
Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou 
dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné miesto, najčastejšie 
do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne formy vykorisťovania s cieľom 
ekonomického zisku.

Na zlákanie svojich obetí obchodníci často využívajú podvodné konanie 
a klamstvo a po príchode do krajiny násilím, zastrašovaním alebo vydie-
raním nútia osobu vykonávať rôzne druhy tzv. „práce“.

Obete obchodovania s ľuďmi bývajú vykorisťované za rôznym účelom. 
Môže ísť o nútenú prácu (v továrni, na stavbe alebo v domácnosti), 
nútenú prostitúciu, nútené žobranie, nútenú kriminalitu, donútenie 
k sobášu či odstránenie a následný predaj ľudských orgánov.
Obchodované osoby žijú v neľudských podmienkach, mnohokrát sú 
väznené, vydierané alebo týrané a pracujú zadarmo.

 „Volám sa Andrej, mám 35 rokov. Pred štyrmi týždňami som odišiel 
do Španielska, pretože som počul, že je tam veľa práce na farmách. 
Pred odchodom do Španielska som sa stretol s mužom, ktorý mne aj 
ďalším osobám mal prácu sprostredkovať. Vraj jeho sestra dlhé roky 
žije na farme v španielskej dedinke a potrebujú posily. Stretli sme sa 
na dohodnutom mieste. Sľúbil, že nám poskytne jedlo a ubytovanie 
a že si zarobíme 100 eur na deň. Ja a môj nový kamarát sme prácu 
prijali a boli sme dopravení na farmu. Doklady sme odovzdali hneď 
pri vstupe na farmu, kde pracovalo 17 ďalších Slovákov: desať mužov 
a sedem žien. Bol som šokovaný podmienkami, v ktorých žili. Všetci 
sedemnásti spali v garáži. Nemohol som uveriť vlastným očiam. V tej 
chvíli som mal odísť. Keď sme dorazili na pracovisko, povedali nám, 
že ubytovanie bude odpočítané z odmeny 100 eur a že dostaneme 
tým pádom menej v hotovosti, ale presná suma určená nebola. Jednali 
s nami ako s otrokmi. Vo dne v noci nás strážili psy. Žiadne peniaze 
sme nakoniec nedostávali. Dali nám len 5 eur na týždeň a zvyšok sľúbili 
doplatiť, keď skončíme a pôjdeme domov. Raz sme sa pokúsili utiecť, 
ale psy nás prenasledovali a pohrýzli nás. Keď nás priviedli naspäť 
na pracovisko, boli sme zbití. Majiteľ farmy nám povedal, že pokiaľ 
nezostaneme na farme a nebudeme pracovať, predá nás polícií a povie 
im, že sme uňho kradli a pôjdeme do väzenia.“

» Andrej sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi za účelom nútenej práce.

» Zaplatila alebo zorganizovala vašu cestu za prácou
 iná osoba?
» Sľúbili vám určitý druh práce, ale prinútili vás robiť
 celkom inú?
» Museli ste odovzdať niekomu vaše doklady?
» Dostávate za vykonanú prácu nepatrnú alebo žiadnu mzdu?
» Ubližuje vám niekto alebo vyvíja na vás psychický nátlak?
» Bráni vám niekto v slobodnom pohybe?
» Nútili vás napríklad žobrať, kradnúť alebo vykonávať
 prostitúciu?
» Vyhrážajú sa vám alebo vašej rodine?

Ak ste na väčšinu otázok odpovedali áno, stali ste sa pravdepodobne 
obeťou obchodovania s ľuďmi. O pomoc žiadajte štátne orgány, miestnu 

samosprávu, políciu alebo volajte

Národnú linku pomoci obetiam obchodovania
s ľuďmi 0800 800 818.

Ako obeť obchodovania s ľuďmi máte právo:
» na bezpečný návrat domov

» na ochranu svojho súkromia a identity

» na slobodu a osobnú bezpečnosť

» rozhodnúť sa, či budete spolupracovať s políciou

V rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi 
môžete dostať potrebnú pomoc vo vašej neľahkej situácii.

Pobyt v zahraničí môže naozaj zmeniť váš život. Získate cenné skúsenos-
ti, možno si zlepšíte svoju finančnú situáciu. Aby ste sa však vyhli rizikám 
akéhokoľvek zneužívania, dobre sa na cestu do zahraničia pripravte.

» Dobre si preverte agentúru alebo človeka, ktorý vám ponúka prácu
 v zahraničí. Základné informácie o agentúre, ale tiež užitočné 
 informácie či odporúčania získate na bezplatnej Národnej linke 
 pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.

» Pracovná agentúra musí byť uvedená v zozname sprostredkovateľov  
 zamestnania za úhradu, ktorý je dostupný na stránke UPSVAR  
 (www.upsvar.sk). Podrobne sa informujte o činnosti agentúry, 
 vypýtajte si referencie od jej klientov. Overte si adresu svojho  
 budúceho zamestnávateľa, a to, či vôbec existuje. Seriózna pracovná  
 agentúra poskytne aj telefonický kontakt na zamestnávateľa.

» Podpisujte len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumiete, 
 a v ktorej je uvedené meno a adresa zamestnávateľa, adresa 
 budúceho pracoviska, náplň práce, výška odmeny, ubytovacie 
 podmienky a trvanie pracovného pomeru.

» Neprijímajte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšete pra- 
 covnú zmluvu, získate pracovné povolenie alebo víza.

» O svojom odchode informujte rodičov alebo dobrých známych.  
 Doma nechajte presnú adresu a telefónne číslo plánovaného 
 pobytu a čo najviac informácií o svojom budúcom zamestnávateľovi,  
 fotokópiu pasu a najnovšiu fotografiu.

» Dohodnite sa, ako často a kedy sa budete ozývať rodine alebo 
 dobrým známym.

» 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, kontakt  
 na veľvyslanectvá, linky pomoci, ktoré sú v krajine, kam cestujete.

» Aj keď pracujete nelegálne, keď sa ocitnete v núdzi, obráťte 
 sa na políciu. Vo väčšine európskych krajín pri najmenšom náznaku,  
 že ste sa stali obeťou obchodovania, úrady s vami budú zaobchádzať  
 ako s poškodenými, teda ako s obeťami trestného činu.

» Nikomu za žiadnych okolností nedávajte svoj pas ani občiansky  
 preukaz, samozrejme, okrem polície. Ani pri nelegálnej práci 
 zamestnávateľ nepotrebuje váš pas alebo 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 a infor- 
 mujte o tom vašich blízkych a známych.

» Ozývajte sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa pred odchodom 
 dohodli. Oznámte im podľa možnosti každú zmenu pobytu.

V nasledujúcej časti nájdete adresár slovenských veľvyslanectiev 
vo vybraných krajinách sveta. V prípade, ak disponujete mobilom s roa-
mingom, po prekročení hraníc Slovenskej republiky vám bude doručená 
SMS správa s kontaktom na zastupiteľstvo v danej krajine, ako aj kontakt 
na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky. Do pozornosti v súvislosti s cestovaním do zahraničia dávame 
aj aplikáciu s názvom „SVETOBEŽKA“, ktorú si môžete pred cestou 
stiahnuť do mobilu.

Obchodovanie s ľuďmi sa radí medzi trojicu
najvýnosnejších nelegálnych obchodov na svete. !

Možno sa to stalo aj vám,
alebo niekomu vo vašom okolí. !

Čo robiť, aby ste sa nestali obeťou obchodovania? !

Pred odchodom !

Je veľmi ťažké predvídať všetky rizikové situácie,
v ktorých sa môžete v cudzine ocitnúť.

Ako cudzinec ste v zahraničí vždy zraniteľnejší
než doma, čo obchodníci s ľuďmi veľmi dobre

vedia a využívajú.

V zahraničí majte vždy na pamäti: !

Niekedy sa i napriek dokonalej príprave ocitnete
v núdzi. V prípade potreby neváhajte volať
na telefónne číslo 112, kontaktovať políciu,
slovenské veľvyslanectvo alebo konzulát.



Dobré rady pred vycestovaním
za prácou do zahraničia

NIE SOM
NA PREDAJ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu
s ľuďmi a prevenciu kriminality 

Drieňová 22 | 826 86  Bratislava
Email: icosl@minv.sk

Web: www.minv.sk/obchodsludmi

Vypracovalo:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Potrebujete pomoc?
Kontaktujte nás:

Národná linka pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi

0800 800 818

Belgicko
Veľvyslanectvo BRUSEL:  Mobil: +32 478 621 639

Česká republika
Veľvyslanectvo PRAHA:  Mobil: +420 607 646 573

Cyprus
Veľvyslanectvo NIKÓZIA:  Mobil: +357 996 949 29 

Dánsko
Veľvyslanectvo KODAŇ:  Mobil: +45 515 005 40

Fínsko
Veľvyslanectvo HELSINKY:  Mobil: +358 503 017 441 

Francúzsko
Veľvyslanectvo PARÍŽ:  Mobil: +33 672 076 832 

Grécko
Veľvyslanectvo ATÉNY:  Mobil: +30 693 240 8028 

Holandsko
Veľvyslanectvo HAAG:  Mobil: +31 653 361 210

Írsko
Veľvyslanectvo DUBLIN:  Mobil: +353 879 031 549

Japonsko
Veľvyslanectvo TOKIO:  Mobil: +81 909 689 2000

Kanada
Veľvyslanectvo OTTAWA:  Mobil: +1 613 296 8659 

Nemecko
Veľvyslanectvo BERLÍN:  Mobil: +49 171 746 5525
 
Nórsko
Veľvyslanectvo OSLO:  Mobil: +47 220 494 70

Portugalsko
Veľvyslanectvo LISABON:  Mobil: +351 917 340 255

Rakúsko
Veľvyslanectvo VIEDEŇ:  Mobil: +43 664 340 1861

Slovinsko
Veľvyslanectvo ĽUBĽANA:  Mobil: +386 416 397 19

Španielsko
Veľvyslanectvo MADRID:  Mobil: +34 609 002 803

Švédsko
Veľvyslanectvo ŠTOKHOLM:  Mobil: +46 709 921 634

Švajčiarsko
Veľvyslanectvo BERN:  Mobil: +41 792 526 369

Taliansko
Veľvyslanectvo RÍM:  Mobil: +39 338 543 2071

Turecko
Veľvyslanectvo ANKARA:  Mobil: +90 533 760 0384
Generálny konzulát SR, ISTANBUL: Mobil: +90 532 263 0598

Veľká Británia
Veľvyslanectvo LONDÝN:  Mobil: +44 786 641 0783

USA- Spojené štáty americké
Veľvyslanectvo WASHINGTON: Mobil: +1 202 361 6298
Generálny konzulát SR, NEW YORK: Mobil: +1 646 707 6848

Kontaktné telefónne čísla velvyslanectiev SR !


