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Predhovor 
 

 

 

Sexuálne ob!a"ovanie je fenoménom prítomn&m v rôznych spolo$ensk&ch prostrediach, 
akademickú pôdu nevynímajúc. Skuto$nos!, "e sme o sexuálnom ob!a"ovaní v tomto 
#pecifickom prostredí dosia' registrovali správy len spoza hraníc na#ej krajiny, nie je 
dôvodom domnieva! sa, "e na#ich univerzít a vysok&ch #kôl sa tento problém net&ka. 
V&sledky v&skumu o sexuálnom ob!a"ovaní v prostredí slovensk&ch vysok&ch #kôl [1] 
potvrdzujú v&skyt tohto javu a potrebu jeho reflektovania a systematického rie#enia. 

Systematické opatrenia v#ak mo"no sotva zavádza! bez nále"itého porozumenia tak 
fenoménu sexuálneho ob!a"ovania ako i dôvodov povinnosti vo$i nemu intervenova!. Pre 
mnoh&ch 'udí predstavuje sexuálne ob!a"ovanie pojem s nejasn&m obsahom. Netu#ia, $o 
v#etko mo"no pod tento pojem zaradi! a neznalí jeho potenciálnych následkov na 
jednotlivcov a kolektívy, mô"u zotrváva! v pasívnom postoji. Ten nielen"e umo"(uje 
osobám dopú#!ajúcim sa sexuálneho ob!a"ovania v neadekvátnom konaní pokra$ova!, ale 
umoc(uje a predl"uje aj utrpenie osôb, ktoré sa stali ter$om ob!a"ovania. 

Povinnos! predchádza! sexuálnemu ob!a"ovaniu a adekvátne intervenova! v prípade jeho 
v&skytu, je pre ur$ité subjekty legislatívne zakotvená v tzv. antidiskrimina$nom zákone [2]. 
V zmysle tohto zákona a v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v sociálnom 
zabezpe$ení, zdravotnej starostlivosti, pri poskytovaní tovarov a slu"ieb a vo vzdelávaní 
zakazuje akáko'vek diskriminácia osôb, vrátane sexuálneho ob!a"ovania, ktoré je 
#pecifick&m druhom diskriminácie. Ka"dá osoba má pod'a tohto zákona právo na rovnaké 
zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Ak sa domnieva, "e je alebo bola dotknutá 
na svojich právach, právom chránen&ch záujmoch alebo slobodách nedodr"aním zásady 
rovnakého zaobchádzania, mô"e sa domáha! svojich práv na súde. 

Odstránenie ak&chko'vek foriem sexuálneho ob!a"ovania je nepochybne celospolo$enskou 
v&zvou. Av#ak sektor vysoko#kolského vzdelávania je v najlep#ej pozícii, aby facilitoval 
"iadúce zmeny v postojoch 'udí vo$i tomuto ne"iadúcemu fenoménu. Poslaním vysok&ch 
#kôl je toti" „rozvíja! harmonickú osobnos!, vedomosti, múdros!, dobro a tvorivos! v 
"loveku a prispieva! k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej 
spolo"nosti, a t#m prispieva! k rozvoju vedomostnej spolo"nosti“ [3]. Vysoké #koly 
nap)(ajú svoje poslanie prioritne „v#chovou odborníkov s najvy$$ím vzdelaním, vysok#mi 
morálnymi zásadami, ob"ianskou a spolo"enskou zodpovednos!ou“ [4].  Nap)(anie tohto 
poslania je nepochybne kompromitované, ak osoby, ktoré na vysok&ch #kolách #tudujú 
alebo pracujú, nie sú nále"ite chránené pred ak&miko'vek druhmi #kodlivého správania, 
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ktoré narú#a ich bezpe$ie a predstavuje preká"ku ich aktívnej ú$asti v akademickom 
"ivote. 

V akademickom priestore by sa malo vynaklada! príkladné úsilie na predchádzanie 
diskriminácii, presadzovanie hodnôt dôstojnosti, re#pektu a rovnosti a dodr"iavanie 
'udsk&ch práv; preto by aj problematike sexuálneho ob!a"ovania mala by! venovaná 
nále"itá pozornos!. Toto úsilie by malo smerova! k cie'u vybudova! v akademickom 
priestore kultúru nulovej tolerancie vo$i ak&mko'vek prejavom sexuálneho ob!a"ovania, 
sú$as!ou ktorej sú aj opatrenia povzbudzujúce oznamovanie prípadov sexuálneho 
ob!a"ovania a efektívne postupy ich následného rie#enia. 

Je potrebné zdôrazni!, "e zanedbanie prevencie a rie#enia sexuálneho ob!a"ovania v 
in#titúciách je nielen protiprávnym konaním, ale aj manifestáciou in#titucionálnej zrady [5] 
vo$i t&m, ktorí by vskutku mali by! chránení. Protiváhou in#titucionálnej zrady je 
in#titucionálna odvaha, definovaná ako „záväzok in$titúcie h%ada! pravdu a morálne kona! 
napriek nepríjemnostiam, rizikám a krátkodob#m nákladom. Je to prís%ub ochrany a 
starostlivosti o t#ch, ktorí sú závislí od in$titúcie. Je to kompas zameran# na spolo"né 
dobro jednotlivcov, in$titúcií a sveta. Je to sila, ktorá transformuje in$titúcie na 
zodpovednej$ie, spravodlivej$ie a efektívnej$ie miesta pre v$etk#ch“ [6]. Kie" je táto 
príru$ka pre vysoké #koly in#piráciou k h'adaniu tak&ch ciest vysporiadania sa s ne'ahkou 
a citlivou problematikou sexuálneho ob!a"ovania, ktoré budú demon#tráciou 
in#titucionálnej odvahy. 

Príru$ka, ktorú Vám predkladáme, poskytuje základnú orientáciu v problematike 
sexuálneho ob!a"ovania; ponúka jej vymedzenie, paletu foriem, v&skumne podlo"ené dáta 
o v&skyte tohto javu a spektre jeho potenciálnych dôsledkov. Text príru$ky sprevádzajú 
podnetné v&roky z kvalitatívneho v&skumu, ktorého sa zú$astnili #tudenti a #tudentky so 
skúsenos!ou sexuálneho ob!a"ovania na akademickej pôde na Slovensku. Príru$ka 
pribli"uje aj nástroje prevencie a rie#enia sexuálneho ob!a"ovania na vysok&ch #kolách a v 
závere priná#a k'ú$ové informácie pre osoby, ktoré za"ili sexuálne ob!a"ovanie. 

Príru$ka je adresovaná v#etk&m osobám, ktor&ch "ivot je aktuálne spät& s akademickou 
pôdou, $i u" sú v pozícii #tudujúcich alebo intern&ch a extern&ch zamestnancov a 
zamestnank&(. Mô"e im pomôc! jasnej#ie rozli#ova! ne"iadúce správanie, zv&#i! 
povedomie o ich právach i o spolo$nej zodpovednosti za úrove( organiza$nej a 
spolo$enskej kultúry. Príru$ka mô"e poslú"i! ako sprievodca v procese vytvárania 
intern&ch smerníc zameran&ch na prevenciu sexuálneho ob!a"ovania a/alebo pri 
aktualizácii etick&ch kódexov, s cie'om aby v ich obsahu bola predmetná problematika 
explicitn&m spôsobom zoh'adnená. Konkrétna podoba t&chto dokumentov bude musie! by! 
v"dy #itá na mieru #pecifikám konkrétnej vysokej #koly. Ich dôsledná implementácia do 
reálneho "ivota bude následne ka"dodennou v&zvou pre v#etk&ch, ktorí chcú by! verní 
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poslaniu vysok!ch "kôl. Zo#i vo#i konkrétnym v!zvam t!kajúcim sa problematiky 
sexuálneho ob$a%ovania na vysok!ch "kolách, prajeme v"etk!m zainteresovan!m potrebnú 
mieru odvahy.   

 

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karko!ková, PhD.  
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1. O !o ide pri sexuálnom 
ob"a#ovaní a ako sa prejavuje 
 
1.1. Definícia a zakázané prejavy sexuálneho ob!a"ovania  

 

Pojem sexuálneho ob!a"ovania sa dostal do na#ej legislatívy prijatím novely k 
antidiskrimina$nému zákonu v roku 20081 [1]. Pod'a tohto zákona je sexuálne ob!a"ovanie 
diskrimináciou na základe pohlavia/rodu a je zakázané. V § 2a ods. (5) je definované 
nasledovne:  

Sexuálne ob"a#ovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, 
ktorého úmyslom alebo následkom je alebo mô#e by" naru%enie dôstojnosti osoby a ktoré 
vytvára zastra%ujúce, poni#ujúce, zneuc"ujúce, nepriate&ské alebo urá#livé prostredie [2].  

Debrecéniová sexuálne ob!a"ovanie vo svojom komentári k antidiskrimina$nému zákonu 
bli"#ie objas(uje takto: „Pri sexuálnom ob!a&ovaní je ob!a&ovaná osoba podrobená 
zaobchádzaniu, ktoré je pre 'u nepríjemné, ne&iaduce a ktoré narú$a jej %udskú 
dôstojnos!. Má v$ak sexualizovanú povahu. [...] Medzi najzáva&nej$ie formy sexuálneho 
ob!a&ovania patrí sexualizované násilie2, napríklad znásilnenie. Sexuálne ob!a&ovanie nie 
je prejavom alebo v#sledkom toho, &e by sa %udia, ktorí ho produkujú, nevedeli ovláda!, ale 
toho, &e si tak#mto spôsobom dokazujú nad in#mi osobami svoju moc alebo prevahu“ [3].  

 

1 Právny základ definície sexuálneho ob!a"ovania je prevzat# z $l. 2 písm. d) smernice Rady 2004/113/ES z 13. decembra 
2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mu"mi a "enami v prístupe k tovaru  a slu"bám a k ich 
poskytovaniu, pod%a ktorého „sexuálne ob!a"ovanie znamená, ke& k ne"iaducemu verbálnemu, neverbálnemu alebo 
fyzickému správaniu sexuálnej povahy dochádza s úmyslom alebo s následkom naru'enia dôstojnosti osoby, najmä pri 
vytvorení zastra'ujúceho, nepriate%ského, poni"ujúceho, zneuc!ujúceho alebo urá"livého prostredia“.  

2 V prípade, ak ide o sexualizované násilie, ide o trestn# $in pod%a Trestného zákona. Vtedy treba kontaktova! Políciu (158). 
Skutková podstata trestného $inu znásilnenia je upravená v § 199 Trestného zákona. Konanie páchate%a spo$íva v tom, "e 
násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti "enu k súlo"i alebo na tak# $in zneu"ije jej bezbrannos!. Skutková 
podstata trestného $inu sexuálneho násilia je upravená v § 200 Trestného zákona. Konanie páchate%a spo$íva v tom, "e 
páchate% násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti inú osobu k orálnemu styku, análnemu styku alebo k in#m 
sexuálnym praktikám, alebo na tak# $in zneu"ije jej bezbrannos!. Na rozdiel od trestného $inu znásilnenia ter$om útoku pri 
trestnom $ine sexuálneho násilia mô"e by! pod%a zákona nielen "ena, ale aj mu".  Zdroj: 
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/odporucania-policie#entry:1793 
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“A hlavne, oni sú stále profesori. (...) Oni sa cítia pod!a m"a tak tro#ku 
neohrození. (...) On má reálne ako$e moc mi neda% spravi% predmet, neda% mi ho 
spravi% na &al#í rok, a t'm pádom ma vyhodia zo #koly. ”  

Hana3 

 

V právnickej literatúre sa mô#eme stretnú" so sexuálnym ob"a#ovaním quid pro quo (nie!o 
za nie!o) a vytváraním nepriate&ského prostredia. O prvom hovoríme ak  osoba 
v nadriadenej pozícii navrhne inej osobe v&hody za „sexuálnu láskavos!“, alebo sa jej 
vyhrá"a  dôsledkami ak sa sexuálne nepodriadi napr. "e nespraví skú#ku [4].  Vytváranie 
nepriate&ského prostredia nastáva, ke* osoba, alebo osoby vytvárajú zastra#ujúce alebo 
poni"ujúce, $i sexistické prostredie (zneva"ujúce "eny, alebo mu"ov), ktoré ovplyv(uje 
kvalitu "ivota in&ch 'udí v tomto prostredí. Mô"e zah+(a! v#etky typy správania a konania 
sexuálnej alebo inej zneva"ujúcej a ob!a"ujúcej povahy, ktoré znepríjem(ujú a s!a"ujú 
#tudijn&, $i pracovn& v&kon [5].   

Za sexuálnym ob!a"ovaním je nieko'ko rôznych prí$in [6, 7]: 

● potreba potvrdi! si vlastnú moc v situácii, ke* druh& $lovek nemô"e odmietnu!, napr. 
asymetrick& vz!ah u$ite'/u$ite'ka a #tudent/#tudentka; 

● potreba druh&mi manipulova! a ma! nad nimi mocenskú prevahu, napr. v rovesníckych 
vz!ahoch medzi #tudentmi a #tudentkami; 

● nezrelá potreba potvrdi! si sexuálnu atraktivitu s men#ím rizikom odmietnutia; 

● nere#pektovanie hranice medzi formálnou a neformálnou sférou, napr. ak je 
ob!a"ujúcou osobou vyu$ujúci $i vyu$ujúca a prekra$uje hranice profesionálneho 
vz!ahu so #tudentkami a #tudentmi; 

● neznalos! a necitlivos! k etick&m normám, ktoré existujú v pracovnom/#tudijnom 
prostredí;  

● neporozumenie a necitlivos! k potrebám a "elaniam druh&ch 'udí.  

 

3 Citáty sú z rozhovorov so !tudentkami, ktoré za"ili na vysokej !kole sexuálne ob#a"ovanie. Mená sú uvedené 
anonymne.  
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!o v"etko mô#e by$ pova#ované za sexuálne ob$a#ovanie?4   

“Bol to vyu(ujúci, ktor' nebol nejak' kontaktn' (...)  ale na hodinách bol hrozne 
nevhodn', on dával sexuálne vtipy, sexuálne nará$ky, ve!mi (asto napríklad 
rozprával o tom, ako on vzdychá (...)  a bolo to fakt nepríjemné a aj sa tak díval 
po diev(atách a on to vôbec netajil (...).”  

Mária 

 

Rodové ob"a#ovanie (resp. rodovo 
motivované ob!a"ovanie) zah+(a 
mnohé prejavy verbálneho a 
neverbálneho správania, 
obsahujúce urá"ajúce, nenávistné a 
poni"ujúce sexistické postoje o 
"enách alebo mu"och zalo"ené na 
v#eobecn&ch presved$eniach (tzv. 
rodov&ch stereotypoch) o nich (o 
ich schopnostiach, záujmoch, 
vlastnostiach, vzájomn&ch 
vz!ahoch, at*.). [5, 8] 

Príklady  

• rozprávanie príbehov alebo vtipov so 
sexuálnym podtónom;  

• nemiestne sexuálne poznámky;  

• úto$né poznámky napr. vulgárne 
nadávky;  

• „sexistické” poznámky zneva"ujúce 
mu"ov alebo "eny - napr. "eny sú príli# 
emocionálne, aby boli vedky(ami; mu"i 
sú technicky zru$nej#í, ale 
neemocionálni; "eny sú dobré len do 
postele; mu"i rozm&#'ajú len penisom;  

• znev&hod(ovanie na základe 
pohlavia/rodu; 

• zv&hod(ovanie na základe 
pohlavia/rodu;  

• pou"ívanie (ukazovanie, #írenie) zjavne 
sexuálnych materiálov po$as v&u$by; 

• komentovanie vzh'adu napr. hodnotenie 
tela, jeho $astí, oble$enia. 

 

4 Najrozsiahlej'ie v#skum v tomto smere realizovala psychologi$ka Luis Fitzgerald, ktorá vytvorila troj$lenn# klasifika$n# 
systém, ktor# rozde%uje sexuálne ob!a"ovanie do odli'n#ch, ale prepojen#ch kategórií, a to sexuálny nátlak (sexual coercion), 
ne"elaná sexuálna pozornos! (unwanted sexual attention)  a rodové ob!a"ovanie  (gender harassment) [8].  
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Ne#elaná sexuálna pozornos" 
predstavuje ne"elané správanie 
sexuálnej povahy namierené 
priamo vo$i konkrétnej osobe. 
Obsahuje ne"elané pokusy 
o zblí"enie [9, 10]. 

Príklady 

● ne"elaná komunikácia sexuálnej 
povahy napr.  posielanie 
nevy"iadan&ch fotiek/obrázkov so 
sexuálnym podtónom 
prostredníctvom e-mailov, smsiek, 
sociálnych sietí; kladenie otázok 
o sexuálnom "ivote a vná#anie témy 
sexu do diskusie hoci sa to net&ka 
v&u$by; oplzlé sexuálne gestá po$as 
v&u$by alebo skú#ky; 

● ne"elané sexuálne sugestívne 
poh'ady napr. obkukovanie, 
po#ku'ovanie, "murkanie;  

● neustále pozvania na rande alebo 
ponuky na sex (napriek odmietnutiu); 

● ne"elané prieniky do osobného 
priestoru napr. natla$enie sa na 
osobu, naklá(anie sa nad 
osobou,  ruka cez plecia, na kolene; 

● ne"elané sexuálne dot&kanie napr. 
plesnutie po zadku, siahanie na 
stehná/prsia. 

 

Sexuálny nátlak je psychické 
naliehanie alebo pou"itie fyzickej 
sily s cie'om donútenia osoby do 
sexuálneho správania [8].  

 

 

Príklady  

● nazna$ovanie v&hod (napr. istoty 
pozitívneho v&sledku skú#ky) v&menou 
za sexuálne slu"by;  

● nazna$ovanie negatívnych následkov 
plynúcich z toho, ak osoba odmietne 
sexuálne zblí"enie napr. skú#kové 
obdobie nemusí dopadnú! dobre; 

● prenasledovanie (stalking), teda 
ne"elané fyzické alebo elektronické 
zasahovanie do osobného "ivota;  

● sexuálny útok/znásilnenie alebo pokus 
o sexuálny útok/znásilnenie. 
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“On mi len tak $oviálne polo$il ruku na stehno (...) ja normálne ako keby som 
zmrzla. (...) ja som sa cítila úplne, ako keby som mala nejakú paral'zu. On 
rozprával, ja som bola ticho a vôbec som sa nesústredila na to, (o rozpráva, ja som 
sa sústredila iba na tú ruku, a $e toto u$ ur(ite nie je v poriadku.”  

Barbora 

 

“Je viacero z nich, ktorí majú dvojzmyselné re(i na dennom poriadku a teraz 
vlastne pre tú situáciu s koronavírusom, tak musíme ma% online hodiny (...) a to sú 
be$ne poznámky typu: „A nie $e vám bude zápo(et robi% vá# milenec, on nech vám 
robí iné veci!“  

Kristína 

 

Rodovo motivované ob!a"ovanie i ne"elaná sexuálna pozornos! patria k formám 
sexuálneho ob!a"ovania, ktoré b&vajú zriedka vnímané ako problematické. Takéto 
ob!a"ovanie je $asto podce(ované a nevidite'né. Av#ak samotn& sexuálny nátlak b&va len 
“vrcholom 'adovca” v sexistickej organiza$nej kultúre (vi* obrázok $. 1). 

 

„(...) po(as celého jedného polhodinového monológu som si musela vytrpie% to, $e  
vlastne ak' typ $eny by som mala by%, aby ma chlap re#pektoval, vá$il si ma, a 
teda asi aby som si na#la chlapa, tak ja som tak ticho sedela.”  

Katarína 

 

Sexuálne ob!a"ovanie mô"e by! vidite'né okoliu, ale aj nepozorované. ,asto sa toti" deje 
napr. za zavret&mi dverami kabinetu alebo cez sociálne siete. Mô"e ma! formu fyzickú 
(napr. dotyky), verbálnu (napr. nadávky), ale aj online (napr. správy a fotky na sociálnych 
sie!ach). Mô"e sa sta! jednorazovo, ale aj opakovane. V akademickom prostredí k nemu 
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mô"e dôjs! po$as v&u$by, v in&ch priestoroch vysokej #koly ako kabinet, laboratóriá 
a chodby, ale aj na internátoch. 

 

“Ka$d' de" mi volal, písal, na Facebooku, písal mi SMSky. A ja u$ som nevedela, (o 
mám spravi%.”  

Kristína 

      

  



 11 

  

) 
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1.2. Sexuálne ob!a"ovanie vo vysoko#kolskom prostredí – $o 
sú jeho #pecifiká? 

 

Aj ke* máme tendenciu vníma! sexuálne ob!a"ovanie ako individuálny problém, resp. ako 
neetické správanie malého po$tu problematick&ch jedincov, v&skum zdôraz(uje 
organiza$nú klímu a kultúru ako faktory, ktoré takéto správanie umo"(ujú $i 
dokonca u'ah$ujú [11, 12]. Oblas" %kolstva a vzdelávania bola na Slovensku u# v minulosti 
ozna!ená za priestor s vysok$m v$skytom sexuálneho ob"a#ovania [13, 14]. Preto je nutné 
vníma! a upozor(ova! na organiza$né faktory akademického prostredia, ktoré mô"u 
dopomáha! k pretrvávaniu sexuálneho ob!a"ovania v tomto prostredí.   

Kolektív autorov a autoriek #túdie o sexuálnom ob!a"ovaní v prostredí severoamerick&ch 
#túdií medicíny, technick&ch vied a in"inierstva zdôraz(uje [15] 4 faktory organiza!nej 
kultúry a klímy, ktoré prispievajú k páchaniu a netrestaniu sexuálneho ob!a"ovania 
v akademickom prostredí: 

 

Hierarchická "truktúra a závislos$ "tudentov a "tudentiek 
od vyu%ujúcich (i od mentorov a mentoriek)  
Hierarchická organizácia pedagogickej práce v akademickom prostredí mô"e komplikova! 
rie#enie prípadov sexuálneho ob!a"ovania. Deje sa tak hlavne v prípadoch kde: 

● #tudenti a #tudentky svojím hodnotením závisia primárne od jedného $loveka (napr. 
v prípade #kolenia závere$n&ch prác) [16];  

● skú#anie a akademická práca sa deje v „izolovan&ch prostrediach“ (napr. ústne 
skú#anie za zavret&mi dverami) [17]; 

● sexuálne ob!a"ovanie pácha $lovek, ktor& v akademickom prostredí pova"ovan& za 
nenahradite'ného (napr. garant/garantka programu) [15].  
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“Ja som druhá(ka a pí#em s ním bakalársku prácu a je to pre m"a taká ve!mi 
nepríjemná situácia, lebo (...) nemô$em ís% za dekankou a poveda% jej, $e ma 
ob%a$oval alebo $e jeho správanie nie je v poriadku. Preto$e on by ma potom úplne 
potopil.”  

Kristína 

 

V akademickom prostredí, kde sú #tudenti/#tudentky s vyu$ujúcimi vo vz!ahu závislosti, 
vzniká nerovnováha moci, ke*"e v tomto prostredí vyu$ujúci ur$ujú #tudijné a iné pravidlá. 
Zárove( je v akademickom prostredí pomerne be"né, "e majú niektorí 
zamestnanci/zamestnankyne fakulty status, v*aka ktorému je problematické správanie 
prehliadané v záujme pretrvania #tudijného programu alebo kurzu (napr. garanti/garantky).   

 

“Jeho pozícia je zabezpe(ená (...) aj keby sa to za(ne rie#i%, tak #kola ho nemô$e 
vyhodi%, lebo by museli zavrie% cel' odbor. A na Slovensku nie je nikto in', kto by ten 
odbor mohol vies%, ke&$e je to tak' mal' svet.”  

Barbora 

 

Neformálne komunika%né kanály a problém s anonymitou 
a transparentnos$ou 
Akademické prostredie mô"e vytvára! klímu, v ktorej je sexuálne ob!a"ovanie vnímané ako 
„verejné tajomstvo“ [13, 18]. Aj ke* sa v tejto komunite #íria informácie o „problematick&ch 
osobách“, zriedka dochádza k ich trestaniu alebo sankcionovaniu ich správania.  
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“U nás funguje celkom taká kolektivita, tak$e my sa bavíme so star#ími #tudentmi 
(...) a nás u$ star#í upozor"ovali, tak nekonkrétne hovorili, $e „Hm, na tebe si zgustne, 
ty si také pekné diev(atko, $e na teba isto bude ma% nejaké nará$ky (...). A e#te nám 
radili, aby sme si nedávali sukne, (...), lebo $e on to bude komentova%.”  

Mária 

 

Pre#etrovanie sexuálneho ob!a"ovania v akademickom prostredí tie" komplikuje obava, "e 
by sa osobné informácie mohli #íri! neformálne v komunite #tudujúcich i vyu$ujúcich. To, 
$i sa osoba rozhodne poda! s!a"nos! alebo nie, mô"e by! zna$ne ovplyvnené jej 
(ne)dôverou v to, $i organizácia doká"e zabezpe$i! ochranu a dôvernos! informácií 
v priebehu pre#etrovania incidentu [19].  

 

Systém meritokracie5, ktor& nezoh'ad(uje sexuálne ob$a#ovanie ako 
prax ovplyv(ujúcu kvalitu #ivota a "túdia 
Pod meritokraciou v akademickom prostredí rozumieme v&slovné zameranie sa na 
v&sledky a úspechy, ktoré mô"e znevidite'(ova! !a"kosti v ich dosahovaní a zranite'nos! 
niektor&ch osôb v tomto prostredí. Organiza$ná kultúra dbajúca na princípy meritokracie 
mô"e vytvára! problematické predstavy o tom, kto je dobr& a zl& #tudent/#tudentka. Od 
osôb, ktoré za"ívajú sexuálne ob!a"ovanie, mô"e kolektív o$akáva!, "e sa s problémom 
vysporiadajú „profesionálne“ – a to tak, "e nebudú na problematické správanie 
upozor(ova! [20]. Meritokratické vnímanie #tudentov a #tudentiek zárove( mô"e vies! 
k znevidite'(ovaniu dopadov sexuálneho ob!a"ovania na ich #tudijné v&sledky a vz!ah 
k #kole [21, 22].  

 

 

5 Pod meritokraciou rozumieme takú kultúru, v ktorej je ude%ované %u&om uznanie na základe ich zásluh a pracovitosti. V tejto 
kultúre je kladen# dôraz na v#sledky a úspechy jedincov.  
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“Ten vyu(ujúci akurát spôsobil, $e sme prestali chodi% na hodiny úplne. Myslím, $e 
som bola raz alebo dvakrát na jeho predná#kach, odkedy som si v#imla, ak' je. 
A sna$ila som sa mu vyh'ba%, ako sa len dalo (...).”  

Mária 

 

Sexuálne ob!a"ovanie v akejko'vek podobe mô"e vies! k zní"enej produktivite, strate 
dôvery k vyu$ujúcim, snahe vyrie#i! problém vyh&baním sa vyu$ujúcim $i úpln&m 
opustením fakulty alebo #tudijného programu [23].   

 

“Ja som to v sebe tak uzavrela, $e v podstate musím nejako dokon(i% tú bakalárku, 
musím ma% aspo" bakalársky titul a na magistersk' u$ budem a#pirova% na inej 
univerzite alebo teda aspo" v inom odbore (...).”  

Kristína 

 

Sexistická organiza%ná kultúra a „ma%izmus“ v akademickom prostredí 
Rodové zastúpenie a pomer mu"ov a "ien v akademickom prostredí má vplyv na 
organiza$nú klímu. Pracovné kolektívy, v ktor&ch zásadne preva"ujú mu"i, mô"u klás! vä$#í 
dôraz na sú!a"ivos! a agresivitu. V t&chto kolektívoch mô"u zárove( "eny, ktor&ch je 
signifikantne menej, pôsobi! ako naru#ite'ky „mu"sk&ch hodnotov&ch klubov“ [24].  

Sexuálne ob!a"ovanie je v mnoh&ch organizáciách be"nou praxou, ktorá je symptómom 
sexistickej organiza$nej kultúry, kde je sexuálne ob!a"ovanie pova"ované za be"nú formu 
socializácie [25, 26, 27]. Pretrvávanie sexistickej organiza$nej kultúry mô"e ma! dlhodobé 
negatívne vplyvy na motiváciu a vzájomnú dôveru v kolektíve. Napríklad v prostredí, kde 
$asto dochádza k sexualizácii #tudentiek $i #tudentov, mô"u ma! ostatní #tudenti pocit 
systematického znev&hod(ovania [16, 28]. 
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“Tam sa to nevníma ako problém, tam sa to vníma ako be$ná vec. Málokto to 
identifikuje ako nie(o mimo normy alebo mimo toho, (o by malo by%. Tak$e ani si to 
popravde neviem predstavi%, $e ako to rie#i%, lebo neviem, $e za k'm by som mala ís%. 
Lebo viem, $e dekan je úplne tak' ist', $e vlastne v#etci tam $ijú, $e je to normálne.”  

Hana 

 

  



 17 

1.3. %edá zóna sexuálneho ob!a"ovania – profesionalita 
a vz!ahy v akademickom prostredí  

 

V téme sexuálneho ob!a"ovania sa tie" stretávame s konaním a vz!ahmi na akademickej 
pôde, ktoré spadajú do tzv. „#edej zóny“. Hovoríme o takom konaní, kedy dochádza k 
búraniu profesionálneho prístupu vo vz"ahu vyu!ujúcej/vyu!ujúceho vo!i 
%tudentovi/%tudentke a k vytváraniu osobn$ch – romantick$ch !i sexuálnych väzieb [16]. 
O nastolenie neformálnych vz!ahov $i intímne zblí"enie sa mô"u pokú#a! vyu$ujúci 
a vyu$ujúce i samotní #tudenti a #tudentky. O #edej zóne sexuálneho ob!a"ovania v#ak 
hovoríme preto, "e v akademickom prostredí existuje hierarchia vz!ahov, z ktorej vypl&va 
autorita vyu$ujúcich, ako aj nevyhnutnos! vzájomného profesionálneho správania.     

Vyu!ujúci by mali bra" na zrete& svoju pozíciu osôb s autoritou a vplyvom v akademickom 
prostredí. Ke*"e majú #tudenti a #tudentky vo$i nim ako nadriaden&m osobám re#pekt, 
mô"e to redukova! ich schopnos! slobodne sa rozhodova! [28]. Ak je nadväzovanie 
vz!ahov zo strany #tudentov a #tudentiek nevy"iadané alebo nevítané, no nedoká"u sa 
napríklad zo strachu o svoje známky ohradi!, mô"e to na nich pôsobi! mätúco, 
zastra#ujúco $i a" donucujúco.  

 

“Potom mi u$ za(ínal aj vola% ka$d' de", aj písa% správy. Tak ja som prestala na jeho 
hodiny chodi%. Lebo som si tak tro#ku uvedomovala, (o sa deje, ale tie$ som 
nevedela, (...) som nevedela úplne ako prís% za star#ím mu$om, ktor' je vá$en' 
a poveda% mu, $e si myslím, $e sa mu pá(im, ale $e v podstate o to nestojím.” 

Barbora 

 

Aj ke* je snaha o osobnej#í prístup vo$i #tudentom a #tudentkám v akademickom 
prostredí vnímaná ako "iaduca, vyu$ujúci a vyu$ujúce by sa mali vyvarova! stretávania so 
#tudentmi a #tudentkami mimo #koly na aktivitách, ktoré mô"u narú#a! profesionálne 
vz!ahy. Ide napríklad o súkromné stretnutia, ktoré zah+(ajú konzumáciu alkoholu, $i 
súkromné stretnutia  u vyu$ujúcich doma a pod. K narú#aniu profesionálneho vz!ahu 
medzi vyu$ujúcimi a #tudentmi/#tudentkami mô"e tie" dochádza! v situáciách kedy sa 
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vyu!ujúci/vyu!ujúce venujú intímnym debatám so %tudentmi a %tudentkami o ich 
partnerskom !i sexuálnom #ivote.  

 

“On sa za(al zaujíma% o moju situáciu, za(al mi postupne rozpráva% o svojich 
problémoch, ja som vedela ve!a informácií o "om, on ve!a vecí o mne a za(al ma% aj 
také dvojzmyselné nará$ky. To bolo o tom, $e ve(er sa ma p'tal, $e „)o má# na 
sebe?“  

Kristína 

  

Hoci niekedy mô"u pokusy o naru#enie profesionálneho vz!ahu prichádza! zo strany 
samotn&ch #tudentov a #tudentiek (napr. ak neverbálne vyjadrujú sexuálny záujem 
o vyu$ujúcich alebo priamo verbálne navrhujú sexuálne zblí"enie), zodpovednos! za 
udr"anie profesionálnych hraníc prinále"í osobám v pozícii autority. Vyu$ujúci/vyu$ujúce 
by nemali poru#enie profesionálneho prístupu ospravedl(ova! t&m, "e iniciatíva 
prichádzala zo strany #tudentov/#tudentiek.  

Samostatnou otázkou sú preto romantické vz"ahy medzi vyu!ujúcimi a %tudujúcimi. 
Napriek tomu, "e sa jedná o konsenzuálne a dobrovo'né vz!ahy, je nutná istá obozretnos!. 
Tá vychádza z poznania, "e existencia t&chto vz!ahov narú#a hranice profesionálneho 
vz!ahu. Vyu$ujúci/vyu$ujúca ako zamestnanky(a a kolegy(a v akademickom kolektíve 
disponuje vo$i #tudentovi/#tudentke zna$n&mi zdrojmi a statusom, ktor&mi mô"e u#kodi! 
v prípade konfliktu medzi partnermi [28, 29, 30]. Av#ak aj bez konfliktov tento vz"ah na 
pracovisku vytvára stret záujmov a mô"e vies! v kolektíve (vyu$ujúcich i #tudentov a 
#tudentiek) k podozreniu z favoritizmu a vytvára! klímu nedôvery [15]6.  

Mnohé univerzity v Európe s cie'om predchádza! neférovému zaobchádzaniu, ktoré by 
mohlo vzniknú! z t&chto vertikálnych vz!ahov (medzi #tudujúcou osobou a vyu$ujúcou 
osobou), zaviedli smernice, ktoré vz!ahy pripú#!ajú, no vy"adujú obozretnos! 
a informovanie nadriaden&ch.     

 

6 Názory 'tudentov a 'tudentiek na vz!ahy s vyu$ujúcimi sa rôznia. V prieskume In'titútu pre v#skum práce a rodiny z roku 
2020 67 % 'tudentiek a 66 % 'tudentov súhlasilo s tvrdením, "e vyu$ujúci/vyu$ujúce by nemali ma! romantické vz!ahy so 
'tudentmi a 'tudentkami.   
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2. V$skyt sexuálneho ob"a#ovania 
na vysok$ch %kolách v zahrani!í 
a na Slovensku 
 

2.1. Zahrani$né v&skumy (USA a Európa) 

 

Pod'a star#ích i sú$asn&ch prieskumov v severoamerickom prostredí "eny za"ívajú 
sexuálne ob!a"ovanie $astej#ie ako mu"i. No ob!a"ovanie mô"e negatívne vpl&va! na obe 
pohlavia [31, 32].  

 

“Nehovorím, $e sa toto nedeje mlad'm mu$om, jasné, $e sa im to deje, ale (...) 
nevidela som asi e#te vyu(ujúcu, ktorá by takto verejne o tom rozprávala, lebo u$ sa 
to berie ako norma, $e sa takto !udia správajú k mlad'm $enám, (...) $e to nikto 
neberie ako sexuálne ob%a$ovanie.”  

Kristína 

 

V&sledky v&skumu od Huerta a jej koleg&(  (2006) potvrdili $ísla zistené u" v 80-tych a 
90-tych rokoch 20. storo$ia [33]. 56,6 % respondentiek malo minimálne raz skúsenos! so 
sexuálne ob!a"ujúcim správaním. 92,4 % z nich  malo skúsenos! s rodov&m ob!a"ovaním, 
53 % za"ilo ne"elenú sexuálnu pozornos! a 4,8 % uviedlo, "e boli vystavené sexuálnemu 
nátlaku.  Ob!a"ovania sa dopustilo 75 % rovesníkov #tudentov a 25 % #tudentiek uviedlo, 
"e ich ob!a"ovali zamestnanci a zamestnankyne fakulty. Viac ako 80 % páchate'ov 
ob!a"ovania predstavovali mu"i.  

%túdia Rosenthal, Smidt a Freyd (2016) tie" odhalila, "e sexuálne ob!a"ovanie zostáva 
relatívne be"né vo vysoko#kolskom vzdelávaní [34]. V&sledky ukázali, "e 38 % #tudentiek a 
23,4 % #tudentov za"ilo sexuálne ob!a"ovanie zo strany zamestnancov a zamestnank&(. 13 
% #tudentiek za"ilo jeden incident, 7,7 % dva incidenty a 17,5 % tri a viac incidentov. Zo 
strany in&ch #tudentov a #tudentiek  za"ilo sexuálne ob!a"ovanie 57,7 % #tudentiek a 38,8 
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% #tudentov.  Z t&ch, ktorí za"ili sexuálne ob!a"ovanie, len 6,4 % nahlásilo incident. 
Vä$#inu skúseností s ob!a"ovaním predstavoval sexuálne úto$n& jazyk, gestá alebo 
obrázky (59,1 %).  

V nórskom v&skume Sivertsena a kolektívu (2019) realizovanom na vzorke 50 054 
respondentov a respondentiek, a" 24,2 % z nich (31,3 % "ien, 8 % mu"ov) uviedlo, "e po$as 
#túdia na vysok&ch #kolách za"ili sexuálne ob!a"ovanie [35]. 16,7 %  z nich (21,6 % "ien a 
5,7 % mu"ov) za"ilo sexuálne ob!a"ovanie za posledn& rok. Naj$astej#ie formy za"itého 
sexuálneho ob!a"ovania boli nepríjemné sexuálne poznámky, návrhy alebo komentáre o 
tele a ne"elané dot&kanie, objímanie a bozkávanie (oboje po 15,4 %). Znásilnenie a pokus o 
znásilnenie hlásilo 3,4 % respondentiek a 2,1 % respondentov.  

%aldová, Tupá a Vohlídalová (2009) v ,eskej republike realizovali dotazníkov& prieskum 
(2008-2009)7 zameran& na zis!ovanie skúseností #tudentiek a #tudentov so sexuálnym 
ob!a"ovaním a na ich postoje vo vz!ahu k nemu [28]. V&sledky ukázali, "e niektorú  z 
foriem sexuálneho ob!a"ovania za"ilo pribli"ne 66 % #tudujúcich; 18 % malo skúsenosti s 
ne"elanou sexuálnou pozornos!ou zo strany vyu$ujúcich a okolo 9 % sa stretlo so 
sexuálnym nátlakom. Najviac skúseností mali #tudenti a #tudentky so zosmie#(ujúcimi 
poznámkami o ich vzh'ade, schopnostiach a vlohách k ur$it&m povolaniam (konkrétne 47 
% #tudentov a 53 % #tudentiek). Celkom 12 "ien a 1 mu" uviedli (1,8 %), "e sa s nimi 
vyu$ujúci sna"il nadviaza! intímny vz!ah.  

Najnov#í prieskum skúseností so sexuálnym ob!a"ovaním a násilím vo vz!ahu k #tudentom 
a #tudentkám $esk&ch vysok&ch #kôl uskuto$nila v roku 2020 organizácia Konsent [37]. 
Z anal&zy dát získan&ch od 1436 respondentiek a respondentov vyplynulo, "e 21,5 % z nich 
malo skúsenos! so znásilnením alebo pokusom o znásilnenie, ktor& sa odohral po$as 
vysoko#kolského #túdia. Viac ako jedna tretina z nich uviedla, "e sa to odohralo priamo na 
akademickej pôde alebo to bolo spojené s univerzitou. V 78 % prípadov i#lo o 
páchate'a/páchate'ku na rovnakej hierarchickej úrovni (resp. o rovesníka/rovesní$ku v 
#kolskom prostredí). No napriek tomu 85 % op&tan&ch uviedlo, "e situáciu nikde 
nenahlásili. Naj$astej#ie udávané dôvody boli, "e nevedeli na koho sa obráti!, neboli si istí 
záva"nos!ou situácie, za situáciu sa hanbili alebo to bolo príli# psychicky náro$né. 
Zásadnou informáciou je tie" to, "e a" 98,7 % #tudentov a #tudentiek uviedlo, "e nedostali 
od vysokej #koly "iadnu informáciu o sexuálnom ob!a"ovaní, ani o tom ako ho rie#i!.  

  

 

7 Prieskum prebehol na prelome rokov 2008 a 2009 v rámci jednej vybranej fakulty pra"skej vysokej 'koly a zah()al 700 
'tudujúcich v magisterskom a bakalárskom 'tudijnom cykle, z toho 464 'tudentiek a 236 'tudentov [28, 36]. 
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2.2. V&skumy uskuto$nené v slovensk&ch podmienkach   

 

Pod'a Európskeho prieskumu FRA z roku 2012, ktor& sa venoval násiliu na "enách, na 
Slovensku a" 49 % "ien a diev$at vo veku od 15 rokov za"ilo po$as svojho "ivota nejakú 
formu sexuálneho ob!a"ovania [38]. %es! najzáva"nej#ích foriem sexuálneho ob!a"ovania 
za"ilo 40 % z nich za posledn&ch 12 mesiacov. 22 % respondentiek za"ilo ob!a"ovanie od 
niekoho zo #kolského prostredia za posledn&ch 12 mesiacov. Ni"#ie uveden& graf 
poukazuje na vysokú prevalenciu skúseností so sexuálnym ob!a"ovaním v #kolskom 
prostredí na Slovensku (vi* graf $. 1).   

 

Graf $. 1: Prevalencia sexuálneho ob!a"ovania a skúsenosti v #kolskom prostredí (%) 
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V akademickom roku 2019/2020 realizoval In!titút pre v"skum práce a rodiny v"skum 
ob#a$ujúceho a diskrimina%ného správania na slovensk"ch vysok"ch !kolách. V rámci 
v"skumu bolo osloven"ch 1621 !tudentov a !tudentiek. Ich priemern" vek bol 23 rokov 
a naj%astej!ie (64 %) !tudovali v 4-6. ro%níku vysoko!kolského !túdia. Z v"sledkov 
v"skumu vypl"va, $e a$ 76 % !tudentov a !tudentiek slovensk"ch vysok"ch !kôl sa po%as 
!túdia (na ich sú%asnej vysokej !kole) stretlo s rodovo motivovan"m ob#a$ovaním (65 % z 
nich sa s ním stretlo opakovane). I!lo napr. o vtipy, komentáre so sexuálnym podtónom 
alebo zneva$ujúce poznámky na $eny %i mu$ov. 46 % zo v!etk"ch !tudentov a !tudentiek 
uvádzalo tie$ skúsenos# s nechcenou sexuálnou pozornos#ou (z toho 36 % opakovane). Tu 
i!lo napr. o snahu o zblí$enie, nevy$iadané zdie&anie materiálov so sexuálnym obsahom, %i 
poz"vanie na stretnutia napriek odmietnutiu. 3 % !tudentov a !tudentiek tie$ uviedli 
skúsenos# so sexuálnym nátlakom (2 % opakovane) – teda napr. so skúsenos#ou 
s vyhrá$kami %i s&ubovaním v"hod za sexuálne zblí$enie (graf %. 2).  

 

 

Graf %. 2: Prevalencia sexuálneho ob#a$ovania pod&a klastrov (%)  
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V&skum sa tie" #tudentov a #tudentiek dopytoval, kto sa ob!a"ujúceho správania vo 
vysoko#kolskom prostredí dopú#!al (graf $. 3). Naj$astej#ie sa ako osoba, ktorá sa dopú#!a 
ob!a"ujúceho správania, objavoval #tudent-mu" (37 % prípadov), potom u$ite'-mu" (24 % 
prípadov) a následne #tudentka-"ena (23 % prípadov). V porovnaní so "enami bolo u 
mu"ov riziko páchania sexuálneho ob!a"ovania takmer dvakrát vy##ie. 

 

 

 

Graf $.3: Páchatelia sexuálneho ob!a"ovania vo vysoko#kolskom prostredí (%) 

 

 

Celkovo u$itelia a u$ite'ky predstavovali páchate'a resp. páchate'ku sexuálneho 
ob!a"ovania a" v 34 % prípadov (graf $. 4). Vo vysoko#kolskom prostredí ide o osoby 
s autoritou, ktoré ur$ujú pravidlá #túdia, preto je skúsenos! s ob!a"ujúcim správaním z ich 
strany pre #tudentov a #tudentky zásadná. Ako osoby, ktoré sa dopú#!ajú rodovo 
motivovaného ob!a"ovania, sa u$itelia a u$ite'ky objavujú a" v 42 % prípadov (z 1134) a 
ani pri prípadoch sexuálneho nátlaku ich správanie nie je zanedbate'né (predstavujú 22 % 
prípadov z 43). Ide zárove( o osoby, ktoré disponujú v akademickom prostredí zna$nou 
mocou, preto mô"e by! pre #tudentov a #tudentky náro$né túto situáciu rie#i!, zveri! sa 
niekomu s touto skúsenos!ou, $i vyh'ada! pomoc. 

V&skum sa zárove( dopytoval #tudentov a #tudentiek na skúsenosti s ob!a"ujúcim 
správaním od in&ch osôb prítomn&ch v akademickom prostredí. Aj skúsenos! 
s ob!a"ujúcim správaním od rovesníka $i rovesní$ky (t. j. inej #tudentky $i #tudenta) mô"e 
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ma! zásadn& vplyv na pocit bezpe$ia $i v&sledky #túdia. Je v#ak nutné bra! na zrete', "e 
na#i respondenti a respondentky prichádzajú $astej#ie do kontaktu s in&mi #tudentmi 
a #tudentkami ne" s u$ite'mi a u$ite'kami, preto sa rovesníci a rovesní$ky tie" $astej#ie 
objavujú ako osoby, ktoré sa dopú#!ajú ob!a"ujúceho správania. %tudentky a #tudenti sa 
vo v&skume objavujú ako osoby, ktoré sa dopú#!ajú hlavne ne"elanej sexuálnej pozornosti 
(v 82 % prípadov z 666) a sexuálneho nátlaku (v 78 % prípadov z 43).  

 

Graf $. 4: U$itelia a u$ite'ky a prevalencia sexuálneho ob!a"ovania pod'a klastrov (%) 

 

 

Pokia' ide o otázku, na ak&ch miestach k sexuálnemu ob!a"ovaniu dochádza, z v&sledkov 
v&skumu vyplynulo, "e v#etky formy ob!a"ujúceho správania sa naj$astej#ie diali po$as 
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vzdelávacieho procesu a v rámci prestávok (rovnako po 28 %) $i na internátoch (19 %). 
Nemo"no tie" zabúda! na „online“ priestor, v ktorom sa odohralo a" 12 % incidentov 
uveden&ch #tudentmi a #tudentkami. Skúsenosti s rodovo motivovan&m ob!a"ovaním 
#tudenti a #tudentky naj$astej#ie za"ívali po$as eduka$ného procesu a v rámci prestávok. 
K prejavom nechcenej sexuálnej pozornosti naj$astej#ie dochádzalo po$as prestávok 
a v prostredí internátov. Sexuálny nátlak sa taktie" naj$astej#ie odohráva na internáte a 
po$as prestávok. 

Pod'a v&sledkov v&skumu sú skúsenosti #tudentov a #tudentiek s ob!a"ujúcim správaním 
zna$né. No len jedna tretina #tudentov a #tudentiek, ktoré za"ili ob!a"ujúce správanie, sa 
rozhodla niekomu s touto skúsenos!ou zdôveri!; z toho bolo 22 % #tudentiek a len 9 % 
#tudentov. Z anal&zy v&skumn&ch dát vypl&va, "e so záva"nos!ou incidentu rastie aj 
potreba sa so skúsenos!ou niekomu zdôveri!. Zverenie sa autorite alebo vedeniu #koly je 
v#ak jednou z najzriedkavej#ie zvolen&ch mo"ností. Naj$astej#ie sa #tudenti a #tudentky 
obracajú na svojich spolu"iakov/spolu"ia$ky (78 %), svojich priate'ov (65 %) alebo rodinu 
(50 %). %tudenti a #tudentky, ktoré sa nikomu nezdôverili so svojou skúsenos!ou, ako 
naj$astej#ie dôvody uvádzali to, "e to nepova"ovali za dostato$ne vá"ny incident (27 %) 
alebo to vyrie#ili sami/y (19 %). Len v 1 % skúseností za$alo na #kole oficiálne konanie vo$i 
osobe, ktorá ob!a"ovala (t. j. v 12 prípadoch). 

Niektorí #tudenti a #tudentky uvádzali dlhodobé dopady ob!a"ujúceho správania na ich 
fyzickom $i mentálnom zdraví. Z vykazovan&ch dopadov sa naj$astej#ie objavovali pocity 
zranite'nosti (7 %), strata sebaistoty (6 %) $i pocity úzkosti (5 %), alebo problémy s 
koncentráciou (4 %). 3 % #tudentov a #tudentiek malo depresívne stavy, vz!ahové 
problémy, !a"kosti s u$ením alebo spánkom. 

Medzi #tudentmi a #tudentkami prevláda  dobré scitlivenie v téme a vä$#ina rozpoznáva 
rôzne situácie ob!a"ujúceho správania ako sexuálne ob!a"ovanie pokia' ho pácha 
vyu$ujúci/vyu$ujúca. Napriek tomu, "e aj právne povedomie je medzi #tudentmi a 
#tudentkami pomerne roz#írené, títo a tieto uvádzajú, "e im ich #kola neponúkla o téme 
sexuálneho ob!a"ovania dostato$né informácie. Dve tretiny (69 %) #tudentov a #tudentiek 
si je vedom&ch, "e problematika sexuálneho ob!a"ovania je na Slovensku legislatívne 
o#etrená v antidiskrimina$nom zákone, a 71 % vie, "e existuje mo"nos! obráti! sa 
v predmetn&ch prípadoch na súd. No iba 12 % súhlasí s tvrdením, "e boli svojou vysokou 
#kolou dostato$ne informovaní o téme sexuálneho ob!a"ovania. Informovanie o 
mo"nostiach a nástrojoch rie#enia sexuálneho ob!a"ovania priamo na vysokej #kole je teda 
minimálne. 
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3. Sexuálne ob"a#ovanie a jeho 
dôsledky na jednotlivcov 
a kolektívy  
 

%túdie venované dôsledkom sexuálneho ob!a"ovania v akademickom prostredí hovoria 
o dvoch naj$astej#ích druhoch dôsledkov. Prv&mi sú dôsledky spojené so #túdiom, a teda s 
prítomnos!ou osoby v kolektíve a v #kolskom prostredí. Druhou skupinou dôsledkov je 
negatívny vplyv sexuálneho ob!a"ovania na mentálne a fyzické zdravie. V&skumy zárove( 
poukazujú na to, "e rôzne dôsledky ob"a#ovania nie sú nevyhnutne naviazané na vá#nos", 
resp. násilnos! konania. A teda skúsenos! s opakovanou ne"elanou sexuálnou pozornos!ou 
mô"e ma! na osobu rovnak& i silnej#í vplyv ako vá"nej#ie incidenty násilia [15].  

 

Obrázok $. 2: Skúsenosti so sexuálnym ob!a"ovaním a rôzne druhy dôsledkov 

 

 

Ak hovoríme o vplyve sexuálneho ob!a"ovania a o jeho dôsledkoch spojen&ch so #túdiom, 
máme na mysli správanie sa na pôde #koly i postoje vo$i #kole a vyu$ujúcim. 'tudenti 
a %tudentky so skúsenos"ami s ob"a#ujúcim správaním mô#u spracováva" skúsenos" so 
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sexuálnym ob"a#ovaním rôznymi spôsobmi. Nezriedkavo sa objavuje snaha vyh&ba! sa 
takémuto správaniu, $i a" snaha o izoláciu (ide o tzv. disociáciu8). Osoba, ktorá za"íva 
sexuálne ob!a"ovanie, mô"e stratégiu vyh&bania sa sprvu poci!ova! ako efektívnu, no 
v&skum ukazuje, "e z dlhodobého h'adiska mô"e ma! zásadné dopady na fyzické $i 
psychické zdravie, i na pôsobenie v akademickom prostredí [39, 40].  

 

Snaha o izoláciu po skúsenosti so sexuálnym ob!a"ovaním v akademickom prostredí mô"e 
vies! k: 

• nízkej spokojnosti so #túdiom a #kolou vo v#eobecnosti; 

• hnevu a negatívnym pocitom vo$i #kole (obvi(ovanie vedenia #koly); 

• nedochví'nosti a absentovaniu na vyu$ovaní;  

• demotivácii, zní"enej pozornosti na hodinách a zní"enej produktivite; 

• strachu v niektor&ch priestoroch (napr. ateliéry $i internáty) a v#eobecn&m pocitom 
straty bezpe$ia; 

• $astej zmene predmetov $i nerozhodnosti pri v&bere závere$nej práce; 

• my#lienkam na odchod a eventuálne aj k odchodu zo #tudijného programu/odboru $i 
#koly [40].  

 

 

“Nemám o to u$ $iadny záujem, u$ ma to nebaví, u$ ma to viac odrádza od toho 
#túdia (...). Bola som ve!mi namotivovaná na to, aby som spravila nie(o pozitívne 
alebo aby som sa tomu hlb#ie venovala. A teraz mi to je úplne jedno.”  

Kristína   

 

 

8 Disociácia – snaha o odlú$enie alebo izoláciu pomenováva 'iroké spektrum zá"itkov fyzick#ch i emocionálnych, 
prostredníctvom ktor#ch sa osoba vyrovnáva s ne"iaducim alebo ubli"ujúcim konaním in#ch.  
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Ak hovoríme o dôsledkoch spojen&ch so #túdiom, nemô"eme zabúda! na to, "e sexuálne 
ob!a"ovanie mô"e ma! vplyv na pracovné a #tudijné kolektívy [41]. Vedie napríklad k strate 
dôvery kolektívu vo!i vyu!ujúcim, zv$%enej konfliktnosti i vzájomnej nedôvere. Ob!a"ujúce 
správanie mô"e ma! vá"ny vplyv na stav sociálnej klímy na #kole a vies! k rozdrobeniu 
skupiny [16, 42].     

Dôsledky sexuálneho ob!a"ovania na fyzické i psychické zdravie boli preukázané v rôznych 
v&skumoch [15, 26]9. Ide primárne o dôsledky ako: 

• chronick& stres a úzkos!; 

• pocit poní"enia; 

• zlá nálada $i dokonca depresia; 

• strach; 

• poruchy stravovania $i spánku; 

• bolesti hlavy i letargia; 

• sebaobvi(ovanie a zní"ená sebadôvera; 

• zv&#ené u"ívanie návykov&ch látok; 

• hnev a znechutenie; 

• zní"ená spokojnos! so "ivotom v#eobecne.  

 

 

“Mne sa chce vraca% v$dy ke& ho vidím. Celé sa mi to vráti v$dy ke& ho vidím, vtedy 
sa zase tá zlos% do m"a dostane a som nahnevaná.”  

Katarína 

 

 

9 Zna$né mno"stvo 'túdií sa v'ak zatia% sústredilo primárne na "eny - 'tudentky a ich pre"ívanie ob!a"ujúceho $i 
zneva"ujúceho správania. 
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Aj ke* sa u osoby so skúsenos!ou so sexuálnym ob!a"ovaním neobjavia vá"nej#ie 
problémy ako napr. úzkos! $i depresia, mô"e takáto skúsenos! vies! k strate sebadôvery 
a dôvery vo svoje schopnosti [11]. To mô"e zásadne ovplyvni! dosahované v&sledky vo 
vzdelávaní a následne kariéru #tudenta i #tudentky.  

 

“Ob(as boli dobré dni, ob(as boli dni, kedy som úplne stra#ne plakala kvôli tomu. 
Ob(as boli dni, kedy som mala neustály stres a stiahnut' $alúdok z toho, $e mi zavolá 
alebo nezavolá. A ob(as som sa hnevala. Lebo ja som vlastne za(ala pochybova% 
o tom, (i som psychicky v poriadku a (i ja som tá, (...) ktorá vlastne manipuluje 
a klame.”  

Barbora  
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4. Nástroje prevencie a rie%enia 
sexuálneho ob"a#ovania na vysokej 
%kole 
 

V situácii ob!a"ovania vzniká zamestnávate'ovi $i #kole povinnos! kona!. Ak #kola 
promptne nezareaguje na sexuálne ob!a"ovanie, mô"e by! braná na zodpovednos! za to, 
"e ob!a"ujúce konanie pretrváva [43]. Preto je dôle"itá prevencia sexuálneho ob!a"ovania 
a násilia na vysoko#kolskej pôde.   

Pravidlá správania sa aj na #kolskej pôde menia. ,o bolo akceptovate'né pred 20 rokmi sa 
u" dnes mô"e pova"ova! za diskrimina$né, neprofesionálne $i sexistické. %kola je miestom 
zamestnania i poskytovania slu"by vzdelania, preto sa od 'udí, ktorí pre (u pracujú, 
o$akáva, "e sa budú správa! profesionálne. Vedenie %koly a pedagogick$ kolektív majú 
vytvori" prostredie, v ktorom sa v%etci/v%etky %tudenti a %tudentky i zamestnanci a 
zamestnankyne budú cíti" komfortne. Je potrebné vytvori! programy, ktoré zavedú kultúru 
férového a re#pektujúceho #kolského prostredia. V tejto kapitole sa venujeme tomu, $o by 
mala vysoká #kola urobi!, aby predchádzala sexuálnemu ob!a"ovaniu a následne rie#ila 
situácie s ním spojené.  

 

4.1. Jasná a vymo"ite'ná politika: etick& kódex a 
monitorovanie 

 

Z titulu antidiskrimina$ného zákona je nutné prípady diskriminácie $i ob!a"ovania rie#i! 
primárne tam, kde vznikajú, teda na akademickej pôde. Preto je dôle"it&m krokom zavies! 
zrozumite'nú, záväznú a verejne dostupnú (napr. zverejnenú na internetovej stránke) 
politiku prevencie a zamedzenia sexuálneho ob!a"ovania.  

Zavedenie tejto politiky jasne deklaruje stanovisko zo strany vysokej #koly, "e sexuálne 
ob!a"ovanie a sexuálne násilie sú neakceptovate'né. Ma! politiku je potrebná, av#ak nie 
posta$ujúca podmienka; musí sa realizova! a vy"adova! aj v praxi a nielen formálne. Dobrá 
prax ukazuje, "e #koly bu* disponujú samostatnou politikou v oblasti diskriminácie a 
sexuálneho ob!a"ovania, alebo sú práva a povinnosti vo vz!ahu k predmetnej problematike 
v&slovne o#etrené v rámci etického kódexu pre #tudentov/#tudentky, u$ite'ov/u$ite'ky i 
*al#ích zamestnancov/zamestnankyne #koly [44].  
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Sú$as!ou dobre nastavenej internej politiky je aj informa$ná povinnos! a prístup k 
informáciám. V%etci prítomní na akademickej pôde by tak mali ma" nielen prístup k 
informáciám o sexuálnom ob"a#ovaní, ale aj k informáciám o jeho nahlasovaní a o tom, na 
aké slu#by pomoci sa mô#u obráti". Ak je to mo"né, vysoká #kola by mala ma! informácie 
prístupné aj v cudzom jazyku pre zahrani$né #tudentky, #tudentov a vyu$ujúcich.   

Sú$as!ou poskytovan&ch informácií mô"u by! aj kontakty na poradenstvo pre osoby, ktoré 
za"ívajú násilie alebo ob!a"ovanie mimo akademického prostredia (napr. doma $i na ulici), 
ktoré poskytujú rôzne verejné $i mimovládne organizácie (vi* kontakty v  prílohe $. 1).  

 

,o mo"no zahrnú! do obsahu politiky prevencie a rie#enia sexuálneho ob!a"ovania:  

● definíciu sexuálneho ob!a"ovania a násilia v spojení s relevantnou legislatívou 
a zákonmi; 

● zoznam zakázaného správania, príklady a mo"né scenáre; 

● vysvetlenie $o znamená súhlas v spojení so sexuálnym správaním, ktor& síce na#e 
zákony nepoznajú, ale dobrou praxou je, "e sa v politike vysokej #koly táto téma 
nachádza nad rámec legislatívy;  

● vymedzenie dosahu/rámca politiky (napr. nevz!ahuje sa len na v&u$bu a budovu #koly, 
ale  aplikuje sa aj na kolektívy pridru"ené k akademickému prostrediu, ako napr. 
#tudentská rada, odborná prax v in&ch zariadeniach, v&skumné stá"e, #tudijné v&meny 
at*.); 

● dôraz na to, "e 'udia, ktorí za"ili sexuálny útok, ho mô"u nahlási! polícii; 

● objasnenie krokov ako vyh'ada! pomoc (v rámci fakulty, univerzity, $i mimo 
akademickej pôdy); 

● objasnenie krokov ako nahlási! sexuálne ob!a"ovanie alebo útok (v rámci fakulty $i 
univerzity); 

● vysvetlenie, "e v prípadoch ak ide o trestné $iny, formálne #etrenie podnetu v rámci 
organizácie nenahrádza kriminálne vy#etrovanie; 

● informácie o potenciálnych sankciách, ktoré mô"u by! ulo"ené #tudentom alebo 
vyu$ujúcim ak vedenie #koly zistí, "e do#lo k sexuálnemu ob!a"ovaniu alebo násiliu;  

● prehlásenie, "e zamestnanci/zamestnankyne i #tudenti/ #tudentky majú povinnos! 
predchádza! sexuálnemu ob!a"ovaniu a v prípade, ak sa stanú svedkami $i svedky(ami 
takéhoto konania, je "iadúce, aby o tom informovali kompetentné orgány.  
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Je nieko'ko spôsobov, ktor&mi mô"e #kola zvidite'ni! svoju politiku zameranú na prevenciu 
a rie#enie sexuálneho ob!a"ovania. Mô"e napríklad za$a! vypracovaním príru$ky pre 
predchádzanie, nahlasovanie a reagovanie na sexuálny útok a sexuálne ob!a"ovanie. 
Politika a procedúra pre nahlasovanie s!a"ností #tudentiek a #tudentov i zamestnancov a 
zamestnank&( by mali by! v#eobecne známe. Informácie mô"u by! vidite'né na 
webstránke univerzity/fakulty, $i na miestach, kde sa #tudenti a #tudentky zdr"iavajú 
(napr. na nástenkách alebo v zahrani$í poskytujú odkazy na informácie aj na toaletách, 
ke*"e je to miesto, ktoré nav#tevuje ka"d& #tudent a #tudentka a nevidno, "e si osobitne 
niekde na verejnosti $íta kontakty na sexuálne ob!a"ovanie, $i"e je to bezpe$nej#ie). %kola 
o tom mô"e informova! cez newsletter alebo rôzne vzdelávacie kurzy. Dobrou praxou je aj 
prístup k informáciám cez mobilné telefóny (napr. aplikácie) a na sociálnych sie!ach. Svoju 
politiku prevencie sexuálneho ob!a"ovania by mala #kola v pravideln&ch intervaloch 
aktualizova!.  

 

Etick& kódex 
Vo vysoko#kolskom prostredí je dobrou praxou, ak je nulová tolerancia vo$i sexuálnemu 
ob!a"ovaniu sú$as!ou etického kódexu. Etick$ kódex (pre v%etk$ch %tudentov 
a %tudentky, vyu!ujúcich a vyu!ujúce, ako i (al%ích zamestnancov a zamestnankyne) 
objas)uje poslanie, hodnoty i princípy a ich prepojenie na najvy%%í %tandard etiky 
a morálky. Mal by definova! formy neakceptovate'ného správania a uvies! ako vá"ne bude 
takéto správanie posudzované a ako budú tí, ktorí sa takého správania dopustia, braní na 
zodpovednos! [44].   

Etick& kódex má definova! sexuálne ob!a"ovanie pod'a antidiskrimina$ného zákona a 
obsahova! informácie o formách sexuálneho ob!a"ovania uveden&ch v kapitole 1.1. Príklad 
toho, ako mô"e etick& kódex zah+(a! sexuálne ob!a"ovanie, uvádzame v prílohe $. 2.  

Doh'ad nad dodr"iavaním etického kódexu by mal by! v pôsobnosti samostatného orgánu 
zria*ovaného na pôde fakulty $i univerzity, teda  tzv. etickej komisie. V agende a 
kompetenciách etickej komisie mô"e by! pre#etrovanie podnetov na poru#enie etického 
kódexu a teda aj pre#etrovanie prípadov sexuálneho ob!a"ovania.    
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Monitorovanie 
Interná politika #koly, ktorá obsahuje procedúry na podávanie s!a"ností, nápravné 
opatrenia i formy osvety a vzdelávania v problematike sexuálneho ob!a"ovania, by mala 
by! pravidelne monitorovaná pokia' ide o efektívnos! t&chto nástrojov a ich vyu"ívanie. 
Vysoká #kola by mala uchováva! detailné a dôverné záznamy v#etk&ch s!a"ností a správ 
z ich pre#etrenia (aj t&ch ktoré nepre#li cel&m procesom) na zabezpe$enom mieste, 
s cie'om monitorova! aké úsilie v oblasti prevencie sexuálneho ob!a"ovania bolo 
vynalo"ené a prija! prísnej#ie opatrenia v prípade opakovan&ch poru#ení etického kódexu. 
Záznamy by mali obsahova! aj údaje t&kajúce sa odboru, pohlavia/rodu ú$astníkov a 
ú$astní$ok, v&sledku pre#etrenia s!a"nosti a aplikovan&ch nápravn&ch prostriedkov. 
Následná anal&za tak&chto údajov mô"e pomôc! identifikova! oblasti, ktor&m je potrebné 
venova! zv&#enú pozornos! pri *al#ích aktivitách zameran&ch na zv&#enie povedomia 
o predmetnej problematike.    
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4.2. Vzdelávanie a zvy#ovanie povedomia  

 

„(...) myslím si, $e na (...) #kolách  by mo$no bolo dobré, aby boli nejaké osvety. 
Mo$no hne& na za(iatku roka, aby dali pocíti% t'm #tudentom a #tudentkám, $e ke& 
sa toto bude dia% – mô$ete sa na nás obráti%.”  

Mária 

 

“)asto si tí !udia, ktorí to správanie majú, neuvedomujú, $e to správanie nie je 
vhodné.  A mo$no nejak'm spôsobom aj t'ch pedagógov napríklad u(i% alebo pou(i% 
o tom, $e (o nie je okej.”  

Hana 

 

Vzdelávanie a zvy#ovanie povedomia o sexuálnom ob!a"ovaní  je dôle"it&m nástrojom 
prevencie sexuálneho ob!a"ovania.  

Cie&om vzdelávania a zvy%ovania povedomia (tzv. scitlivovania) má by" nadobudnutie 
schopnosti rozpozna", predchádza" a adekvátne reagova" na sexuálne ob"a#ovanie. Vysoké 
#koly mô"u napr. zvá"i! za$lenenie obsahu o sexuálnom ob!a"ovaní do úvodného 
vzdelávania a informácií pri prijímaní nov&ch pedagogick&ch zamestnancov 
a zamestnank&(, úvodn&ch informa$n&ch seminároch pre #tudentov a #tudentky, do 
pravidelného pre#ko'ovania vedenia vysokej #koly (vi* obrázok $. 3). To zabezpe$í, "e 
#tudentky a #tudenti, rovnako ako aj zamestnanci a zamestnankyne, budú informovaní 
o t&chto témach u" pri príchode na akademickú pôdu. Vzdelávanie by malo obsahova" 
informácie o procedúre na podávanie s"a#ností na sexuálne ob"a#ovanie a detailoch koho 
kontaktova", ak chcú poda" s"a#nos". Moduly na prevenciu sexuálneho ob!a"ovania 
a rodovej diskriminácie by mali by! zahrnuté do *al#ieho vzdelávania pre zamestnancov a 
zamestnankyne.  
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Obrázok $. 3: Rôzne cie'ové skupiny vzdelávania a osvetov&ch aktivít 

 

Situáciu sexuálneho ob"a#ovania zárove) ve&mi !asto komplikujú m$ty a predsudky 
o sexuálnom ob"a#ovaní, ktoré slú#ia na jeho z&ah!ovanie a tolerovanie. Tieto m&ty sú 
zalo"ené na pretrvávajúcich stereotypoch o rodoch/pohlaviach ("enách a mu"och), 
sexualite a *al#ích sprievodn&ch faktoroch ako vek, rasa, sexuálna orientácia, zdravotné 
znev&hodnenie a iné. Presúvajú vinu na osobu, ktorá ob!a"ovanie za"ila, a zakr&vajú 
motiváciu páchate'a, ktorou je dosiahnu! moc a kontrolu nad ob!a"ovanou osobou. 
Naj$astej#ie m&ty a ich vysvetlenie uvádzame v prílohe $. 3. Je dôle"ité, aby vzdelávanie 
zamestnancov a zamestnank&(, #tudentov a #tudentiek obsahovalo kritické uva"ovanie o 
t&chto m&toch. Vzdelávanie v oblasti sexuálneho ob!a"ovania by tie" malo obsahova! 
informácie o slovenskej legislatíve. Pod'a prieskumu Eurobarometra toti" mnoho 
zamestnancov a zamestnank&( na Slovensku nevie, "e ne"elané dot&kanie sa alebo 
komentáre sexuálnej povahy na pracovisku (vrátane vysok&ch #kôl) sú pod'a 
antidiskrimina$ného zákona formou nerovného zaobchádzania [45].  
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Tréningov& program na vysokej #kole mô"e zah+(a!:  

● definíciu a dôsledky sexuálneho ob!a"ovania; 

● formy sexuálneho ob!a"ovania a jeho identifikovanie;  

● v&skumy a m&ty o sexuálnom ob!a"ovaní;  

● zodpovednos! za sexuálne ob!a"ovanie a prevenciu sexuálneho ob!a"ovania; 

● reagovanie na sexuálne ob!a"ovanie, mo"nosti právnej  ochrany pred sexuálnym 
ob!a"ovaním;  

● zoznam organizácií poskytujúcich pomoc;  

● preventívne aktivity na zamedzenie rodovej diskriminácii a sexuálneho ob!a"ovania; 

 

“Ur(ite sú aj iné spôsoby efektívne, ako robi% prevenciu, ale myslím si, $e také 
osobné skúsenosti, ke& sú také od srdca, tak, $e sa vedia niekoho dotknú%. Hlavne 
t'ch, ktor'm sa to u$ stalo, ale nechcú o tom rozpráva% alebo si mysleli, $e to nie je 
také vá$ne. Ale ke& im niekto povie, $e „aj mne sa to stalo a je to vá$ne,“ tak to bude 
ma% tak' efekt, $e aj ten (lovek sa nad t'm zamyslí (...).”  

Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Príklad dobrej praxe zo zahrani$ia 

Univerzita Georga Washingtona  -  priná#a zdroje zamerané na v#eobecné 
zvy#ovanie povedomia a poradenstvo pre osoby, ktoré za"ili ob!a"ovanie a násilie, 
ako aj spôsob nahlasovania s!a"ností. Odkaz: https://titleix.gwu.edu/ 

Iná vyhovujúca prax:  

Zv&#enie bezpe$nosti "ien v akademickom prostredí prostredníctvom niektor&ch 
bezpe$nostn&ch prvkov:  mapovanie rizikov&ch a nebezpe$n&ch priestorov, 
zabezpe$enie primeraného osvetlenia v priestoroch at*.. 

 

4.3. Nahlasovanie a pre#etrovanie podnetov  

Rie#enie a pre#etrovanie prípadov sexuálneho ob!a"ovania v akademickom prostredí mô"e 
s!a"ova! nieko'ko faktorov. Prv&m z nich je nedostatok kontaktn&ch osôb, na ktoré sa 
mô"e $lovek so skúsenos!ou s ob!a"ovaním obráti!. Druh&m faktorom je príli# formálne 
prostredie, v ktorom sa autority javia ako nedostupné a kontaktovanie vedenia v tejto 
situácii ako nemo"né.  

 

 

“Osobne by som asi nepri#la za vedúcim alebo vedúcou katedry s t'm, $e „tento 
vyu(ujúci je nevhodn' na hodinách a rozpráva nevhodné vtipy.“ Preto$e (o by 
spravili? Povedali mu, $e „nerob“ a to je asi tak v#etko. Neviem, (o by s t'm mohli 
spravi% reálne.”  

Mária 
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Aby sa fakultná/univerzitná politika prevencie sexuálneho ob"a#ovania dala uplatni" 
v praxi, je dôle#ité vytvori" také mechanizmy nahlasovania prípadov, ktoré budú pre 
v%etk$ch prítomn$ch v akademickom prostredí dostupné a transparentné. Tieto 
mechanizmy by tie" mali by! schopné zabezpe$i! dôvernos! a ochranu osobn&ch údajov. 
Osoby, ktoré sa na zamestnancov/zamestnankyne fakulty/univerzity obracajú, by mali ma! 
dôveru v to, "e sa s ich osobn&mi údajmi a informáciami o ich skúsenostiach, bude 
zaobchádza! citlivo.   

 

“Ad jedna, (...) som nevedela, za k'm ís%.”  

Katarína 

 

Prípady sexuálneho ob!a"ovania by malo primárne rie#i! vedenie #koly (fakulty $i 
univerzity). Súdna cesta by mala by! a" poslednou in#tanciou. Existujú v#ak faktory, resp. 
bariéry, ktoré ovplyv(ujú to, $i sa ob!a"ovaná osoba rozhodne svoju skúsenos! nahlási!, 
resp. vyh'ada!  nejakú formu pomoci. Medzi tieto faktory patrí [42, 46]: 

• strach z toho ako bude kolektív na #kole vníma! s!a"ujúcu sa osobu ($i sa nezmení ich 
vz!ah a prístup k nej); 

• nedostato$ná dôvera v anonymizáciu údajov a zabezpe$enie práv 
s!a"ovate'a/s!a"ovate'ky; 

• potreba pokra$ova! v #túdiu/práci a strach zo zmien, ktoré mô"e s!a"nos! prinies!; 

• strach z konfrontácie (s ob!a"ujúcim i vedením); 

• izolácia a predstava, "e jeho/jej prípad je jedine$n& a #peciálny, preto sa nedá rie#i!; 

• predstava, "e jedinec nemá právo sa s!a"ova!; 

• viera, "e ob!a"ovanie postupne prestane ke* nebude reagova!; 

• nevedomos! o tom, ako sa mô"e s!a"ova! a nedostatok informácií o tom, aké slu"by 
mô"e vyh'ada!; 

• predstava, "e s!a"nos! ni$omu nepomô"e alebo povedie len k trestom a odplate.  



 39 

 

“Lebo (o som mu mala poveda%, $e „zavolám na teba políciu“? Je tam stále ten risk, 
$e ako ten (lovek na to zareaguje. Lebo on na to v$dy mô$e zareagova% zle a spravi% 
nie(o nie ve!mi prijate!né. Mô$e si ublí$i% alebo niekomu inému alebo mne (...).”  

Mária 

 

Aby sa minimalizovali horeuvedené bariéry, je nutné, aby mal ka"d& potenciálny s!a"ovate' 
$i s!a"ovate'ka na v&ber z viacer&ch mo"ností ako postupova!, vrátane: (1) orienta$nej 
konzultácie, (2) neformálnej konfrontácie osoby, ktorá sa dopú#!a sexuálneho ob!a"ovania, 

(3) formálneho postupu podania s!a"nosti [16]. 

Aby osoby, ktoré za#ili sexuálne ob"a#ovanie !i osoby, ktoré sú jeho svedkami proaktívne 
vyh&adali pomoc, musia ma" dostatok informácií o tom, ako mô#u postupova" a zárove) by 
mali disponova" sociálnou podporou kolektívu !i svojich blízkych. Predpokladom sociálnej 
podpory v akademickom prostredí je adekvátna osveta a vzdelávanie o sexuálnom 
ob!a"ovaní na vysok&ch #kolách[42].  

 

Orienta!ná konzultácia 
Osoby, ktoré za"ívajú ob!a"ujúce správanie, prechádzajú procesom uvedomovania si 
situácie, jej posudzovania a rozhodovania sa ako postupova! [46, 47]. Mnoho 'udí, ktorí 
poci!ujú, "e sa stretli s neférov&m zaobchádzaním, potrebujú svoju situáciu najprv 
skonzultova!, resp. zveri! sa niekomu so svojou skúsenos!ou a poradi! sa. Na základe 
takéhoto poradenstva sa potom mô"u rozhodnú! poda! oficiálnu s!a"nos!. 

Touto kontaktnou osobou mô"e by! vymenovaná osoba v #truktúrach organizácie (napr. 
univerzitná psychologi$ka/psychológ, $i #tudijn& poradca/poradky(a), ktorá vie poskytnú! 
informácie aj o formálnych a neformálnych postupoch nahlasovania v organizácii.  
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“Napadlo mi rie#enie, (...), $e bolo by to super, keby mala ka$dá vysoká #kola svojho 
psychológa, ktor' by bol vlastne zadarmo pre #tudentov. Toto by bola osoba, ktorá je 
objektívna, ktorá je nezaujatá a mo$no, $e je to (lovek, za ktor'm mô$em ís% sa 
napríklad s tak'mito vecami zdôveri%.”  

Hana 

 

Dobrou praxou je prítomnos! poradcu/poradkyne. Táto osoba je kontaktn&m bodom pre 
poradenstvo i formálne podávanie s!a"nosti. Je dôle"ité, aby bol poradca/poradky(a 
vzdelaná v oblasti etického rie#enia prípadov ob!a"ovania $i iného neférového 
zaobchádzania, a mala vzdelanie v oblasti zvládania stresu i traumy. Zárove( by mala ma! 
informácie o kontaktn&ch miestach slu"ieb pomoci a zabezpe$ené vlastné priestory, kde 
mô"e vies! dôverné rozhovory a poskytova! poradenstvo.   

 

“Je to zamestnanec #koly, ktor' je vlastne zodpovedn' za to, $e ke& sa nie(o takéto 
stane, tak mô$u !udia za ním prís%. Je to anonymné, pomô$e im, vysvetlí (...). Aj ke& 
sa to stane mimo #koly, $e ke& je niekto proste na ulici ob%a$ovan'. Tak je to (lovek, 
ktor' sa vyzná v legislatíve, pomô$e vyplni% správu. Ale ke& sa to deje na #kole, tak 
anonymne skúma situáciu a rozpráva sa s ostatn'mi #tudentmi. Na Slovensku táto 
pozícia o(ividne nie je, tak$e tam to bolo také, $e za k'm na tejto #kole ís%, ke& sa 
toto deje, $e koho je to kompetencia?”  

Barbora 

 

Antidiskrimina$n& zákon ka"dej #kole ukladá, aby informácie o sexuálnom ob!a"ovaní 
poskytovala ako formu prevencie. Fakulty/univerzity by tie" mali disponova! 
aktualizovan&m zoznamom kontaktov na políciu a zdravotné slu"by.  
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Ako by mali  zamestnanci/zamestnankyne "koly reagova$, ak sa im 
niekto zverí so skúsenos$ou so sexuálnym ob$a#ovaním? [48]  
Pre mnoho 'udí, ktorí za"ívajú $i za"ili sexuálne ob!a"ovanie v akademickom prostredí, je 
náro$né o svojej situácii hovori!. Osoba, ktorá za"íva sexuálne ob!a"ovanie, je ve'mi $asto 
plná rôznych obáv. Mô"e ma! obavu z *al#ieho naru#enia vlastnej intímnej sféry po 
predo#l&ch skúsenostiach. Mô"e ma! tie" obavu, "e sa s (ou/ním potom bude zaobchádza! 
odli#ne, $i dokonca nepriate'sky. %tudenti a #tudentky sa boja o svoje #tipendium, známky, 
osobnú bezpe$nos!, $i rodinu a vz!ahy v nej. Mnoho 'udí chce, aby ich ostatní na #kole 
mali radi a majú !a"kosti hovori! o problematickom správaní, ktoré sa im deje. 

 

Pokia' sa vám #tudent, #tudentka $i zamestnanec alebo zamestnanky(a #koly zdôverí so 
skúsenos!ou so sexuálnym ob!a"ovaním, je dôle"ité ma! na pamäti nieko'ko zásad, ako si 
po$ína! v takejto komunika$nej situácii:  

● Komunikujte s re#pektom, podporne a s dôverou vo$i osobe, ktorá sa s!a"uje na 
sexuálne ob!a"ovanie. Nevyjadrujte pochybnosti o hodnovernosti jeho/jej tvrdení (napr. 
To sa sta! nemohlo. Zveli"ujete.) Nez'ah$ujte jeho/jej pocity, skúsenosti $i zá"itky 
(napr. Príli$ to pre&ívate. Ni" a& tak stra$né sa predsa nestalo.)  

● Neme(te tému ani nekla*te otázky, ktoré nesúvisia s témou, alebo by mohli pôsobi! 
obvi(ujúco.  

● Vystríhajte sa neprimeran&ch v&razov tváre (napr. smiechu, prevracania o$í, dvíhania 
obo$ia pri po$úvaní toho, ak&m spôsobom sa osoba sna"ila zvládnu! situáciu). 

● Nerobte súdy alebo hodnotenia oh'adne reakcií osoby (napr. Nemohli ste namiesto 
toho poveda!/urobi! toto ...? Pre"o ste ... ?) 

● Ubezpe$te danú osobu, "e akéko'vek jej emo$né reakcie sú normálne a prirodzené. 

● Oce(te danú osobu za to, "e vás vyh'adala a rozhodla sa zdôveri!.  

● Vysvetlite mu/jej, aké mo"nosti má na pôde #koly (napr. formálna s!a"nos! a 
pre#etrenie, neformálne rie#enie zále"itosti), $i mimo nej (napr. poradenské slu"by, 
zdravotnícka, $i právna pomoc).  

● Akceptujte jeho/jej rozhodnutie. Ak sa rozhodne nevyu"i! "iaden z formálnych $i 
neformálnych postupov, vyjadrite porozumenie no aj podporu v prípade, "e by si to v 
budúcnosti rozmyslel/a.  

● Ak sa rozhodne prípad nahlási!, podporujte ho/ju a ponúknite pomoc pri formálnom $i 
neformálnom postupe.  
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“Hlavne je hrozne dôle$ité, aby brali vá$ne t'ch !udí, ktorí im prídu o tom 
porozpráva%, ak by sa niekto pri#iel s%a$ova% osobne.”  

Mária 

 

Neformálny postup 
V&skum poukazuje na to, "e "eny i mu"i za"ívajúci sexuálne ob!a"ovanie na vysokej #kole 
v mnoh&ch prípadoch preferujú neformálne postupy rie#enia sexuálneho ob!a"ovania, 
ktoré sú r&chlej#ie a nevy"adujú zapojenie fakultn&ch #truktúr [15, 22, 24]. Je v#ak dôle"ité, 
aby bol na vysokej #kole tak&to neformálny postup známy a v#etci prítomní vedeli, "e ho 
mô"u vyu"i!. Neformálnym postupom je napríklad ak ob"a#ovaná osoba priamo a písomne 
komunikuje s ob"a#ujúcou osobou o nevhodnosti jeho/jej správania. Príklad písomnej 
komunikácie v podobe listu uvádzame v prílohe $. 4. Av#ak pri neformálnom postupe sa 
odporú$a dokumentova! akúko'vek komunikáciu a v prípade ak tieto snahy nevedú 
k náprave konania, zvoli! formálne postupy a poda! oficiálnu s!a"nos!.  

 

Formálny postup 
Formálny postup predstavuje podanie oficiálnej písomnej s"a#nosti a zahájenie 
mechanizmov pre%etrovania a rie%enia prípadu sexuálneho ob"a#ovania. Nech podá 
#tudent/#tudentka $i zamestnanec/zamestnanky(a s!a"nos! formou elektronickou alebo 
listovou, $o najskôr by mal/mala dosta! informáciu o zaevidovaní s!a"nosti a o *al#ích 
krokoch, ktoré budú nasledova!. ,asové prie!ahy v súvislosti so zaevidovaním s!a"nosti 
a neposkytnutie potrebn&ch informácií oh'adne *al#ieho postupu v predmetnej veci, 
spôsobujú zbyto$né prehlbovanie psychick&ch útrap u osoby, ktorá s!a"nos! podala. 

S!a"nos! prijíma vedenie katedry/fakulty (poprípade etická komisia) písomne a musí sa 
(ou zaobera! cez disciplinárne konanie – ak by tak neurobila, vzniká podozrenie na 
poru#enie antidiskrimina$ného zákona. Formálne postupy a pravidlá disciplinárneho 
konania musia by! v akademickom prostredí sú$as!ou intern&ch smerníc na konkrétnej 
vysokej #kole. Majú tie" by! verejné dostupné a známe, aby osoby, ktoré sa rozhodli poda! 
s!a"nos! vedeli, ako majú postupova! a $o mô"u od procesu o$akáva!. Odporú$a sa, aby 
problematika sexuálneho ob!a"ovania bola v&slovne zahrnutá v etickom kódexe $i 
#tudijnom poriadku (v $asti venovanej právam a povinnostiam #tudentov a vyu$ujúcich). 
Na usmernenia etického kódexu b&va naviazaná práca etick&ch komisií, ktoré prípady 
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poru#enia usmernení nezávisle pre#etrujú a odporú$ajú postup a potenciálne sankcie 
vedeniu #koly.  

 

Príklad dobrej praxe  

Univerzita v Manchestri – na univerzite pôsobí tím, ktor& sa venuje inklúzií 
a rôznorodosti v akademickom prostredí. Tento tím je zodpovedn& za online 
platformu, ktorá poskytuje mo"nos! podania podnetu. Ako poradcovia/poradkyne sú 
trénovaní v oblasti intern&ch politík univerzity a  dostupnej podpory. Po nahlásení 
podnetu $len/$lenka tímu vstúpi do systému a podnet preverí s cie'om identifikova! 
*al#ie kroky. Ak je podnet anonymn& a nevy"aduje okam"ité konanie, je 
zaznamenan& pre budúce anal&zy. Ak ide o urgentn& prípad, $len/$lenka tímu sa 
sna"í zisti! viac a prija! potrebné kroky. Vo v#etk&ch prípadoch poradca $i 
poradky(a zaháji kontakt a odpovie v rámci dvoch pracovn&ch dní.  

 

Usmernenia pre zamestnancov a zamestnankyne a pre komisie 
pre"etrujúce prípady sexuálneho ob$a#ovania 
Komisie, ktoré pre#etrujú prípady sexuálneho ob!a"ovania $i iného poru#enia etického 
kódexu i #tudijného poriadku, mô"u by! menované a zostavované rôznymi spôsobmi. 
Fungovanie komisie by v#ak malo by! popísané a regulované samostatn&mi predpismi na 
pôde univerzity/fakulty. Úlohou t$chto komisií je pre%etri" prípad a poskytnú" vyjadrenie, !i 
k sexuálnemu ob"a#ovaniu do%lo, nedo%lo, resp. !i nemo#no preukáza" ani vylú!i" takéto 
konanie pre nedostatok dôkazov [16]. V prípadoch sexuálneho ob!a"ovania odporú$ame do 
komisie zaradi! i nezávislú odborní$ku/odborníka, prípadne zástupcov/zástupkyne 
#tudentskej obce. ,lenovia a $lenky komisie by tie" mali disponova! relevantn&mi 
odborn&mi poznatkami v oblasti sexuálneho ob!a"ovania, $o predpokladá, "e absolvujú 
aspo( základné odborné #kolenie v predmetnej problematike.  

Nasledujúci v&po$et princípov, ktoré by mali komisie zoh'adni!, je aplikovate'n& pre 
kohoko'vek, kto prichádza do kontaktu so s!a"ovate'om/s!a"ovate'kou a pracuje 
v akademickom prostredí v oblasti prevencie a eliminácie sexuálneho ob!a"ovania [42, 49]:      

• Ku ka"dej podanej s!a"nosti (i anonymnej) je nutné pristupova" s vá#nos"ou 
a nepova"ova! ju vopred za neodôvodnenú.  
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• Komisia i iné zainteresované orgány musia pracova" dôverne – ochrana 
a anonymizácia údajov zainteresovan&ch osôb je nevyhnutná, aby nedo#lo k poru#eniu 
zákona (tzv. neoprávnen& postih10 v rámci antidiskrimina$ného zákona). Zachovanie 
dôvernosti a ochrana osobn&ch údajov sú v prípadoch sexuálneho ob!a"ovania 
nevyhnutné, aby nevhodn&m zaobchádzaním s údajmi nebola po#kodená osoba, ktorá 
podáva s!a"nos!, $i osoba, vo$i ktorej bola s!a"nos! podaná. Tento prístup má za cie' 
vytvori! podporné prostredie, v ktorom je s osobami, ktoré za"ili ob!a"ovanie, 
zaobchádzané dôstojne a s re#pektom. Jedn&m z cie'ov zachovávania dôvernosti 
v procese je aj snaha o zabránenie #írenia klebiet $i nepravdiv&ch informácií.  

• Je nutné pravidelne kontrolova" a preverova", $i u #tudentky/#tudenta nedochádza 
k ob!a"ovaniu na*alej, resp. $i sa jej/jeho situácia v kolektíve nezhor#uje.  

• Komisia a iné zainteresované orgány musia pracova" transparentne – zainteresované 
osoby majú právo na informácie o tom, v akej fáze sa pre#etrovanie prípadu nachádza. 
Obe strany tie" majú právo by! informované o v&sledkoch #etrenia komisie i in&ch 
zainteresovan&ch orgánov.  

• Osobe, ktorá podala s!a"nos!, je nutné prejavova" podporu a oce(ova! ju za to, "e 
poukazuje na problematické správanie v akademickom prostredí. No zárove( je nutné 
zachováva! nestrann& prístup a dba! na to, "e prípad bude dôkladne pre#etren&.  

• Je mo"né, "e aby nedochádzalo k *al#iemu po#kodzovaniu ob!a"ovanej osoby, bude 
nutné vykona! také organiza!né preventívne opatrenia, aby sa s!a"ovate'/s!a"ovate'ka 
na*alej nestretávali s páchate'om/páchate'kou. V tomto procese je nutné dba! na to, 
aby nedo#lo k neoprávnenému postihu s!a"ovate'a/s!a"ovate'ky a aby neboli poru#ené 
práva osoby, vo$i ktorej je podaná s!a"nos!. Je nutné zdôrazni!, "e ide iba o do$asné 
zmeny, k&m prípad nebude pre#etren&.  

• Prípady sexuálneho ob!a"ovania by mali ma! stanoven$ !asov$ limit, ktor$ komisia 
potrebuje na pre%etrenie. Pri príli# zd)hav&ch procesoch strácajú ú$astníci a ú$astní$ky 
konania dôveru v proces a záujem o nápravu konania. Je tie" problematické ak 
pre#etrovanie prípadu v akademickom prostredí trvá pridlho a #tudent $i #tudentka za 
tú dobu stihnú ukon$i! #túdium.   

 

10 Pod%a antidiskrimina$ného zákona je neoprávnen# postih také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa t#ka, 
nepriaznivé a priamo súvisí a) s domáhaním sa právnej ochrany pred sexuálnym ob!a"ovaním vo svojom mene alebo v mene 
inej osoby alebo b) s podaním svedeckej v#povede, vysvetlenia alebo súvisí s inou ú$as!ou tejto osoby v konaní vo veciach 
súvisiacich s poru'ením zásady rovnakého zaobchádzania, c) so s!a"nos!ou namietajúcou poru'enie zásady rovnakého 
zaobchádzania. 
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• V prípade vypo$úvania zainteresovan&ch je nutné vyh$ba" sa konfrontácii oboch strán 
– ú$astníkov/ú$astní$ky $i svedkov/svedkyne komisia poz&va k rozhovoru postupne. 
Prvá vypo$utá osoba by mala by! s!a"ovate'ka/s!a"ovate'. 

• Rozhovory sa mô"u odohráva! pred celou komisiou. Odporú$a sa v#ak !o najmen%í 
po!et !lenov/!leniek komisie, aby sa vypo$úvané osoby cítili bezpe$ne. Ak je to mo"né, 
prvotné v&povede mô"u by! nahraté na videozáznam a následne prehliadané ostatn&mi 
$lenmi/$lenkami komisie.    

• Ak sa preuká"e, "e k ob!a"ovaniu do#lo, komisia mô"e by" poverená aby navrhla 
sankcie, ktoré následne uvedie v platnos! vedenie fakulty/univerzity. Je nutné, aby boli 
sankcie primerané záva"nosti konania a aby vopred existoval zoznam opatrení/sankcii, 
ktoré sú akademickému kolektívu známe.    

 

 

Adekvátna náprava 
Adekvátna náprava situácie predstavuje uznanie dôsledkov a vytvorenie opatrení, ktoré sú 
#ité na mieru pre jednotlivé prípady poru#enia etického kódexu alebo #tudijného poriadku. 
Opatrenia mô"u by! rôzne, od disciplinárneho konania a oficiálneho pokarhania a" po 
disciplinárne tresty ako suspendovanie, podmiene$né zotrvanie a absolvovanie 
vzdelávacieho programu alebo prepustenie $i nepred)"enie zmluvy.  

V prípade sexuálneho ob"a#ovania, kedy dochádza i k sexuálnemu nátlaku, mô#e ís" aj o 
trestn$ !in. S oh'adom na túto mo"nos! by mala ma! fakulta/univerzita jasné procedúry 
ako túto situáciu zvláda!. Povaha a d)"ka interného disciplinárneho konania a povaha 
a d)"ka trestnoprávneho procesu sú rôzne. Preto je dôle"ité ma! medzi nimi jasné hranice 
– intern& disciplinárny proces je administratívny prostriedok zalo"en& na predpoklade, "e 
#tudent/#tudentka, $i zamestnanec/zamestnanky(a poru#ili etick& kódex.  
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5. Informácie a poradenstvo pre 
osoby, ktoré za#ili sexuálne 
ob"a#ovanie  
 

Skúsenos! so sexuálnym ob!a"ovaním v prostredí vysok&ch #kôl mô"e ma! dopady na 
kolektív. Mô"e v#ak ma! aj zásadné dopady na fyzické a psychické zdravie 'udí, ktorí ho 
za"ili. Osoba, ktorá za"ila sexuálne ob!a"ovanie, mô"e zápasi! s pocitmi zmätenia $i 
beznádeje.   

 

“V prvom rade, aby sa o tom s niek'm porozprávali (...) s k'm sa cítia v bezpe(í 
a o kom u$ dopredu vedia, $e im bude veri%, $e ich bude bra% vá$ne a nebude to bra% 
na !ahkú váhu. Nenecháva% si to pre seba, rozpráva% o tom do takej miery, ako sa im 
dá, samozrejme, niektoré zá$itky sú traumatickej#ie ako iné. (...) Nikdy to nie je ich 
vina, v$dycky je to vina toho (loveka, ktor' to spraví, on je vinník, nie ten, ktorému 
sa to deje. ”  

Mária 

 

Psychologické poradenstvo a psychoterapia mô"u pomôc! situáciu spracova!, hlavne ak sa 
objavili problémy v oblasti psychického zdravia. Posunú" sa v #ivote po tom, ako bol na 
%kole !lovek sexuálne ob"a#ovan$, mô#e by" naozaj náro!né. Tu je nieko'ko odporú$aní pre 
t&ch, $o za"ili sexuálne ob!a"ovanie $i násilie: 

● Neobvi)ujte sa za to, #e vás niekto sexuálne ob"a#uje. Nie je to va#a vina, chyba ani 
hanba. Zodpovednos! za sexuálne ob!a"ovanie prinále"í v plnej miere osobám, ktoré sa 
tohto konania dopú#!ajú (páchate'om/páchate'kám). Ospravedl(ovanie správania 
páchate'a/páchate'ky mô"e preh)bi! sebaobvi(ovanie a spomali! aj va#e zotavovanie. 
Nemô"ete za to, $o sa stalo. Ale máte právo túto situáciu rie#i!, nemusíte sa jej 
prispôsobi! a sústavne trpie!, rie#enia  existujú. 

● Rozprávajte sa s niek$m o tom, !o sa vám stalo. Pomô"e porozpráva! sa s osobou, 
s ktorou sa cítite bezpe$ne. Skúste sa obráti! na niekoho, o kom viete, "e bude 
re#pektova! va#e pocity a va#u perspektívu. Nezdie'ajte svoje my#lienky, skúsenos! 
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a pocity s niek&m, kto by vám mohol poveda!, "e prehá(ate alebo ste 
precitlivelá/precitlivel&. Ak sa nemáte s k&m porozpráva! o va#ej skúsenosti, zvá"te 
vyh'adanie pomoci psychologi$ky/psychológa, slu"ieb pomoci $i podpornej skupiny.  

● Nájdite si poradky)u/poradcu. Oboznámte sa s politikou prevencie sexuálneho 
ob!a"ovania na va#ej vysokej #kole/univerzite – mo"no poskytuje kontakty na poradcov 
a poradkyne pre tieto situácie. Pora*te sa s odborníkmi/odborní$kami, ktorí sa venujú 
problematike diskriminácie a sexuálneho ob!a"ovania. Následne zvá"te vhodn& postup 
konania, prípadne si vyh'adajte informácie z in&ch zdrojov.  V tak&chto situáciách sa 
tie" odporú$a vyh'ada! psychologickú poradky(u/poradcu $i terapeutku/terapeuta, 
ktorá má skúsenosti s klientkami a klientmi, ktoré a ktorí za"ili sexuálne ob!a"ovanie a 
traumatické udalosti. Mô"e to by! ve'mi nápomocné, aj ke* sa rozhodnete vyh'ada! ich 
po dlh#om $ase – nikdy nie je neskoro. Mô"ete tie" vyh'ada! nezávislého 
poradcu/poradky(u, ktorá nie je personálne spojená s va#ou #kolou – tak bude 
zabezpe$ená dôvernos! a anonymita informácií. Zoznam kontaktov, kde mô"ete nájs! 
pomoc, je v prílohe $. 1. 

● Uchovávajte si dôkazy.  ,i u" sa rozhodnete rie#i! situáciu neformálne alebo formálne, 
zbierajte a uchovajte si dôkazy nevhodného správania (emaily, sms, printscreeny, 
nahrávky) a poproste o svedectvo spolu"iakov a spolu"ia$ky, prípadne in&ch aktérov, 
ktorí vedia potvrdi! uvedené skutky.  

● Akceptujte !o sa stalo. Je dôle"ité pripusti! si, "e sa cítite zle, preto"e ste za"ili nie$o, 
$o sa vôbec nemalo sta!. Je mo"né, "e cítite ublí"enie, hnev, smútok $i poní"enie. 
Nepotlá$ajte v sebe tieto emócie, ale nájdite zdravé spôsoby ako ich ventilova! (napr. 
poradenstvo, cvi$enie alebo aktivity redukujúce stres). 

● Vyu#ite skúsenos" na pomoc in$m. Mô"ete napríklad napísa! blog o va#ej skúsenosti 
a poskytnú! tak odporú$ania $itate'kám a $itate'om. Mô"ete sa zapoji! do 
svojpomocnej skupiny pre 'udí, ktorí za"ili sexuálne ob!a"ovanie $i násilie, alebo takú 
skupinu zalo"i!. Mô"ete vyh'ada! a za$a! spolupracova! s neziskovou organizáciou, 
ktorá sa téme venuje. Tak mô"ete budova! svoju odolnos!.  

● Nevyvíjajte na seba tlak. Na ka"d& krok a rozhodnutie si vezmite to'ko $asu ko'ko 
potrebujete.  
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Aké sú mo#nosti va"ej právnej ochrany v prípadoch sexuálneho 
ob$a#ovania?  
V závislosti od situácie majú osoby, ktoré za"ili sexuálne ob!a"ovanie, nárok na nápravu 
protiprávneho konania. Ak ne"elené správanie stále prebieha alebo ak ob!a"ovaná osoba 
musela odís! zo #koly, mô"ete urobi!  nasledovné právne kroky pod'a § 9 
antidiskrimina$ného zákona: 

• Ka"d& sa mô"e domáha! svojich práv na súde, ak sa domnieva, "e je alebo bol dotknut& 
na svojich právach, právom chránen&ch záujmoch alebo slobodách nedodr"aním 
zásady rovnakého zaobchádzania. Mô"e sa najmä domáha!, aby ten, kto nedodr"al 
zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to mo"né, napravil 
protiprávny stav alebo poskytol primerané zados!u$inenie; ak ide o nedodr"anie zásady 
rovnakého zaobchádzania z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispolo$enskej 
$innosti, mô"e sa tie" domáha! neplatnosti právneho úkonu, ktorého ú$innos! bola 
pod'a osobitného predpisu pozastavená. 

• Ak by primerané zados!u$inenie nebolo dosta$ujúce, najmä ak nedodr"aním zásady 
rovnakého zaobchádzania bola zna$n&m spôsobom zní"ená dôstojnos!, spolo$enská 
vá"nos! alebo spolo$enské uplatnenie po#kodenej osoby, mô"e sa osoba domáha! aj 
náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy v 
peniazoch ur$í súd s prihliadnutím na záva"nos! vzniknutej nemajetkovej ujmy a v#etky 
okolnosti, za ktor&ch do#lo k jej vzniku. 

• Právo na náhradu #kody alebo právo na inú náhradu pod'a osobitn&ch predpisov (napr. 
ob$iansky zákonník) nie je t&mto zákonom dotknuté. 

Pod'a antidiskrimina$ného zákona mô"e by! vysoká #kola právne zodpovedná ak 
ob!a"ovanie ignoruje.  

 
Máte obavy z odplaty %i neoprávneného postihu? 
Ak sa s!a"ujete na sexuálne ob!a"ovanie alebo ak niekomu pomáhate ako svedky(a $i 
svedok pri podaní s!a"nosti, prípadne ak sa podie'ate na vy#etrovaní sexuálneho 
ob!a"ovania, nemali by ste by! za to akoko'vek potrestaná/potrestan&. V opa$nom prípade 
by sa mohlo jedna! o tzv. neoprávnen$ postih, ktor$ je v rámci antidiskrimina!ného zákona 
koncipovan$ ako jedna z foriem diskriminácie, !o u&ah!uje postavenie diskriminovaného 
subjektu vo vz"ahu k vyu#itiu právnych nástrojov ochrany pred diskrimináciou (napr. 
mo"nos! poda! antidiskrimina$nú "alobu alebo necha! sa zastupova! v antidiskrimina$nom 
spore).  
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Neoprávnen& postih spo$íva v"dy v konaní alebo opomenutí, pri$om následkom konania 
alebo opomenutia je nepriaznivos! stavu diskriminovanej osoby oproti tomu, ak by ur$ité 
konanie bolo vykonané, alebo, naopak, vykonané nebolo. Prí$ina nepriaznivého stavu musí 
priamo súvisie! s t&m, "e sa diskriminovaná osoba domáha právnej ochrany pred 
diskrimináciou za seba alebo za niekoho iného [1]. 

Neoprávnen& postih mô"e ma! rôzne formy, ako napríklad: 

● ignorovanie osoby, ktorá bola sexuálne ob!a"ovaná; 

● negatívne hodnotenia #tudijného/pracovného v&konu; 

● ohováranie;  

● ude'ovanie !a"#ích #tudijn&ch zadaní ob!a"ovanej osobe; 

● neposkytnutie podkladov potrebn&ch k práci/#túdiu;  

● prepustenie zo #koly, preradenie na inú #kolu.  

Aj ke* ste u" podali s!a"nos! za sexuálne ob!a"ovanie, mô"ete e#te na základe 
antidiskrimina$ného zákona dodato$ne poda! s"a#nos" za neoprávnen$ postih.   

 

!o mô#ete urobi$, ke) za#ívate sexuálne ob$a#ovanie a chcete svoju 
situáciu rie"i$ neformálne?  
V situácii sexuálneho ob!a"ovania nikdy nie ste sami, existujú nástroje, ktoré vám mô"u 
pomôc!. Zatia' $o sa ka"dá osoba potrebuje rozhodnú!, aké kroky podnikne na základe 
posúdenia vlastnej situácie, ve'mi $asto mô"e pomôc! práve neformálna akcia, ktorá mô"e 
poskytnú! rie#enie pri menej záva"n&ch situáciách (vi* sekcia 5.4. Objas(ovanie: 
nahlasovanie a pre#etrovanie). 

Mô"ete za$a! t&m, "e poviete osobe, ktorá ob!a"uje, aby prestala, lebo je vám to 
nepríjemné a ne"eláte si to. Sna"te sa to poveda! jasne, napr.: „Je mi ve'mi nepríjemné, 
ke* ma chytáte za plecia, prosím, nerobte to.“  

Zbierajte si akéko'vek písomné a iné dôkazy o sexuálne ob!a"ujúcom konaní danej osoby. 
Ak konanie neprestáva, mô"ete túto osobu konfrontova! písomne. Do oficiálneho listu 
alebo emailu napí#te, "e si ne"eláte, aby takéto konanie pokra$ovalo a aké kroky 
podniknete, ke* neprestane. Napríklad: „Va#e sexuálne nará"ky sú urá"livé. Pova"ujem to 
za sexuálne ob!a"ovanie a podám na vás s!a"nos!, ak v tom budete pokra$ova!.“ Je 
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dôle"ité list $i mail zasla! oficiálne a necha! si jeho kópiu. Príklad listu uvádzame v prílohe 
$. 4.  

V liste v"dy uvádzajte dátum a vá# podpis. Uchovajte si kópiu a odovzdajte alebo po#lite 
list/email tomu, kto ob!a"uje, najlep#ie pred svedkom/svedky(ou. Ak sa ani po oficiálnom 
liste ni$ nezmení, informujte sa o tom, aké má vysoká #kola $i univerzita interné procesy 
rie#enia tejto situácie (napr. mo"nos! podania formálnej s!a"nosti). Príklad oficiálnej 
s!a"nosti uvádzame v prílohe $. 5.   

 

Za!a" takúto komunikáciu s osobou, ktorá sa dopú%"a sexuálneho ob"a#ovania, mô#e by" 
ve&mi "a#ké.  V prvom rade je treba myslie" na svoju bezpe!nos". Ak máte pocit, #e by vám 
mohol/mohla ublí#i", obrá"te sa rad%ej priamo na %tudijné oddelenie resp. kontaktn$ bod na 
%kole zodpovedn$ za rie%enie tak$chto situácií. Mô#ete sa tie# obráti" na pomáhajúce 
organizácie v prílohe !. 1 

 

Poznám osobu, ktorá za#ila sexuálne ob$a#ovanie na "kole. !o mô#em 
robi$?  
Ak máte spolu"ia$ku/spolu"iaka $i kolegu/kolegy(u, ktorá rie#i svoju skúsenos! so 
sexuálnym ob!a"ovaním, zrejme jej/mu budete chcie! pomôc!, ale neviete kde za$a!.  

By! pri (om/nej a po$úva! je $asto to prvé, $o mô"e pomôc!. Nie je va#ou úlohou napravi! 
situáciu za nich. Va#ou úlohou je by! trpezliv&/trpezlivá vo$i tomu, $ím si daná osoba 
prechádza, a podpori! ju/ho v"dy, ke* je to mo"né. Potrebuje vedie!, "e je s vami v bezpe$í 
a "e jej/jemu veríte. Vyvarujte sa rád, on/ona by to mohla vníma! ako nátlak. Mô"ete mu/jej 
pripomenú!, "e ob!a"ovanie nebola jej/jeho vina.  

Tu je nieko'ko rád, ako komunikova! s 'u*mi, ktorí za"ili sexuálne ob!a"ovanie [50]: 

● Neodsudzujte a neposudzujte ich konanie. Pokúste sa porozumie! ich pocitom 
a ponúknite podporu. Poskytnite im podporu a povzbu*te ich hovori! o tom s 'u*mi, 
ktorí im mô"u pomôc!. Ponúknite im kontakty a mo"nosti ako nahlási! takéto konanie, 
no netla$te ich do toho.  

● Povzbu*te ich, aby sa s problémom neuzatvárali v samote. Hoci mô"u ma! akútnu 
potrebu izolova! sa od #tudijného kolektívu $i akademickej pôdy, z dlhodobého h'adiska 
to nepomáha. Sna"te sa s nimi zosta! v kontakte a motivujte ich, aby udr"iavali 
komunikáciu.  



 51 

● Re#pektujte ich hranice a dajte im priestor ak ho potrebujú. Ich hranice boli poru#ené 
sexuálnym ob!a"ovaním a oni mo"no momentálne zápasia o vymedzenie nov&ch 
hraníc. Dajte im slobodu v tom, aby si hranice vytvorili, a neprehá(ajte to s 
pozornos!ou alebo pomocou.   

● Dovo'te im zotavi! sa v ich vlastnom priestore a s vlastn&m tempom. Nesúrte ich alebo 
nerie#te veci za nich. Ka"d& má svoje individuálne tempo vyrovnávania sa s takouto 
skúsenos!ou. Bu*te trpezliv&/trpezlivá, ak im kontaktovanie pomoci a rie#enie situácie 
trvá dlh#ie ne" ste si predstavovali.  

● Podporte ich rozhodnutia, aj ke* s nimi nesúhlasíte. Je dôle"ité, aby robili vlastné 
rozhodnutia a mohli tak znovunadobudnú! (sexuálnym ob!a"ovaním naru#en&) pocit 
kontroly nad svojim "ivotom. Je v poriadku dáva! návrhy, no nepokú#ajte sa rozhodova! 
za nich, alebo hovori!, $o majú robi!, alebo nerobi!.  

 

Bol som svedkom, %i svedky(ou sexuálneho ob$a#ovania, %o mô#em 
robi$?  
Uvedomte si, "e nev#ímav& postoj okolia umo"(uje osobe, ktorá sa dopú#!a sexuálneho 
ob!a"ovania, v takomto konaní pokra$ova!. Situácia sa mô"e opakova! aj vo$i in&m, 
napríklad vo$i *al#iemu #tudentovi, #tudentke $i zamestnancovi a zamestnankyni. 
Sexuálne ob!a"ovanie na #kole nie je súkromnou zále"itos!ou obete a „páchate'a“. Ak je to 
potrebné, poskytnite svedectvo.  
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Závery  
 

Sexuálne ob!a"ovanie nie je nov&m fenoménom. Je v#ak problémom, vo$i ktorému 
za$íname by! viac vnímaví a scitlivení, ke*"e sa menia na#e predstavy o profesionalite, 
férovosti a rovnosti na pracovisku $i na #kole.  

Vo vysoko#kolskom prostredí má sexuálne ob!a"ovanie svoje #pecifiká – mô"e ma! 
dlhodobé dopady na #túdium a kariéru #tudentov a #tudentiek $i na celé akademické 
kolektívy. Nezanedbate'né sú aj dopady sexuálneho ob!a"ovania na fyzické a psychické 
zdravie.    

Sexuálne ob!a"ovanie je formou neférového zaobchádzania, ktoré na Slovensku postihuje 
aj antidiskrimina$n& zákon. V podmienkach slovenského právneho rámca je sexuálne 
ob!a"ovanie vnímané ako sexuálny nátlak, ne"elaná sexuálna pozornos! $i vytváranie 
zastra#ujúceho a zneva"ujúceho prostredia cez rodovo motivované ob!a"ovanie. Zákon 
tie" ukladá #kolám povinnos! ob!a"ovaniu predchádza! a rie#i! ho na svojej pôde. Ak #koly 
nezaujmú proaktívny postoj, mô"e sa prípad sexuálneho ob!a"ovania dosta! a"  pred súd.  

 

Ak na %kole dochádza k takému správaniu, ktoré vedie k neférovému zaobchádzaniu bez 
re%pektu a uznania dôstojnosti, je nutné, aby takéto správanie prestalo. Je vysoko 
pravdepodobné, #e ak sa na %kole takéto správanie deje, poru%uje t$m %kola 
antidiskrimina!n$ zákon.  

 

*o mô#ete ako vedenie %koly a pedagogick$ kolektív spravi", ak chcete predchádza" a 
správne rie%i" prípady sexuálneho ob"a#ovania? 

● dôsledne informujte o existujúcej politike a nástrojoch zameran&ch na prevenciu 
a rie#enie sexuálneho ob!a"ovania na va#ej #kole a ak takú politiku zatia' nemáte 
vytvorte ju;  

● uistite sa, "e sú interné smernice/etické kódexy (t. j. informácie o nástrojoch) verejne 
prístupné a vidite'né pre zamestnancov a zamestnankyne i #tudentov a #tudentky – 
distribuujte tieto informácie a organizujte diskusie a vzdelávania na túto tému;  

● sna"te sa porozumie! správaniu a situáciám, ktoré vytvárajú sexuálne ob!a"ovanie; 

● poskytujte priebe"né vzdelávanie pre vyu$ujúcich a vyu$ujúce, ale aj #tudentov a 
#tudentky o tom, $o je sexuálne ob!a"ovanie, a uistite sa, "e porozumeli internej 
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politike a nástrojom na rie#enie sexuálneho ob!a"ovania prístupn&m na #kole a mimo 
nej;  

● monitorujte správanie a prostredie na #kolskej pôde, informujte sa o situácii na #kole; 

● povzbudzujte spätnú väzbu vo vz!ahu k vzdelávaciemu prostrediu, vrátane problémov 
so sexuálnym ob!a"ovaním; 

● informujte v#etky prítomné osoby o tom, "e nebudete tolerova! sexuálne ob!a"ovanie 
na akademickej pôde – uká"te svoju zaviazanos! k nulovej tolerancii cez konkrétne 
kroky; 

● sna"te sa o objektivitu po$as vy#etrovania prípadu sexuálneho ob!a"ovania; 

● uskuto$nite stretnutia zamerané na diskusie o zlep#ovaní prevencie a rie#enia 
sexuálneho ob!a"ovania v akademickom prostredí;  

● uskuto$(ujte pravidelné vzdelávania pre vedenie #koly a vyu$ujúcich a vyu$ujúce 
o rodov&ch zále"itostiach a #tandardoch profesionálneho správania;  

● prijmite externého konzultanta/konzultantku, ktor&/ktorá posúdi situáciu a vytvorí 
etick& kódex a intern& program prevencie sexuálneho ob!a"ovania. 

 

Akademické prostredie nie je imúnne vo$i sexuálnemu ob!a"ovaniu. Je potrebné uzna!, "e 
k takémuto správaniu v akademickom prostredí mô"e dochádza!, a "e ktoko'vek má právo 
do"adova! sa nápravy takéhoto ne"iaduceho konania. 

Sexuálne ob!a"ovanie by nemala by! “be"ná prax” $i “verejné tajomstvo”. Ob!a"ovanie v 
neposlednom rade po#kodzuje i meno #koly a záujem o #túdium.  
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Prílohy  
Príloha !. 1 Zoznam kontaktov a 
organizácií  
 

Online anonymné poradenstvo In!titútu pre v"skum práce a rodiny 

www.totojerovnost.eu – sekcia „Pomoc“ 

Máte skúsenosti so sexuálnym ob!a"ovaním v práci #i v $kole? Chcete sa poradi!, ako 
postupova!? Online anonymné poradenstvo poskytuje: 

• informovanie o zákonn%ch a in%ch mo"nostiach rie$enia diskriminácie na základe 
pohlavia resp. rodu, #i u" v zamestnaní, alebo vo vzdelávaní, prípadne v &al$ích 
oblastiach; 

• pomoc pri spísaní s!a"nosti na diskrimináciu na základe pohlavia/rodu 
zamestnávate'ovi, vedeniu $koly, in$pektorátu práce a &al$ím organizáciám;  

• pomoc pri spísaní súdnej "aloby na základe antidiskrimina#ného zákona; 

• pomoc pri rie$ení prípadov sexuálneho ob!a"ovania na pracovisku alebo vo 
vzdelávacích #i in%ch organizáciách.  

Viac informácií nájdete aj v príru#ke  Ako rie!i" sexuálne ob"a#ovanie. Odkaz na príru#ku: 
https://www.totojerovnost.eu/index.php/pomoc-a-poradenstvo/ako-riesit-sexualne-
obtazovanie/ 

 

Slovenské národné stredisko pre #udské práva 

www.snslp.sk, podnety prijímajú na: info@snslp.sk 

V rámci poskytovania právnych slu"ieb Stredisko vydáva odborné stanoviská vo veciach 
diskriminácie, bezplatne zastupuje ú#astníkov a ú#astní#ky v konaní vo veciach poru$enia 
zásady rovnakého zaobchádzania (vrátane sexuálneho ob!a"ovania) na súde a zabezpe#uje 
právnu pomoc obetiam diskriminácie, sexuálneho ob!a"ovania a prejavov intolerancie. 

Stredisko má regionálne kancelárie v Bratislave, Banskej Bystrici, Ko$iciach a (iline. 

 

Národná linka pre $eny za$ívajúce násilie, ktorá je dostupná non-stop a je bezplatná 

0800 212 212 
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Poradkyne na linke sú pripravené hovori! o v#etk&ch druhoch násilia, s ktor&mi sa "eny vo 
svojich "ivotoch stretávajú. V situácii ohrozenia tie" poskytujú  krízovú pomoc a v#etky 
potrebné informácie.  Odpovedajú aj na základné otázky t&kajúce sa právnej pomoci, ako aj 
poskytujú asistenciu pri h'adaní pomoci (vrátane ubytovania) v regióne. V situácii 
akútneho ohrozenia a so súhlasom "eny mô"u poradkyne na linke kontaktova! políciu, 
záchrannú zdravotnú slu"bu alebo inú organizáciu, ktorá mô"e "ene pomôc!. 

 

Poradenstvo na webovej stránke Zastavme násilie pre osoby so skúsenos"ou so 
sexuálnym násilím 

www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/ 

V sekcii „Porad(a“ sú dostupné informácie a rady pre osoby, ktoré za"ili domáce a/alebo 
sexuálne násilie, ako aj pre 'udí, ktorí sú svedkami takéhoto násilia.  Sú$as!ou stránky je 
adresár a mapa organizácií, ktoré poskytujú pomoc v prípade násilia. Stránka tie" 
poskytuje vysvetlenie kedy, ako a pre$o vyh'ada! lekársku (zdravotnú aj psychologickú) 
pomoc a políciu.   

 

Zariadenia pre obete rodovo-podmieneného (aj sexuálneho) násilia a domáceho násilia 

www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/ 

Vo v#etk&ch vy##ích územn&ch celkoch mo"no nájs! odporú$ané zariadenia krízovej 
intervencie a sociálnej pomoci pre osoby so skúsenos!ou s násilím. 

 

Centrum právnej pomoci 

V prípade, ak potrebujete bezplatné právne poradenstvo a máte nízky príjem alebo ste v 
hmotnej núdzi a rie#ite vá# problém s diskrimináciou, mô"ete sa obráti! na Centrum 
právnej pomoci, ktoré má pobo$ky po celom Slovensku. Presn& postup, ako Centrum 
kontaktova!, je popísan& tu: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/potrebujem-pravnu-
pomoc   

 

Niektoré mimovládne organizácie  

Porad)a pre ob!ianske a &udské práva  

Presadzuje najmä dodr"iavanie 'udsk&ch práv na Slovensku so zameraním na práva 
rómskej etnickej men#iny, ktorá sa vo zv&#enej miere stretáva s problémami sociálneho 
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vylú$enia. Venuje sa aj in&m formám diskriminácie a sprostredkúva bezplatné právne 
poradenstvo. Viac informácií tu:  

https://www.poradna-prava.sk/ 

https://www.poradna-prava.sk/sk/temy/diskriminacia/ 

 

Ob!an, demokracia a zodpovednos" 

Poskytuje konzultácie a produkty pre subjekty verejnej a súkromnej správy v oblasti 
antidiskriminácie, rodovej rovnosti a 'udsk&ch práv "ien. Viac informácií tu:  www.odz.sk 

Spravuje tie" portál www.diskriminacia.sk, kde je mno"stvo u"ito$n&ch informácií o téme 
nediskriminácie aj na základe pohlavia/rodu.  
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Príloha !. 2 Príklad zahrnutia 
sexuálneho ob"a#ovania do 
etického kódexu 
 

Etick& kódex mô"e poskytova! usmernenie pri rozli$n&ch negatívnych formách správania. 
Je "iadúce, aby obsahoval aj $as! v&slovne venovanú sexuálnemu ob!a"ovaniu. Ni"#ie 
uvádzame príklady toho, $o by nemalo by! v takejto $asti opomenuté.11  

 

1. Ú%el 
Táto $as! kódexu je vytvorená za ú$elom zaistenia bezpe$nosti, prívetivého a inkluzívneho 
vzdelávacieho prostredia pre v#etk&ch $lenov a $lenky univerzitnej komunity. Sexuálne 
ob!a"ovanie je na akademickej pôde zakázané na základe antidiskrimina$ného zákona a 
tohto etického kódexu a vo vz!ahu k nemu platí nulová tolerancia. 

Od ka"dého $lena a $lenky univerzitnej komunity sa o$akáva, "e nebude tolerova! 
neakceptovate'né správanie, $i u" zo strany $lena/$lenky univerzitnej komunity, alebo 
tretej strany ako napr. supervízora alebo náv#tevníka univerzity. Tento kódex má  za cie', 
aby boli #tudenti/#tudentky, zamestnanci/zamestnankyne a #ir#ia univerzitná komunita 
chránení pred sexuálnym ob!a"ovaním. Zamestnanci/zamestnankyne, (aj zahrani$ní) 
#tudenti/#tudentky, ú$astníci/ú$astní$ky  v&skumov a *al#í pridru"ení $lenovia a $lenky 
univerzity majú právo zdôveri! sa o neakceptovate'nom správaní, ktoré sa vyskytlo po$as 
práce, #tudovania, alebo zú$ast(ovania sa na univerzitnej aktivite, a majú právo na 
podporu.  

Poru#enie kódexu zo strany zamestnancov/zamestnank&( alebo #tudentov/#tudentiek 
bude pre#etrené v súlade s relevantn&m disciplinárnym postupom, ktor& mô"e v závislosti 
od záva"nosti incidentu vies! a" k rozviazaniu pracovného pomeru, vylú$eniu zo #túdia 
a upovedomeniu orgánov $inn&ch v trestnom konaní.  

 

 

11 In!pirované University of London. https://www.ucl.ac.uk/equality-diversity-inclusion/dignity-
ucl/prevention-bullying-harassment-and-sexual-misconduct-policy 
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2.  Pôsobnos$ 
Táto $as! kódexu sa aplikuje na situácie sexuálneho ob!a"ovania, ktoré je páchané, resp. o 
ktorom je podozrenie, "e ho spáchali #tudenti/#tudentky, vyu$ujúci/vyu$ujúce, v&skumn& 
personál alebo personál zamestnancov/k&( profesionálnych slu"ieb, univerzitní stá"isti/ky, 
prípadne *al#í 'udia spojení s univerzitn&m prostredím.    

Toto nevhodné správanie sa mô"e vyskytnú! v areáli univerzity, v budovách univerzity, kde 
sa vyu$uje, na internátoch, na miestach, kde sa realizuje prax, prostredníctvom 
univerzitn&ch IT systémov, alebo sa vyskytuje online cez sociálne siete, email. 

 

3. Definície  (príklady) 

Sexuálne ob"a#ovanie 

Pod'a ust. § 2a ods. 5 Antidiskrimina$ného zákona „Sexuálne ob!a"ovanie je verbálne, 
neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom 
je alebo mô"e by! naru#enie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastra#ujúce, poni"ujúce, 
zneuc!ujúce, nepriate'ské alebo urá"livé prostredie.“ 

 

Ob"a#ovanie 

Pod'a ust. § 2a ods. 4 Antidiskrimina$ného zákona „Ob!a"ovanie je také správanie, v 
dôsledku ktorého dochádza alebo mô"e dôjs! k vytváraniu zastra#ujúceho, nepriate'ského, 
zahanbujúceho, poni"ujúceho, potupujúceho, zneuc!ujúceho alebo urá"ajúceho prostredia 
a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo mô"e by! zásah do slobody alebo 'udskej 
dôstojnosti.“ 

 

Diskriminácia 

Pod'a zákona o rovnakom zaobchádzaní resp. antidiskrimina$ného zákona je ka"d& 
povinn& dodr"iava! zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti pracovnoprávnych a 
obdobn&ch právnych vz!ahov, sociálneho zabezpe$enia, zdravotnej starostlivosti, 
poskytovania tovarov a slu"ieb a vo vzdelávaní. Pod'a § 2  ods. 1 platí, "e „dodr"iavanie 
zásady rovnakého zaobchádzania spo$íva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, 
nábo"enského vyznania alebo viery, rasy, príslu#nosti k národnosti alebo etnickej skupine, 
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, man"elského stavu a rodinného stavu, 
farby pleti, jazyka, politického alebo iného zm&#'ania, národného alebo sociálneho pôvodu, 
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majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej 
protispolo$enskej $innosti.“ 

 

Súhlas (s nejak$m správaním) 

Pozn.: V etick#ch kódexoch v zahrani"í je "asto zadefinované aj to, "o znamená súhlas (z. 
angl. consent) s ur"it#m správaním. Na$e zákony tento pojem nepoznajú, ale etick# kódex 
mô&e ís! aj na rámec zákonov a je dobré aj o tejto téme informova!.  

Súhlas je vyjadrenie súhlasného stanoviska s ur$itou vo'bou  a zah+(a i slobodu a kapacitu 
kona! na základe vlastnej vo'by. Osoba, ktorá si p&ta súhlas, by mala v"dy podniknú! kroky 
na overenie si toho, $i je súhlas druhej osoby dan& slobodne a $i je informovan&. Uznáva 
tie", "e súhlas mô"e by! kedyko'vek stiahnut&. Osoba sa nemusí cíti! slobodná urobi! 
vo'bu, ak sa jej vyhrá"ajú násilím; ak je ohrozovaná poní"ením; ak verí, "e jej #túdium, 
alebo spravenie skú#ok mô"e by! ohrozené; ak odmietne alebo ak je vydieraná, resp. ak je 
vo vz!ahu nerovnováha moci a osoba bez moci sa cíti by! tla$ená do toho, aby udr"iavala 
vz!ah proti svojej vôli. Rovnako sa za slobodnú vo'bu nepova"uje, ak niekto nie je schopn& 
fyzicky a/alebo mentálne urobi! rozhodnutie a porozumie! dôsledkom tohto rozhodnutia. 
Napríklad ak je pod vplyvom alkoholu alebo drog, resp. ak spí alebo je v bezvedomí, 
prípadne má zdravotné znev&hodnenie znemo"(ujúce porozumie! dôsledkom ur$itého 
rozhodnutia. 

 

Nahlasovanie  

Nahlasovanie je zdie'anie informácii so zamestnancami/zamestnanky(ami univerzity vo 
vz!ahu k incidentu sexuálneho ob!a"ovania, ktoré za"ila nahlasujúca osoba, a to za ú$elom 
iniciovania procesu pre#etrenia, ktor& je opísan& v procedúre pre#etrenia a disciplinárneho 
konania.   

 

Neoprávnen$ postih 

Ohrozovanie nahlasujúceho/nahlasujúcej osoby negatívnymi dôsledkami za to, "e incident 
sexuálneho ob!a"ovania nahlásil/nahlásila, alebo "e o (om poskytuje svedectvo, resp. sa 
podie'a na jeho vy#etrovaní, je tie" zakázané.   

Iné definície: zneu"itie moci, zdôverenie, #ikana, prenasledovanie, nahlásená osoba, osoba, 
ktorá nahlasuje  at*.   
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4.  Role a zodpovednosti  
Univerzita je zodpovedná za predchádzanie incidentov sexuálneho ob!a"ovania a 
poskytovanie vzdelávania a preventívnych vzdelávacích programov, ktoré sa t&kajú 
takéhoto správania.  

Univerzita sa zaväzuje zabezpe$i! v$asnú a dostupnú podporu pre t&ch, ktorí za"ili 
sexuálne ob!a"ovanie, realizova! r&chle a rovnoprávne vy#etrenie a zastavi! sexuálne 
ob!a"ovanie s cie'om nápravy ujmy a predchádzania jeho opakovania.  

V#etci zamestnanci a zamestnankyne univerzity, rovnako ako aj #tudenti a #tudentky, sú 
zodpovední za zabezpe$enie pracovného a #tudijného prostredia, kde sa s ka"d&m 
zaobchádza dôstojne a s re#pektom. Ka"d& zamestnanec/zamestnanky(a a 
#tudent/#tudentka má prispieva! k predchádzaniu neakceptovate'ného správania, vrátane 
sexuálneho ob!a"ovania.    

Akademici, vyu$ujúci/vyu$ujúce, v&skumníci/v&skumní$ky, technick& a podporn& 
profesionálny personál i #tudentskí mentori sú v pozícii zodpovednej osoby. Je dôle"ité, 
aby sa správali príkladne. Musia pamäta! na to, "e je vhodné vopred zvá"i! dôsledky svojho 
správania $i komentárov. Musia tie" vedie!, $o je to vhodné prostredie, a aké správanie je 
vhodné vo vz!ahu k aktivitám, ktoré vykonávajú.  

5. Nahlasovanie sexuálneho ob$a#ovania a pomoc  
Nahlasovanie a podpora je slu"ba pre #tudentov/#tudentky a zamestnancov/za-
mestnankyne, cez ktorú sa mô"u anonymne zdôveri! alebo oficiálne nahlási! incident 
sexuálneho ob!a"ovania. Táto slu"ba má poskytnú! informácie o mo"nostiach internej a 
externej podpory a informova! #tudenta/#tudentku alebo zamestnanca/zamestnanky(u o 
tom, ako postupova! pri neformálnej alebo formálnej s!a"nosti. Zamestnan-
ci/zamestnankyne a #tudenti/#tudentky sú povinní oznamova! trestné $iny, ktoré sa stali v 
rámci zamestnania resp. #túdia. 

6. Neformálne rie"enie/procedúra 
Osoba, ktorá za"ije sexuálne ob!a"ovanie, mô"e preferova! rie#i! takéto správanie 
neformálne, obzvlá#! ak sa vyskytne jednorazovo, prípadne ak ho daná osoba nepova"uje 
za vá"ne. Zamestnanci/zamestnankyne sú povzbudzovaní v tom, aby o ob!a"ovaní hovorili 
so svojimi nadriaden&mi; #tudenti/#tudentky sú povzbudzovaní v tom, aby o (om hovorili s 
ich osobn&mi tútormi, poradcom/poradky(ou, #tudentsk&m poradensk&m servisom, at*. 

Ak je #tudent/#tudentka alebo zamestnanec/zamestnanky(a konfrontovan&/á s t&m, "e 
jeho, $i jej správanie mô"e by! vnímané ako sexuálne ob!a"ovanie, mal/a by by! 
pripraven&/á trpezlivo a pokojne po$úva!. Aj ke* je to pre danú osobu nepríjemné, mala by 
umo"ni! vyjadri! druhej strane svoj postoj, a ak je to vhodné, sna"i! sa nájs! spolo$n& 



 61 

základ pre nápravu situácie. Ak je povaha s!a"nosti vá"na, #tudent/#tudentka alebo 
zamestnanec/zamestnanky(a by sa mal/a porozpráva! s vyu$ujúcimi $i nadriaden&m s 
cie'om odsúhlasi! si *al#ie kroky. 

7. Procedúra podania formálnej s$a#nosti 
%tudenti/#tudentky, ktorí za"ili alebo boli svedkami/svedky(ami sexuálneho ob!a"ovania zo 
strany iného #tudenta/#tudentky, mô"u poda! formálnu s!a"nos! napríklad #tudentskej 
rade/poradcovi pre #tudentov na email  alebo cez online formulár. %tudenti/#tudentky, 
ktorí za"ili sexuálne ob!a"ovanie zo strany vyu$ujúceho/vyu$ujúcej, prípadne iného 
zamestnanca/zamestnankyne #koly, to mô"u nahlási! cez online formulár na intranete 
alebo konkrétnom webe. 

%tudent/#tudentka mô"e kontaktova! poradcu/poradky(u pre rie#enie tak&chto prípadov, 
ktor&/á ho/ju podporí v procese rie#enia formálnej s!a"nosti.  

Zamestnanci/zamestnankyne, ktorí za"ili alebo boli svedkami/svedky(ami sexuálneho 
ob!a"ovania, mô"u poda! formálnu s!a"nos! na iného zamestnanca/zamestnanky(u cez  
personálne oddelenie, prípadne s!a"nos! na #tudenta/#tudentku prorektorovi/prorektorke 
pre #túdium, alebo zamestnancom, ktorí majú na starosti #tudentov.  

V etickom kódexe je dobré uvies! webové stránky a kontaktné osoby, kde mô"u nahlasova! 
ob!a"ovanie $i iné incidenty.  

8.  V&sledky formálnej s$a#nosti/disciplinárneho konania  
Osoba, ktorá nahlásila incident, bude v$as informovaná, $i jej s!a"nos! bola prijatá na 
posúdenie. Tie" bude informovaná o *al#ích krokoch, rovnako ako aj o v&sledku 
disciplinárneho konania, vrátane druhu aplikovanej sankcie vo$i osobe, ktorá sa dopustila 
sexuálneho ob!a"ovania.  

Ak s!a"nos! nebude prijatá, alebo ak sa vy#etrovaním sexuálne ob!a"ovanie nepreuká"e, 
osoba, ktorá nahlásila incident, má by! o tom rovnako informovaná. Mala by jej by! zárove( 
ponúknutá podpora pri vysporiadaní sa s touto situáciou, aby  mohla pokra$ova! v #túdiu 
na #kole v pozitívnej atmosfére. 

 

9. Dostupná podpora 
Univerzita sa zaväzuje poskytnú! podporu pre #tudentov/#tudentky, 
zamestnancov/zamestnankyne, ktorí/é sú ovplyvnení/é tak&mto správaním. Podporné 
informácie sú k dispozícii na intranete v $asti (doplni! pod'a intranetu danej #koly), a tie" 
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obsahujú informácie o intern&ch a extern&ch nezávisl&ch poskytovate'och podpory a 
pomoci. 

Podporné informácie sú dostupné v#etk&m bez oh'adu na to, $i podajú alebo nepodajú 
formálnu s!a"nos! univerzite alebo trestné oznámenie na polícii. 
Zamestnanci/zamestnankyne univerzity, ktorí/é dostanú do rúk s!a"nos!, majú nasmerova! 
osobu, ktorá správanie nahlásila, k dostupnej podpore. 

Univerzita by tie" mala ponúknu! do$asné opatrenia platné a" k&m sa neskon$í 
vy#etrovanie. Opatrenia by mali poskytnú! ochranu pre osoby, ktoré nahlásili ob!a"ujúce 
konanie, no i pre nahlásené osoby, ako aj pre svedkov/svedkyne. Opatreniami sa mô"e 
rozumie! napr. zmena rozvrhu, poskytnutie podporn&ch zdrojov alebo do$asné vylú$enie 
#tudenta/#tudentky $i zamestnanca/zamestnankyne, a" k&m sa s!a"nos! nevy#etrí. 

 

10. Ustanovenie vy"etrovacej komisie, ktorá mô#e prija$ do%asné 
opatrenia 
,lenmi/$lenkami by mali by!: 

• Vedúci zástupca/zástupky(a odboru, v ktorom pôsobí nahlásená osoba 

• Nezávisl& vedúci akademik/$ka, alebo senior mana"ér/ka profesionálnych slu"ieb 

• Zástupca/zástupky(a #tudentov/tiek 

• Zástupca/zástupky(a #tudijného resp. personálneho oddelenia. 

Osoby majú ma! vhodn& tréning, orientáciu a scitlivenie v tejto téme. 

 

11.  Neoprávnen& postih 
Univerzita nebude tolerova! "iadnu formu neoprávneného postihu proti tomu kto podal 
s!a"nos! alebo podporil s!a"nos!, prípadne poskytol spoluprácu pri vy#etrovaní alebo 
rie#ení s!a"nosti. 

 

12.  Krivé obvinenie alebo zavádzajúca s$a#nos$ 
Podanie s!a"nosti, ktorá nie je podaná v dobrej viere alebo obsahuje krivé obvinenie alebo 
zavádzajúce informácie, je zakázané. Ak bude preukázané, "e ide o krivé obvinenie, mô"e 
by! osoba predmetom disciplinárneho konania. 
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V právnom zmysle je krivé obvinenie vymedzené ako l"ivé obvinenie iného $loveka 
z trestného $inu v úmysle privodi! mu trestné stíhanie (Trestn& zákon, § 345). Vo v&klade 
tohto paragrafu trestného zákona sa uvádza, "e „l"ivé obvinenie je vedomé nepravdivé 
oznámenie skutkov&ch okolností, najmä kedy, ako a kde mal by! trestn& $in spáchan& a kto 
je jeho páchate'om.” 

 

13.  Dôvernos$ 
Dôvernos! je ve'mi dôle"it&m aspektom rie#enia prípadov sexuálneho ob!a"ovania. V#etky 
strany majú povinnos! naklada! s nahlásen&mi informáciami dôverne a mô"u ich *alej 
poskytova! len orgánom, ktoré na to majú potrebné oprávnenie.  

 

+al%ie mo#né !asti etického kódexu: 

• Audit odboru univerzity, v prípade ak existuje ve'a nahlásen&ch incidentov sexuálneho 
ob!a"ovania; 

• Spolupráca s políciou, policajné vy#etrovanie a súdne konanie; 

• Príklady neakceptovate'ného správania. 
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Príloha !. 3 M$ty a fakty o 
sexuálnom ob"a#ovaní12  
 

M$tus: Sexuálne ob"a#ovanie je len vyjadrenie sexuálnej tú#by.  

Realita: Sexuálne ob!a"ovanie je primárne vyjadrením moci a autority, ktorú páchate' 
sexuálneho ob!a"ovania uplat(uje na podriadenú osobu. Situácia, ktorú daná osoba za"íva, 
zna$ne ovplyv(uje jej kvalitu "ivota a jej pracovn&, $i #tudijn& v&kon, a preto je predmetom 
antidiskrimina$ného zákona.  

M$tus: Nie je to ni! hrozné ak osoba sexuálne ob"a#uje – je to len vtip. 

Realita: Sexuálne ob!a"ovanie je konanie, ktoré ovplyv(uje kvalitu "ivota osoby, na ktorej je 
páchané. Nedeje sa za ú$elom vytvorenia „priate'ského prostredia“, ve'mi $asto je páchané 
s cie'om poní"i! $i zrani! druh&ch. Ka"d& má právo na to, aby sa s (ou/s ním zaobchádzalo 
profesionálne, s re#pektom, dôstojnos!ou a s dobr&mi úmyslami.  

M$tus: Existuje profil typického ob"a#ovate&a. 

Realita: Ob!a"ovatelia sa nájdu vo v#etk&ch povolaniach, na v#etk&ch organiza$n&ch 
stup(och, medzi obchodníkmi, akademikmi $i pacientmi zdravotníckych zariadení, at*. Tí, 
ktorí ob!a"ujú, sa nedajú odlí#i! od ich kolegov/koleg&(, nezávisle na rode/pohlaví, veku, 
rodinnom stave, národnosti, vierovyznaní, pozícii, $i povolaní. 

M$tus: Mu#i si nemô#u pomôc", ke( sú sexuálne vzru%ení.  

Realita: Mu"i sú schopní a zodpovední kontrolova! svoje správanie a správa! sa 
profesionálne, $i u" na pracovisku alebo vo vzdelávacích in#titúciách, presne tak ako aj 
"eny.  

M$tus: Ke( budete sexuálne ob"a#ovanie ignorova", prestane.   

Realita: Je pravidlom, "e jednoduché ignorovanie sexuálneho ob!a"ovania nepomô"e toto 
konanie zastavi!. Dokonca ignorovanie takéhoto správania (nie len zo strany vedenia ale 
napríklad zo strany kolegov/koleg&() mô"e by! vnímané ako povzbudenie alebo tich& 
súhlas.  

M$tus: Niektorí &udia sa ve&mi !asto pri komunikácii dot$kajú in$ch. Majú jednoducho tak$ 
prejav a ni! to neznamená.  

 

12 In'pirované: Golden West College. Common myths and facts about sexual harassment.  
https://www.goldenwestcollege.edu/titleix/common-myths/index.html 
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Realita: Rodina a sociálne interakcie sa rôznia od $loveka k $loveku, komunity ku komunite. 
Av#ak nechcené a ne"elané fyzické gestá ako objímanie, pot'apkanie alebo dot&kanie sa 
tela druhej osoby mô"u by! formou sexuálneho ob!a"ovania ak vytvárajú zastra#ujúce, 
nepriate'ské $i poni"ujúce prostredie.   

M$tus: ,udia, ktorí sa obliekajú sexuálne atraktívnym spôsobom, si koledujú o sexuálnu 
pozornos" – komentáre !i poznámky.  

Realita: Ob!a"ovate' je v"dy zodpovedn& za svoje konanie bez oh'adu na vzh'ad $loveka, 
správanie, obliekanie alebo predchádzajúce aktivity.  

M$tus: Len mu#i mô#u sexuálne ob"a#ova" #eny. 

Realita: Aj "eny aj mu"i mô"u by! objektami alebo páchate'mi sexuálneho ob!a"ovania. 
Mu"i $astokrát za"ívajú sexuálne ob!a"ovanie, no majú strach a cítia sa nepríjemne ak 
majú o (om hovori!, ke*"e v spolo$nosti pretrvávajú stereotypy a nepísané pravidlá o tom, 
"e by si mali mu"i konverzáciu, pozornos! alebo správanie sexuálnej povahy u"íva!. I preto 
mô"e by! pre mu"a !a"ké vyjadri! svoj vlastn& diskomfort v t&chto situáciách, resp. 
pomenova! situáciu, ktorú za"íva. Ob!a"ovanie sa mô"e dia! aj medzi dvoma osobami 
rovnakého pohlavia. Je to nechcené sexuálne správanie alebo pozornos!, bez oh'adu na to 
kto ob!a"uje, kto je páchate'om a kto je objektom.  

M$tus: So sexuálnym ob"a#ovaním sa nedá ni! robi".  

Realita: Práve naopak, je mo"né podniknú! mnoho krokov. Organizácie si mô"u dokonca 
nastavi! interné mechanizmy, ktoré mô"u fungova! ako prevencia. Je napr. mo"né 
informova! 'udí v celej organizácii o tom, ako kona!, ak sú obe!ami alebo svedkami 
takéhoto konania. Stabilné politiky a efektívne procedúry vedenia in#titúcie, ktoré sú 
komunikované a pochopené v#etk&mi zamestnancami/zamestnanky(ami a 
#tudentkami/#tudentmi sú podstatou prevencie sexuálneho ob!a"ovania $i sexuálneho 
násilia. 

M$tus: Sexuálne ob"a#ovanie je zriedkavé.  

Realita: Sexuálne ob!a"ovanie je extrémne roz#írené. Dot&ka sa "ivota 40 a" 60 % 
pracujúcich "ien a  podobne aj #tudentiek na #kolách.  

M$tus: Záva#nos" sexuálneho ob"a#ovania sa zveli!uje, vä!%ina takzvaného sexuálneho 
ob"a#ovania je triviálna a mala by by" vnímaná ako ne%kodn$ flirt.  

Realita: Sexuálne ob!a"ovanie mô"e by! devastujúce. %túdie nazna$ujú, "e vä$#ina 
prípadov ob!a"ovania nemá ni$ spolo$né s „flirtom“ alebo úprimn&m sexuálnym alebo 
sociálnym záujmom. Skôr sa jedná o úto$né, $asto ohrozujúce a poni"ujúce správanie. 
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V&skumy preukázali, "e tie a tí, $o pre"ili ob!a"ovanie, boli $asto nútené/í odís! zo #koly, 
aby sa vyhli sexuálnemu ob!a"ovaniu, a za"ili vá"ne psychické a zdravotné !a"kosti.  

M$tus: Mnoho obetí si vym$%&a a nahlasuje prípady sexuálneho ob"a#ovania, aby sa 
pomstilo svojmu zamestnávate&ovi !i vyu!ujúcemu.  

Realita: V&skum ukazuje, "e len menej ako jedno percento s!a"ností je falo#n&ch. V 
skuto$nosti tie a tí, ktorí ob!a"ovanie za"ívajú, len zriedkavo podajú oficiálnu s!a"nos!, hoci 
na to majú právo.  
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Príloha !.4 Príklad neformálnej 
v$zvy ob"a#ovate&ovi/ke 

 

 

Adresát: Meno, priezvisko, prípadne 
adresa trvalého pobytu 

 

 

VEC: V$zva na upustenie od protiprávneho konania 

 

Vá"en& pán/pani .............., 

Ja dolupodpísaná/& ........, trvale bytom ................, si Vám t&mto dovo'ujem zasla! nasledovnú 
v&zvu.  

Som Va#ou #tudentkou/tom na vysokej #kole (názov $koly), odbor (názov odboru).  V 
minulosti som bola/bol z Va#ej strany po$as #túdia viackrát sexuálne ob!a"ovaná/&, 
verbálne atakovaná/&, nadra*ovali ste sa nad moju osobu a spôsobovali ste mi tak 
nepríjemnosti v #tudijnom kolektíve a prostredí.  

Va#a sexuálna komunikácia vo$i mojej osobe, pri ktorej mi zasielate rôznou formou 
elektronickej po#ty zneva"ujúce správy, nepochybne zhor#uje kvalitu môjho "ivota 
a #tudijnú v&konnos! a pôsobí vo$i mne ob!a"ujúco. K tomu mám k dispozícii va#e emaily 
a tie" spolu"ia$ky/svedkyne, ktoré to vedia potvrdi!.   

V kontexte s uveden$m Vás preto touto cestou vyz$vam, aby ste upustili od daného 
konania, ako aj od akéhoko&vek iného obdobného konania, ktor$m priamo narú%ate moje 
zákonom priznané práva a oprávnené záujmy. 

Pod'a ust. § 2a ods. 5 Antidiskrimina$ného zákona „Sexuálne ob!a&ovanie je verbálne, 
neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom 
je alebo mô&e by! naru$enie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastra$ujúce, poni&ujúce, 
zneuc!ujúce, nepriate%ské alebo urá&livé prostredie.“ Va#e konanie sp)(a definíciu 
sexuálneho ob!a"ovania v zmysle Antidiskrimina$ného zákona a ochranu proti takémuto 
konaniu mi poskytujú taktie" in#titúty definované v Antidiskrimina$nom zákone. 
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Pod'a ust. § 11 Ob$ianskeho zákonníka: „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej 
osobnosti, najmä &ivota a zdravia, ob"ianskej cti a %udskej dôstojnosti, ako aj súkromia, 
svojho mena a prejavov osobnej povahy." Ochrana osobnosti v zmysle Ob$ianskeho 
zákonníka je garantovaná prostredníctvom "aloby o ochranu osobnosti, v ktorej sa mô"em 
domáha!, aby sa upustilo od neoprávnen&ch zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, 
aby sa odstránili následky t&chto zásahov a aby jej bolo dané primerané zados!u$inenie. 
Pokia' by sa nezdalo posta$ujúce zados!u$inenie najmä preto, "e bola v zna$nej miere 
zní"ená dôstojnos! fyzickej osoby alebo jeho vá"nos! v spolo$nosti, má fyzická osoba tie" 
právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Vzh'adom na Va#e správanie si Vás dovo'ujem upozorni!, "e ak dobrovo'ne neupustíte od 
Vá#ho neprípustného konania vo$i mne, vrátane e-mailov, sexuálnych nará"ok na moju 
osobu a fyzick&ch atakov vo$i mojej osobe, a neodstránite závadn& stav, podám na Vás 
oficiálnu s!a"nos! vedeniu #koly, prípadne sa obrátim prostredníctvom splnomocneného 
právneho zástupcu so "alobou o ochranu osobnosti na príslu#n& súd a budem "iada! 
okrem iného aj náhradu nemajetkovej ujmy.  

Dovo'ujem si Vás rovnako upozorni! na skuto$nos!, "e v súdnom konaní budem "iada! 
o priznanie náhrady trov konania z Va#ej strany vrátane trov právneho konania, $ím Vám 
vzniknú *al#ie náklady pohybujúce sa v sume viac ako tisíc eur.  

(ak je to relevantné) Tie" Vás upozor(ujem na skuto$nos!, "e Va#e konanie nap)(a znaky 
skutkovej podstaty viacer&ch trestn&ch $inov uveden&ch v Trestnom zákone v znení 
neskor#ích predpisov, najmä v#ak trestného $inu pod'a § 360a Trestného zákona 
(nebezpe$né prenasledovanie), prípadne priestupku pod'a Zákona o priestupkoch a v 
prípade, "e budete v danom konaní pokra$ova!, zvá"im rovnako postup v zmysle § 196 
Trestného poriadku, resp. oznámenia o priestupku v zmysle ust. § 59 a nasl. Zákona 
o priestupkoch. 

Na základe vy##ie uvedeného verím, "e zvá"ite svoje konanie a zdr"íte sa *al#ieho konania 
poru#ujúceho moje osobnostné práva, na ktoré som Vás upozornil/a v texte tejto v&zvy.  

 

S pozdravom,  

 

V .................... d(a ......... 

 

__________________ 

Podpis 
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Príloha !. 5 Príklad oficiálnej 
s"a#nosti na diskrimináciu/sexuál-
ne ob"a#ovanie na %kole na základe 
pohlavia/rodu 
 

Vá"en&/Vá"ená... (dekan/ka, rektor/ka, vedúca #tudijného oddelenia), 

 

som #tudentkou na vysokej #kole (názov $koly), v odbore (názov odboru), v ro$níku 
(ro"ník). Toto je formálna s!a"nos! na sexuálne ob!a"ovanie, ktorému som bola vystavená 
zo strany (meno osoby), ktorá vyu$uje predmet (názov predmetu). Na základe 
antidiskrimina$ného zákona (prípadne, ak existuje, na základe etického kódexu, politiky 
$koly) Vás "iadam o vy#etrenie mojej s!a"nosti a o zaujatie stanoviska a prijatie vhodn&ch 
krokov na zastavenie ob!a"ovania, alebo na jeho nápravu. Pod'a ust. § 2a ods. 5 
Antidiskrimina$ného zákona „Sexuálne ob!a&ovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické 
správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo mô&e by! 
naru$enie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastra$ujúce, poni&ujúce, zneuc!ujúce, 
nepriate%ské alebo urá&livé prostredie.“  

Nasleduje popis udalosti, zah+(ajúcich konanie, ktoré pova"ujem za sexuálne ob!a"ovanie 
zo strany (meno a priezvisko): 

 

Príklad 1 

D(a (dátum) pán (meno) pristúpil ku mne po$as v&u$by, pritla$il svoj rozkrok na moje 
plece a po#epkal mi, "e by sa so mnou rád u$il pod perinou.  

Príklad 2 
D(a (dátum) som dostala od pána (meno) e-mail, v ktorom má naz&va svojou “najsexi 
#tudentkou” a uvádza, "e by “rád niektoré veci prebral orálne so mnou vo svojom 
kabinete”.   
Ocenila by som príle"itos! stretnú! sa s Vami, aby sme prediskutovali túto situáciu a jej 
rie#enie. Prikladám *al#ie dôkazy (mená svedkov/svedk&(, emaily, at*.)  

-akujem.  
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