
Nemáš prístup k svojim dokladom alebo osobným veciam?

Je tvoj pohyb kontrolovaný?

Vyhrážajú sa ti?

Nútia ťa podpísať zmluvu, ktorej nerozumieš?

Žiješ a pracuješ v izolovaných, či neľudských podmienkach?

Si nútený k výkonu práce?

Pracuješ dlhé hodiny za malý alebo žiaden plat, v nevyhovujúcich 
a nebezpečných podmienkach bez vhodného odevu?

Strhávajú ti zo mzdy neprimerane vysoké poplatky, 
napr. za ubytovanie, stravu, cestovne (tzv. fiktívny dlh)?

0800 800 8180800 800 818

Nútená práca či nútená služba 
vrátane žobrania je trestný čin.

NESTAŇ SA aj ty OBEŤOU
obchodovania s ľuďmi.

Obeť obchodovania s ľuďmi môže byť vykorisťovaná rôznymi spôsobmi.

Ak máš podozrenie, že si sa stal obeťou obchodovania s ľuďmi alebo niekto, koho poznáš, 
môže byť obeťou obchodovania s ľuďmi, požiadaj o pomoc. 

Kontaktuj políciu 158 alebo Národnú linku pomoci obetiam obchodovania 
s ľuďmi 0800 800 818.

Остерігайтесь злочинних дій 
торгівців людьми. 

Вони можуть скористатися Вашою 
нинішн ьою складною ситуацією. 

Нестань жертвою торгівлі людьми.Нестань жертвою торгівлі людьми.



V prípade podozrenia alebo pocitu, že ste sa stali obeťou akéhokoľvek trestného činu, 
môžete využiť služby informačných kancelárií pre obete trestných činov zriadených 
Ministerstvom vnútra SR.

ĎAKUJEME všetkým partnerom. 
Bez vzájomnej spolupráce by sme nedokázali pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. 

INFORMAČNÉ KANCELÁRIE 
PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ

Bezplatne a diskrétne Vám budú poskytnuté 
základné informácie a usmernenie a bude Vám 
sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti:

++
+ + 
++

psychologického poradenstva,
sociálneho poradenstva,
právnej podpory a usmernenia.

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ 
realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac na https://prevenciakriminality.sk. 

Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby
Iнфолінку для осіб, які розмовляють українською 
мовою

+421 513 816 111
+421 259 765 111

112
158UA.GOV.SK

Якщо Ваше життя та здоров’я під 
загрозою, телефонуйте за номерами 
112112 або 158158. торгівців людьми. 

Словацька Республіка допомагає постраждалим.Словацька Республіка допомагає постраждалим.  
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