
Nemáš prístup k svojim dokladom alebo osobným veciam?

Je tvoj pohyb kontrolovaný?

Nedovolia ti komunikovať s rodinou, priateľmi?

Zažívaš psychický, fyzický teror alebo je na teba vyvíjaný nátlak?

Nútia ťa pracovať v noci alebo na miestach, kde sa bežne platí 
za sex (striptízový klub, erotický masážny salón a pod.)?

Nútia ťa vykonávať sex za peniaze, násilný sexuálny akt za peniaze 
alebo čokoľvek hodnotné proti tvojej vôli, a to aj napriek chorobe 
či tehotenstvu?

Vytvorili ti sexuálne profily na internete bez tvojho súhlasu?

Ak máš podozrenie, že si sa stala 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.

Sexuálne vykorisťovanie vrátane pornografie 
a nútenej prostitúcie je trestný čin.

NESTAŇ SA aj ty OBEŤOU
obchodovania s ľuďmi.

0800 800 8180800 800 818

Obeť obchodovania s ľuďmi môže byť vykorisťovaná rôznymi spôsobmi.

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. 

DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ

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. 

INFORMAČNÉ KANCELÁRIE 
PRE OBETE TRESTNÝCH ČINOV

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.

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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