
 

Obchodovanie s ľuďmi 
 

Ku koncu školského roka sa mnohí mladí ľudia rozhodujú čo ďalej – štúdium, práca na Slovensku alebo 
práca v zahraničí. Medzi najväčšie nebezpečenstvá, s ktorými sa môžeme v zahraničí stretnúť, patrí 
obchod s ľuďmi, ktorý patrí medzi tretí najvýnosnejší nelegálny obchod na svete. A práve preto sú 
páchatelia čoraz lepšie organizovaní a spôsoby, akými lákajú svoje obete čoraz zákernejšie. „Ide 
o trestný čin, pri ktorom sa človek stáva obeťou dobrovoľného alebo nedobrovoľného presunu na iné 
miesto, najčastejšie do iného štátu, kde je zneužívaný na rôzne druhy nútenej práce  s cieľom 
ekonomického zisku. Obchodníci násilím, zastrašovaním alebo vydieraním nútia obeť k práci.“ Prípady 
obchodovania s ľuďmi sú rôzne. Môže ísť o nútenú prostitúciu, prácu v domácnosti, či nelegálnej 
továrni, žobranie alebo nelegálny pouličný predaj (napr. drog)... Obchodované osoby žijú v neľudských 
podmienkach, mnohokrát sú väznené, vydierané alebo týrané, pracujú zadarmo alebo za minimálnu 
mzdu. Tieto spôsoby vysoko organizovaného zneužívania ľudí sú často označované ako „novodobé 
otroctvo. 

V našich podmienkach je častým spôsobom získavanie obetí 
lákavá ponuka práce v zahraničí, či už formou inzerátu alebo 
ponukou cudzieho človeka. Najčastejšie ponúkané typy práce sú 
modelka, barmanka, servírka, tanečnica, au-pair či opatrovateľka. 
Nepríjemným skúsenostiam sa dá vyhnúť, ak sa na pobyt v zahraničí 
dobre pripravíme a zistíme si čo najviac informácií o cestovaní, 
ponúkanej práci, pobyte, alebo aj prípadných rizikách. Na Slovensku 
sú len dva typy inštitúcií, ktoré sú oprávnené sprostredkovať prácu 
v zahraničí. Ide o Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalej 
fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú povolenie Ústredia práce 
na sprostredkovanie zamestnania za úhradu. Aktuálny zoznam 
sprostredkovateľských agentúr si viete vyzdvihnúť na ktoromkoľvek 
ÚPSVaR alebo si ho stiahnuť zo stranky www.upsvar.sk. Aktuálne 
informácie o životných a pracovných podmienkach v krajinách, ktoré 
sú členmi siete Eures môžete získať aj z databázy na stranke 

www.eures.sk.  
Príčiny tohto novodobého otroctva sa spájajú najmä s javmi, akými sú chudoba, nezamestnanosť, slabé 
sociálne a ekonomické štruktúry, nedostatočný prístup k vzdelaniu a iným zdrojom, absencia rovnosti 
príležitostí, násilie páchané na ženách a deťoch, ale aj sexuálna, rasová a etnická diskriminácia, či 
dôsledky ilegálnej migrácie a nelegálnej práce.  
 

Ako obeť obchodovania s ľuďmi máte právo 
 

� Na bezpečný návrat domov 
� Na ochranu svojho súkromia a identity 
� Na slobodu a osobnú bezpečnosť 
� Slobodne sa pohybovať 
� Rozhodnúť sa, či budete spolupracovať s políciou 

 
 



Dôležité rady pred odchodom do zahraničia 
 

� Dobre si preverte agentúru alebo človeka, ktorý vám ponúka prácu v zahraničí.  
� Každá pracovná agentúra musí mať na svoju činnosť povolenie Ústredia práce, sociálnych vecí 

a rodiny. 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, ubytovanie 
podmienky a trvanie pracovného pomeru.  

� Neprijímajte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšete pracovnú zmluvu, získate pracovné 
povolenie alebo víza. 

� Pri ceste do zahraničia je potrebné mať platný pas /do niektorých krajín stačí občiansky 
preukaz/.  

� Zistite si adresu a telefónne číslo slovenského veľvyslanectva v krajine, kam cestujete a naučte 
sa ho naspamäť.  

� Urobte si kópiu pasu a odložte na bezpečné miesto, o ktorom budete vedieť len vy /uľahčí 
prípadné vydanie náhradného cestovného dokladu/.  

� O svojom odchode informujte rodičov alebo dobrých známych a po príchode do krajiny sa im 
ohláste hneď, ako to bude možné.  

� Doma nechajte presnú adresu a telefónne číslo plánovaného pobytu a čo najviac informácií 
o svojom budúcom zamestnávateľovi, ďalšiu fotokópiu pasu a tiež kontakty na ľudí, s ktorými 
idete do zahraničia.  

� Dohodnite sa, ako často a kedy sa budete ozývať príbuzným zo zahraničia.  
� Zabezpečte si cestovné poistenie, ktoré bude obsahovat aj poistenie pre prípad úrazu a choroby. 
� Na cestu si vezmite nevyhnutnú finančnú rezervu na prípadný navrat domov, cestovné poistenie 

a predplatenú telefónnu kartu.  
 

V zahraničí majte vždy na pamäti 
 
� 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 akko 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 políciu a kontaktujte 
slovenské veľvyslanectvo v danej krajine. 

� Ak sú pracovné podmienky iné, než je uvedené v zmluve, obráťte sa na agentúru alebo osobu, 
ktorá vám prácu sprostredkoval a informujte o tom vašich blízkych a známych. 

 
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. 
Niekedy sa i napriek dokonalej príprave ocitnete v núdzi. 
Ak máte akékoľvek pochybnosti pred odchodom do zahraničia, alebo ak sa vrátite so zlou 
skúsenosťou, neváhajte kontatkovať Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 
800 818. 
Podľa dostupných materiálov spracovala: PhDr. Iveta Erlichová 


