Výbor zmluvných strán k Dohovoru Rady
Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi
Odporúčanie CP/Rec (2020)05 k implementácii Dohovoru
Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi Slovenskou
republikou

prijaté na 26. zasadnutí Výboru zmluvných strán zo dňa 12.
júna 2020
Výbor zmluvných strán k Dohovoru Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (ďalej len
„Dohovor“), v zmysle čl. 38 bod 7 Dohovoru;
S ohľadom na účel Dohovoru zamedzovať a bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, a zároveň
garantovať rodovú rovnosť, chrániť ľudské práva obetí obchodovania s ľuďmi, vytvárať
komplexný rámec na ochranu a pomoc obetiam a poškodeným, zabezpečiť efektívne
vyšetrovanie a stíhanie trestných činov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi, a zlepšovať
medzinárodnú spoluprácu;
So zreteľom na ustanovenia čl. 38 bod 1 Dohovoru k monitorovacej úlohe skupiny expertov
Rady Európy pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi (GRETA) k implementácii
Dohovoru;
S ohľadom na postup Výboru zmluvných strán;
So zreteľom na ratifikačnú listinu uloženú Slovenskou republikou dňa 27. marca 2007;
Pripomínajúc odporúčanie Výboru zmluvných strán CP(2015)16 k implementácii Dohovoru
Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi Slovenskou republikou a správu slovenských
úradov k opatreniam vykonaným na plnenie odporúčaní, ktoré predložili dňa 30. novembra
2016;
Po preskúmaní Tretej hodnotiacej správy k implementácii Dohovoru Slovenskou republikou,
prijatej zo strany GRETA v apríli 2020, ako aj záverečné komentáre slovenskej vlády k Tretej
hodnotiacej správe, ktoré boli obdržané dňa 15. mája 2020;
So zreteľom na tretie kolo hodnotenia k Dohovoru o prístupe k spravodlivosti a účinných
opatreniach pre obete obchodovania s ľuďmi;
Berúc do úvahy závery a návrhy v kapitole V. Tretej hodnotiacej správy GRETA k ďalším
témam špecifickým pre Slovenskú republiku;
Vítajúc prijaté opatrenia a pokrok zaznamenaný slovenskými úradmi pri implementácii
Dohovoru, a to najmä:
- prijatie zákona o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
definuje obeť obchodovania s ľuďmi ako obzvlášť zraniteľnú obeť a nastavuje schému
štátneho odškodnenia;
- prijatie piateho Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi (2019- 2023), ktorý
predpokladá implementáciu množstva úloh súvisiacich k odporúčaniami GRETA z druhej
hodnotiacej správy;
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- vydanie postupu pre prokurátorov k povinnosti poskytnúť obetiam trestných činov
komplexnú informáciu o ich právach a dostupnej pomoci;
- rozhodnutie Ústavného súdu č. 759/2017, ktoré uvádza, že trestné súdy by sa mali
zaoberať nárokom na odškodnenie obete obchodovania s ľuďmi namiesto toho, aby bola
odkázaná na občiansky súd;
- vydanie metodického nástroja na poskytnutie pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi,
s osobitným zreteľom na deti a cudzincov;
- zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, vrátane
ustanovenia spoločných vyšetrovacích tímov;
A. Odporúča vláde Slovenskej republiky, aby prijala opatrenia na riešenie nasledovných
okamžitých krokov1
1. uľahčiť a garantovať prístup obetí obchodovania s ľuďmi k odškodneniu, vrátane:
- umožniť všetkým obetiam obchodovania s ľuďmi, vrátane nelegálnych migrantov,
využívať svoje právo na odškodnenie zabezpečením prístupu k právnej pomoci pri začatí
trestného stíhania;
- budovanie kapacít právnikov na podporu obetí pri uplatňovaní nároku na odškodnenie;
- zabezpečiť, že dôkazy k ujme, ktorú obeť utrpela, vrátane finančného prospechu
z vykorisťovania obete, boli súčasťou trestného konania s možnosťou podpory nároku na
odškodnenia na súde;
- zakomponovanie problematiky odškodnenia do existujúcich vzdelávacích programov pre
sudcov, aby využívali všetky právne možnosti podporovať nároky obetí na odškodnenie;
- zavedenie procesov, prostredníctvom ktorých obete budú oprávnené dosiahnuť
rozhodnutie o odškodnení od páchateľa ako súčasť trestného procesu a požadovať od
súdov, aby prípadne uvádzali, prečo sa neuvažuje o odškodnení;
- úplné využívanie legislatívy o zaisťovaní a zmrazovaní majetku na zaistenie nároku obete
obchodovania s ľuďmi na odškodnenie (bod 87);
2. prijať dodatočné opatrenia na zaistenie toho, aby prípady obchodovania s ľuďmi viedli
k efektívnym, primeraným a odradzujúcim trestom. V tejto súvislosti by úrady mali
pokračovať v poskytovaní vzdelávania a špecializácii vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov,
ktorí pracujú s prípadmi obchodovania s ľuďmi a zabezpečiť, aby prípady obchodovania
s ľuďmi neboli prekvalifikované na iné trestné činy s nižšou trestnou sadzbou
a neobmedzovali tak obete obchodovania s ľuďmi od prístupu k ochrane, pomoci
a odškodneniu (bod 114);
3. posilňovať snahy na zabezpečenie súladu s ustanovením o nestíhaní obetí rozšírením na
pokrytie všetkých trestných činov, ktoré obete boli nútené vykonať, vrátane
administratívnych a imigračných priestupkov, ako aj vydať postupy pre policajtov
a prokurátorov (bod 121);
4. chrániť súkromie obetí a zabezpečiť ich ochranu, vrátane:

1

Číslo odseku stanovené v návrhoch a záveroch GRETA je uvedené v zátvorkách
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- vytvorením dostatočného počtu špeciálnych výsluchových miestností po celej krajine
a ich systematickým využívaním na výsluchy detí a iných zraniteľných obetí obchodovania,
a zabezpečiť, aby svedectvo podané v takej miestnosti bolo využité na súde;
- v možnej miere zabrániť krížovému výsluchu obete a obvineného („priama
konfrontácia“) a opakovaným výsluchom obetí obchodovania s ľuďmi, a zabezpečiť
prítomnosť psychológa, keď sú vypočúvané zraniteľné obete;
- zabezpečiť dostatočný počet ženských vyšetrovateliek na vedenie výsluchov so ženskými
obeťami obchodovania s ľuďmi (bod 113);
5. zabezpečiť, aby detské obete obchodovania s ľuďmi mali poskytnuté špeciálne ochranné
opatrenia, aj pri výsluchoch, a to sa týka tak spôsobilosti prítomných profesionálnych
pracovníkov, ako aj prostredia, v ktorom sa výsluch vykonáva (bod 168);
6. scitlivovať inšpektorov práce a iných relevantných odborníkov zapojených do inšpekcií
práce o obchodovaní s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania a o právach obetí,
a viesť ich k prístupu zameranému na obeť, ktorý nebude založený na kontrole imigrácie
(bod 201);
7. venovať zvýšenú pozornosť odhaľovaniu obetí obchodovania s ľuďmi medzi žiadateľmi
o azyl a osobami umiestnenými v záchytných táboroch. V tejto súvislosti sú potrebné ďalšie
školenia k identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi pre pracovníkov prijímacích centier
a imigračných záchytných centier, aj pre zdravotnícky personál, ktorý v takýchto centrách
pracuje alebo ich navštevuje. Akonáhle existuje odôvodnený predpoklad, že cudzinec
umiestnený v záchytnom tábore v Medveďove je obeťou obchodovania s ľuďmi, mal by byť
preložený do zariadenia pre obete obchodovania s ľuďmi (bod 210);
8. ustanoviť do národnej legislatívy obdobie na zotavenie a reflexiu, ak existuje odôvodnený
predpoklad, že osoba je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako sa uvádza v čl. 13 Dohovoru,
a zabezpečiť, aby všetky potenciálne obete obchodovania s ľuďmi – cudzinci boli informovaní
o období na zotavenie a reflexiu, ako aj o opatreniach na ochranu a pomoc, ako to
predpokladá čl. 12, bod 1 a 2 Dohovoru počas tohto obdobia (bod 232).
B. Odporúča, aby slovenské úrady prijali opatrenia na implementáciu aj ostatných návrhov
uvedených v prílohe č. 1 Tretej hodnotiacej správy GRETA.
C. Odporúča, aby vláda Slovenskej republiky zaslala Výboru zmluvných strán prijaté
opatrenia na vykonávanie tohto odporúčania do 12. júna 2022.
D. Vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby naďalej pokračovala v dialógu o pokrokoch
s GRETA a pravidelne informovala GRETA o opatreniach vykonaných na základe záverov
GRETA.
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Príloha 1: Zoznam záverov a návrhov opatrení GRETA

Témy spojené s tretím kolom vyhodnotenia Dohovoru
Právo na informácie



GRETA má za to, že slovenské úrady by mali podniknúť ďalšie kroky na
zabezpečenie, aby domnelé obete OSĽ dostávali informácie, ktoré im umožnia
posúdiť ich situáciu a prijať informované rozhodnutia o rôznych právnych
možnostiach, ktoré majú k dispozícii, a konkrétne:
-

poskytovať informácie v jazyku, ktorému obete rozumejú, ako ustanovil Dohovor,
čo môže vyžadovať využitie služieb kvalifikovaných tlmočníkov;

-

zahrnúť konkrétne informácie o dôsledkoch uznania statusu obete obchodovania
s ľuďmi, popri všeobecných informáciách o právach obetí zločinu, konkrétnejšie o
práve na obdobie zotavenia a reflexie a práva na dočasný pobyt, ako aj
možnostiach poskytnutia právnej pomoci a nároku na odškodnenie (odsek 44).

Právna asistencia a bezplatná právna pomoc



GRETA má za to, že slovenské úrady by mali zaistiť, aby dostával personál Centra
právnej pomoci školenie o právach obetí OSĽ (odsek 57).



Okrem toho má GRETA za to, že Slovenské úrady by mali posilniť svoje úsilie
napomáhať a garantovať prístup k spravodlivosti poskytnutím prístupu k právnej
asistencii všetkým obetiam OSĽ, bez ohľadu na to, či vstúpili do Programu na
podporu obetí alebo nie (odsek 58).

Prístup k práci, odborné vyškolenie a vzdelávanie



GRETA oceňuje skutočnosť, že zahraničné obete obchodovania s ľuďmi majú právo
pracovať v Slovenskej republike, ako aj iniciatívy zamerané na podporu
zamestnateľnosti osôb z marginalizovaných komunít. GRETA sa napriek tomu
domnieva, že slovenské úrady by mali prijať ďalšie kroky na posilnenie účinného
prístupu na pracovný trh pre obete OSĽ a ich ekonomickej a sociálnej inklúzie
prostredníctvom zabezpečenia odborného vyškolenia, zvyšovania povedomia medzi
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potenciálnymi zamestnávateľmi a podporu mikro-podnikov, sociálnych podnikov a
verejno-súkromných partnerstiev, s cieľom vytvárať vhodné pracovné príležitosti pre
všetky obete obchodovania s ľuďmi, vrátane cudzích občanov a osoby zo
znevýhodneného socio-ekonomického prostredia (odsek 64).

Odškodnenie



GRETA oceňuje legislatívny vývoj v oblasti štátneho odškodnenia, ale má obavy z
toho, že len jedna obeť OSĽ zatiaľ obdržala odškodnenie od štátu. Navyše, takmer
žiadnym obetiam OSĽ nebolo vyplatené odškodnenie od páchateľov. GRETA nalieha
na slovenské úrady, aby uľahčili a zaručili prístup k odškodneniu obetí obchodovania
s ľuďmi, okrem iného:
-

umožnili všetkým obetiam obchodovania s ľuďmi, vrátane ilegálnych migrantov,
uplatniť svoje právo na odškodnenie, zaistením prístupu k právnej pomoci a
právnej asistencii pri začatí trestno-právneho konania;

-

budovaním schopností právnikov podporovať obete pri nárokovaní odškodnenia;

-

zabezpečením, aby zhromažďovanie dôkazov o ujme, ktorú obeť utrpela,
vrátane finančného zisku zo zneužívania obete, bolo súčasťou trestného
vyšetrovania, s cieľom podporiť na súde nároky na odškodnenie;

-

zahrnutím odškodnenia do existujúcich školiacich programov pre justíciu, aby
mali sudcovia podporu pri uplatňovaní možností, ktoré im zákon ponúka na
podporu nárokov na odškodnenie;

-

zavedením postupu, pomocou ktorého by boli obete oprávnené dosiahnuť
rozhodnutie o odškodnení od páchateľa ako súčasť trestného súdneho konania a
požiadavkou, aby súdy špecifikovali, prečo sa odškodnenie nezvažuje, podľa
situácie;

-

plné využitie legislatívy o zmrazení a zabavení majetku, na zabezpečenie
odškodnenia pre obete OSĽ (odsek 87).

Vyšetrovanie, stíhanie, sankcie a opatrenia



GRETA má za to, že slovenské úrady by mali podniknúť ďalšie kroky, aby zabezpečili,
že všetky prípadné trestné činy obchodovania s ľuďmi boli urýchlene vyšetrené, bez
ohľadu na to, či bolo podané trestné oznámenie o ohlásenom trestnom čine alebo na
kultúrny kontext trestného činu, s využitím špeciálnych vyšetrovacích techník na
získanie dôkazov a bez spoliehania sa výlučne na svedectvo obetí alebo svedkov. V
tomto kontexte by mali slovenské úrady podniknúť kroky na zabezpečenie, aby boli
všetky oznámenia o prípadných trestných činoch OSĽ zaregistrované a polícia
zaobchádzala so sťažovateľmi s rešpektom. Okrem toho, majetok použitý na
páchanie trestnej činnosti alebo taký, ktorý sa môže primerane považovať za výnos z
trestnej činnosti, by sa mal zabaviť v najvyššej možnej miere (odsek 113);



GRETA nalieha na slovenské úrady, že by mali podniknúť ďalšie opatrenia, aby
zabezpečili, že prípady OSĽ vedú k účinným, primeraným a odrádzajúcim trestom. V
tomto kontexte by mali úrady naďalej poskytovať školenie a rozvíjať špecializáciu
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vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí riešia prípady obchodovania s ľuďmi, a
zabezpečiť, aby sa tieto prípady nekvalifikovali ako iné trestné činy s miernejšími
trestami, a tak brániť obetiam OSĽ v prístupe k ochrane, podpore a odškodneniu
(odsek 114);


GRETA znovu opakuje svoje odporúčanie uvedené v druhej správe, aby boli trestné
činy OSĽ vylúčené z procesu dohody o poľahčujúcich okolnostiach pri priznaní viny
(odsek 115).

Ustanovenie o beztrestnosti



GRETA opätovne nalieha na slovenské úrady, aby posilnili úsilie na zabezpečenie
dodržiavania ustanovenia o beztrestnosti, rozšírením jeho rozsahu tak, aby pokrýval
všetky prečiny, ktoré boli obete OSĽ nútené spáchať, vrátane administratívnych
prečinov a prečinov spojených s imigráciou, a zároveň vydali pokyny pre policajtov a
prokurátorov (odsek 121).

Ochrana obetí a svedkov





Na účely ochrany súkromia obetí a zaistenia ich bezpečnosti GRETA nalieha na
slovenské úrady, aby:
-

vytvorili dostatočný počet špeciálne upravených výsluchových miestností po celej
krajine a systematicky ich využívali na vypočúvanie detí a iných zraniteľných
obetí OSĽ, a zabezpečili, aby sa svedectvo poskytnuté v takýchto miestnostiach
použilo na súde;

-

sa v maximálnej možnej miere vyhýbali krížovému výsluchu obete a
obžalovaného („priamej konfrontácii“) a opakovanému vypočúvaniu obetí v
prípadoch OSĽ, a zaistili prítomnosť psychológa pri pohovoroch so zraniteľnými
obeťami;

-

zabezpečili dostatočný počet ženských vyšetrovateliek, aby viedli pohovory so
ženskými obeťami OSĽ (odsek 131).

GRETA má tak isto za to, že slovenské úrady by mali v plnej miere využívať všetky
dostupné prostriedky na poskytovanie ochrany obetí a svedkov OSĽ, vrátane opatrení
na ochranu svedkov ustanovených Zákonom 256/1998 (odsek 132).

Špecializované úrady a koordinačné úrady



GRETA oceňuje existenciu policajných vyšetrovateľov špecializovaných v oblasti
trestnej činnosti OSĽ a má za to, že slovenské úrady by mali podporovať špecializáciu
medzi inými skupinami odborníkov, ako sú prokurátori a sudcovia (odsek 144);
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GRETA, hoci oceňuje aktuálne poskytované školenia, má ďalej za to, že slovenské
úrady by mali podniknúť dodatočné kroky na zabezpečenie, aby sa všetci relevantní
odborníci školili pravidelne a systematicky v oblasti prevencie OSĽ, identifikácie obetí
a ich odkazovania na asistenciu, ako aj stíhania páchateľov OSĽ. Školenie by malo
byť integrované do pravidelných učebných osnov rôznych skupín odborníkov, vrátane
pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní, prokurátorov, sudcov, inšpektorov
práce, sociálnych pracovníkov, pracovníkov starostlivosti o deti, zdravotníckych
pracovníkov, diplomatického a konzulárneho personálu (odsek 145).

Medzinárodná spolupráca



GRETA oceňuje účasť slovenských úradov na multilaterálnej a bilaterálnej
medzinárodnej spolupráci, aj prostredníctvom JIT, a vyzýva slovenské úrady k
posilneniu medzinárodnej spolupráce ohľadom ochrany obetí OSĽ (odsek 152).

Postupy na dosiahnutie prístupu k spravodlivosti a nápravným opatreniam citlivé
voči deťom



GRETA nalieha na slovenské úrady, aby zabezpečili pre detské obete OSĽ špeciálne
ochranné opatrenia v praxi, aj v kontexte výsluchov, čo sa týka kvalifikácie
prítomných odborníkov aj prostredia, v ktorom sa výsluchy vedú. V tomto kontexte
GRETA odkazuje na Usmernenie výboru ministrov Rady Európy o justícii priateľskej k
deťom, ktoré odporúča, aby všetci odborníci pracujúci s deťmi absolvovali potrebné
interdisciplinárne školenie o právach a potrebách detí (odsek 168).

Rola podnikov



GRETA má za to, že slovenské úrady by mali proaktívne spolupracovať so súkromným
sektorom, v súlade s Hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práva
Odporúčaním výboru ministrov Rady Európy CM/Rec(2016)3 o ľudských právach a
podnikoch,s cieľom zvýšiť povedomie o významnej roly a zodpovednosti podnikov pri
prevencii obchodovania s ľuďmi v ich dodávateľských reťazcoch, podporiť
rehabilitáciu a zotavenie obetí a poskytnúť prístup k účinným nápravným opatreniam
(odsek 172).

Opatrenia na prevenciu a odhalenie korupcie



GRETA má za to, že slovenské úrady by prioritne mali zahrnúť protikorupčné
opatrenia v kontexte OSĽ do celkovej protikorupčnej politiky, a tak isto ďalej rozvinuli
existujúci softvér zahrnutím modulu týkajúceho sa OSĽ (odsek 179).
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Ďalšie témy špecifické pre Slovenskú republiku
Vývoj v inštitucionálnom a politickom rámci pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi



GRETA zdôrazňuje svoje odporúčania z druhej hodnotiacej správy a domnieva sa, že
slovenské úrady by mali preskúmať možnosť založenia nezávislého Národného
spravodajcu alebo poveriť už existujúci nezávislý mechanizmus monitorovaním
činností štátnych inštitúcií proti obchodovaniu s ľuďmi (odsek 15);



GRETA oceňuje prijatie piateho Národného programu proti obchodovaniu s ľuďmi,
ktorý pokrýva roky 2019-2023 a domnieva sa, že na jeho implementáciu je potrebné
zabezpečiť primerané financovanie (odsek 22);



Keďže chýba nezávislý Národný spravodajca, si GRETA myslí, že by slovenské úrady
mali poveriť externé, nezávislé, hodnotenie implementácie Národného programu
(odsek 23).

Opatrenia na prevenciu OSĽ na účely pracovného zneužívania



Hoci GRETA oceňuje legislatívu, ktorá upravuje dočasnú prácu, je toho názoru, že
slovenské úrady by mali zabezpečiť, aby sa príslušná legislatíva účinne uplatňovala a
mali by podniknúť ďalšie kroky na prevenciu obchodovania s ľuďmi na účely
pracovného zneužívania, aj prostredníctvom:
-

Posilnenia monitoringu náborových agentúr a agentúr
zamestnávania, ako aj obchodných dodávateľských reťazcov;

dočasného

-

Posilnenia monitoringu zahraničných firiem, ktoré vysielajú
pracovníkov do Slovenskej republiky a kontroly pravosti a legálnosti
pracovných zmlúv a inej relevantnej dokumentácie;

-

Povzbudzovania podnikov, ktoré vysielajú alebo prijímajú vyslaných pracovníkov,
k zaisteniu ochrany ľudských práv, ako aj princípu ostražitosti a povinnej
starostlivosti, vrátane opatrení na zaistenie sledovateľnosti a transparentnosti;

-

Priebežného vyhodnocovania implementácie právnych ustanovení o firemnej
zodpovednosti vo vzťahu k trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi (odsek 186).

Opatrenia na prevenciu obchodovania s deťmi



Hoci GRETA uznáva potenciálne významnú rolu, ktorú zohráva Koordinátor pre
ochranu detí pred násilím a Komisár pre deti vo vzťahu k prevencii a boju proti OSĽ,
zároveň má za to, že slovenské úrady by mali pokračovať v úsilí na prevenciu
obchodovania s deťmi, vrátane zvyšovania citlivosti a školenia odborníkov na ochranu
detí v celej krajine, zvyšovania povedomia o ich právach a rizikách obchodovania s
ľuďmi (vrátane náborov a zneužívania cez Internet/sociálne siete), a pritom venovať

CP/Rec (2020)05
__________________________________________________________________________________
mimoriadnu pozornosť deťom, ktoré opúšťajú inštitúcie, rómskym komunitám a
deťom bez sprievodu (odsek 194).

Opatrenia na odrádzanie od dopytu



GRETA má za to, že slovenské úrady by mali prijať legislatívne opatrenia na
kriminalizáciu využívania služieb obetí obchodovania s ľuďmi, s vedomím, že daná
osoba je obeťou OSĽ, bez ohľadu na formu zneužívania, ako je ustanovené v článku
19 Dohovoru (odsek 198);



GRETA má ďalej za to, že slovenské úrady by mali posilniť legislatívne,
administratívne, vzdelávacie, sociálne, kultúrne alebo iné opatrenia na odrádzanie od
dopytu po službách obetí obchodovania s ľuďmi, pre všetky formy zneužívania, v
partnerstve s občianskou spoločnosťou, odborovými zväzmi a médiami, aj
prostredníctvom:
-

implementovania vzdelávacích programov na školách, ktoré zdôrazňujú význam
rodovej rovnosti a rešpektu voči dôstojnosti a integrite každej ľudskej bytosti,
ako aj dôsledky rodovej diskriminácie;

-

zvyšovania povedomia o obchodovaní s ľuďmi a iných formách sexuálneho a
rodovo-založeného násilia;

-

úzkej spolupráce so súkromným sektorom, v súlade s Hlavnými zásadami OSN v
oblasti podnikania a ľudských práv (odsek 199).

Identifikácia obetí OSĽ



GRETA nalieha na slovenské úrady, aby zvyšovali citlivosť u inšpektorov práce a iných
kompetentných úradníkov zainterestovaných do pracovných inšpekcií o OSĽ na účely
pracovného zneužívania a o právach obetí, a nariadili im prijať prístup zameraný na
obeť, namiesto prístupu sústredeného na kontrolu imigrácie (odsek 201);



GRETA nalieha na slovenské úrady, aby venovali zvýšenú pozornosť odhaľovaniu
obetí obchodovania s ľuďmi medzi žiadateľmi o azyl a osobami umiestnenými v
imigračných záchytných strediskách. V tomto kontexte je potrebné poskytovať ďalšie
školenie o identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi personálu prijímacích stredísk a
imigračných záchytných stredísk, vrátane zdravotníckeho personálu, ktorý je v
strediskách zamestnaný, alebo ich navštevuje. Slovenské úrady by mali zabezpečiť,
aby sa okamžite po vznesení opodstatneného podozrenia, že cudzí štátny príslušník
umiestnený v migračnom záchytnom stredisku Medveďov, je obeťou OSĽ, táto osoba
presunula do útulku pre obete OSĽ (odsek 210).

Asistenčné opatrenia


GRETA oceňuje vydanie metodického nástroja na poskytovanie asistencie obetiam
OSĽ, so špeciálnym zameraním na deti a cudzincov, ako aj smernice o opatreniach
sociálnej ochrany pre deti a špecializáciu prešovského centra na zaobchádzanie s
detskými obeťami OSĽ (odsek 225).
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GRETA má za to, že slovenské úrady by mali preskúmať dôvody nízkej účasti na
Programe na podporu obetí a zabezpečiť, aby sa všetkým obetiam obchodovania s
ľuďmi dostávala asistencia podľa ich potrieb (odsek 216).

Identifikácia a asistencia detským obetiam obchodovania s ľuďmi


GRETA má za to, že slovenské úrady by mali podniknúť kroky na zabezpečenie, aby
sa metodické nástroje a smernice používali pri školení príslušných odborníkov v plnej
miere (odsek 226).

Obdobie zotavenia a reflexie, povolenie na pobyt


GRETA opakovane nalieha na slovenské úrady, aby v národnej legislatíve ustanovili
obdobie zotavenia a reflexie, pokiaľ existujú opodstatnené dôvody predpokladať, že
osoba je obeťou obchodovania s ľuďmi, ako je ustanovené v článku 13 Dohovoru, a
zabezpečili, aby sa všetkým prípadným obetiam obchodovania s ľuďmi ponúklo
účinné obdobie zotavenia a reflexie, ako aj opatrenia na ochranu a asistenciu podľa
článku 12, odseky 1 a 2, Dohovoru počas tohto obdobia (odsek 232).

