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Rozsah a kvalita služieb poskytovaných vnútroštátnym i nadnárodným obetiam 

obchodovania s ľuďmi sú stanovené v Nariadení ministra vnútra Slovenskej republiky                   

č. 47/2008 o zabezpečení programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v znení 

neskorších predpisov. Komplexná starostlivosť je obetiam obchodovania s ľuďmi – občanom 

Slovenskej republiky i cudzincom poskytovaná v zmysle princípu rovnosti a nediskriminácie 

v rozsahu poskytovaných služieb podľa individuálnych potrieb na rovnakej úrovni.  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v  priebehu roka 2011 uskutočnilo verejné 

obstarávania na poskytovateľov jednotlivých služieb pre obete obchodovania s ľuďmi za 

účelom nastavenia pružnejšieho systému prerozdeľovania finančných prostriedkov 

a nepretržitého fungovania Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, na 

základe ktorého uzatvorilo zmluvy s: 

o IOM - Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, kde predmetom zmluvy je 

zabezpečenie komplexnej a návratovej asistencie obetiam obchodovania s ľuďmi, pričom 

maximálny počet obetí súčasne zaradených do programu v rámci tejto zmluvy je 20, 

celkový počet počas trvania zmluvy spolu 50. V roku 2011 IOM identifikovala 28 obetí. 

Z 21 obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré boli zaradené do programu, tri boli preradené do 

SKC Dotyk a jedna obeť do SKCH. Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov na 

podporu a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi za rok 2011 predstavovala 52 500 €, 

k 15.12.2011 bolo vyčerpaných 53 067,39 €. 

o Občianskym združením Náruč – pomoc deťom v kríze, kde predmetom zmluvy je 

zabezpečenie komplexnej starostlivosti detským obetiam obchodovania s ľuďmi. V roku 

2011 z úrovne OZ Náruč nebola poskytovaná starostlivosť detskej obeti obchodovania 

s ľuďmi. Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov na podporu a ochranu obetiam 

obchodovania s ľuďmi za rok 2011 predstavovala 8 700 €, vyčerpaných bolo 4 334,28 €. 

o Slovenskou katolíckou charitou, kde predmetom zmluvy je poskytovanie reintegrácie 

obetiam obchodovania s ľuďmi a ich identifikácia najmä medzi cudzincami v záchytných, 

pobytových a detenčných táboroch, pričom maximálny počet obetí súčasne zaradených do 

programu v rámci tejto zmluvy je 10, celkový počet počas trvania zmluvy spolu 20. 

Slovenská katolícka charita v roku 2011 identifikovala 7 obetí obchodovania s ľuďmi, 

z toho 1 maloletú obeť. Pomoc poskytovala 9 obetiam obchodovania s ľuďmi. Výška 

rozpočtovaných finančných prostriedkov na podporu a ochranu obetiam obchodovania 

s ľuďmi za rok 2011 predstavovala 44 000 €, vyčerpaných bolo 14 350,92 €. 

o Slovenským krízovým centrom DOTYK, kde predmetom zmluvy je identifikácia 

a poskytovanie sociálnych služieb a krízovej intervencie obetiam obchodovania s ľuďmi, 

pričom maximálny počet obetí súčasne zaradených do programu v rámci tejto zmluvy je 

10, celkový počet počas trvania zmluvy spolu 40. Slovenské krízové centrum DOTYK v r. 

2011 poskytovalo pomoc 7 obetiam obchodovania s ľuďmi. Výška pridelených 

finančných prostriedkov na podporu a ochranu obetiam obchodovania s ľuďmi za rok 

2011 predstavovala 60 000 €, vyčerpaných bolo 17 911,44 €. 
 

            V prílohe zmluvy sa mimovládne organizácie a medzinárodná organizácia zaviazali, 

že za účelom realizácie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len 

„Program“) budú zasielať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky hlásenia o  

kontaktovaných osobách za účelom identifikácie ako možných obetí obchodovania s ľuďmi 

podľa „Tabuľky súboru harmonizovaných ukazovateľov/ premenných o obetiach
1
“.  

 V priebehu roka 2011 bolo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania 

s ľuďmi zaradených 31 obetí, ktorým bola poskytnutá komplexná pomoc od uvedených 

mimovládnych organizácií a medzinárodnej organizácie. 

                                                 
1
 Príloha č. 4 Nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 47/2008 o zabezpečení Programu podpory 

a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v znení neskorších predpisov. 
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Tabuľka č. 1 

ÚDAJE O OBETIACH OBCHODOVANIA S ĽUĎMI 

 

P.č. 

 

Pohla

vie 

obete 

Vek  Región 

pôvodu 

Demografi

cké 

prostredie 

Rodinný stav 

v čase 

obchodovania 

Úroveň 

vzdela

nia 

Cieľová 

krajina 

Účel 

vykorisťovania 

1. Ž 40 Moldavsko neznáme vydatá/  

1dieťa 

VŠ Slovenská 

republika 

sexuálne 

vykorisťovanie 

2. M 48 PO, KE mesto druh Z Veľká 

Británia 

ekonom. vykor., 

nútená práca 

3. M 21 KE mesto druh SŠ Veľká 

Británia 

ekonomické 

vykorisťovanie 

4. Ž 35 KE krajské 

mesto 

družka 

/7detí 

Z Veľká 

Británia 

ekonom. vykor., 

nútená práca 

5. Ž 18 TN obec slobodná SŠM Veľká 

Británia 

nútený sobáš 

 

6. Ž 20 BB obec slobodná Z Nemecko, 

Rakúsko 

sexuálne 

vykorisťovanie 

7. Ž 36 KE krajské 

mesto 

rozvedená 

/2deti 

Z Veľká 

Británia 

nútená práca 

8. M 32 PO osada druh 

/3deti 

Z Veľká 

Británia 

ekonomické 

vykorisťovanie 

9. Ž 12 BB mesto maloletá žiadne Česká 

republika 

Nemecko 

sexuálne 

vykorisťovanie 

10. Ž 19 KE krajské 

mesto 

slobodná žiadne Nemecko sexuálne 

vykorisťovanie 

11. Ž 31 NR okresné 

mesto 

slobodná ŠZŠ Nemecko, 

Maďarsko, 

Poľsko 

sexuálne vykor. 

nútená práca 

12. M 30 KE mesto ženatý 

/6detí 

ŠZŠ Veľká 

Británia 

nútená práca 

13. M 32 KE krajské 

mesto 

ženatý 

/2deti 

ŠZŠ Nemecko nútené žobranie 

14. M 29 BA         mesto slobodný 

/1dieťa 

SŠ Nemecko nútená 

kriminalita 

15. M 26 NR krajské 

mesto 

slobodný SŠ Nemecko nútená 

kriminalita 

16. M 24 KE krajské 

mesto 

slobodný SŠ Nemecko nútená 

kriminalita 

17. Ž 22 TN okresné 

mesto 

slobodná VŠ Nemecko sexuálne 

vykorisťovanie 

18. Ž 24 BA krajské 

mesto 

slobodná VŠ Luxembursk

o 

sexuálne 

vykorisťovanie 

19. M 18 NR okresné 

mesto 

slobodný Z Veľká 

Británia 

nútená práca 

 

20. Ž 20 TN okresné 

mesto 

slobodná SŠM Švajčiarsko sexuálne vykor. 

nútená práca 

21. Ž 20 ZA krajské 

mesto 

družka 

/1dieťa 

SŠ Slovenská 

republika 

sexuálne 

vykorisťovanie 

22. Ž 26 ZA krajské 

mesto 

družka 

/2deti 

Z Slovenská 

republika 

sexuálne 

vykorisťovanie 

23. M 29 PO okresné 

mesto 

ženatý 

/2deti 

SŠM Veľká 

Británia 

ekonom. vykor., 

nútená práca 

24. Ž 19         BB obec slobodná ŠZŠ Slovenská 

republika 

sexuálne 

vykorisťovanie 

25. M 48 TN mesto slobodný SŠM Veľká 

Británia 

ekonom. vykor., 

nútená práca 
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Pozn.: Pod údajom veku obete obchodovania s ľuďmi sa rozumie vek, ktorý mala príslušná obeť v okamihu 

začatia obchodovania s ľuďmi. 

 

Celkový počet obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2011:  31  

Celkový počet ženských obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2011:  18 z toho 1 dieťa 

Celkový počet mužských obetí obchodovania s ľuďmi za rok 2011: 13  

 

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE O OBETIACH: 

 

Tabuľka č. 2 

Obete obchodovania s ľuďmi z hľadiska pohlavia 

 

pohlavie 
absolútne 

vyjadrenie 

relatívne 

vyjadrenie 

(%) 

*poznámka 

muž 13 41,9% 
 

žena 18 58,1% 
z toho jedno 

dieťa 

spolu 31 100,0% 
 

 

Graf č. 1 

Obete obchodovania s ľuďmi z hľadiska pohlavia 

 

 

 
 

 
 

26. Ž 25 BB mesto slobodná SŠM Veľká 

Británia 

sexuálne 

vykorisťovanie 

27 M 19 BB krajské 

mesto 

slobodný žiadne Veľká 

Británia 

nútená práca 

 

28. Ž 18 PO okresné 

mesto 

slobodná Z Veľká 

Británia 

nútené žobranie 

a nútený sobáš 

 

 29. Ž 52 TN okresné 

mesto 

rozvedená 

/4deti 

Z Česká 

republika 

nútená práca a  

práce v 

domácnosti 

30. M 39 PO okresné 

mesto 

ženatý 

/2deti 

SŠM Španielsko nútená práca 

 

31. Ž 35 NR okresné 

mesto 

slobodná Z Švédsko nútená 

kriminalita 
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Tabuľka č. 3 

Región pôvodu obetí obchodovania s ľuďmi 

 

región pôvodu obetí OSĽ 

  BA BB KE NR PO TN TT ZA Zahraničie 

Muži 1 1 4 2 4 1       

Ženy 1 4 3 2 1 4   2 1 

Spolu 2 5 7 4 5 5   2 1 

 

 

Graf č. 2 

Región pôvodu obetí obchodovania s ľuďmi 

 

 
 

Z pohľadu zamerania sa na obete obchodovania s ľuďmi zaradených do Programu 

v roku 2011 bolo 18 obetí ženského pohlavia, čo činí 58,1% z celkového počtu 31 obetí 

obchodovania s ľuďmi. Obete ženského pohlavia pochádzali prevažne z Trenčianskeho kraja, 

Banskobystrického kraja a Košického kraja. So zreteľom na obete obchodovania s ľuďmi 

mužského pohlavia, najviac z nich pochádza z Košického kraja a Prešovského kraja. Z vyššie 

uvedeného grafu vyplýva, že aj pri sledovaní regiónu pôvodu obetí, celkovo najviac obetí 

obchodovania s ľuďmi pochádza z Košického kraja. Vzhľadom na túto štatistiku je potrebné 

pokračovať v preventívnych aktivitách k problematike obchodovania s ľuďmi predovšetkým 

na východe Slovenska, a to v Košickom kraji a Prešovskom kraji. V porovnaní s rokom 2010 

však výrazne stúpla štatistika obetí obchodovania s ľuďmi v Trenčianskom kraji 

a Banskobystrickom kraji. 
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Tabuľka č. 4 

Obete obchodovania s ľuďmi z hľadiska demografického prostredia 

 

demografické 

prostredie 

absolútne 

vyjadrenie 

relatívne 

vyjadrenie 

(%) 

krajské mesto  10 32,3% 

okresné mesto 9 29,0% 

mesto 7 22,6% 

neznáme 1 3,2% 

obec 3 9,7% 

osada 1 3,2% 

spolu 31 100,0% 

 

 

Graf č. 3 

Obete obchodovania s ľuďmi z hľadiska demografického prostredia 

 

 
 

Z hľadiska demografického prostredia najviac obetí obchodovania s ľuďmi (t.j.61,3%) 

pochádza z krajských a okresných miest Slovenskej republiky. 

 

Tabuľka č. 5 

Rodinný stav  a úroveň vzdelania obetí obchodovania s ľuďmi 

 

Pohlavie Vek Rodinný 

stav 

Počet 

detí 

Vzdelanie 

žena  40 vydatá 1 VŠ 

muž 48 druh  Z 

muž 21 druh  SŠ 

žena  35 družka 7 Z 

žena  18 slobodná  SŠM 

žena  20 slobodná  Z 
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žena  36 rozvedená 2 Z 

muž 32 druh 3 Z 

žena 12 maloletá  žiadne 

žena 19 slobodná  žiadne 

žena  31 slobodná  ŠZŠ 

muž  30 ženatý 6 ŠZŠ 

muž  32 ženatý 2 ŠZŠ 

muž 29 slobodný 1 SŠ 

muž 26 slobodný  SŠ 

muž 24 slobodný  SŠ 

žena 22 slobodná  VŠ 

žena 24 slobodná  VŠ 

muž  18 slobodný  Z 

žena  20 slobodná  SŠM 

žena 20 družka 1 SŠ 

žena 26 družka 2 Z 

muž 29 ženatý 2 SŠM 

žena 19 slobodná  ŠZŠ 

muž 48 slobodný  SŠM 

žena 25 slobodná  SŠM 

muž 19 slobodný  žiadne 

žena 18 slobodná  Z 

žena 52 rozvedená 4 Z 

muž 39 ženatý 2 SŠM 

žena 35 slobodná  Z 
Pozn.: Pod údajom veku obete obchodovania s ľuďmi sa rozumie vek, ktorý mala príslušná obeť v okamihu 

začatia obchodovania s ľuďmi. 

 

 

Tabuľka č. 6 

Priemerný vek obetí obchodovania s ľuďmi 

 

priemerný vek obetí obchodovania s ľuďmi v jednotlivých regiónoch 

  BA BB KE NR PO TN TT ZA Zahraničie 

priemerný 

vek ženských 

obetí 

24 19 30 33 18 28   23 40 

priemerný 

vek 

mužských 

obetí 

29 19 26,8 22 37 48       

priemerný 

vek obetí 

(celkovo) 

26,5 19 28,14 27,5 33,2 32 0 23 40 

 

 

 

Graf č. 4 
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Priemerný vek obetí obchodovania s ľuďmi 

 

 
 

Z Tabuľky č. 6 je zrejmé, že najnižší priemerný vek obete bol zaznamenaný 

v Banskobystrickom kraji, kde však vekový priemer klesol na základe identifikácie maloletej 

12 ročnej obete obchodovania s ľuďmi. Najvyšší priemerný vek (t.j. 40 rokov) pripadá na 

zahraničie, kde bola identifikovaná iba jedna obeť ženského pohlavia pochádzajúca                        

z Moldavska.  

Čo sa týka definovania priemerného veku mužskej obete, najnižší (t.j. 22 rokov) je 

zaznamenaný v Nitrianskom kraji a najvyšší v Trenčianskom kraji (t.j. 48 rokov). U žien 

najnižší priemerný vek bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (t.j. 18 rokov) a najvyšší              

(t.j. 40 rokov) pripadá na zahraničie. Z podrobnejších analýz je zrejmé, že najmladšia ženská 

obeť, resp. dieťa vo veku 12 rokov pochádza z Banskobystrického kraja a najstaršia obeť 

ženského pohlavia vo veku 52 rokov je z Trenčianskeho kraja. Najmladšia obeť mužského 

pohlavia vo veku 18 rokov pochádza z Nitrianskeho kraja a najstaršie obete vo veku                   

48 rokov, pochádzajú z Prešovského kraja a Trenčianskeho kraja. 

 

Tabuľka č. 7 

Obete obchodovania s ľuďmi z hľadiska vzdelania 

 

vzdelanie 
absolútne 

vyjadrenie 

relatívne 

vyjadrenie 

(%) 

žiadne 3 9,7% 

špeciálna ZŠ 4 12,9% 

základná 10 32,3% 

SŠ bez maturity 5 16,1% 

SŠ s maturitou 6 19,4% 

vysokoškolské 3 9,7% 

spolu 31 100,0% 

 

 

Graf č. 5 
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Obete  obchodovania s ľuďmi z hľadiska vzdelania 

 

 
 

 

Úroveň vzdelania:  

 majoritné sú obete obchodovania s ľuďmi so základným vzdelaním - t.j. 14 obetí 

obchodovania s ľuďmi, (čo tvorí 32,3 % z celkového počtu obetí), kde 10 obetí 

navštevovalo základnú školu a 4 obete špeciálnu základnú školu.  

 stredoškolské vzdelanie malo 11 obetí obchodovania s ľuďmi, t.j. 35,5 %,                        

z nich 6 ukončilo stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

 vysokoškolské vzdelanie mali 3 obete obchodovania s ľuďmi. 

 jednou obeťou obchodovania s ľuďmi bolo maloleté dieťa ženského pohlavia. 

 

 

Tabuľka č. 8 

Obete obchodovania s ľuďmi z hľadiska rodinného stavu 

 

rodinný stav 
absolútne 

vyjadrenie 

relatívne 

vyjadrenie 

(%) 

slobodný/á 17 54,8% 

druh/družka 6 19,4% 

ženatý/vydatá 5 16,1% 

rozvedený/á 2 6,5% 

maloleté dieťa 1 3,2% 

spolu 31 100,0% 

 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 6 
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Obete obchodovania s ľuďmi z hľadiska rodinného stavu 

 

 
 

 

Z hľadiska rodinného stavu najviac obetí obchodovania s ľuďmi boli slobodní 

jednotlivci bez záväzkov, čo z celkového počtu predstavuje 54,8%. 

 

 

Tabuľka č. 9 

ÚDAJE O NÁBORE A PREPRAVE OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI 

P.č. Cieľová 

krajina 

Pohlavie 

náborára 

Občianstvo 

náborára 

Vzťah obete 

k náborárovi 

Spôsob 

náboru 

Druh 

prepravy 

Prítomnosť 

obchodníkov 

1. Slovenská 

republika 

muž neznáme neznámy cez 

agentúru 

autobus obete a 

obchodníci 

2. Veľká 

Británia 

muž SR cudzí osobne autobus neznáme 

3. Veľká 

Británia  

muž SR cudzí osobne autobus obchodníci 

4. Veľká 

Británia  

muž SR cudzí osobne autobus neznáme 

5. Veľká 

Británia 

žena SR priateľ osobne auto obchodníci 

6. Nemecko 

Rakúsko 

žena SR priateľ osobne auto, 

autobus 

obchodníci 

7. Veľká 

Británia  

muž neznáme cudzí osobne autobus iné obete 

8.  Veľká 

Británia  

muž SR priateľ osobne autobus osamote 

9. Česká 

republika 

Nemecko 

muž SR priateľ osobne auto, 

autobus 

obchodníci, 

falošné 

doklady 

10. Nemecko muž SR priateľ osobne auto spoločnosť 

obchodníkov 

11. Nemecko 

Maďarsko 

Poľsko 

muž, žena SR priateľ osobne auto spoločnosť 

obchodníkov 

12. Veľká 

Británia 

muž SR cudzí  osobne autobus spoločnosť 

obchodníkov 

13. Nemecko muž SR cudzí  únos/ 

násilné 

odvlečenie 

auto, 

autobus 

spoločnosť 

iných obetí 
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NÁBOR 
 

Náborárom je  vo väčšine prípadov muž (t.j. 23 prípadov), v dvoch prípadoch boli 

náborármi muž a žena spoločne. Vo vzťahu k obeti boli náborári prevažne cudzí ľudia                

(t.j. 17 prípadov) alebo priatelia (t.j. 7 prípadov) a v štyroch prípadoch boli náborári  priamo 

členovia rodiny. Nábor bol uskutočňovaný vo väčšine prípadov osobným kontaktom 

14. Nemecko muž SR cudzí  osobne autobus spoločnosť 

iných obetí 

15. Nemecko muž SR cudzí  osobne autobus spoločnosť 

iných obetí 

16. Nemecko muž SR cudzí  osobne,  

obchodník 

sa 

telefonicky 

ozval jeho 

priateľovi,  

auto spoločnosť 

iných obetí, 

spoločnosť 

obchodníkov 

 

17. Nemecko muž SR cudzí  osobne, 

obchodník 

sa 

telefonicky 

ozval jeho 

priateľovi,  

auto spoločnosť 

iných obetí, 

spoločnosť 

obchodníkov 

 

18. Luxembursk

o 

žena SR člen rodiny osobne lietadlo, 

auto 

cesta osamote 

19. Veľká 

Británia 

žena  SR člen rodiny osobne auto spoločnosť 

obchodníkov 

20. Švajčiarsko žena SR priateľ/známy osobne autobus sama 

dobrovoľne, 

OSĽ začalo až 

vo Švajčiarsku 

21. Slovenská 

republika 

muž SR cudzí  osobne pešo  

22. Slovenská 

republika 

- - - - -  

23. Veľká 

Británia 

muž SR cudzí  osobne autobus spoločnosť 

obchodníkov 

24. Slovenská 

republika 

žena, muž SR člen rodiny obchodova

ná rodičmi 

neznáme neznáme 

25. Veľká 

Británia 

muž SR cudzí  osobne lietadlo, 

súkromné 

auto 

spoločnosť 

obchodníkov 

26. Veľká 

Británia 

muž SR známy 

priateľovho 

známeho 

osobne autobus spoločnosť 

obchodníkov 

27. Veľká 

Británia 

muž SR cudzí  osobne lietadlo spoločnosť 

iných obetí 

28. Veľká 

Británia 

muž SR cudzí  osobne autobus spoločnosť 

obchodníkov 

29. Česká 

republika 

žena SR cudzí  prostredníc

tvom 

inzerátu 

autobus spoločnosť 

obchodníkov 

30. Španielsko žena SR cudzí  prostredníc

tvom 

inzerátu 

lietadlo cesta osamote 

31. Švédsko muž SR člen rodiny osobne súkromné 

auto, loď 

spoločnosť 

obchodníkov 
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s obeťou obchodovania, v dvoch prípadoch prostredníctvom inzerátu, v jednom prípade cez 

agentúru a v jednom prípade únosom. Jedna obeť bola obchodovaná vlastnými rodičmi. 

 

 

Tabuľka č. 10 

Cieľové krajiny 

 

cieľová krajina absolútne vyjadrenie 

Slovenská republika 4 

Veľká Británia 13 

Nemecko 9 

Rakúsko 1 

Česká republika 2 

Španielsko 1 

Švajčiarsko 1 

Luxembursko 1 

Poľsko 1 

Maďarsko 1 

Švédsko 1 

*poznámka tri obete boli obchodované 

vo viacerých krajinách 

 

 

 

Graf č. 7 

Cieľové krajiny 
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Z grafu č. 7 je zrejmé, že vo väčšine prípadov bola cieľovou krajinou obchodovania 

s ľuďmi Veľká Británia (t.j. 13 obetí), potom nasleduje Nemecko (t.j. 9 obetí) a Rakúsko    

(t.j. 5 obetí). Štyri obete obchodovania s ľuďmi boli zobchodované v Slovenskej republike. 

V troch prípadoch boli obete zobchodované vo viacerých krajinách súčasne. 

 

 

PREPRAVA 

 
Tabuľka č. 11 

Spôsob dopravy obetí obchodovania s ľuďmi do cieľových krajín 

 
 

 

SR VB Nem. Rak. ČR Švéd Maď. Poľ. Lux. Švaj. Špan. Spolu 

automobil 1 4 5   1 1 1 1 1     15 

autobus 1 9 3 1 2        1   17 

lietadlo   2            1   1 4 

loď      1      1 

pešo 1                    1 

iné 2                    2 

 

 

 

Graf č. 8 

Spôsob dopravy obetí obchodovania s ľuďmi do cieľových krajín 

 

 
 

           
 

 Z grafu č. 8 je zrejmé, že najčastejším spôsobom prepravy obetí obchodovania 

s ľuďmi do cieľovej krajiny bol autobus (t.j. 17 prípadov) a osobné motorové vozidlo               

(t.j. 15 prípadov). 
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Tabuľka č. 12: 

ÚDAJE O VYKORISŤOVANÍ A VYSLOBODENÍ OBETÍ OBCHODOVANIA S ĽUĎMI 

 

 
P.

č. 

Miesto 

vykorisťovani

a 

Spôsob 

vykorisťovania 

Formy 

kontroly 

Spôsob 

úniku   

Druh 

poskytnutej 

pomoci 

Forma 

spoluprá

ce s 

OČTK 

Predchádza

júca 

skúsenosť s 

OsĽ 

1 byt - Ba sexuálne 

vykorisťovanie 

FN, PN, 

drogy, 

KP, ZD, 

ZP 

pomocou 

tretej strany 

U, PP, LP, T   

2 byt, 

potravinárstvo 

VB 

nútená práca, 

ekonomické 

vykorisťovanie 

NH, PN, 

KP, ZD, 

ZP 

prepustenie MP, SP, PP,   

3 byt, 

potravinárstvo 

VB 

ekonomické 

vykorisťovanie 

NH, PN, 

KP, ZD, 

vlastnými 

silami 

MP, SP, PP, 

RK 

  

4 byt, 

potravinárstvo 

VB 

nútená práca, 

ekonomické 

vykorisťovanie 

NH,PN, 

KP, ZD 

vlastnými 

silami 

MP, SP, PP   

5 byt - VB nútený sobáš ZD zásah OČTK PDN, U, FP, 

MP, SP, PP 

  

6 byt, erotický 

salón- 

Nemecko 

sexuálne 

vykorisťovanie 

FN, PN, 

nútenie 

k užívani

u drog, 

KP, OJ, 

ZP 

útek 

pomocou 

tretej strany 

PDN, U, FP, 

MP, SP, T 

výpoveď 

na 

polícii, 

svedectv

o v rámci 

trestného 

konania, 

 

7 byt, priemysel, 

domáce práce, 

spracovanie 

potravín - 

Corby 

nútená práca NH,KP,Z

D 

vlastnými 

silami 

FP, SP, 

pomoc pri 

nadviazaní 

spolupráce 

s UK Border  

výpoveď 

na polícii  

 

8 byt, dom.práce, 

iné - Derby 

ekonomické 

vykorisťovanie -

dávky 

NH,KP,Z

D 

prepustenie 

obchodníko

m 

PHZ výpoveď 

na polícii  

 

9 bar/byt- Teplice sexuálne 

vykorisťovanie 

PH,FN,P

N, 

ZD 

útek 

pomocou 

tretej strany 

U, FP, MP, 

SP, PP, PS, 

ZS, PHZ 

výpoveď 

na polícii  

 

10 nočný bar, 

erotický salón, 

súkromný byt, 

ulica – Púchov  

sexuálne 

vykorisťovanie 

PH, FN, 

PN, ZD, 

VD 

zásah OČTK U, FP, MP, 

SP, PP, PS, 

PHZ 

výpoveď 

na polícii 
 

11 Ulica, Varšava 

(Poľsko) 

sexuálne 

vykorisťovanie, 

nútená práca 

zneužitie 

zraniteľ. 

postaveni

a  obeť je 

zbavená 

svojpráv

nosti 

obeť má 

poruchu 

orientácie 

a stratila sa 

pasákovi 

PDN, SP, výpoveď 

na polícii 

ÁNO 

sexuálne 

vykorisťova

nie 

(Nemecko) 

12 nie je 

upresnené 

Corby 

nútená práca, 

social benefit 

exploitation 

 

PH, FN, 

PN, KP, 

ZD, OJ 

prepustenie 

obchodníko

m 

PP výpoveď 

na polícii 

nie 



15 

 

13 ulica nútené žobranie PH, FN, 

PN, KP, 

zneužitie 

postaveni

a, 

odkázano

sť na 

invalidný 

vozík 

iné- 

zadržanie 

políciou 

PDN, U, 

MP, iné 

výpoveď 

na polícii 

v 

Nemecku 

áno, 

v r.2008 

14 iné: únik sa 

podaril pred 

fázou 

vykorisťovania 

nútená 

kriminalita, 

 iné: únik sa 

podaril pred 

fázou 

vykorisťovania 

NP, KP, 

ZD, OJ 

útek 

vlastnými 

silami 

PDN, U, FP, 

PP, PHZ 

výpoveď 

na polícii 

v Nemec

ku, ale 

nebol 

poskyt. 

tlmočník 

nie 

15 iné: únik sa 

podaril pred 

fázou 

vykorisťovania 

nútená 

kriminalita, 

 možné 

zneužitie 

dokladov,  únik 

sa podaril pred 

fázou 

vykorisťovania 

NH, KP, 

ZD, OJ 

útek 

vlastnými 

silami 

PDN, U, FP, 

SP, PP, PHZ 

výpoveď 

na polícii 

v Nemec

ku, ale 

nebol 

poskyt. 

tlmočník 

nie 

16 iné: únik sa 

podaril pred 

fázou 

vykorisťovania 

nútená 

kriminalita, 

možné zneužitie 

dokladov, únik 

sa podaril pred 

fázou 

vykorisťovania 

NH, KP, 

ZD, OJ 

útek 

vlastnými 

silami 

PDN, U, FP, 

SP, PP, PHZ 

výpoveď 

na polícii 

v Nemec

ku, ale 

nebol 

poskyt. 

tlmočník 

nie 

17 iné: únik sa 

podaril pred 

fázou 

vykorisťovania 

sexuálne 

vykorisťovanie, 

možné zneužitie 

dokladov,  únik 

sa podaril pred 

fázou 

vykorisťovania 

NH, KP, 

ZD, OJ 

útek 

vlastnými 

silami 

PDN, U, FP, 

SP, PP, PHZ 

výpoveď 

na polícii 

v Nemec

ku, ale 

nebol 

poskyt. 

tlmočník 

nie 

18 súkromný byt, 

ulica 

sexuálne 

vykorisťovanie 

PH, PN, 

KP 

útek 

vlastnými 

silami 

U, SP,PP, 

PS,PRP, ZS, 

PHZ 

výpoveď 

na polícii 

nie 

19 súkromný byt, 

poľnohospodár

st., domáce 

práce, 

remeselná 

živnosť 

nútená práca NH, PN, 

KP, ZD, 

VD, OJ 

útek 

vlastnými 

silami 

U, FP, MP, 

SP, PP, PS, 

ZS 

výpoveď 

na polícii 

nie 

20 súkromný byt, 

priemysel, 

remeselná 

živnosť, 

upratovacia 

firma 

sexuálne 

vykorisťovanie, 

nútená práca 

PH, NH, 

FN, PN, 

KP, VD 

útek 

vlastnými 

silami 

FP, PP, PS, 

ZS, PHZ 

 nie 

21 eskortná služba, 

reštaurácia, bar, 

hotel 

sexuálne 

vykorisťovanie, 

obmedzovanie 

osobnej slobody 

FN, PN, 

KP, ZD, 

obmedz. 

styku s 

dieťaťom 

zásah OČTK U, FP, MP, 

SP, PP,PRP, 

ZS, PHZ 

výpoveď 

na polícii 

nie 

22 súkromný byt iné, podávanie 

drog 

ZD útek 

vlastnými 

U, FP, MP, 

SP,PP, PS, 

výpoveď 

na polícii 

nie 
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silami PRP, ZS, 

23 súkromný byt nútená práca, 

ekonomické 

vykorisťovanie 

NH,FN,

KP 

prepustenie 

obchodníko

m 

FP,SP, 

pomoc s 

nadviazaním 

spolupráce 

s políciou 

SR 

výpoveď 

na polícii 

nie 

24 ulica sexuálne 

vykorisťovanie 

PH,FN,P

N,KP,ZD

,OJ 

zásah OČTK U,SP,ZS, 

vysloboden. 

a umiestnen. 

do zariad. 

soc. služieb 

výpoveď 

na polícii 

áno 

25 spracovanie 

potravín 

nútená práca, 

ekonom. vykor., 

možné zneužitie 

dokladov 

NH,KP,Z

D,OJ 

útek 

vlastnými 

silami 

PDN,U,FP,S

P, 

PHZ 

výpoveď 

na polícii  

Birmingh

am 

nie 

 

26 súkromný byt sexuálne 

vykorisťovanie 

FN,PN, 

KP,ZD 

útek 

vlastnými 

silami 

PDN,U,FP,S

P,PP,PHZ 

výpoveď 

na polícii 

vo 

Veľkej 

Británii 

nie 

27 súkromný byt, 

potravinárstvo, 

domáce práce, 

spracovanie 

potravín 

nútená práca PH,NH, 

PN,KP, 

VD 

útek 

vlastnými 

silami 

U,FP,MP,SP 

PP 

nie nie 

28 súkromný byt, 

ulica 

nútené žobranie PH,NH,F

N,PN,KP

VD,OJ 

útek 

pomocou 

tretej strany 

U,FP,MP,SP

PP,ZS,PHZ 

 

nie  

29 súkromný byt, 

domáce práce, 

spracovanie 

potravín 

nútená práca 

+ nútená práca v 

domácnosti 

NH,FN, 

PN,KP, 

VD,OJ, 

ZP 

útek 

pomocou 

príbuzných 

SP,PP, 

sprostred. 

spolupráce s 

políciou 

výpoveď 

na polícii 

nie 

30 poľnohospodár

stvo 

nútená práca KP,ZD, 

VD,OJ 

útek 

pomocou 

tretej strany 

U,FP,MP,SP 

PP 

nie nie 

31 súkromný byt, 

ulica, 

supermarkety, 

obchody 

nútená 

kriminalita 

FN,PN, 

OJ,ZP 

zásah OČTK PDN,U,FP,

MP,SP,PP, 

ZS,T 

výpoveď 

na polícii 

nie 
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VYKORISŤOVANIE 
 

Tabuľka č. 13 

Spôsob vykorisťovania obetí obchodovania s ľuďmi 

 

spôsob vykorisťovania 
absolútne 

vyjadrenie 

sexuálne vykorisťovanie 12 

ekonomické vykorisťovanie 6 

nútená práca 12 

nútený sobáš 2 

nútené žobranie 2 

nútená kriminalita 4 

 

                           *poznámka   niektoré obete boli vykorisťované súčasne viacerými spôsobmi 
 

 

  Z tabuľky č. 12 vyplýva že v roku 2011 bolo najviac obetí ženského pohlavia 

zobchodovaných za účelom sexuálneho vykorisťovania (spolu 12 obetí), avšak viditeľne sa 

zvýšil počet obetí zobchodovaných na nútenú prácu (12 obetí), z toho bolo 5 obetí ženského 

pohlavia. Ekonomicky bolo vykorisťovaných (6 obetí), z toho 1 obeť ženského pohlavia. 

Z uvedeného vyplýva, že výrazne narástol počet obetí obchodovania s ľuďmi mužského 

pohlavia v oblasti  nútenej práce a ekonomického vykorisťovania. 

 

Tabuľka č. 14 

Spôsob vykorisťovania obetí obchodovania s ľuďmi v cieľových krajinách 

 

 

sexuálne 

vykorisť. 

ekonomické 

vykorisť. 

nútená 

práca 

nútený 

sobáš 

nútené 

žobranie 

nútená 

kriminalita 

SR 4 
     

VB 1 6 8 2 1 
 

Nem. 5 
   

1 3 

Rak. 1 
     

ČR 1 
 

1 
   

Švéd      1 

Maď. 1 
     

Poľ. 1 
     

Lux. 1 
     

Švaj. 1 
 

1 
   

Špan. 
  

1 
   

 

    *poznámka   niektoré obete boli vykorisťované súčasne viacerými spôsobmi 
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Z tabuľky číslo 14 je zreteľné, že najviac obetí obchodovania s ľuďmi bolo 

vykorisťovaných vo Veľkej Británii (18) a to najviac za účelom nútenej práce (8) 

a ekonomického vykorisťovania (6), núteného sobáša (2), núteného žobrania a sexuálneho 

vykorisťovania (1), druhým štátom v poradí je Nemecko (9), kde boli obchodované ženy za 

účelom sexuálneho vykorisťovania (5) a muži za účelom nútenej kriminality (3) a žobrania 

(1). Tretím štátom v poradí je Slovenská republika, v ktorej boli obchodované len ženy za 

účelom sexuálneho vykorisťovania (4), štvrtým v poradí je Česká republika (2), v ktorej boli 

obchodované len ženy za účelom sexuálneho vykorisťovania a nútenej práce. V Rakúsku, 

Poľsku, Maďarsku, Švajčiarsku a Luxembursku bola sexuálne vykorisťovaná jedna obeť, 

vo Švédsku bola jedna obeť ženského pohlavia obchodovaná na nútenú kriminalitu a jedna 

obeť mužského pohlavia bola obchodovaná v Španielsku formou nútenej práce.  

 
 Bez ohľadu na miesto vykorisťovania obete obchodovania s ľuďmi, je na báze údajov 

nachádzajúcich sa v tabuľkách súboru harmonizovaných ukazovateľov možné dospieť 

k záveru, že obchodovanie s ľuďmi za účelom nútenej práce a ekonomického 

vykorisťovania sa u obetí zaradených do Programu ochrany a podpory obetí obchodovania 

s ľuďmi vyrovnalo obchodovaniu žien za účelom sexuálneho vykorisťovania a poukazuje 

na neustále sa zvyšujúci trend obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce a to najmä 

so zameraním na mužov. Z predložených podkladov je zrejmé, že v oblasti obchodovania 

s ľuďmi sa vyskytla v štyroch prípadoch nútená kriminalita (Nemecko, Švédsko), v dvoch 

prípadoch žobranie (Veľká Británia, Nemecko) a nútený sobáš (Veľká Británia). 

 

Všetky vyššie uvedené kvantitatívne informácie sa týkajú len obetí obchodovania 

s ľuďmi identifikovaných mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami, zaradených 

v roku 2011 do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi.  

 

Z dostupných podkladov odboru obchodovania s ľuďmi Úradu boja proti 

organizovanej kriminalite Prezídia policajného zboru za rok 2011 je zrejmé, že bolo začaté 

trestné konanie vo veci obchodovania s ľuďmi u 35 obetí, ktoré doposiaľ neboli zaradené 

do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Jedná sa o 29 obetí 

obchodovania s ľuďmi ženského pohlavia vo veku od 16 do 54 rokov, u ktorých došlo 

prevažne k sexuálnemu vykorisťovaniu a o 6 obetí obchodovania s ľuďmi mužského pohlavia 

vo veku od 17 do 58 rokov, u ktorých došlo k vykorisťovaniu formou nútenej práce 

a núteného žobrania. 

 

 

Vysvetlivky k skratkám: 
BA -  Bratislavský kraj, 

BB -  Banskobystrický kraj, 

KE -  Košický kraj, 

NR -  Nitriansky kraj, 

PO  - Prešovský kraj, 

TN - Trenčiansky kraj, 

TT  - Trnavský kraj, 

ZA  - Žilinský kraj. 

Z – základné, 

ŠZŠ – špeciálna základná škola, 

SŠ – stredoškolské, 

SŠM – stredoškolské s maturitou, 

VŠ – vysokoškolské 

M - muž 

Ž – žena 

SR – Slovenská republika                             

VB – Veľká Británia 

Nem. – Nemecko 

Rak. – Rakúsko 

ČR – Česká republika 

Švéd. - Švédsko 

Maď.- Maďarsko 

Poľ. – Poľsko 

Lux. – Luxembursko 

Švaj. – Švajčiarsko 

Špan. – Španielsko 

PH - priama hrozba, 

NH – nepriama hrozba, 

FN – fyzické násilie, 

PN – psychické násilie, 

Ú – únos, 

NÚD – nútenie k užívaniu drog, 

KP – obmedzenie/kontrola pohybu, 
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ZD – zadržanie dokladov, 

VD – vzniknutý dlh, 

OJ – odopieranie jedla, 

ZP – zamedzenie prístupu k lekárskej pomoci, 

N – neznáma. 

PDN – pomoc pri dobrovoľnom návrate, 

U – ubytovanie, 

FP – finančná podpora, 

MP – materiálna pomoc, 

SP – sociálna pomoc, 

PP – psychosociálne poradenstvo, 

PS – psychoterapeutické služby, 

PRP – právne poradenstvo, 

ZS – zdravotná starostlivosť, 

RK – rekvalifikačné kurzy, 

PHZ – pomoc pri hľadaní zamestnania, 

LP – legalizácia pobytu v Slovenskej republike, 

T – tlmočenie. 

OČTK – orgány činné v trestnom konaní 

 

 

 

 

 


