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Abstrakt 
Rozdielnosť chápania samotného pojmu obchodovanie s ľuďmi v jednotlivých krajinách 
spôsobuje nemalé problémy pri riešení tohto problému na medzinárodnej úrovni. 
Myšlienka neobmedzenej slobody je negovaná otroctvom, nevoľníctvom a obeťami 
obchodovania s ľuďmi, ktoré prinášajú vysokú kvalitu života vymedzenej skupine ľudí. 
Celosvetový ročný odhadovaný príjem z obchodovania s ľuďmi sa pohybuje medzi 8,5 až 
12,3 miliardami Eúr. Pri takto vysokom príjme je zmena morálnych a kultúrnych hodnôt 
neprekvapujúca. Rastúci je i počet obetí. Nepoznáme presné štatistické údaje, ale 
predpokladá sa, že na svete dosahuje počet obetí obchodovania s ľuďmi počet okolo 
dvoch miliónov a v samotnej Európe by to malo byť okolo 500 tisíc obetí. Najviac obetí, 
ktoré prechádzajú cez Slovensko je z Ruskej federácie, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, 
Moldavska, z krajín bývalej Juhoslávie, Albánska a ázijských krajín. Správa 
o obchodovaní s ľuďmi vydaná Ministerstvom zahraničných vecí USA hovorí, že 
Slovenská republika je krajina pôvodu a taktiež  tranzitná krajina prevažne mladých ľudí, 
ktorí sú obchodovaní najmä do Rakúska, Holandska, Francúzska, Španielska, 
Švajčiarska, Talianska, Grécka, Slovinska, Česka a Japonska za účelom prostitúcie alebo 
inej formy sexuálneho zneužívania. Občania bývalých sovietskych republík a balkánskeho 
regiónu cez územie Slovenskej republiky spravidla len prechádzajú do vyspelejších krajín 
EÚ. Na riešenie problematiky obchodovania s ľuďmi je multidisciplinárna spolupráca 
východisková. 
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Abstract 
Different understanding of the term trafficking in single countries presents problems by 
solving of this problems on international level. The idea of unlimited liberty is negate by 
term like servitude,bondage and victim of trafficking, which is giving a high quality of life 
for a small group of people.Worldwide income from traffickink sholud be arround 8,5 to 
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12,3 bilion of Euro. By this level of income is a change of values not very surprising. The 
nuber of victims of trafficking is groving. We do not have exact  statistical number of 
victims, the premise is that the number of victims of trafficking is arround 2 milion  
victims and in europe arround 500 thousand. Most victims, which are crossing Slovakia is 
comming form Russia, Ukraine, Bulgaria, Rumenia, Moldavia, former Yugolsavia, 
Albania and asian countries. Report from USA State Department understands Slovakia 
like a country of source and tranzit country, for young people, which are trafficking 
especialy to Austria, Netherlands, France, Spain, Switzerland, Italy, Greece, Slovenia, 
Bohemia and Japan first of all for sex bussines. Victims from the former Soviet countries 
crossing Slovakia on the way to more advanced EU countries. To handle the traffiicking 
is a multidisciplinary cooperation the initial solution. 
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Úvod 
 
ejednotnosť vnímania významu pojmu obchodovanie s ľuďmi je 
spojené s neefektívnym riešením tohto pálčivého problému. Rieše-

nie by mohlo byť len vtedy efektívne, keby boli zjednotené definície 
pojmov a postupy pri riešení tohto problému na medzinárodnej úrovni. 
Intervenčné postupy by mali zabraňovať verbovaniu v krajinách pôvodu, 
prevozu obetí a samozrejme dopytu v cieľových krajinách. Kultúrne roz-
diely v jednotlivých častiach sveta však komplexnému a štandardizova-
nému postupu pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi zabraňujú. Znepoko-
jujúci je i každoročný rast počtu obetí i napriek celosvetovému boju proti 
tejto  nelegálnej činnosti. I napriek tomu, že predpokladáme každoročne 
narastajúci počet obetí nevieme presný počet obetí určiť. Táto skutočnosť 
taktiež komplikuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Podľa UNHCR je 
celosvetový počet obetí obchodovania s ľuďmi medzi 250 000 až výrazne 
vyše jedného milióna. Výrazná odchýlka v počte celosvetových obetí 
obchodovania s ľuďmi neumožňuje presné nastavenie boja proti tomuto 
problému.  
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1  Aktivity boja proti obchodovaniu s ľuďmi v EÚ 
 
Jedným z najdôležitejších krokov v boji proti obchodovaniu s ľuďmi 

bolo prijatie Rámcového programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
v roku 2002 EÚ Radou ministrov. Tento program je založený na definícii 
OSN, ktorá definuje obchodovanie s ľuďmi ako najímanie, prepravova-
nie, prevádzanie, prechovávanie, alebo prijímanie osôb na základe vyhrá-
žania, použitia sily či iných foriem nátlaku, pomocou únosu, podvodu, 
lžou či zneužitím moci alebo bezmocnosťou osoby, ktorú ma v moci iná 
osoba, s úmyslom túto osobu zneužívať.1 Na medzinárodnej úrovni defi-
novanie pojmu obchodovanie s ľuďmi znamená politickú a právnu spolu-
prácu všetkých členských krajín EÚ. Samotný výkon, teda forma 
a použité metódy, je však ponechaný na systéme intervencií jednotlivých 
členských krajín. Rada ministrov, ktorá Rámcový program prijala vyhod-
nocuje jednotlivé kroky vykonané v členských krajinách. 

V roku 2004 bol prijatý Rámcový program zameraný na boj proti 
sexuálnemu zneužívaniu a detskej pornografii. Tento rámcový program je 
založený na Konvencii OSN o právach dieťaťa.2 

Okrem právnych krokov, Európska únia realizuje i systém granto-
vých programov (napr. AGIS, Daphne II, CARDS), ktoré sú taktiež dôle-
žitými nástrojmi pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi v praxi. Takouto 
formou je taktiež zabezpečená spolupráca v a mimo EÚ v boji proti ob-
chodovaniu s ľuďmi.  

 
1.1 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi v SR 

 
Na Slovensku bol prijatý Národný program boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi na roky 2008 – 2010, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť 
a koordinovať efektívnu národnú stratégiu boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi. Systémovým rozvojom vzájomnej spolupráce a koordinovaním 
činností zainteresovaných subjektov v procese odstraňovania rizík a za-
braňovaniu páchania trestného činu obchodovania s ľuďmi, ale i vytvára-

                                                 
1 OSN, Palermo 2000. 
2 Zierer, B. a kol.: Social Work and Trafficking in Women. Vienna 2006, s. 4. 
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ním priestoru pre poskytovanie podpory a pomoci obetiam obchodovania 
s ľuďmi a zabezpečením ochrany ľudských práv obetí.  

Národný program je realizovaný za politickej a finančnej podpory 
vlády Slovenskej republiky, ktorá je zodpovedná za  definovanie cieľov, 
implementáciu opatrení a dosiahnutie cieľov národného programu. Sa-
motná realizácia národného programu je vykonávaná v spolupráci s ak-
tívnou účasťou občianskej spoločnosti. 

Národný program vychádza z medzinárodných štandardov ochrany 
ľudských práv a smeruje k podporovaniu ochrany ľudských práv obetí za 
súčasného rešpektovania princípu rovnosti pohlaví.3 Obchodovanie 
s ľuďmi je veľmi široký fenomén jeho riešenie si vyžaduje nielen medzi-
rezortnú spoluprácu na multidisciplinárnej úrovni ale i vyhodnocovanie 
multikulturálnych vplyvov na tento jav.  

Kombinácia  spolupráce na úrovni rezortov, multidisplinárnej úrovni 
a vnímanie multikulturálnych vplyvov predstavuje náročný proces, ktoré-
ho efektivita je ovplyvnená najmä časom. Časová náročnosť bráni efek-
tívnym krátkodobým intervenciám orientovaných na konkrétny problém. 
Napriek tomu je snahou Národného programu cez systém legislatívnych 
úprav a zapojením mimovládnych organizácií poskytovať obetiam ob-
chodovania s ľuďmi komplexnú starostlivosť. 

 
1.2 Porozumenie obchodovaniu s ľuďmi 

 
Definovanie obchodovania s ľuďmi sa v národom práve jednotlivých 

krajín líši a nie je vždy v súlade s medzinárodne uznávanými definíciami. 
Síce významné ale nie smerodajné dohovory ako vyššie spomenutý do-
hovor Rady Európy existujú, nie sú však platné vo všetkých krajinách. 
Takéto rozdiely spôsobené politickou mocou alebo kultúrnymi zvykmi 
komplikujú proces boja s obchodovaním s ľuďmi na medzinárodnej 
úrovni, teda v zdrojových a cieľových krajinách. 

Je nesprávne zamieňať obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo. Ide 
o dva odlišné pojmy, kde prevádzačstvo predstavuje súhlas osoby 
s prevedením do cieľovej krajiny a celý proces sa končí príchodom. Pri 

                                                 
3 http://www.radaeuropy.sk/swift_data/source/dokumenty/ikre/aktivity/Obchodovanie%20s%20ludmi/ 
Narodny_program.doc. 
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obchodovaní s ľuďmi sa ľudia presúvajú proti svojej vôli a proces sa  i po 
príchode na miesto určenie nekončí. V takomto prípade ide o porušenie 
ľudských práv a zločinom proti ľudskosti a kontexte s ozbrojeným kon-
fliktom o vojnový zločin. 

Dôležité je vnímanie obetí obchodovania s ľuďmi, ktoré môžeme de-
finovať ako utečencov. V takomto prípade obetiam nedokáže alebo ne-
chce krajina pôvodu poskytnúť ochranu. Obeť obchodovania s ľuďmi 
môže požiadať o medzinárodnú ochranu v dvoch odlišných prípadoch: 
 ak obeť prišla v dôsledku obchodovania s ľuďmi zo zahraničia 

a žiada hostiteľský štát o ochranu, 
 ak sa obeti obchodovania s ľuďmi v rámci krajiny svojho pôvodu 

podarilo uniknúť a ušla za hranice v snahe získať medzinárodnú 
ochranu.4 
Pre pochopenie procesu obchodovania s ľuďmi je dôležité vnímať 

i historický vývoj spojený s touto problematikou. Najväčšia skupina ob-
chodovaných osôb je nútená k poskytovaniu sexuálnych služieb. Dôvody 
prečo obete tieto služby poskytujú sú však veľmi rozdielne, samotné roz-
diely sú spôsobené odlišnými východiskovými situáciami jednotlivých 
obetí a taktiež rozdielnymi cieľmi. V USA a západnej Európe je primár-
nym dôvodom túžba po dobrodružstve a relatívne  jednoduchej možnosti 
nadštandardne rýchlo si zvýšiť kvalitu života. V iných krajinách je to 
predovšetkým snaha zabezpečiť sebe a svojmu okoliu základné životné 
potreby. V niektorých krajinách je dokonca starou tradíciou a rodinnou 
stratégiou predaj dcér podľa vopred dohodnutých podmienok. Multikultu-
rálne rozdiely však musia byť rešpektované, aby sme zabránili stigmati-
zácii a sekundárnej viktimizácii.  

Jedným z najhorších trendov v oblasti obchodovania s ľuďmi je ras-
túci počet detských obetí. Správa detského fondu OSN konštatovala, že 
sa vo svete každoročne stane predmetom obchodu približne 1,2 milióna 
detí. Ak  to porovnáme s údajom o celkovom obchode s ľuďmi, vidíme, 
že obchod s deťmi tvorí minimálne jednu štvrtinu, čo od prvej najobšíre-

                                                 
4 Kováts, A. a kol.: Praktická sociálna práca s utečencami – prístup cez ľudské práva. Budapešť 2006, 
s. 212. 
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nejšej správy zaoberajúcej sa svetovou prostitúciou znamená vysoko 
signifikantný nárast z pôvodných 10 %.5  

Rozdielne okolnosti a typy obetí nezjednodušujú situáciu pri rie-
šení tohto problému. Pravdepodobne jediným východiskom je neu-
stále školenie osôb, ktoré pracujú s touto cieľovou skupinou. 

 
 

2  Vzdelávanie v oblasti boja proti obhodovaniu s ľuďmi 
 
V rokoch 2008 a 2009 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Tr-

navskej univerzity realizovala projekt zameraný na vzdelávenie zamest-
nancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti obchodovania 
s ľuďmi. Celkovo bolo na území Slovenskej republiky zapojených do 
programu vzdelávania 180 ľudí, ktorí sú alebo môžu byť konfrontovaní 
s obeťami obchodovania s ľuďmi v praxi. Proces vzdelávania bol zame-
raný na teoretické informácie, nácvik praktických zručností a samozrejme 
na riešenie modelových situácií, ktoré môžu nastať.  

Všetci účastníci menovali ako najväčší problém komunikačnú barié-
ru spôsobenú rozdielnym jazykom. Riešenie tohto problému však nie je 
jednoduché. Na Slovensku je málo prekladateľov jazykov, ktoré sú pou-
žívané v krajinách pôvodu obetí. Tento problém bol však menovaný ako 
riešiteľný, nie systémový problém. Ako systémový problém bol najčas-
tejšie spomínaný nejasný postup pri práci s obeťami a nedostatočné tech-
nické zabezpečenie. 

Až 57,6 % účastníkov hodnotilo ako najprínosnejší sociálno – psy-
chologický výcvik zameraný na zážitkovú formu výcviku, komunikáciu 
a asertivitu. Viac ako štvrtina (25,4 %) účastníkov sa dozvedela nové 
informácie, ktoré pomôžu pri práci s obeťami obchodovania s ľuďmi 
v oblasti foriem starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi. Nové in-
formácie v oblasti definície obetí obchodovania s ľuďmi hodnotí ako 
prínosné 22,03 % účastníkov a v oblasti zdravotných aspektov obchodo-
vania s ľuďmi 15,25 %. 

                                                 
5 Vaníčková, E.: Dětská prostituce. Praha 2007, s. 23-24. 
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Vzdelávanie v tejto oblasti by však nemalo byť jednorazové ale kon-
tinuálne, len takouto formou bude zabezpečený profesionálny postup pri 
riešení problémov spojených s obchodovaním s ľuďmi. Dôvodom k sys-
témovú vzdelávaniu a riešeniu problematiky obchodovania s ľuďmi by 
mala byť i postupná zmena Slovenska zo zdrojovej a prechodnej krajiny 
na krajinu cieľovú. 
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