanie ilegálnej činnosti.
Orgány činné v trestnom konaní v rôznych krajinách totiž nie sú
vždy schopné vykonávať vopred naplánované spoločné operácie alebo koordinované operačné a vyšetrovacie úkony v dôsledku špecifík
a rozdielov vnútroštátnych právnych predpisov. V takýchto prípadoch
zhromažďovanie chýbajúcich dôkazov signifikantne uľahčuje výmena
operačných informácií o páchateľoch so zahraničnými partnermi, a to
či už na základe bilaterálnych, regionálnych alebo multilaterálnych
dohôd. V prípade Ukrajiny možno za prípustné dôkazy povaqžovať
len také, ktoré sú získané výlučne v súlade s medzinárodným právom
a medzinárodnej spolupráce.
To ale neznamená, že je treba znižovať váhu menej formálnej spolupráce, v rámci ktorej sa prostredníctvom výmeny operatívnych informácii darí zostaviť prehľad trestnej činnosti, členov zločineckej skupiny, ich väzby a úlohy a pomáha tak identifikovať konkrétne oblasti pre
ďalšie vyšetrovanie a dokumentáciu rôznych ilegálnych aktivít.
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■ Obete a páchatelia
obchodovania s ľuďmi

•

osoba invalidná

•

osoba so zjavným fyzickým alebo psychickým hendikepom

•

osoba s kriminálnou minulosťou, po ktorých je vyhlásené pátranie či zatýkací rozkaz

Trestný čin obchodovanie s ľuďmi je pre spoločnosť veľmi nebezpečným javom, najmä z dôvodu, že je často páchaný na deťoch a mladých
ženách, ktoré sú naverbované a vykorisťované s rôznym účelom najmä však sexuálne. Obeťami tohto trestného činu sa stavajú nevydaté
ženy, slobodné matky, rozvedené osoby a muži v produktívnom veku;
mládež, deti bez domova, siroty; osoby zo znevýhodnených rodín; deti
narodené náhradným matkám (v prípade Ukrajiny); obyvatelia obcí
a osád; cudzí občania – pracovní migranti; osoby, ktoré zažili násilie
(vrátane sexuálneho); osoby z rodín s nízkymi príjmami; ľudia s problémami duševného zdravia a príslušníci rôznych národnostných menšín
ako napr. rómske ženy v zlej sociálnej situácii, vďaka čomu sú zraniteľnejšie a ľahšie sa dajú naverbovať.

•

osoba bez dostatku informácií o danej problematike

•

vek a pohlavie obetí sa líšia v závislosti od účelu obchodovania

•

najčastejšími obeťami sú osoby rómskej národnosti

Slovenské obete sú najčastejšie vykorisťovane sexuálne, nasleduje nútené žobranie, pracovné vykorisťovanie a nútené sobáše. V niektorých
prípadoch sa vyskytuje aj kombinácia foriem vykorisťovania.

Obeť
Obete vo väčšine prípadov pochádzajú z ekonomicky slabšieho prostredia a majú nedostatok potrebných informácií o danej problematike.
Obete sú často zastrašované a v obave o svoj život a život svojich príbuzných nie sú ochotné s políciou spolupracovať na objasnení trestného činu, ktorý bol na nich spáchaný.
Typický profil obete obchodovania s ľuďmi:
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•

osoba z ekonomicky slabého prostredia, z regiónov s vysokou
mierou nezamestnanosti

•

osoba s nižším stupňom vzdelania, resp. úplne nevzdelaná

•

pochádzajúca z narušeného rodinného prostredia, alebo vyrastajúce mimo rodinného prostredia

•

jazyková a spoločenská bariéra

•

osoba závislá na omamných alebo psychotropných látkach

Obchodovanie s ľuďmi
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Obrázok 1. Pôvod obetí obchodovania s ľuďmi v rámci územia SR podľa
foriem vykorisťovania
Sexuálne vykorisťovanie

Nútený sobáš

Pracovné vykorisťovanie

Nútený rómsky sobáš
￼

Nútené žobranie
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Páchateľ
Páchateľmi trestného činu obchodovania s ľuďmi sú buď jednotlivci,
častejšie však organizované skupiny obchodníkov, pochádzajúcich
zväčša z rovnakých komunít ako obete. V mnohých prípadoch verbuje
priamo známy obete, prípadne jej rodinný príslušník. Hlavnými dôvodmi
obchodovania s ľuďmi sú najmä ekonomická situácia, nízka alebo žiadna
úroveň vzdelania, nezamestnanosť a nedostatok zdrojov a príležitostí.
Profil obchodníkov s ľuďmi:
•

páchateľmi sú buď jednotlivci, častejšie však organizované skupiny obchodníkov

•

pochádzajú najmä z rómskej komunity

•

v mnohých prípadoch je náborárom známy obete, prípadne jej
rodinný príslušník

•

charakteristické črty páchateľov sa menia v závislosti od miery
organizovanosti trestnej činnosti

•

páchateľmi sú skôr muži ako ženy

•

vekové spektrum je veľmi široké od 18 do 55 rokov

•

úroveň vzdelania páchateľov je rozdielna, nie vždy však platí, že
úroveň dosiahnutého vzdelania priamo odzrkadľuje inteligenčnú úroveň páchateľa

•

jediným spoločným znakom všetkých páchateľov je motív, ktorým je jednoznačne finančný zisk

Graf 1. Štatistika prípadov obchodovania s ľuďmi v SR
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■ Obchodovanie s ľuďmi –
trestný rámec
Medzinárodné spoločenstvo venuje veľkú pozornosť opatreniam, ktoré sú potrebné na boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Vzhľadom na stav
implementácie medzinárodných štandardov na prevenciu obchodovania s ľuďmi na Ukrajine je potrebné uviesť, že Ukrajina je zmluvnou
stranou medzinárodných dohôd o spolupráci a prevencii obchodovania s ľuďmi. Verchovna rad Ukrajiny 21. septembra 2010 ratifikovala
Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Ukrajinská
legislatíva, ktorá sa zameriava na boj proti tomuto spoločensky nebezpečnému fenoménu je tiež pomerne rozsiahla, opiera sa primárne
o Zákon o boji proti obchodovaniu s ľuďmi z 20. septembra 2011.
Podľa ukrajinskej národnej legislatívy je obchodovanie s ľuďmi vykonávanie nezákonnej dohody s osobou, ako aj jeje verbovanie, odovzdanie, zatajenie alebo prijatie osoby na účely vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania, podvodu, vydieranie, využitia zraniteľnosti
a to s použitím či hrozbou násilia, s využitím služobného postavenia
alebo materiálnej alebo inej závislosti od inej osoby, ktoré sú v trestnom zákone definované ako trestný čin.
Obchodovanie s ľuďmi sa na Ukrajine stalo trestným činom v roku 1998
a po prijatí trestného zákona v roku 2001 sa zodpovednosť za takéto
konanie špecifikovala v čl. 149. Prijatím zákona o boji proti obchodovaniu s ľuďmi sa ukrajinská legislatíva výrazne priblížila k medzinárodným štandardom v tejto oblasti. Ukrajina poskytuje dostatočne prísne
a primerané tresty za obchodovanie s ľuďmi a súvisiace trestné činy.

Slovenská republika prijala ako prvú definíciu obchodovania s ľuďmi,
ktorú obsahoval dodatkový protokol k Dohovoru Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu podpísaný v roku 2000. Protokol bol v mene Slovenskej republiky podpísaný 15. novembra 2001 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť
21. októbra 2004.
Prvým krokom, ktorým Slovenská republika vyhlásila boj proti obchodovaniu s ľuďmi, bolo uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 668 zo
dňa 7. septembra 2005 prijaté k správe o aktivitách vlády Slovenskej
republiky v roku 2005 zameraných na prevenciu a potláčanie obchodovania s ľuďmi. Na základe uvedeného uznesenia vymenoval minister
vnútra Slovenskej republiky Národného koordinátora pre oblasť boja
proti obchodovaniu s ľuďmi a taktiež bol prijatý aj prvý koncepčný materiál na národnej úrovni vyhlasujúci boj proti tejto závažnej trestnej
činnosti v podobe Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu
s ľuďmi na roky 2006 – 2007. Aktuálne sa plní Národný program boja
proti obchodovania s ľuďmi na roky 2019 – 2023.
Definícia skutkovej podstaty trestného činu obchodovania s ľuďmi je
uvedená v § 179 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. a zahŕňa 3 základné
vzájomne prepojené prvky, ktoré charakterizujú mechanizmus obchodovania s ľuďmi čiže konanie, prostriedky a účel.
Definíciu obchodovania s ľuďmi platnú v Slovenskej republike upravujú ako aj definujú medzinárodne záväzné dokumenty a to Dohovor rady
Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/ÉU z 5. apríla 2021 o prevencii obchodovania
s ľuďmi a boji proti nemu a ochrane obetí obchodovania.

Vláda Ukrajiny pravidelne reviduje a pripravuje rôzne stratégie a koncepcie na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, čo len dokazuje, aký mimoriadny dôraz kladie ukrajinská vláda na hľadanie riešení tohto problému. Zatiaľ posledná takáto Koncepcia štátneho cieleného sociálneho
programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi do roku 2025 bola schválená nariadením kabinetu ministrov zo 14. júla 2021.
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■ Spôsoby vykorisťovania pri
obchodovaní s ľuďmi
Vo väčšine krajín sa obchodovanie s ľuďmi považuje za závažný trestný
čin a to vo všetkých jeho fázach.
Obete sú obchodované hlavne na účely:
1. Pracovné vykorisťovanie (nútená práca) – pod prísľubom dobre
platenej práce a lepšieho života v zahraničí sú obete prepravované do zahraničia, kde sú im odobraté osobné doklady, sú ubytovaní často v neľudských podmienkach, nútení pod vyhrážkami
k výkonu prác, kontrolovaní, pričom mzda je odoberaná obchodníkom, nie je im poskytovaný prístup k lekárskej starostlivosti,
trpia nedostatkom jedla.
Hlavné znaky zapojenia osoby do nútenej práce:
•

nedobrovoľná povaha práce;

•

absencia platnej pracovnej zmluvy a/alebo zadržanie časti mzdy
alebo jej nevyplatenie;

•

práca v podmienkach, ktoré nie sú zlučiteľné s koncepciou dôstojnej/bezpečnej práce;

•

zlé životné podmienky;

•

úplná závislosť od obchodníka.

2. Sexuálneho vykorisťovania – obete sú nútené k poskytovaniu
sexuálnych služieb, kontrolované, obmedzované na osobnej slobode, zastrašované, je na nich vyvíjaný psychický a často aj fyzický nátlak, sú im podávané omamné látky, zárobok sú nútené
odovzdávať obchodníkovi.
Znaky sexuálneho zneužívania:
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•

nedobrovoľná povaha práce;

•

neschopnosť disponovať so ziskom z poskytovania svojich služieb.

Obchodovanie s ľuďmi

3. Odobratie ľudských orgánov – odstránenie orgánov (tkanív)
z ľudského tela, bez súhlasu osoby alebo s jej súhlasom, získanom nezákonnými prostriedkami. Súčasťou môžu byť aj pokusy
na osobe bez jej súhlasu – nezákonné lekárske, biologické, psychologické alebo iné pokusy na osobe, ktoré ohrozujú jej život
alebo zdravie.
4. Núteného žobrania – pod rôznymi hrozbami sú obete nútené
k žobraniu a odovzdávaniu celej vyžobranej sumy obchodníkovi,
sú kontrolovaní, je na nich vyvíjaný intenzívny psychický a fyzický nátlak, bývajú v neľudských podmienkach, nie je im zabezpečený prístup k lekárskej starostlivosti, trpia nedostatkom jedla,
sú im podávané rôzne omamné látky.
5. Účasť na trestnej činnosti – zahŕňa činy súvisiace s priamym psychickým alebo fyzickým nátlakom na osobu, s cieľom vyvolať v nej
túžbu podieľať sa na jednom alebo viacerých trestných činoch
(nátlak ku krádeži, výrobe a/alebo preprave a/alebo distribúcii
drogy, páchanie iných trestných činov).
6. Adopcia (adopcia za účelom zisku) – adopcia dieťaťa vykonaná
predpísaným spôsobom, uskutočnená za účelom získania akýchkoľvek materiálnych výhod alebo vyhnutia sa určitým nákladom
adopciou (adopciou) (napr. získať kontrolu nad majetkom adoptovanej osoby, zapojenie sa do žobrania, hazardných hier, prostitúcie atď.).
7. Predaj dieťaťa – predaj rodičmi, blízkymi príbuznými alebo inými
osoby mladšej ako 18 rokov za účelom zisku. V SR sa jedná najmä
o predaj dieťaťa za účelom sexuálneho vykorisťovania a núteného sobášu kedy dievčatá v rámci rómskych komunít, obete
vo veku 13 – 16 rokov sú nútené uzatvárať predčasného sobášu
na základe vopred dohodnutých podmienok pred dovŕšením dospelosti, často krát s prísľubom lepšieho života, či už v Slovenskej
republike alebo v zahraničí. V týchto prípadoch ide o situácie, kde
sú detské obete do tohto zväzku nútené priamo svojimi rodinnými príslušníkmi. V prípadoch takto uzavretých sobášov sa od
detí (neviest) hrozbou, fyzickými trestami a nátlakom vyžaduje
plnenie si tzv. „manželských“ povinností v spoločnej domácnosti,
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ako aj zneužívanie za účelom vykonávania nútených prác či sexuálne vykorisťovanie.

•

a. zásah do slobody, života a zdravia ženy súvisiaci so schopnosťou porodiť dieťa, nezákonné násilné oplodnenie vrátane
umelého oplodnenia.

Medzi základné znaky obete núteného detského sobáša patria najmä
•

Zmena miesta bydliska dieťaťa po sobáši (maskované ako presťahovanie sa k „širšej rodine“)

•

Možná zmena zovňajšku v duchu tradícií (znak vydatej ženy – dlhé
sukne, zopnuté vlasy)

•

Zhoršenie prospechu

•

Vynechávanie školskej dochádzky

•

Možné známky psychického/fyzického resp. sexuálneho násilia

•

Zmena správania (smútok, zníženie koncentrácie, známky napätia a stresu)

•

Zmena vo vzťahu k rodičom

V rámci nútených sobášov v SR evidujeme tiež prípady kedy sú obete
pod hrozbou násilia, alebo s prísľubom lepšieho života v zahraničí sú
prinútené k uzatvoreniu sobáša s občanom tretieho štátu, čím tejto
osobe legalizujú pobyt v schengenskom priestore, často krát sú obete
následne nútené k výkonu prostitúcie.
V Ukrajine evidujú aj nasledovné spôsoby vykorisťovania, ktoré v SR
neevidujeme a to:
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Nútené tehotenstvo:

b. využitie reprodukčnej funkcie ženského tela prirodzeným alebo umelým oplodnením bez jej súhlasu a následné donútenie
ženy donosiť dieťa.
•

Použitie v ozbrojenom konflikte – využitie osoby, ktorá je zotročená inou osobou na plnenie bojových úloh súvisiacich so
zvrhnutím štátnej moci alebo porušením suverenity a územnej
celistvosti štátu a pod.

Obchodovanie s ľuďmi zostáva vo svete akútnym problémom. Zložitá
ekonomická situácia, boje v rôznych regiónoch, nízka životná úroveň,
vysoká nezamestnanosť, rozdiely vo vývoji trhu práce, rozširovanie vonkajšej pracovnej migrácie, zintenzívnenie medzinárodných zločineckých
skupín, prevalencia podvodných náborových schém, právna ignorancia a iné rizikové faktory vedú k v situácii obchodovania s ľuďmi.
Medzi indikátory obchodovania s ľuďmi patria:
•

Nútenie k výkonu práce

•

Nemožnosť svojvoľného opustenia pracovného prostredia

•

Kontrolovaný pohyb

•

Psychický/fyzický teror – nátlak, ubližovanie

•

Nemožnosť prístupu k odpracovaným peniazom resp. len k malej čiastke

•

Nemožnosť voľnej komunikácie s ostatnými/rodinou

•

Zamedzený prístup k osobným dokladom

•

Existencia fiktívneho dlhu

•

Nevedomosť o adrese/názve zamestnávateľa

•

Neprirodzené konanie na základe pokynov a usmernení
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■ Pomoc obetiam
obchodovania s ľuďmi

■ Ako sa nestať obeťou
obchodovania s ľuďmi

Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi zahŕňa škálu aktivít a služieb,
ktoré vykonávajú viaceré inštitúcie a organizácie. Národný referenčný mechanizmus (ďalej len „NRM“) predstavuje štruktúru spolupráce,
v rámci ktorej si štátne orgány plnia svoju povinnosť ochraňovať ľudské práva obetí obchodovania s ľuďmi, pričom spolupracujú s neziskovým sektorom. Základným cieľom NRM je zabezpečiť dodržiavanie
ľudských práv obetí obchodovania s ľuďmi a poskytnúť im prístup
k službám pomoci.

V prípade ak by mohlo dôjsť k pracovnému vykorisťovaniu v zahraničí
je dôležité ešte pred vycestovaním dobre si preveriť agentúru alebo
človeka, ktorý Vám prácu ponúka. Každá pracovná agentúra musí byť
uvedená v zozname sprostredkovateľov zamestnania za úhradu, ktorý
je dostupný na stránke úradu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky. Je vhodné si overiť adresu svojho budúceho zamestnávateľa,
seriózna pracovná agentúra poskytne aj telefonický kontakt na zamestnávateľa. Podpisovať len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumiete a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa
pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie podmienky a trvanie pracovného pomeru. V zahraničí nikdy neprijímať nelegálnu prácu.

Ochrana a podpora obetí obchodovania s ľuďmi je v Slovenskej republike
zabezpečená v rámci programu podpory a ochrany obetí obchodovania
s ľuďmi (ďalej len „program“), gestorom programu je Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Cieľom programu je poskytovať pomoc
obetiam obchodovania s ľuďmi, zabezpečiť ochranu ich základných ľudských práv, slobôd a dôstojnosti a motivovať obete podávať svedecké
výpovede, ktoré uľahčia orgánom činným v trestnom konaní odhaľovať,
stíhať a usvedčovať páchateľov trestného činu obchodovania s ľuďmi.
Od roku 2008 financuje Ministerstvo vnútra SR s podporou spoločnosti Telekom Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
(0800 800 818). Medzi jej hlavné úlohy patrí poskytovanie pomoci a informácií pri prvom kontakte s osobami, ktoré sa mohli dostať do rizikovej situácie v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. Informácie podávané na linke pomáhajú zvýšiť informovanosť rizikových skupín aj
širšej verejnosti o danej problematike. Linka 0800 800 818 je bezplatná
telefonická linka prevádzkovaná v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h.
Taktiež je možné akékoľvek podozrenie z obchodovania s ľuďmi nahlásiť
úradu práce sociálnych vecí a rodiny – orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, v Informačnej kancelárii pre obete trestných
činov (Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Prešov,
Košice) prípadne priamo Národnej jednotke boja proti nelegálnej migrácii ÚHCP P PZ na mail: ool@minv.sk
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Pred vycestovaním:
•

Vycestujte až po podpise pracovnej zmluvy, získaní pracovného
povolenia alebo víz

•

O svojom odchode informujte rodičov alebo dobrých známych

•

Doma nechajte presnú adresu a telefónne číslo plánovaného
pobytu, adresu zamestnávateľa a kópiu pasu

•

Dohodnite sa, ako často a kedy sa budete ozývať rodine alebo
známym a dohodnite si prípadne svoje vlastné poznávacie znamenie – heslo, ktoré bude identifikáciou, že ste sa mohli stať
obeťou obchodovania s ľuďmi

•

Na cestu si vezmite nevyhnutnú finančnú rezervu na prípadný návrat domov, cestovné poistenie a predplatenú telefónnu kartu

•

Zoberte si so sebou kontakty na pomáhajúce organizácie v krajine, kam cestujete
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Indikátory nasvedčujúce skutočnosti, že ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi:

•

slobodne sa pohybovať

•

rozhodnúť sa, či budete spolupracovať s políciou

•

Vašu cestu za prácou zorganizovala a zaplatila iná osoba

•

Sľúbili vám určitý druh práce, ale prinútili vás robiť celkom inú

•

Museli ste odovzdať niekomu vaše doklady

•

budú vám vybavené doklady, prípadne víza

•

Dostávate za vykonanú prácu nepatrnú alebo žiadnu mzdu

•

zabezpečené cestovné lístky a príprava na cestu

•

Ubližuje vám niekto alebo vyvíja na vás psychický nátlak

•

•

Bráni vám niekto v slobodnom pohybe

zabezpečený návrat na Slovensko do miesta bydliska alebo na
iné bezpečné miesto

•

Nútia vás napríklad žobrať, kradnúť alebo vykonávať prostitúciu

•

Vyhrážajú sa vám alebo vašej rodine

Ak ste v zahraničí bude vám poskytnutá pomoc:

V zahraničí majte vždy na pamäti:
•

Aj keď pracujete nelegálne, keď sa ocitnete v núdzi, obráťte sa
na políciu

•

Nikomu za žiadnych okolností nedávajte svoj pas ani občiansky
preukaz

•

Ak vám niekto odoberie doklady, alebo ich stratíte, okamžite to
nahláste na polícii a kontaktujte slovenské zastupiteľstvo v danej krajine

•

Ak sú pracovné podmienky iné, než je uvedené v zmluve, obráťte
sa na agentúru, alebo osobu ktorá vám prácu sprostredkovala

•

Udržujte kontakt s rodinou alebo známymi tak, ako ste sa pred
odchodom dohodli, podľa možností im oznámte každú zmenu
pobytu

Ako obeť obchodovania s ľuďmi máte právo:
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•

na bezpečný návrat domov

•

na ochranu svojho súkromia a identity

•

na slobodu a osobnú bezpečnosť
Obchodovanie s ľuďmi

35

■ Namiesto záveru

Ako už bolo spomenuté, obchodovanie s ľuďmi predstavuje v súčasnej
dobe jednu z najrozšírenejších foriem medzinárodného organizovaného zločinu, ktorá je spojená so závažným porušovaním základných ľudských práv a slobôd. Aj preto je nevyhnutné vyvinúť maximálne úsilie
na zabezpečenie a implementáciu takých opatrení, ktoré by výrazne
prispeli k:
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•

zvýšenej ochrane obetí a svedkov;

•

identifikácii obetí a zabezpečeniu ich prepustenia;

•

identifikácii celého reťazca osôb zapojených do obchodovania,
ako aj charakteru väzieb a vzťahov medzi nimi;

•

identifikácii právnických osôb, ktoré sú využívané na krytie týchto aktivít;

•

eliminácii snáh osôb zapojených do obchodovania s ľuďmi vyhnúť
sa trestnej zodpovednosti, zlikvidovať stopy, či vyvíjať nátlak na
obete a svedkov;

•

zabezpečeniu a uchovávaniu dôkazných materiálov;

•

odškodneniu obetí;

•

definovaniu a eliminácii príčin a podmienok, ktoré trestný čin
spôsobili.
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