
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

PREVENCIA 
OBCHODOVANIA  

S  ĽUĎMI



PrPrííprava na cestu do zahraniprava na cestu do zahrani ččiaia

• platný cestovný pas (občiansky preukaz)

• podmienky vstupu do krajiny – čo treba vybaviť
po príchode do krajiny

• vízová povinnosť
• osobitné povolenie na prácu, študijný pobyt
• vybaviť platobnú kartu – výhodnejšie ako nosiť

hotovosť pri sebe
• pribaliť si slovník jazyka krajiny kam cestuješ



Pobyt v zahraniPobyt v zahrani ččíí
• nikomu nedávaj svoj pas (okrem polície a pohraničnej stráže)
• pas a dôležité doklady (napr. pracovné povolenie) nos vždy so 

sebou
• ozývaj sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa dohodli pred 

cestou (dohodnúť si znamenie – vetu, atď.)
• oznám domov každú zmenu pobytu
• nikomu sa nezaväzuj, neprijímaj dary, pôžičky.. 
• vyhýbaj sa kontaktu s drogami
• zákony sú v každej krajine iné, rovnako aj sankcie za ich 

porušenie
• v prípade že sa chystáš šoférovať, oboznám sa zo miestnymi 

pravidlami cestnej premávky
• v prípade potreby neváhaj kontaktovať slovenské veľvyslanectvo 

alebo konzulát



SlovenskSlovensk éé konzulkonzul ááty ty 
v zahraniv zahrani ččíí

V ktorejkoľvek zahraničnej krajine Ti v núdzi 
pomôže slovenský konzulát, ktorý je 
zvyčajne súčasťou veľvyslanectva. 

Jeho telefJeho telef óónne nne ččííslo si zisti eslo si zisti e ššte pred te pred 
odchodom zo Slovenska. odchodom zo Slovenska. 



PrPrááca v zahranica v zahrani ččíí

Sprostredkovanie práce:

agentúru si môžeš overiť na www.upsvar.sk 
alebo na 0800 800 818 0800 800 818 -- NNáárodnrodn áá linka linka 

pomoci obetiam obchodovania s pomoci obetiam obchodovania s ľľuuďďmimi



Výška poplatkupoplatku za sprostredkovanie práce 
musí byť pevne stanovená vopred a nesmie 

presiahnuť 20 % z dohodnutej mesačnej mzdy 
alebo platu, ak sa sprostredkuje zamestnanie 

na obdobie najviac 6 mesiacov, 
alebo 30 % z mesačnej mzdy alebo platu, ak 

sa sprostredkuje zamestnania na obdobie 
dlhšie ako 6 mesiacov.

Poplatok môže sprostredkovateľ vyberať až po 
sprostredkovaní zamestnania ako jednorazovú

platbu. Akékoľvek splátky alebo odvody z 
mesačného platu nie sú prípustné.



Pri kontakte s agentPri kontakte s agent úúrou alebo pri rou alebo pri 
odpovedi na inzerodpovedi na inzer áát sa zaujt sa zauj íímaj o:maj o:

• registráciu agentúry a jej overenie
• presný opis pracovnej náplne (trvaj na tom, aby 

bol uvedený v pracovnej zmluve)
• obdobie, na ktoré sa pracovná zmluva podpíše
• vybavenie pracovného povolenia a zdravotného 

poistenia
• presnú adresu pracoviska, bývania
• dĺžku pracovného času, výšku odmeny, spôsob, 

termíny vyplácania
• ak ide o prostitúciu, informuj sa či nie je v danej 

krajine trestná



NiekoNieko ľľko rko r áád ked keďď sa dostanesa dostane šš
do do ťťaažžkostkost íí......

• utekaj tam kde sú ľudia, verejné a zároveň oficiálne 
miesto (úradná inštitúcia, pošta, miesta označené
krížom - kostol, nemocnica, lekáreň...)

• požiadaj o pomoc skôr inštitúciu ako súkromnú
osobu (pri inštitúcii je menšie riziko zneužitia)

• kontaktuj zastupiteľstvo svojej krajiny v zahraničí
• požiadaj o pomoc pomáhajúcu organizáciu (IOM, La 

Strada, atď. – kontakty dajú na 0800 800 818)
• z búdky zavolať 112 (treba však ovládať aspoň

základy jazyka)
• nikdy sa neobviňuj, nezaslúžiš si odsudzovanie za 

to, čo sa Ti stalo, vždy existujú možnosti pomoci..



0800 800 818 0800 800 818 
NNáárodnrodn áá linka pomoci obetiam linka pomoci obetiam 

obchodovania s obchodovania s ľľuuďďmimi

•• pompomááha pri identifikha pri identifikáácii obchodovaných osôbcii obchodovaných osôb

•• upozorupozorňňuje na rizikuje na rizikáá spojenspojenéé s prs práácou v cou v 
zahranizahraniččíí

•• poskytuje preventposkytuje preventíívne informvne informáácie pred cie pred 
odchodom do zahraniodchodom do zahraniččiaia


