Plnenie odporúčaní Skupiny expertov na boj proti obchodovaniu s ľuďmi GRETA k implementácii Dohovoru Rady Európy na boj
proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike
por.č.
1.

2.

ODPORÚČANIE GRETA

PLNENIE ODPORÚČANIA GRETA
SPLNENÉ

Tvorba zákona o boji proti obchodovaniu s ľuďmi bola prehodnotená a upustilo
sa od potreby samostatného zákona pre túto oblasť. Novelizáciou zákona
č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa
V bode 1 GRETA žiada slovenské orgány, aby
menia a dopĺňajú niektoré zákony a novelizáciou interného aktu riadenia
prehodnotili národnú legislatívu s cieľom
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zabezpečujúceho Program podpory
zabezpečiť, aby všetky aspekty boja proti
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi bolo naplnené odporúčanie GRETA.
obchodovaniu s ľuďmi, vrátane kľúčových
definícií a opatrení zriadených Dohovorom, boli
Národná rada SR schválila dňa 25. júna 2013 návrh zákona (zákon č. 204/2013
komplexne zahrnuté.
Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s účinnosťou od 1. augusta 2013.
Plnenie odporúčaní zabezpečilo MV SR, MS SR, GP SR, MPSVaR SR,
MŠVVaŠ SR.
V bode 1 GRETA žiada slovenské orgány, aby
SPLNENÉ
prehodnotili organizačné a administratívne
prvky práce Expertnej skupiny pre oblasť boja V štatúte, ktorý tvorí prílohu rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky
proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom č.126/2012 o Expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi
zabezpečiť, aby táto skupina mala dostatočnú z 24.9.2012, bolo zadefinované postavenie a poslanie Expertnej skupiny
autoritu na prijímanie rozhodnutí, ktoré patria s jasným vymedzením jej úloh, stanovením záväzkov jednotlivých rezortov
do jej kompetencií, a potrebné finančné a ľudské vyplývajúcich z členstva v Expertnej skupine, ako aj s uložením zodpovednosti
zdroje na zabezpečenie jej efektívneho jednotlivým rezortom/členom za plnenie jej uznesení vrátane vyčlenenia
fungovania, vrátane koordinácie všetkých náležitých personálnych a finančných zdrojov na ich plnenie.
národných aktérov a úkonov v oblasti boja proti
obchodovaniu s ľuďmi.

3.

V bode 2 sa skupina GRETA domnieva, že
proces výberu mimovládnych organizácií z
hľadiska členstva v Expertnej skupine musí byť
transparentnejší a musí zahŕňať minimálne
informácie o indikátoroch hodnotenia skúseností
mimovládnych organizácií v oblasti boja proti
obchodovaniu s ľuďmi, ako aj o úlohách
a zodpovednostiach mimovládnych organizácií
v rámci Expertnej skupiny. Všetky mimovládne
organizácie, ktoré prejavia záujem, by mali mať
možnosť požiadať o členstvo v Expertnej
skupine za predpokladu, že vyhovejú kritériám.

SPLNENÉ
Dňa 3. 10. 2012 bola na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk zverejnená výzva na výber zástupcov mimovládnych organizácií,
kde boli uvedené kritériá členstva v Expertnej skupine.
Rozkazom ministra vnútra SR č.126/2012 o Expertnej skupine pre oblasť boja
proti obchodovaniu s ľuďmi z 24.9.2012, bol zoznam kritérií členstva
v Expertnej skupine zahrnutý do štatútu Expertnej skupiny.
Plnenie odporúčaní zabezpečilo MV SR v spolupráci s členmi Expertnej
skupiny.
SPLNENÉ

4.

V bode 3 GRETA ďalej vyzýva slovenské
orgány,
aby
skúmali
ďalšie
možnosti
medzinárodnej spolupráce v oblasti prevencie
obchodovania
s ľuďmi a
poskytovania ochrany a pomoci jeho obetiam.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky reagovalo na výzvu na predkladanie
návrhov projektov s názvom „Obchodovanie s ľuďmi Akčné granty 2011“ v
rámci programu „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ a predložilo
Európskej komisii žiadosť o udelenie grantu na realizáciu
- projektu (zo dňa 24. októbra 2011) „Posilnenie spoločných opatrení
v prevencii nútenej práce príslušníkov rómskych komunít a rozvoj
referenčného mechanizmu“. V máji 2012, bol projekt Európskou komisiou
schválený. Trvanie projektu je 24 mesiacov. Projekt zahŕňa medzinárodnú
spoluprácu v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi a poskytovania ochrany
a pomoci jeho obetiam.
Slovenská katolícka charita, ktorá je partnerskou organizáciou Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v rámci pomoci a podpory obetí obchodovania
s ľuďmi, je aj súčasťou skupiny RENATE, ktorá zabezpečuje medzinárodnú
spoluprácu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi v rámci Európy, napr.
poskytovaním anonymného ubytovania pre obete obchodovania s ľuďmi.
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5.

6.

7.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má zastúpenie v rámci pracovnej
skupiny EMPACT THB (European Multiagency Projects against Criminal
Threats). Plnenie odporúčaní zabezpečila KMV SR, SLaVV, MZVaEZ
SR,ÚKP PPZ, IOM a MVO.
V bode 4 sa GRETA domnieva, že slovenské
SPLNENÉ
orgány by mali pokračovať vo vytváraní
a implementovaní informačných kampaní V rámci projektu “Posilnenie spoločných opatrení v prevencii nútenej práce
a osvetových kampaní so zameraním na príslušníkov rómskych komunít a rozvoj referenčného mechanizmu“
predchádzanie obchodovania s ľuďmi, ktoré by v spolupráci s Rómskym mediálnym centrom MECEM bol pripravený film
sa sústredili na špecifické skupiny zraniteľné (vysielanie 27. 6. 2013 na Dvojke) a realizácie preventívnych kampaní bude
voči obchodovaniu s ľuďmi, ktoré by boli nasledovať v priebehu celého roka 2013.
identifikované na základe predchádzajúceho Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci kampane „Bez informácií sa
výskumu.
Je dôležité, aby tieto opatrenia stávaš otrokom“ sa zameralo na zvýšenie informovanosti verejnosti o existencii
prekročili vnímanie prevencie obchodovania problematiky obchodovania s ľuďmi a Národnej linky pomoci obetiam
s ľuďmi z hľadiska trestného práva a zamerali obchodovania s ľuďmi 0800 800 818.
sa na vytvorenie dostatočného povedomia medzi Zároveň v rámci kampane Viete, čo teraz robí vaše dieťa? zameralo pozornosť
ľuďmi a umožnili im prijímať dobre na alkoholovú a drogovú závislosť mládeže. V rámci kampane sa poukazuje na
informované
rozhodnutia
pri
ponukách prepojenosť obchodovania s ľuďmi a vyššie uvedené závislosti. Plnenie
zamestnania alebo pri migrácii. Kompetentné odporúčaní zabezpečili všetky subjekty uvedené pri daných úlohách Národného
orgány
by
mali
zabezpečiť
potrebné programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014.
financovanie pri implementácii informačných
a osvetových kampaní.
SPLNENÉ
V bode 5 GRETA podporuje slovenské orgány,
aby implementovali systematickú a dôkladnú
Výskum zameraný na analýzu situácie v oblasti prostitúcie v Slovenskej
politiku výskumu týkajúcu sa obchodovania
republike, vrátane dopytovej stránky bol realizovaný v roku 2012. Materiál
s ľuďmi a jeho meniace sa trendy, ktoré sú
s názvom „Analýza situácie prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po
kľúčom politiky dobre informovanej a trvalo
sexuálnych službách“ bol zverejnený na stránke www.minv.sk. Plnenie
udržateľnej prevencie obchodovania s ľuďmi.
odporúčaní zabezpečilo MV SR.
V bode 6 GRETA žiada slovenské orgány, aby
SPLNENÉ
zaviedli komplexný a koherentný mechanizmus
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na zber údajov, ktorý by umožnil hlavným
účastníkom boja proti obchodovaniu s ľuďmi
zdieľať informácie a súčasne rešpektovať práva
subjektov na ochranu ich osobných údajov.
Štatistické údaje je potrebné rozdeliť (podľa
pohlavia, veku, formy zneužívania atď.) a ich
zhromažďovanie musí byť navrhnuté spôsobom,
ktorý umožní orgánom určiť rozsah problému
a identifikovať najvhodnejšie opatrenia, ktoré je
potrebné prijať vzhľadom na skupiny
zasiahnuté obchodovaním s ľuďmi a na formy
obchodovania s ľuďmi.

Nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 66/2013 z 22. apríla 2013
o používaní informačného systému Obchodovanie s ľuďmi s účinnosťou
od 1. mája 2013 bola zavedená produkčná prevádzka informačného systému.
Plnenie odporúčaní zabezpečila KMV SR, IC, ÚKP PPZ odbor obchodovania
s ľuďmi, ÚHCP PPZ, SIT MV SR, MV SR.

SPLNENÉ

8.

V bode 7 GRETA zastáva názor, že slovenské
orgány by mali prijať systematickejšie a silnejšie
ekonomické, sociálne a vzdelávacie opatrenia pre
skupiny ohrozené obchodovaním s ľuďmi. Tieto
opatrenia
by
mali
byť
založené
na
identifikovaných
štrukturálnych
príčinách
obchodovania s ľuďmi (ekonomické a sociálne
podmienky, chudoba, nedostatok príležitostí na
zamestnanie atď.) a mali by sa skladať z aktivít
zameraných na elimináciu týchto príčin.

Pracovná skupina, ktorá by na základe identifikovaných štrukturálnych príčin
obchodovania s ľuďmi prehodnotila súčasné ekonomické, sociálne
a vzdelávacie opatrenia a vypracovala odporúčania na ich prípadné posilnenie
bola vytvorená. Rokovania skupiny sa uskutočnili 10. mája 2013 a 27. mája
2013 na pôde MPSVaR SR.
Dňa 13. 4. 2012 vstúpila do platnosti Dohoda o spolupráci pri vykonávaní
kontrol podnikateľských subjektov umožňujúcich nelegálnu prácu uzatvorená
medzi Ministerstvom vnútra SR a Národným inšpektorátom práce za účelom
identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi. Na základe uvedenej dohody boli v
roku 2012 vykonané kontroly v siedmich vytipovaných podnikateľských
subjektoch, ktoré zamestnávajú cudzincov. Išlo o subjekty poskytujúce
reštauračné služby, predaj tovaru a výrobná dielňa. V týchto subjektoch bolo
skontrolovaných 272 osôb, z toho 40 cudzincov podchádzajúcich z Indie,
Afganistanu, Pakistanu, Rumunska, Ukrajiny a ďalších krajín. Žiadna obeť
obchodovania s ľuďmi nebola počas kontrol identifikovaná.
V 1. polroku 2013 boli vykonané kontroly v dvadsiatich podnikateľských
subjektoch, pričom bolo skontrolovaných 106 občanov Slovenskej republiky a
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15 cudzincov (Ukrajina, Litva, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika,
Vietnam). Žiadna obeť obchodovania s ľuďmi nebola počas kontrol
identifikovaná.
Plnenie odporúčaní zabezpečil MPSVaR SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZ SR.
SPLNENÉ

9.

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
ako zariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako vedeckovýskumné pracovisko sa venuje zberu dát, ich spracovaniu a vytváraniu
štatistických informácií a analýz. V rámci projektu "Prevencia a rozšírený
harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi" bol vykonaný
prieskum verejnej mienky k najčastejším typom obchodovania s ľuďmi
v Slovenskej republike a zároveň v roku 2012 bola spracovaná Analýza situácie
prostitúcie a s ňou súvisiaceho dopytu po sexuálnych službách.
V bode 8 sa GRETA domnieva, že opatrenia na
zníženie dopytu po službách, ktoré môžu byť
výsledkom akejkoľvek formy využívania, pri
ktorej nastáva obchodovanie s ľuďmi, sú
dôležitým nástrojom prevencie a upozorňuje
slovenské orgány, aby čo najskôr začali
implementovať tieto opatrenia

KMV SR - Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu
kriminality (ďalej len „Informačné centrum“) participovalo pri implementácii
projektu „Prevencia a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát
o obchodovaní s ľuďmi“, v rámci ktorého sú aktivity zamerané na komunikačnú
kampaň „Bez informácií sa stávaš otrokom“. Samotný projekt Prevencia
a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi
financovaný Európskou komisiou sa v roku 2012 realizoval v rámci druhej
etapy komunikačnej kampane. V rámci kampane Bez informácií sa stávaš
otrokom bola počas apríl, máj a jún 2012 v SRO Slovensko a na regionálnych
okruhoch Rádia Regina, STV 1, STV 2, Rádio Expres, TV JOJ kampaň
propagujúc Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi
0800 800 818 (ďalej len „Národná linka“) V rámci tejto informatívnej kampane
o existencii Národnej linky a nových formách obchodovania s ľuďmi s dôrazom
na nútenú prácu pracovníci Informačného centra distribuovali plagáty formátu
A4 a A3 obsahujúce vizuál kampane, na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
v rámci celého územia Slovenskej republiky, letiská, železničné stanice. Vizuál
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bol zverejnený na banneroch internetových stránok mail.zoznam.sk, sportky.sk
a topky.sk. Zároveň bol vytvorený a distribuovaný CD nosič s televíznym
spotom.
V kampani Viete, čo teraz robí vaše dieťa sa Informačné centrum sa zameralo
na mládež a ich rodičov
(http://www.minv.sk/?obchodovanie_s_ludmi_a_preventivne_kampane).
Úloha sa napĺňala prostredníctvom návrhu aktualizovaných podkladov v rámci
povinného vzdelávania v Štátnom vzdelávacom programe. Aktualizácia sa týka
oblasti Človek a svet práce pre ISCED 2, v rámci ktorej boli naformulované
relevantné ciele a výkonové štandardy na úrovni optimálnych a minimálnych
požiadaviek, ktoré podporujú prevenciu problémov súvisiacich s obchodovaním
s ľuďmi. V rámci cieľov sme zdôraznili to, aby sa žiaci prostredníctvom
cieleného vzdelávania dokázali dobre orientovať v problematike rizík práce
v zahraničí a v prevencii pracovného zneužívania. Minimálnym výkonovým
štandardom pre žiakov je: „vedieť o existencii zneužívania pri práci v zahraničí,
poznať konkrétne možnosti jeho predchádzania a kontakty na získanie pomoci“
a optimálne by každý žiak mal na konci vzdelávania „poznať najčastejšie formy
zneužívania pri práci v zahraničí, mať informácie o problematike obchodovania
s ľuďmi a uvedomovať si riziká, ktoré sa tým spájajú, vedieť aké sú možnosti
prevencie a kde sa získať pomoc.“
Dňa 13. 4. 2012 vstúpila do platnosti Dohoda o spolupráci pri vykonávaní
kontrol podnikateľských subjektov umožňujúcich nelegálnu prácu uzatvorená
medzi Ministerstvom vnútra SR a Národným inšpektorátom práce za účelom
identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi. Na základe uvedenej dohody boli v
roku 2012 vykonané kontroly v siedmich vytipovaných podnikateľských
subjektoch, ktoré zamestnávajú cudzincov. Išlo o subjekty poskytujúce
reštauračné služby, predaj tovaru a výrobná dielňa. V týchto subjektoch bolo
skontrolovaných 272 osôb, z toho 40 cudzincov podchádzajúcich z Indie,
Afganistanu, Pakistanu, Rumunska, Ukrajiny a ďalších krajín. Žiadna obeť
obchodovania s ľuďmi nebola počas kontrol identifikovaná.
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V 1. polroku 2013 boli vykonané kontroly v dvadsiatich podnikateľských
subjektoch, pričom bolo skontrolovaných 106 občanov Slovenskej republiky a
15 cudzincov (Ukrajina, Litva, Bulharsko, Rumunsko, Česká republika,
Vietnam). Žiadna obeť obchodovania s ľuďmi nebola počas kontrol
identifikovaná.

10.

V bode 9 GRETA zastáva názor, že slovenské
orgány by mali prijať ďalšie kroky na zlepšenie
kapacity príslušných orgánov v identifikácii
obetí obchodovania s ľuďmi pri výkone
imigračnej kontroly. Za týmto účelom sa musí
zabezpečiť nepretržitá prítomnosť pracovníkov
vyškolených v detekcii a identifikácii obetí
obchodovania
s ľuďmi pri imigračnej
kontrole, a to aj
v Národnej
jednotke pre boj proti nelegálnej migrácii.

11.
V bode 10 GRETA žiada slovenské orgány, aby
stanovili postupy týkajúce sa identifikácie
detských obetí obchodovania s ľuďmi slovenskej
a cudzej národnosti, ktoré by mohli byť obeťami
obchodovania s ľuďmi a akejkoľvek možnej
úlohy orgánov zodpovedných za ochranu detí.

Plnenie odporúčaní zabezpečila KMV SR, IC, MV SR a MŠVVaŠ SR.
SPLNENÉ
V I. polroku 2012 bolo k identifikácii obchodovania s ľuďmi vyškolených 196
príslušníkov UHCP PPZ v rámci plnenia úloh Národného programu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014 a zároveň zástupcovia UHCP PPZ
boli preškolení aj v rámci projektu „Prevencia a rozšírený harmonizovaný
systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi“ so zameraním na nútenú prácu.
Nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 91/2013 z 19. júna 2013
s účinnosťou od 1. júla 2013 bola zverená vecná príslušnosť v oblasti
obchodovania s ľuďmi Národnej jednotke boja proti nelegálnej migrácii úradu
hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru. Plnenie odporúčaní
zabezpečila KMV SR.
SPLNENÉ
Úloha bola splnená k 31. 5. 2012 vydaním zbierky pokynov riaditeľa MÚ
č. 13/2012, ktorou sa vydalo metodické usmernenie na zabezpečenie
identifikácie potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi v pôsobnosti MÚ,
následne boli v priebehu mesiaca jún 2012 preškolení zainteresovaní
pracovníci.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v roku 2011 vydalo „Metodickú
pomôcku zameranú na postup všetkých zainteresovaných subjektov v prípadoch
poskytovania pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi s osobitným zameraním
na špecifiká postupu v prípade obetí obchodovania s ľuďmi cudzincov, ako aj
v prípade maloletých obetí obchodovania s ľuďmi“. Plnenie odporúčaní
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zabezpečil MÚ.
SPLNENÉ

12.
V bode 11 GRETA žiada slovenské orgány, aby
naďalej prijímali kroky na zabezpečenie
zlepšenia identifikácie obetí obchodovania s
ľuďmi,
najmä
zavedením
koherentného
národného mechanizmu na identifikáciu a
smerovanie obetí obchodovania s ľuďmi a
určením oprávneného orgánu, zodpovedného za
zber informácií a zabezpečenie jednotnosti a
presnosti identifikácie obetí obchodovania
s ľuďmi.

13.

V bode 12 GRETA žiada slovenské orgány, aby
prijali praktické opatrenia na posilnenie
kapacity hraničnej polície a iných oprávnených
orgánov na identifikáciu možných obetí
obchodovania
s ľuďmi po ich vstupe
na územie Slovenskej republiky a ich
nasmerovanie na príslušné služby ochrany a
pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

Novelizáciou nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení
programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi je zabezpečené
zadefinovanie úloh a postavenie Národného koordinátora pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi.
Pracovnou skupinou bol pripravený návrh nariadenia ministra vnútra
Slovenskej republiky o zabezpečení programu podpory a ochrany obetí
obchodovania s ľuďmi, ktorým sa nahradí pôvodné nariadenie ministra vnútra
SR č. 47/2008 v znení nariadenia ministra vnútra č.170/2010.
Novelizáciou nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení
programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi je zabezpečená
aktualizácia národného referenčného mechanizmu. Plnenie odporúčaní
zabezpečila KMV SR, IC, OPK a MV SR.
SPLNENÉ
V azylovom zariadení MÚ v Humennom bola poverená osoba, ktorá plní úlohy
špecialistu so zameraním na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi.
Príslušníci UHCP PPZ v roku 2012 absolvovali školenie zamerané na
identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi.
V priebehu roku 2012, za účasti expertov aj z ÚHCP PPZ pod záštitou EU
FRONTEX bola vytvorená príručka pre výkon prvolíniovej a druholíniovej
kontroly so zameraním sa na identifikovanie a odhalenie potenciálnych obetí
obchodovania s ľuďmi a obchodníkov s ľuďmi (páchateľov trestného činu
obchodovania s ľuďmi). Postup je zapracovaný do výkonu prvolíniovej
a druholíniovej kontroly na vonkajšej hranici SR. Plnenie odporúčaní
zabezpečila KMV SR, MÚ.
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14.

15.

V bode 12 GRETA ďalej žiada slovenské
SPLNENÉ
orgány,
aby
zabezpečili
identifikáciu
zahraničných obetí obchodovania s ľuďmi Predmetná povinnosť uvedená v odporúčaní vyplýva zo zákona o pobyte
držaných v zaisťovacích zariadeniach pred ich cudzincov a zákona o azyle. Dohody s mimovládnymi organizáciami sú
vyhostením, napríklad sprístupnením takýchto uzatvárané. Plnenie odporúčaní zabezpečil MÚ, ÚHCP PPZ, MOV a MO.
zariadení
špecializovaným
mimovládnym
organizáciám
a sprístupnením
právnej
pomoci
zaisteným
nelegálnym
migrantom a zaistili, aby boli identifikované
obete
obchodovania
s
ľuďmi
riadne
nasmerované k pomoci a informované
o
svojich
právach
a
o
postupoch,
prostredníctvom
ktorých
môžu
žiadať
o ochranu, a to v jazyku, ktorému rozumejú.
SPLNENÉ

V bode 13 GRETA sa domnieva, že slovenské
orgány by mali zabezpečiť, aby obete
obchodovania s ľuďmi mali prístup k právam
stanoveným v Dohovore a boli plne informované
o týchto právach.

Slovenská republika prostredníctvom kampaní na zvýšenie informovanosti
verejnosti o problematike obchodovania s ľuďmi poskytuje a distribuuje aj
informácie o možnostiach pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.
Novelizáciou nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení
programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi je zabezpečená
aktualizácia národného referenčného mechanizmu. Na základe zmlúv
o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a partnerskými
organizáciami je zabezpečené bezpečné chránené ubytovanie aj pre mužov.
V zmysle § 49 Trestného poriadku je orgán činný v trestnom konaní povinný
pri prvom kontakte s poškodeným poskytnúť mu v písomnej forme informácie
o jeho právach v trestnom konaní a o organizáciách na pomoc poškodeným
vrátane služieb nimi poskytovaných. K právam poškodeného patrí aj právo
nechať sa zastupovať splnomocnencom, ktorý môže byť aj zástupca organizácie
9

16.

17.

18.

na pomoc poškodeným, toto právo je uvedené v informácii, rovnako aj
oprávnenia splnomocnenca. Plnenie odporúčaní zabezpečila KMV SR, IC,
ÚKP PPZ, MVO a MO.
V bode 14 sa GRETA domnieva, že slovenské
SPLNENÉ
orgány by mali urobiť ďalšie kroky, aby
zabezpečili, že opatrenia na ochranu a pomoc Nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení programu
poskytnuté obetiam obchodovania s ľuďmi podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi bolo naplnené odporúčanie.
v súlade s Dohovorom sa zakladajú na Plnenie odporúčaní zabezpečuje KMV SR.
odbornom a objektívnom hodnotení potrieb
obetí a sú poskytnuté všetkým obetiam Súčasťou programu podpory je najmä zabezpečenie izolácie z kriminálneho
obchodovania
s ľuďmi bez ohľadu prostredia, pomoci pri dobrovoľnom návrate, anonymného ubytovania,
na ich národnosť a status pobytu, aby finančnej podpory, sociálnej pomoci, psychosociálneho poradenstva,
zabezpečili, že ochranné a podporné opatrenia psychoterapeutických služieb, tlmočenia, právneho poradenstva, zdravotnej
poskytujú kvalifikovaní odborníci predovšetkým starostlivosti, rekvalifikačných kurzov, pomoci pri asistovanom dobrovoľnom
pokiaľ ide o sociálnu, zdravotnú a právnu návrate do krajiny pôvodu a sprostredkovanie pomoci organizácie pôsobiacej v
pomoc a monitorovali účinnosť a kvalitu krajine pôvodu. Jednotlivé časti programu podpory zabezpečujú zmluvní
ochranných a podporných opatrení, vrátane dodávatelia služieb.
reintegrácie obetí obchodovania s ľuďmi do
spoločnosti s cieľom zabrániť opakovanému
obchodovaniu s nimi.
V bode 15 GRETA vyzýva slovenské orgány, aby
SPLNENÉ
prijali legislatívne a praktické opatrenia na
zavedenie obdobia na zotavenie a reflexiu pre Nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení programu
obete obchodovania s ľuďmi v zmysle článku 13 podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi bolo naplnené odporúčanie.
Dohovoru. Obdobie na zotavenie a reflexiu má Plnenie odporúčaní zabezpečujú subjekty spracúvajúce návrh zákona.
okrem iného oprávňovať obete na ochranné a
podporné opatrenia obsiahnuté v článkoch 12
ods. 1 a 12 ods. 2 Dohovoru.
V bode 16 sa GRETA domnieva, že slovenské
SPLNENÉ
orgány by mali stanoviť špecifické požiadavky
kladené na obete obchodovania s ľuďmi pri Podmienky udelenia tolerovaného pobytu obetiam obchodovania s ľuďmi boli
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19.

20.

získavaní povolení na pobyt a zabezpečiť, aby do zákona o pobyte cudzincov zapracované na základe transpozície Smernice
potenciálne obete obchodovania s ľuďmi boli Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných
štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného
o týchto požiadavkách informované.
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho
nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi.
Dňa 12. 12. 2011 vstúpil do platnosti pokyn riaditeľa ÚHCP PPZ č. 5/2011,
ktorým sa vydáva metodické usmernenie pre príslušníkov služby hraničnej
polície a služby cudzineckej polície a pre príslušníkov národnej jednotky boja
proti nelegálnej migrácii ÚHCP PPZ k zabezpečeniu jednotnej identifikácie
potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi. Plnenie odporúčaní zabezpečil
ÚHCP PPZ.
V bode 17 GRETA žiada slovenské orgány, aby
SPLNENÉ
prijali potrebné legislatívne a praktické
opatrenia
na
zabezpečenie
dostupnosti V roku 2013 bol zákon o odškodňovaní obetí násilných trestných činov
odškodnenia pre všetky obete obchodovania s novelizovaný.
ľuďmi bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom
pobytový status. Pri rozhodovaní o opatreniach spravodlivosti Slovenskej republiky pripravilo informatívny materiál obsahujúci
týkajúcich sa odškodňovania musí slovenská informácie o možnostiach odškodnenia obetí obchodovania s ľuďmi. Plnenie
vláda vziať do úvahy príslušné ustanovenia odporúčaní zabezpečila KMV SR, IC.
Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí
násilných trestných činov a odporúčanie
Rec(2006)
8 Výboru ministrov
členských štátov o pomoci obetiam trestných
činov.
V bode 18 sa GRETA domnieva, že slovenské
SPLNENÉ
orgány by mali vystupňovať svoje snahy
o reintegráciu obetí obchodovania s ľuďmi do V rámci programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi sú vytvorené
spoločnosti. Orgány by mali predovšetkým možnosti aj na reintegráciu obetí obchodovania s ľuďmi do spoločnosti. Plnenie
vytvoriť špecifické programy zamerané na odporúčaní zabezpečilo MV SR, MPSVaR SR, MZVaEZ SR, IOM, MVO MK
reintegráciu obetí obchodovania s ľuďmi na trh SR. MK SR sa podieľalo na plnení odporúčania - podpore integrácie obetí
práce a/alebo do vzdelávacieho systému a mali obchodovania s ľuďmi do spoločnosti prostredníctvom Výzvy na predkladanie
11

by dokázať overiť výsledky týchto programov.

21.

V bode 19 sa GRETA domnieva, že slovenské
orgány by mali prijať všetky potrebné
opatrenia, aby slovenským súdom umožnili vziať
do úvahy odsúdenia súdov všetkých strán
Dohovoru Rady Európy o boji proti
obchodovaniu s ľuďmi pri určovaní sankcií za
trestné činy súvisiace
s
obchodovaním ľuďmi.

žiadostí na podporu kultúrnych aktivít pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
v dotačnom programe Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva (v rokoch
2011,2012,2013, pozri www.culture.gov.sk časť Dotácie).
SPLNENÉ
Transpozícia Rámcového rozhodnutia Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008
o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom
konaní bola vykonaná návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
ktorý bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky 16. októbra 2012.
Zákon č. 245/2012 Z. z. z 18. októbra 2012 o niektorých opatreniach v miestnej
štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1.
januára 2013. Návrhom zákona sa rieši zohľadňovanie odsúdení vydaných
výlučne súdmi iných členských štátoch Európskej únie v trestnom konaní.
Zohľadňovanie odsúdení v trestnom konaní vedenom v Slovenskej republike vo
vzťahu k ostatným zmluvným stranám Dohovoru Rady Európy o boji proti
obchodovaniu s ľuďmi ostáva naďalej podmienené formálnym uznaním
takýchto rozhodnutí v rámci uznávacieho konania podľa Trestného poriadku.
Plnenie odporúčaní zabezpečilo MS SR.
SPLNENÉ

22.
V bode 20 GRETA žiada slovenské orgány, aby
prehodnotili legislatívu tak, aby plne odrážala
podstatné ustanovenia Dohovoru, predovšetkým
pokiaľ ide o zavedenie trestných činov za skutky
týkajúce sa cestovných a identifikačných
dokumentov spáchané kvôli obchodovaniu
s ľuďmi.

Národná rada SR schválila dňa 25. júna 2013 návrh zákona (zákon č. 204/2013
Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s účinnosťou od 1. augusta 2013.
Zákonom 204/2013 Z. z. z 25. júna 2013 bola zabezpečená transpozícia
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ o prevencii boja proti
obchodovaniu s ľuďmi a boji proti nemu a ochrane obetí obchodovania, ktorou
sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV.
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Potreba zavedenia trestných činov za skutky týkajúce sa cestovných a
identifikačných dokumentov spáchaných kvôli obchodovaniu s ľuďmi bola
prehodnotená so záverom že doplnenie platného znenia Trestného zákona nie je
potrebné nakoľko predmetne konanie je možné odstíhať aj za platného stavu
prostredníctvom ustanovení o účastníkovi (§21 TZ) resp. o príprave a pokuse
trestného činu podľa §13 a 14 Trestného zákona k trestnému činu obchodovania
s ľuďmi.
Plnenie odporúčaní zabezpečilo MS SR.
23.

24.

V bode 21 GRETA žiada slovenské orgány, aby
SPLNENÉ
zaviedli do svojej legislatívy ustanovenie
týkajúce sa nepotrestania obetí obchodovania s Požiadavka na zavedenia netrestania obete obchodovania s ľuďmi je súčasťou
ľuďmi, ktoré boli nútené zapojiť sa do novelizácie Trestného zákona. Plnenie odporúčaní zabezpečilo MS SR.
nezákonných činností kvôli ich situácii súvisiacej
s nezákonným obchodovaním s ľuďmi.
SPLNENÉ
V bode 22 GRETA žiada slovenskú vládu, aby
prijala všetky potrebné legislatívne a praktické Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 96/2011 schválila Národný program
opatrenia, ktoré zabezpečia, že obetiam boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 -2014, v rámci ktorého sú úlohy
obchodovania s ľuďmi a svedkom sa poskytne týkajúce sa zvyšovania odbornosti zástupcov štátnych i neštátnych subjektov so
potrebná ochrana a pomoc požadovaná podľa zameraním na identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi. Súčasťou vzdelávania
článkov 28 a 30 Dohovoru. Preto je nevyhnutne sú tematické bloky zamerané na zvolenie vhodného/citlivého prístupu
dôležité, aby polícia, prokurátori a sudcovia boli k obetiam obchodovania s ľuďmi.
vhodne vyškolení a oboznámení s mimoriadnou
citlivosťou a zraniteľnosťou obetí obchodovania Na tieto účely bola použitá Príručka najlepšej praxe pre vyšetrovateľov
„Obchodovanie s ľuďmi“, ktorú vypracovala pracovná skupina Interpolu pre
s ľuďmi a predovšetkým mladistvých
obchodovanie s ľuďmi. Príručka v plnej miere vyhovuje požiadavkám na
úspešné vedenie vyšetrovania a trestného stíhania obchodovania s ľuďmi.
Plnenie odporúčaní zabezpečili MV SR, MS SR a GP SR.
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Skratky:
GP SR
IC
IOM
KMV SR
MO
MPSVaR SR
MS SR
MŠVVaŠ SR
MÚ
MVO
MV SR
MZ SR
MZVaEZ SR
OPK
UHCP PPZ
UKP PPZ
ÚV SR
SLaVV
APZ
DD
ES
IC
KO
MF SR
MH SR
MK SR
OMPS
OZ
OZP

- Generálna prokuratúra Slovenskej republiky,
- Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky,
- Medzinárodná organizácia pre migráciu Slovensko,
- kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky,
- medzinárodné organizácie,
-Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
-Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
-Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
-migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
-mimovládna organizácia,
-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
-Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
-Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
-odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky,
-úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,
-úrad kriminálnej polície prezídia Policajného zboru,
-Úrad vlády Slovenskej republiky,
-sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
-Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
-detský domov,
-Expertná skupina
-Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky,
-komunikačný odbor kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky,
-Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
-Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
-Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
-odbor medzinárodnej policajnej spolupráce,
-občianske združenie,
-odbor zahraničnej pomoci,
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PPZ
-prezídium Policajného zboru,
RVPK
-Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,
UBOK
-úrad boja proti organizovanej kriminalite prezídia Policajného zboru,
ÚPSVaR
-Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
SE
-sekcia ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
SKIS MV SR –sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
SPODa SK -oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kurately
ZMOS
-Združenie miest a obcí Slovenska.
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