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P R O G R A M 
 
Názov podujatia:   Obchodovanie s ľuďmi 
 
Dátum konania:   05. marec 2020 – 06. marec 2020 
 
Miesto konania:     Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie               

č. 820, 914 43 Omšenie 
 
Lektori podujatia:    JUDr. Ján Hrivnák  (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie 

Slovenskej republiky; prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, Generálna 
prokuratúra Slovenskej republiky) 
mjr. JUDr. Martina Pussová (riaditeľka, Informačné centrum na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky) 
mjr. Mgr. Miroslava Fialová  (starší referent špecialista, Informačné centrum na 
boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality, Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky)  
plk. JUDr. Kamil Pin ček (riaditeľ Národnej jednotky boja proti nelegálnej 
migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru)  
pplk. Mgr. Soňa Grauzlová (vedúca oddelenia boja proti obchodovaniu s ľuďmi 
Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej 
polície Prezídia Policajného zboru) 

 
Názov projektu:  Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov (kód projektu ITMS2014+: 314021M248)  
 
Dátum: 05.03.2020 (štvrtok) 
 
09.30 hod.  príchod účastníkov, registrácia  
10.00 – 11.00 hod.  mjr. JUDr. Martina Pussová, mjr. Mgr. Miroslava Fialová: Legislatíva, 

Národný referenčný mechanizmus a Program podpory a ochrana obetí 
obchodovania s ľuďmi MV SR. 

11.00 – 11.15 hod.  prestávka  
11.15 – 12.15 hod.  mjr. JUDr. Martina Pussová, mjr. Mgr. Miroslava Fialová: Legislatíva, 

Národný referenčný mechanizmus a Program podpory a ochrana obetí 
obchodovania s ľuďmi MV SR. 

12.15 – 13.15 hod.  obed  
13.15 – 14.15 hod.  plk. JUDr. Kamil Pinček, pplk. Mgr. Soňa Grauzlová: Informácie týkajúce 

sa výlučnej vecnej príslušnosti NJBPNM UHCP P PZ v súvislosti s trestným 
činom obchodovania s ľuďmi, zaradenie útvaru v rámci štruktúry 
Policajného zboru, obvyklý modus operandi pri trestnom čine obchodovania 
s ľuďmi, prípadová agenda a problémy z praxe, s ktorými sa príslušníci 
NJBPNM UHCP P PZ pri vyšetrovaní uvedeného trestného činu stretávajú, 
ako aj medzinárodná spolupráca prostredníctvom spoločných vyšetrovacích 
tímov a právnej pomoci. 

14.15 – 14.30 hod.  prestávka  
14.30 – 16.00 hod.  plk. JUDr. Kamil Pinček, pplk. Mgr. Soňa Grauzlová: Informácie týkajúce 

sa výlučnej vecnej príslušnosti NJBPNM UHCP P PZ v súvislosti s trestným 
činom obchodovania s ľuďmi, zaradenie útvaru v rámci štruktúry 
Policajného zboru, obvyklý modus operandi pri trestnom čine obchodovania 
s ľuďmi, prípadová agenda a problémy z praxe, s ktorými sa príslušníci 
NJBPNM UHCP P PZ pri vyšetrovaní uvedeného trestného činu stretávajú, 
ako aj medzinárodná spolupráca prostredníctvom spoločných vyšetrovacích 
tímov a právnej pomoci. 
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16.00 – 16.15 hod.  prestávka  
16.15 – 17.15 hod.  plk. JUDr. Kamil Pinček, pplk. Mgr. Soňa Grauzlová: Informácie týkajúce 

sa výlučnej vecnej príslušnosti NJBPNM UHCP P PZ v súvislosti s trestným 
činom obchodovania s ľuďmi, zaradenie útvaru v rámci štruktúry 
Policajného zboru, obvyklý modus operandi pri trestnom čine obchodovania 
s ľuďmi, prípadová agenda a problémy z praxe, s ktorými sa príslušníci 
NJBPNM UHCP P PZ pri vyšetrovaní uvedeného trestného činu stretávajú, 
ako aj medzinárodná spolupráca prostredníctvom spoločných vyšetrovacích 
tímov a právnej pomoci. 

17.15 hod.   večera  
 
Dátum: 06.03.2020 (piatok) 
 
08.00 – 09.00 hod.  raňajky  
09.00 – 10.00 hod.  JUDr. Ján Hrivnák: Aplikačné poznatky z trestného stíhania z trestných 

činov obchodovania s ľuďmi 
10.00 – 10.15 hod.  prestávka  
10.15 – 11.15 hod.  JUDr. Ján Hrivnák: Aplikačné poznatky z trestného stíhania z trestných 

činov obchodovania s ľuďmi 
11.15 – 11.30 hod.  prestávka  
11.30 – 12.30 hod.  JUDr. Ján Hrivnák: Aplikačné poznatky z trestného stíhania z trestných 

činov obchodovania s ľuďmi 
zhrnutie výstupov, záver vzdelávacieho podujatia  

12.30 hod.   obed 
 
 
 


