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Anotácia
Výskumná správa nadväzuje na reprezentatívny výskum šikanovania a sexuálneho
obťažovania na pracovisku z roku 2006. Zaoberá sa interferenciou sexuálneho a šikanózneho
obťažovania žien a zisťovaním miery tolerancie týchto javov v spoločnosti. Obsahuje
analýzy kazuistických prípadov obťažovania žien na pracovisku so zameraním na priebeh
a riešenie prípadu, druh a prejavy obťažovania a typ pracoviska. Analýza medializovaných
prípadov obťažovania uvádza príklady konštruovania sexuálneho obťažovania v médiách.
Správu zakončuje zmapovanie preventívnych a eliminačných stratégií na politickej,
sektorovej, inštitucionálnej a individuálnej úrovni.
Kľúčové slová: sexuálne obťažovanie, šikanózne obťažovanie, kauzistické prípady,
prevencia
Abstract
Research report is related to the representative research of mobbing and sexual harassment at
the workplace in year 2006. It deals with interference of mobbing and sexual harassment of
women and with tolerance to this phenomenon in society. The analysis of casuistic cases is
focus to the course and solution of the cases, kind and manifestations and the type of
workplace. In media published cases are the examples how the sexual harassment is
constructed in the media. The closing part of the report consists of measures for prevention
and elimination at political, sectoral, institutional and individual level.
Key words: sexual harassment, mobbing, casuistic cases, prevention
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Úvod
Výskumná správa Sexuálne a šikanózne obťažovanie žien - prienik do
reprezentatívnych dát, kazustické prípady a prevencia nadväzuje na reprezentatívny výskum
šikanovania a sexuálneho obťažovania na pracovisku z roku 2006. Objednávateľom oboch
štúdií je Odbor pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí 1 , v kompetencii ktorého je aj
monitorovanie a implementácia Národnej stratégie na prevenciu a elimináciu násilia
páchaného na ženách a v rodinách.
Výskum z roku 2006 (Holubová, B. 2006) ukázal, že výskyt incidentov sexuálneho
a šikanózneho obťažovania na pracovisku zažíva viac žien ako mužov. Najmä sexuálne
obťažovanie je druh diskriminácie na základe rodu, ktorého obeťami sú v prevažnej väčšine
ženy. Spolu so šikanóznym obťažovaním tvorí nástroje na znevýhodnenie žien na trhu práce
a udržiavanie rodových nerovností. Sexistická a sexuálna hostilita, nevítaná sexuálna
pozornosť a sexuálne vydieranie vytvárajú súbor bariér v pracovnom živote, ktorým musí
čeliť relatívne vysoké percento žien. Prejavy šikanózneho obťažovania vo vzťahu
k pracovným kontaktom a výkonu práce, izolácia a útoky na osobnosť zamestnankýň
vytvárajú nepriateľské prostredie, ktoré obete vo väčšine prípadov trpia ďalej alebo opúšťajú
na vlastnú žiadosť.
Vzhľadom na fakt, že obeťami sexuálneho obťažovania sú v prevažnej väčšine ženy
a sexuálne obťažovanie je špecifickou formou diskriminácie na základe pohlavia, dôraz pri
výskume sme kládli práve na tento druh obťažovania. Vzhľadom na nízku senzibilitu
spoločnosti (mužov aj žien) na tento druh diskriminácie na pracovisku, jeho
neproblematizovanie a banalizovanie sú dostatočné dôvody na relatívne

preferovanie

sexuálneho obťažovania pred šikanóznym obťažovaním.
V štúdií sme sa na základe predchádzajúci výskumných poznatkov zamerali na zisťovanie
výskytu skúseností so sexuálnym a šikanóznymi obťažovaním zo strany mužov súvisiacich
s prácou. Zaujímalo nás, či páchatelia obťažujú z pozície svoje moci pracovného postavenia,
alebo sú viac na rovnakej pracovnej pozície ako ich obete. Zamerali sme sa aj na zisťovanie
interferencie sexuálneho

a šikanózneho obťažovania, teda či ženy, ktoré boli sexuálne

obťažované sú zároveň, alebo následne vystavené šikanóznemu obťažovaniu. Miera
tolerancie voči prejavom šikanovania sexuálneho obťažovania zase vypovedá o tolerancii
spoločnosti voči týmto javom, resp. jej pripravenosti na preventívne a eliminačné programy.
1

V roku 2006 to bol Odbor pre rodinnú a rodovú politiku; po zmenách v organizačnej štruktúre MPSVR sa tento
odbor premenoval a zodpovednosť za agendu násilia páchaného na ženách zostala v kompetencii.
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V druhej kapitole analyzujeme 6 kazuistických prípadov sexuálneho a šikanózneho
obťažovania. Okrem naratívneho rozprávania žien využívame aj objektivizované nástroje na
meranie výskytu sexuálneho

a šikanózneho obťažovania na pracovisku.

Zaujímala nás

genéza prípadu, za akých okolností – situácií k sexuálnemu a šikanóznemu obťažovaniu
dochádzalo, aké boli reakcie žien, ich stratégie vyrovnávania sa s obťažovaním.
Psychosomatické ťažkosti, o ktorých referovali ženy ako dôsledku negatívnej skúsenosti,
vypovedajú o závažnosti takýchto prípadov. Každý z osobných príbehov žien sme zasadili
do sociálno - ekonomického kontextu sektoru/odvetvia pracoviska, kde sa prípad odohral
a poukázali na typ pracoviska vo vzťahu k rodovej segregácii práce a iných

rodových

nerovností.
Iný typ kazuistických prípadov sme sledovali v tretej kapitole. Spôsob ako sa prípady –
incidenty sexuálneho obťažovania konštruujú v médiách, veľa vypovedá o senzibilite
spoločnosti na tento druh diskriminácie. Predmetom analýzy sa stali aj diskusie čitateľov
reagujúcich na jednotlivé kauzy. Ich obsahová analýza vyjadruje rôznorodosť
a názorov

postojov

k sexuálnemu obťažovaniu. Na sledovaných medializovaných prípadoch sme

sledovali aj posun/zmenu informovania o sexuálnom obťažovaní v čase.
Poslednú kapitolu sme venovali už prevencii a eliminácii sexuálneho obťažovania na
pracovisku. Na politickej a právnej úrovni sme sledovali históriu vývinu politiky proti
sexuálnemu obťažovaniu a základné koncepty, ktoré ju formovali.

V dôsledku vysokej

prevalencie prípadov sexuálneho obťažovania v niektorých sektoroch a špecifickosti týchto
prípadov vzhľadom na vzťah obetí a páchateľov sa vypracovali aj špeciálne sektorové politiky
proti

sexuálnemu

obťažovaniu.

Za

najdôležitejšiu

pokladáme

prevenciu

na

podnikovej/inštitucionálnej úrovni, keďže za vytvorenie pracovného prostredia bez
diskriminácie a obťažovania sú primárne zodpovední zamestnávatelia/-ľky. Na individuálnej
úrovni preventívne a eliminačné stratégie proti sexuálnemu obťažovaniu spočívajú už
v konkrétnych postupoch a psychologických racionalizácií obete.
Na konci každej kapitoly uvádzame hlavné zhrňujúce zistenia a závery, ktoré tvoria aj
základ pre záverečnú časť výskumnej správy. Hlavné zistenia a nové poznatky získané našim
výskumom sme si dovolili sformulovať do odporúčaní, ktoré môžu byť implikáciami pre
vytváranie ďalších stratégií, politík a konkrétnych legislatívnych opatrení.
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Hlavné zistenia
Poznatky z reprezentatívnych dát
 Z reprezentatívnych dát

v roku 2002 a 2006 bolo zistené, že prevažujúcim typom

sexuálneho obťažovania je horizontálne obťažovanie, teda zo strany mužov na rovnakej
statusovej pracovnej pozícii. Najčastejšími páchateľmi sú spolupracovníci a spolužiaci.
Sexuálne obťažovanie zo strany nadriadeného tvorí asi 10 % prípadov.
 Pri šikanóznom obťažovaní boli zistené signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami.
Zatiaľ čo ženy sú

oproti mužom viac vystavené psychickému nátlaku (ohováraniu,

znevažovaniu práce, izolácii), muži sú vystavení okrem psychickému teroru aj fyzickému
napadnutiu, alebo sú svedkami fyzického násilia.
 Výskumom v roku 2006 bolo zistené že aspoň jeden prejav šikanózneho obťažovania
a aspoň jeden prejav sexuálneho obťažovania zažilo osobne 191 žien, čo je 39,2 % celej
pracujúcej ženskej populácie.

Ženy môžu byť na pracovisku vystavené sexuálnemu

a šikanóznemu obťažovaniu zároveň.
 Celková senzibilita spoločnosti na sexuálne obťažovanie je nízka. Prevažujúcim názorom
slovenskej spoločnosti je

podľa respondentov ľahostajnosť voči sexuálnemu

a šikanóznemu obťažovaniu. Aj u žien sa zistila ambivalentnosť- nejednoznačnosť
v posudzovaní čo je a čo nie je sexuálne obťažovanie, psychické násilie. Ženy

sú

citlivejšie na prejavy sexuálneho obťažovania fyzického charakteru, verbálne
a neverbálne útoky nereflektujú jednoznačne ako sexuálne obťažovanie.
Zistenia z prípadových štúdií a analýzy medializovaných prípadov
 Prípadové štúdie poukázali na rôznorodosť jednotlivých osobných príbehov žien so
sexuálnym a šikanóznym obťažovaním. Okolnosti a situácia každej zo žien sú osobité
a nemožno z nich vyvodzovať generalizované zovšeobecnenia.
 Možno však poukázať na niektoré spoločné znaky, ktoré sa vyskytli vo viacerých
prípadoch. Jedným takýmto znakom je, že takmer vo všetkých prípadoch sa objavili
psychosomatické

ťažkosti žien v dôsledku skúsenosti so sexuálnym či šikanóznym

obťažovaním.
 Takisto ani jedna zo žien nepodala oficiálnu sťažnosť a prípad riešila buď vlastným
obchodom z pracoviska, alebo na pracovisku aj naďalej zotrvávajú.
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 Viaceré

obete

sa

stretli

obťažovania. Spoločné

s bagatelizovaním

a reinterpretáciou

svojej

skúsenosti

pre takmer všetky obete bolo sebaobviňovanie zo získanej

skúsenosti a obavy z viktimizácie.
 Z inkriminovaných pracovísk iba jedno z nich malo zavedenú politiku proti obťažovaniu
a prijatý etický kódex. Paradoxne išlo o prípad sexuálneho obťažovania mužov, ktorý bol
operatívne vyriešený priamo na pracovisku.
 V troch sledovaných medializovaných prípadoch sexuálneho obťažovania sme sa snažili
zmapovať, ako sa sexuálne obťažovanie konštruovalo v médiách. V prípade z roku 2005
sa sexuálne obťažovanie síce problematizovalo, v mnohých článkoch však bolo vytláčané
sprievodnou problematizáciou korupcie a etického získania usvedčujúcich dôkazov.
Diskusie sa niesli v duchu vymedzenia sexuálneho obťažovania, jeho trestno-právneho
naplnenia, viktimizáciou samotnej obete a spochybňovaním jej úmyslov z dôvodu
spôsobu získania videonahrávku.
 Prípad Oleajníková z roku 2006 bol sprevádzaný ekonomickými podvodmi, sexuálne
obťažovanie však bolo vnímané ako sprievodný a dôležitý aspekt celého prípadu. Obeť
podala oficiálnu sťažnosť a prípad bol riadne vyšetrovaný. Sexuálne obťažovanie sa však
nepreukázalo a vyšetrovanie sa sústredilo na ekonomické machinácie obvineného.
V diskusiách opäť zaznievali znevažujúce postoje voči obeti a spochybňovanie jej
obvinení, reinterpretácia jej výpovede. Možno konštatovať, že v tomto prípade
v diskusiách prevažoval mužský pohľad na problematizáciu sexuálneho obťažovania
a celý prípad bol opäť zastieraný „závažnejšími“ ekonomickými problémami.
 Prípad obťažovaných stredoškoláčok so zo strany učiteľa bol predstavený ako súdny
prípad, kde zákaz a závažnosť sexuálneho obťažovania

nie sú spochybňované.

Jednoznačné stanovisko matiek a pedagogických pracovníčok boli ešte podporené
znaleckými posudkami

obetí aj obvineného. Dôležitým aspektom medializovaného

prípadu je, že už nešlo o problematizáciu odohrávajúcu sa v médiách medzi redaktormi
a čitateľmi,

ako

to

bolo

v predchádzajúcich

prípadoch.

Prípad

obťažovania

stredoškoláčok už rieši nezávislý súd pri dodržiavaní všetkých procesných pravidiel, čím
sa potvrdzuje fakt, že za sexuálne obťažovanie možno byť súdený a odsúdený.
Prevencia a eliminácia sexuálneho obťažovania na pracovisku
 Obrana proti sexuálnemu obťažovaniu

na pracovisku vo všeobecnosti spočíva

v legislatívnych opatreniach vo forme normatívnych predpisov, ale aj
sekundárnej a terciárnej intervencii.
5

v primárnej,

 Viacúrovňový proces vytvárania politiky v EU proti sexuálnemu obťažovaniu na
pracovisku

predpokladá pomalší proces politickej zmeny vo vzťahu k sexuálnemu

obťažovaniu. Implementácia Smernice 2002/73/ES, presne definujúcej sexuálne
obťažovanie ako diskrimináciu na základe pohlavia, je podmienená širším spoločenským
konsenzom a jednoznačným odmietavým stanoviskom najvyšších predstaviteľov voči
sexuálnemu obťažovaniu žien a mužov na pracovisku.
 Z dôvodu výskytu rizikových pracovísk a špecifickosť sexuálneho obťažovania
v niektorých sektoroch sú vypracovávané sektorové politiky a stratégie na prevenciu
a elimináciu sexuálneho obťažovania. Dôležitú úlohu tu zohrávajú profesijné asociácie,
komory a záujmové združenie zastupujúce širšie skupiny sociálnych aktérov.
 Na úrovni podniku sa na prevenciu kladie najväčší dôraz. Za vytvorenie pracovného
prostredia bez obťažovania je primárne zodpovedný zamestnávateľ. Prijímanie Etických
kódexov s presným vymedzením, ktoré sexuálne správanie je na pracovisku zakázané,
ako sa bude postihovať a zaručenie vyšetrenia každého ohláseného prípadu je prvým
krokom na elimináciu tejto formy diskriminácie žien na pracovisku.
 Na individuálnej úrovni sa odporúča obetiam jasne sproblematizovať nevítané sexuálne
správanie a uvedomiť si prepojenie takéhoto správania voči nim a ich kvality práce,
pracovného postupu a možných psychosomatických ťažkostí v dôsledku skúseností so
sexuálnym obťažovaním.
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Vymedzenie základných pojmov
Obťažovanie
Obťažovaním je také správanie sa, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť
k zastrašeniu, zahanbeniu, pokoreniu, poníženiu alebo urážke fyzickej osoby, a ktorého
úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti
(Zákon č. 365/2004 Z.b. článok 1 od. 5 §2).
Sexuálne obťažovanie
Sexuálne obťažovanie sú situácie, keď dochádza k nežiaducemu verbálnemu, neverbálnemu
alebo telesnému správaniu sexuálnej povahy s úmyslom alebo účinkom porušenia dôstojnosti
osoby, najmä pri vytvorení zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, zneucťujúce alebo
urážlivého prostredia (Smernica 2002/73/ES).
Poznáme 2 základné formy sexuálneho obťažovania:
Obťažovanie pre niečo (sexuálne vydieranie, quid pro guo) - konanie ako úplatkárstvo
alebo hrozba v zmysle poskytnutia alebo naopak zabránenie postupu v zamestnaní, prístup k
zamestnaniu alebo udržanie si zamestnania alebo určitej pozície (súčasť skleneného stropu)
Nepriateľské sexistické a sexuálne prostredie - zahrňuje všetky typy správania a konania
sexuálnej alebo inej povahy, ktoré znepríjemňujú a sťažujú pracovný výkon alebo vytvárajú
zastrašujúce, nepriateľské alebo ofenzívne pracovné prostredie (explicitne tiež sexuálne
nápisy, pornografické fotografie, kalendáre alebo časopisy vystavené na pracovisku).
Sexuálny harassment
pojem používaný spolu, alebo namiesto pojmu sexuálne obťažovanie. Jeho podstata spočíva
viac vo fenoméne moci, ne výlučne iba v sexe. Je vyjadrením mocenského postavenia na
pracovisku, demonštrácia moci, kde sa sex používa ako prostriedok na degradáciu a poníženie
iného človeka.
Sexuálny harassment vyjadruje nevítané sexuálne obťažovanie, žiadosť o sexuálnu priazeň
alebo iné správanie sexuálnej povahy ak:
-

vyhovenie takémuto nátlaku je priamo alebo nepriamo považované za podmienku na
prijatie do práce,

-

podľahnutie takémuto nátlaku alebo jeho odmietnutie hrá úlohu pri rozhodovaní
o postavení na pracovisku, pracovnom postupe alebo zvýšení platu v zamestnaní,
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-

také správanie úmyselne alebo neúmyselne ovplyvňuje pracovný výkon či vytvára na
pracovisku zastrašujúcu atmosféru,
(podľa Remišová, A., 2004).

Šikanózne obťažovanie (šikanovanie)
Zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti, ktoré môže mať za následok fyzické, duševné,
morálne alebo sociálne ublíženie (slovenský výraz spoločný pre mobbing a bullying).
Mobbing
Zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti skupinou osôb konané proti jednej osobe, ktoré môže
mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie.
Bullying
Zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti jednotlivcom konané proti jednej osobe, ktoré môže
mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie.
Bossing
Zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti pracovník/-čky alebo pracovníkov/-čok zo strany
nadriadeného/-nej, ktoré môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne
ublíženie.
Pracovisko
interné priestory (kancelária, budovy, areál), kde sa spravidla práca vykonáva, alebo/a externé
priestory, kde sú vykonávané

úkony spojené s výkonom práce, sú alebo môžu byť

pravidelnou súčasťou pracovného výkonu. Externé priestory sa vzťahujú na také úkony
spojené s prácou ako sú služobné cesty, školenia, semináre, pracovný obed, školský
výlet/lyžiarsky výcvik a pod. Pojem pracovisko sa vzťahuje aj na priestory/situácie, v ktorých
prichádzame do kontaktu s ľuďmi spojenými s ich, alebo našou prácou, napr. zákazník, klient,
pacient, návšteva lekára, majiteľ firmy/podniku, učiteľ, vychovávateľ, tréner, spolužiak,
a pod.
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1. Prienik do dát z reprezentatívnych výskumov
Pre účely získania hlbších poznatkov o sexuálnom a šikanóznom obťažovaní na
pracovisku sme sa zamerali na hlbšiu a doplňujúcu analýzu dát vzťahujúcich sa obe tieto
formy diskriminácie. Vychádzali sme najmä z reprezentatívneho výskumu Domáce násilie
a násilie páchané na ženách realizovaného Strediskom pre výskum práce a rodiny v roku
2002, kde výberovým súborom bolo 891 dospelých

žien

(výskum domáceho násilia

a násilia páchaného na ženách) a reprezentatívny výberový súbor 856 respondentov dospelej
populácie SR

(postoje verejnosti k domácemu násiliu a násiliu páchaného na ženách).

Analýzy z predmetných dát boli publikované v roku 2003 (Bodnárová, B., Filadelfiová, J.,
2003). Druhým reprezentatívnym výskumov, ktorého dáta sme podrobili hlbšej analýze, bol
výskum Šikanovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku, realizovaný Inštitútom pre
výskum práce a rodiny v roku 2006 na vzorke 1041 respondentov výberového súboru
dospelej pracujúcej populácie. Záverečná správa s prevažne základným triedením dát bola
zverejnená

začiatkom

roku

2007

(Holubová,

B.,

2006).

Aj

keď

sexuálne

obťažovanie, šikanózne správanie a s nimi súvisiace javy neboli v oboch výskumoch merané
identicky, komparácia či doplňujúce poznatky sú prínosom pre ďalšie pochopenie týchto
javov.
1.1. Výskyt sexuálneho obťažovania zo strany mužov súvisiacich s prácou
Reprezentatívny výskum násilia páchaného na ženách v roku 2002 ako prvý výskum na
Slovensku poukázal na relatívne častý výskyt sexuálneho obťažovania žien na pracovisku
(Bodnárová, B., Filadelfiová, J.,2003). Celkovo osobnú skúsenosť so sexuálnym obťažovaní
m zo strany mužov súvisiacich s prácou malo 39,7 % žien Slovenska, pričom v priemere
každá zo žien označila viac ako 3 zažité prejavy.
Tab. č. 1: Osobná skúsenosť
súvisiacich s prácou

žien so sexuálnym obťažovaním zo strany mužov

Kategórie mužov, od ktorých ženy zažili prejav
sexuálneho obťažovania

Percento žien
(z N = 891)

Počet žien

Počet zažitých
prejavov

Nadriadený (vedúci, riaditeľ)

10,5

93

188

Spolupracovník

21,4

191

441

Učiteľ, vychovávateľ, tréner

3,8

34

53

Spolužiak

18,5

165

299

Zákazník, klient, pacient,...

5,1

45

85

Lekár

3,0

27

39

Zdroj:Bodnárová, B., Filadelfiová, J., 2003 + vlastné prepočty
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Poznámka: zvyšok do 100 % zažili ženy prejavy sexuálneho obťažovania od mužov nesúvisiacich s prácou
(cudzí muži, partneri a pod.)

Najčastejšie boli označované prejavy sexuálneho obťažovania zo strany spolupracovníka
(21,4 % ) a zo strany spolužiaka (18,5 %). Bossing – sexuálne obťažovanie zo strany
nadriadeného zažilo 10, 5 % žien , zo strany zákazníkov, klientov a pacientov 5,1 % žien. Iný
druh bossingu – sexuálneho obťažovania, kde ide o zneužitie svojho nadriadeného postavenia
a mocenskej asymetrickosti vzťahu, je sexuálne obťažovanie zo strany učiteľa/vychovávateľa/
trénera, ktoré zažilo 3,8 % žien a zo strany lekára 3 % žien.
Prevažujúcim typom sexuálneho obťažovania v roku 2003 bolo skôr horizontálne
obťažovanie (približne 40 % žien), teda zo strany mužov na rovnakej statusovej
pracovnej pozícii (spolupracovník, spolužiak).
Hoci podiel žien, ktoré zažili vertikálne sexuálne obťažovanie, teda zo strany nadriadeného; u
čiteľa /vychovávateľa/trénera; lekára a v tržnej ekonomike aj „nadriadeného“ zákazníka/
klienta/pacienta je nižší (približne 20 % žien), tento druh sexuálneho obťažovania
považujeme za obzvlášť závažný a diskriminačný (pozri graf. č. 1).

Ide o prejav

„obťažovania za niečo“ (quid pro guo), kedy má žena pocit podplatenia, že ak nebude
spolupracovať, alebo ak bude protestovať proti nevítanému sexuálnemu správaniu, odzrkadlí
sa to na jej pracovnej/študijnej kariére, krátení finančnej odmeny, alebo inej formy odplaty,
pomsty.
Graf č. 1
Podiel žien sexuálne obťažovaných rôznymi kategóriami
mužov spojených s prácou (N = 891, v %)
5,1% 3,0%
3,8%

18,5%

10,5%
21,4%
Spolužiakom

Spolupracovníkom

Nariadeným (vedúcim, riaditeľom)

Učiteľom/ vychovávateľom/ trénerom

Zákazníkom/ klientom/ pacientom,...

Lekárom

Zaujímalo nás, ktoré

sledované prejavy sexuálneho obťažovania zažívali ženy od

jednotlivých kategórií mužov spojených s prácou najčastejšie. V tabuľke č. 2 uvádzame
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absolútne počty žien, ktoré označili všetky zažité osobné skúsenosti so sexuálnym
obťažovaním.
Tab. č. 2: Osobná skúsenosť s prejavom sexuálneho obťažovania žien zo strany mužov
súvisiacich s prácou ( N = 354, v absolútnych číslach)
Osobná skúsenosť žien so
sexuálnym obťažovaním (abs.
č.)

Nadriadený
(vedúci,
riaditeľ)

Spolupracovník

Učiteľ,
vychovávateľ,
tréner

Spolužiak

Zákazník,
klient,
pacient,...

Lekár

Obscénny, necudný telefonát,
e-mail, list,...

14

23

18

8

6

-

Exhibicionizmus
(odhaľovanie)

3

3

-

5

-

-

Nevhodné poznámky na
postavu a sexuálny život

31

80

8

67

17

8

Vynucovanie si
rande/schôdzky

26

59

7

53

16

3

Sexuálne narážky a komentáre
(pokrikovanie, popiskovanie,
vzdušné bozky,...)

12

73

4

74

12

3

Sexuálne návrhy

56

92

11

46

17

5

Sexuálne obťažovanie
(obchytkávanie,
pritláčanie/obtieranie sa,
dôvernosti, bozky,...)

46

82

11

28

15

15

Nútenie k sexu, pokúšanie
o sex. styk

22

28

5

9

3

5

Zdroj: Bodnárová, B., Filadelfiová, J., 2003 + vlastné prepočty

Zo strany nadriadeného vedúceho/riaditeľa zažilo sexuálne obťažovanie fyzického charakteru
46 žien, sexuálne návrhy 56 žien. Zo strany spolupracovníkov najčastejšími prejavmi boli
tiež sexuálne návrhy (92 žien), fyzické sexuálne obťažovanie (82 žien) a nevhodné poznámky
(80 žien).

V školstve najviac dievčatá a ženy zažívajú sexuálne komentáre zo strany

spolužiakov (74 žien), zo strany učiteľov/vychovávateľov/ trénerov najmä obscénne
telefonáty/listy (18 žien). Lekári zneužívajú svoje postavenie najmä formou fyzického
obchytkávania a neprimeraných dôverností (15 žien).
1.2. Výskyt šikanózneho obťažovania a fyzického násilia na pracovisku
Poznatky z medzinárodných ale aj domácich výskumov sexuálneho a šikanózneho
obťažovania na pracovisku vypovedajú o tom, že zatiaľ čo obeťami sexuálneho obťažovania
sú v prevažnej väčšine ženy, šikanóznemu obťažovaniu sú vystavení muži a ženy v takmer
rovnakej miere. Presné medzinárodné a domáce porovnania nie sú zatiaľ dostupné vzhľadom
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na neustálenosť pomenovania prejavov šikanózneho obťažovania (pozri bližšie Di Martino,
V.; Hoel, H.;Cooper, C.I., 2003, Eurofound, 2007, Holubová, B. 2006). Signifikantné rozdiely
sa ukazujú byť v tom, že zatiaľ čo ženy sú oproti mužom viac vystavené psychickému
nátlaku (ohováraniu, znevažovaniu práce, izolácii), muži sú vystavení okrem
psychickému teroru aj fyzickému napadnutiu, alebo sú svedkami fyzického násilia.
Tabuľka č. 3. vyjadruje podiely celej dospelej populácie, mužov a žien, ktorí sa stretli počas
svojej pracovnej kariéry s prejavom šikanózneho obťažovania, alebo fyzického násilia na
pracovisku.
Tab. č. 3.: Skúsenosť so šikanóznym obťažovaním a fyzickým násilím na pracovisku
(v %)
Osobná skúsenosť so šikanóznym
obťažovaním a fyzickým násilím

Muži

Ženy

Spolu

(N = 409)

(N = 447)

(N = 856)

Ohováranie zo strany kolegov

46,7

48,5

47,7

Cieľavedomé šírenie fám o nedostatočnom
výkone, prešľapoch

34,1

32,1

33,1

Podpichovanie a obviňovanie zo strany
kolegov∗∗

46,5

36,2

41,1

Fyzické napadnutie zo strany kolegu/-yne***

6,4

0,7

3,3

Terorizovanie, psychické šikanovanie zo
strany vedúceho

15,6

14,5

15,1

Vzájomné ublíženie kolegov na zdraví
(nepriama skúsenosť)***

19,3

4,9

11,8

Zdroj: Bodnárová, B., Filadelfiová, J., 2003 + vlastné prepočty
Poznámka: ** = sig. rozdiel na 1 % hladine významnosti; *** = sig. rozdiel na 0,1 % hladine významnosti

Celkovo bolo šikanóznemu obťažovaniu zo strany kolegov vystavených približne 40 %
populácie, zo strany vedúceho 15,1 % populácie. Priamemu fyzickému napadnutiu čelili 3,3
% respondentov, nepriamo bolo svedkami fyzického násilia na pracovisku 11,8 % dospelej
populácie.
Štatisticky významné rozdiely vzhľadom na pohlavie sa potvrdili v prípade podpichovania
a obviňovania zo strany kolegov (46,5 % mužov oproti 36,2 % žien); fyzického napadnutia
zo strany kolegu (6,4 % mužov oproti 0,7 % žien) a muži boli významne častejšie oproti
ženám svedkami vzájomnému ublížení kolegov na zdraví ( 19,3 % mužov a 4,9 % žien).
Výskum násilia páchaného na ženách z roku 2002 umožňuje zistiť, aké prejavy šikanózneho
obťažovania a fyzického násilia zažívali ženy od jednotlivých kategórií mužov súvisiacich
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s prácou.

Mali sme možnosť sledovať iba tri prejavy násilia voči ženám, prevalencia

prípadov nie je teda vysoká, ale ani úplná 2 .
Tab. č. 4.: Osobná skúsenosť žien s prejavmi šikanózneho obťažovania zo strany mužov
súvisiacich s prácou (absolútne počty)
Osobná skúsenosť žien so
šikanóznym
obťažovaním (abs. č.)

Nadriadený
(vedúci,
riaditeľ)

Spolupracovník

Učiteľ,
vychovávateľ,
tréner

Spolužiak

Zákazník,
klient,
pacient,...

Lekár

Vyhrážanie sa ublížením
na zdraví

2

2

-

1

-

-

Fyzický útok (hodiť
niečo, buchnáty, facky,...)

-

3

1

9

1

-

Šikanovanie na
pracovisku (ohováranie,
šírenie fám, znevažovanie
práce,....)

54

177

1

7

3

-

Zdroj: Bodnárová, B., Filadelfiová, J., 2003 + vlastné prepočty

Najpočetnejšie sú skúseností žien so šikanovaním zo strany spolupracovníka (177 žien) a zo
strany nadriadeného (54 žien). Fyzické útoky zo strany spolužiaka zažilo 9 žien a zo strany
spolupracovníka 3 ženy (tab. č. 4).
V roku 2006 sme sa v reprezentatívnom výskume pracujúcej populácie pýtali na osobnú
skúsenosť s podobnými prejavmi za posledných 5 rokov. Fyzický útok na pracovisku zažilo 7
žien (1,5 % žien) a ohováranie, intrigovanie označilo až 173 žien (36,2 %).

1.3. Interferencia šikanózneho a sexuálneho obťažovania žien na pracovisku
Hoci sexuálne aj šikanózne obťažovanie sú formami diskriminácie žien na pracovnom
trhu, prejavmi a svojim charakterom sa relatívne odlišujú.

Sexuálne obťažovanie je

diskrimináciou na základe rodu, ktorého podstatou je sexistické vnímanie žien ako sexuálnych
objektov a všetkých očakávaní a stereotypov, ktoré sa viažu na ich sexualitu, sexuálnu rolu
a vlastnosti s tým spojené. Šikanózne obťažovanie žien zo strany mužov je tiež
diskrimináciou na základe rodu, prejavy sa však primárne nevzťahujú na sexuálnu rolu žien,
ale na ich podriadenú pracovnú pozíciu, resp. mocenskú a rozhodovaciu nerovnováhu žien na
pracovisku Vo svojich dôsledkoch sa však oba druhy diskriminácie v mnohom prelínajú.
Spôsobujú u žien stres, pocity úzkosti a strachu, zníženú schopnosť sústrediť sa na prácu
2

Miera prevalencie šikanózneho a sexuálneho obťažovania, či fyzického násilia na pracovisku záleží vo veľkej
miere od počtu sledovaných prejavov. Všeobecne platí, že čím viac prejavov sledujeme a čím konkrétnejšie sa
pýtame, tým je väčšia prevalencia skúseností so sexuálnym a šikanóznym obťažovaním.
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a nechuť k pracovisku a práci ako takej. Vzhľadom na to, že ženy väčšinou takéto stresujúce
situácie neriešia, resp. sa iniciátorom sexuálneho a šikanózneho správania vyhýbajú, častým
riešením je ich odchod z pracoviska.
Vo všeobecnosti predstavujú oba druhy obťažovania komplex, ktorým sa prejavuje
znevýhodnenie žien na trhu práce. Priame, ale aj nepriame skúsenosti žien so sexuálnym
a šikanóznym obťažovaním možno vnímať aj ako súčasť skleneného stropu, t. j. súboru
bariér, ktorým ženy musia čeliť pri budovaní svojej kariéry, ale aj pri získavaní či udržaní si
pracovného miesta a pracovnej pozície.
Vychádzali sme preto z hypotézy, že aj keď svojimi prejavmi sa sexuálne a šikanózne
správanie odlišujú, vzájomne môžu interferovať. Ženy, ktoré boli sexuálne obťažované môžu
byť simultánne, alebo aj následne vystavené šikanovaniu.

Negatívne efekty takýchto

skúseností môže byť kumulatívne a možno konštatovať, že takéto ženy sú vystavené viacnásobnej diskriminácii.
Vychádzali sme pritom predbežne

iba tzv. tvrdých

výskumov v roku 2002 a roku 2006. Interpretácia

dát, získaných z reprezentatívnych
predmetných dát má pritom svoje

obmedzenia. V roku 2002 sa zisťovali skúsenosti žien za obdobie celej pracovnej kariéry
u dospelej populácii žien ( N = 891 žien). V roku 2006 sme sledovali reprezentatívnu vzorku
žien pracujúcej populácie (N = 478 žien) a ich skúsenosti na pracovisku za ostatných 5 rokov.
Porovnanie interferencie sexuálneho a šikanózneho obťažovane nie je teda z oboch výskumov
možné.
Ďalším obmedzením je, že

v ani jednom výskume nebolo zisťované, či išlo o to isté

pracovisko, resp. či žena bola sexuálne obťažovaná a zároveň šikanovaná tým istým mužom.
Nasledovná analýza však umožňuje

aspoň základné zistenie, či vôbec dochádza

k interferencii. Doplňujúce poznatky o interferencii sexuálneho a šikanózneho obťažovania
sú predmetom prípadových a kauzistických prípadov nasledujúcej kapitoly.
Reprezentatívny Výskum domáceho násilia a násilia páchaného na ženách

z roku 2002

sledoval osobnú skúsenosť s prejavmi sexuálneho obťažovania ( 7 prejavov) a osobnú
skúsenosť so šikanovaním (1 prejav) zo strany mužov, ktorí súvisia s prácou. Nasledujúca
tabuľka č. 5 zobrazuje absolútne počty žien, ktoré označili osobnú skúsenosť s prejavom
sexuálneho obťažovania a zároveň aj šikanovania od tej istej kategórie muža súvisiaceho
s prácou.
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Tab. č. 5.: Interferencia sexuálneho a šikanózneho obťažovania žien zo strany mužov
súvisiacich s prácou (N = 891, v abs. č. a v %)
Osobná skúsenosť žien so šikanovaním od konkrétnej kategórie muža
súvisiaceho s prácou
Osobná skúsenosť žien so
sexuálnym obťažovaním

Nadriadený
(vedúci, riaditeľ)

Spolupracovník

Spolužiak

Obscénny, necudný
telefonát, e-mail, list,...

3

12

Exhibicionizmus
(odhaľovanie)

1

Nevhodné poznámky na
postavu a sexuálny život

Zákazník,
klient,
pacient,...

Spolu
Abs.

% z 891

1

16

1,7

2

1

3

0,3

10

52

2

65

7,2

Vynucovanie si
rande/schôdzky

12

33

2

47

5,2

Sexuálne narážky
a komentáre (pokrikovanie,
popiskovanie, ...)

5

38

3

1

47

5,2

Sexuálne návrhy

19

54

3

2

78

8,7

Sexuálne obťažovanie
(obchytkávanie,
pritláčanie/obtieranie sa,
dôvernosti, bozky,...)

17

51

2

1

71

7,9

Nútenie k sexu, pokúšanie
o sex. styk

10

18

1

29

3,2

Vynútený sexuálny styk,
znásilnenie

1

1

2

0,2

1

Zdroj: Bodnárová, B., Filadelfiová, J., 2003 + vlastné prepočty

Jednoznačne najčastejšou kategóriou mužov, zo strany ktorých zažívajú ženy sexuálne
obťažovanie aj šikanovanie sú spolupracovníci, potom nadriadení, o mnoho menej spolužiaci
a zákazníci/klienti/pacienti. Zo strany učiteľov/vychovávateľov/trénerov a lekárov nebola
interferencia zistená.
Najčastejšími interferujúcimi prejavmi sexuálneho obťažovania a šikanovania sú
sexuálne návrhy (78 žien) a obchytkávanie/dôvernosti ( 71 žien) a nevhodné poznámky
a komentáre (65 žien).
Analýzou bolo zistené, že zo všetkých troch prípadov vynúteného sexuálneho
styku/znásilnenia, ktoré zažili ženy zo strany mužov súvisiacich s prácou boli 2 prípady
spojené aj so šikanovaním zo strany pravdepodobných páchateľov (1 nadriadený a 1
spolupracovník, tab. č. 5)
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Vo výskume Šikanovania a sexuálneho obťažovania
zisťovaný

na pracovisku z roku 2006 bol

výskyt šikanózneho a sexuálneho obťažovania prostredníctvom

konkrétnych

prejavov zažitých za ostatných 5 rokov na pracovisku (Holubová, B., 2006). Aspoň jeden
prejav šikanózneho obťažovania a aspoň jeden prejav sexuálneho obťažovania zažilo
osobne 191 žien, čo je 39,2 % celej pracujúcej ženskej populácie. V nasledovnej analýze
sme sa zamerali iba na tri závažnejšie, aj keď nie najpočetnejšie

prejavy sexuálneho

obťažovania: fyzické dotyky (obchytkávanie, ...); návrhy na schôdzku aj napriek odmietaniu,
vynucovanie si rande; vynucovanie si sexu, sexuálne vydieranie a ich interferenciu so
šikanóznym obťažovaním. Kategórie mužov sme v tomto prípade nediferencovali. Ide o
interferenciu

šikanovania

a sexuálneho

obťažovania

žien

zo

strany

nadriadeného/kolegu/kolegov mužov ä tab. č. 6. – 8.).
Tab. č. 6: Interferencia fyzických dotykov a šikanózneho obťažovania žien
Osobná skúsenosť žien s prejavmi šikanózneho
správania

Osobná skúsenosť žien s fyzickými
dotykmi (obchytkávanie, plesknutie
po zadku, zatlačenie do kúta)
Abs. počty

Neprimeraný tlak na výkon
54
Vyhrážanie a zastrašovanie výpoveďou
46
Znevažovanie úsilia a sabotáž práce
42
Zdroj: Šikanovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku, IVPR, 2006

Ženy, ktoré za ostatných 5 rokov zažili

% z 478

11,2
9,6
8,7

zo strany svojho nadriadeného, alebo kolegov

neprimerané fyzické dôvernosti, zároveň zažívali aj neprimeraný tlak na svoj pracovný výkon
(54 žien), vyhrážanie a zastrašovanie výpoveďou (46 žien) a znevažovanie svojho pracovného
úsilia a výkonu (42 žien).
Tab. č. 7.: Interferencia vynucovania si rande so šikanóznym obťažovaním žien
Osobná skúsenosť žien s prejavmi šikanózneho
správania

Osobná skúsenosť žien návrhmi na
schôdzku aj napriek odmietnutiu,
vynucovanie si rande
Abs. počty

Neprimeraný tlak na výkon
32
Vyhrážanie a zastrašovanie výpoveďou
26
Znevažovanie úsilia a sabotáž práce
29
Neustále napomínanie, sledovanie
26
Zdroj: Šikanovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku, IVPR, 2006

% z 478

6,6
5,4
6,0
5,4

Vynucovaniu si rande zo strany nadriadeného/kolegu a zároveň neprimeranému tlaku na
výkon muselo čeliť 32 žien, vyhrážaniu a zastrašovaniu 26 žien, znevažovaniu 29 žien
a sledovaniu a neustálemu napomínaniu 26 žien. Analýzou nie je možné zistiť následnosť
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jednotlivých skúseností žien, či teda najprv žena odmietala návrhy a potom zažila
šikanovanie, alebo naopak. Dáta vypovedajú iba o súbežnej skúsenosti žien so šikanóznym
a sexuálnym obťažovaním na pracovisku.
Tab. č. 8.. Interferencia sexuálneho vydierania so šikanóznym obťažovaním žien
Osobná skúsenosť žien s vynucovaním si
sexu, sexuálnym vydieraním

Osobná skúsenosť žien s prejavmi šikanózneho
správania

Abs. počty

% z 478

1,8
1,0
1,0
1,0
1,0

Neprimeraný tlak na výkon
9
Vyhrážanie a zastrašovanie výpoveďou
5
Znevažovanie úsilia a sabotáž práce
5
Neustále napomínanie, sledovanie
5
Vyčleňovanie z kolektívu
5
Zdroj: Šikanovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku, IVPR, 2006

Pri interferencii vynucovania si sexuálneho styku so šikanóznym správaním sa už objavuje aj
vyčleňovanie ženy z pracovného kolektívu (5 žien), ako vážneho prejavu šikanovania,. Žena,
ktorej je venovaná nevítaná sexuálna pozornosť zo strany nadriadeného, alebo kolegu, sa
dostáva do zvláštneho postavenia v kolektíve ostatných pracovníkov/-čkok. Jej izolácia môže
mať za následok zhoršenú komunikáciu s ostatnými pracovníkmi/-čkami, neposkytovanie
informácií nevyhnutných na jej výkon, alebo vytvorenie nepriateľského a pre ženu
stresujúceho pracovného prostredia.
1.4. Tolerancia a citlivosť spoločnosti voči sexuálnemu a šikanóznemu obťažovaniu
Dôležitým poznatkom o sexuálnom a šikanóznom obťažovaní je ich miera tolerancie
spoločnosťou, respektíve subjektívne posúdenie respondentov, ako sú podľa nich sexuálne
a šikanózne obťažovanie spoločnosťou vnímané. Či takéto prejavy slovenská spoločnosť vo
všeobecnosti odsudzuje, je ľahostajná, alebo toleruje. Vysoká tolerancia voči obom druhom
obťažovania vypovedá o miere citlivosti spoločnosti na tieto javy a jej miere pripravenosť na
prijatie protiopatrení či preventívnych stratégií.
Tab. č. 9 : Názor obyvateľov SR na mieru tolerancie slovenskej spoločnosti voči
sexuálnemu a šikanóznemu obťažovaniu na pracovisku (N = 856, v %)
Tolerancia obyvateľov SR
k sexuálnemu
a šikanóznemu obťažovaniu

Veľmi
toleruje

Skôr
toleruje

Je
ľahostajná

Skôr
odsudzuje

Veľmi
odsudzuje

Nevie
posúdiť

Priemer

Sexuálne obťažovanie žien

5,5

13,3

26,9

28,2

22,3

3,9

3,72

Šikanovanie na pracovisku

5,8

17,8

38,1

21,6

8,3

8,4

3,60

Sexuálne obťažovanie
mužov

4,0

10,8

33,5

16,3

8,4

27,1

4,77

Zdroj: Zdroj: Bodnárová, B., Filadelfiová, J., 2003 + vlastné prepočty
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Reprezentatívny výskum v roku 2003 ukázal, že prevažujúcim názorom slovenskej
spoločnosti je ľahostajnosť voči sexuálnemu a šikanóznemu obťažovaniu. Najnižšia
ľahostajnosť zo sledovaných prejavov je u sexuálneho obťažovania žien (26,9 %), najvyššia
pri šikanovaní na pracovisku (38,1 %). Slovenská spoločnosť sexuálne obťažovanie žien
podľa respondentov skôr odsudzuje (28,2 %) a veľmi odsudzuje (22,3 %). K miere tolerancie
voči sexuálnemu obťažovaniu mužov sa nevedeli respondenti vyjadriť (27,1 %). Pritom
miera tolerancie voči sexuálnemu obťažovaniu a šikanovaniu na pracovisku sa podľa pohlavia
v priemerných odpovediach nelíši, signifikantný rozdiel je medzi mužmi a ženami v názoroch
na sexuálne obťažovanie mužov. Ženy sa v porovnaní s mužmi viac domnievajú, že sexuálne
obťažovanie mužov spoločnosť viac odsudzuje (tab. č. 9).
Vnímanie prejavov sexuálneho obťažovania a šikanovania ako foriem násilia samotnými
ženami zase vypovedá o tom, ako sú ženy pripravené čeliť a protestovať voči týmto formám
najmä psychického násilia. Reprezentatívna vzorka žien v roku 2003 vyjadrovala svoj postoj
voči spôsobom správania sa mužov voči ženám. Ženy mali zhodnotiť, ktoré z nich považujú
za násilie a ktoré nie (tab. č. 10).
Tab. č. 10 : Postoje žien k prejavom sexuálneho obťažovania a šikanovanie žien zo
strany mužov (N = 891, v %)
Hodnotenie vybraných prejavov
sexuálneho a šikanózneho obťažovania
voči ženám

Rozhodne je
to násilie

Za určitých
okolností je to
násilie

Rozhodne to
nie je násilie

Nevie
posúdiť

Obscénny, necudný telefonát, e-mail, list,...

20,0

50,2

26,1

3,7

Nevhodné poznámky na postavu
a sexuálny život

19,6

47,0

29,7

3,7

Vynucovanie si rande/schôdzky

27,9

44,9

25,0

2,3

Sexuálne narážky a komentáre
(pokrikovanie, popiskovanie, vzdušné
bozky,...)

19,8

48,6

29,1

2,5

Sexuálne návrhy

32,8

48,9

16,1

2,3

Sexuálne obťažovanie (obchytkávanie,
pritláčanie/obtieranie sa, dôvernosti,
bozky,...)

72,5

24,9

1,6

1,0

Šikanovanie na pracovisku (ohováranie,
šírenie fám, znevažovanie práce,....)

47,1

38,9

10,9

3,1

Zdroj: Zdroj: Bodnárová, B., Filadelfiová, J., 2003

Prevažujúcim postojom žien k vybraným prejavom sexuálneho obťažovania a šikanovania na
pracovisku zo strany mužov je, že za určitých okolností to je násilie. Pre ženy je teda
príznačná určitá ambivalentnosť - nejednoznačnosť v posudzovaní, či ide o násilie alebo
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nie. Sexuálne obťažovanie, ktoré je charakteristické skôr

mikro-útokmi psychologickej

povahy, nie je ženami jednoznačne posudzované ako prejav násilia zo strany mužov. Ako
náhle však sexuálne obťažovanie obsahuje fyzické prejavy vo forme obchytkávania,
obtierania a fyzických dôverností, ženy reagujú jednoznačnejšie a posudzujú ho ako prejav
násilia (72,5 %). Šikanovanie na pracovisku, ktoré má tiež skôr formu psychologického
nátlaku a vytvárania nepriateľského, stresujúceho prostredia, považuje takmer polovica žien
za násilie (47,1 %) (tab. č. 10).
Pritom na posúdenie či sledované prejavy sú alebo nie sú prejavom násilia voči ženám nemá
vplyv osobná skúsenosť s daným, alebo iným prejavom násilia mužov voči ženám. Podiel
žien s osobnou skúsenosťou násilia zo strany mužov, ktoré posúdili daný prejav ako násilie
a tých, ktoré takúto skúsenosť nemajú, nie je rozdielny.
Podobne sme zisťovali v roku 2006, ktoré prejavy sexuálneho správania považujú ženy za
rozhodne za sexuálne obťažovanie, skôr za sexuálne obťažovanie, skôr nie za sexuálne
obťažovanie a rozhodne nie za sexuálne obťažovanie. Ponúkaná škála neponúkala tzv.
„únikovú možnosť“ ako v roku 2003 (za

určitých okolností áno). Respondentky mali

jednoznačne posúdiť jednotlivé prejavy na štvorstupňovej škále (tab. č. 11).
Tab. č. 11 : Postoje žien k prejavom sexuálneho obťažovania na pracovisku (N =440,%)
Hodnotenie prejavov sexuálneho
správania na pracovisku

Rozhodne
to je
sexuálne
obťažovanie

Skôr to je
sexuálne
obťažovanie

Skôr to nie
je sexuálne
obťažovanie

Rozhodne
to nie je
sexuálne
obťažovanie

Vynucovanie si sexu, sexuálne
83,1
11,1
é,4
0,6
vydieranie
Fyzické dotyky, ktoré nie sú nutné
(obchytkávanie) prehnané
51,0
37,0
4,0
2,7
dotýkanie sa
Obscénne telefonáty
44,4
36,0
6,7
1,9
Milostné a sexuálne vzťahy medzi
37,7
17,4
15,1
11,1
kolegami a kolegyňami
Nevítané návrhy na schôdzku,
36,0
41,2
13,2
2,9
vynucovanie si rande
Prezeranie a ukazovanie sexuálnych
18,6
35,8
24,9
8,4
časopisov, obrázkov, pornografie
Pískanie a dvojzmyselné gestá,
17,2
47,1
21,8
6,3
okukovanie a zízanie
Vyzdobovanie pracoviska aktmi,
14,9
31,4
29,9
10,7
obrázkami sexuálnej povahy
Poznámky a komentáre sexuálnej
11,3
28,9
40,0
14,6
povahy
Nevhodné oslovovanie
9,4
25,9
41,8
15,7
Dvojzmyselné a sexuálne
5,4
21,5
43,7
25,3
podfarbené vtipy a reči
Zdroj: Holubová, B , 2006
Poznámka: prejavy sú zoradené od najvyššej frekvencie odpovedi „rozhodne to je sexuálne obťažovanie“

19

Nevie
posúdiť/
neodpovedali

4,8
5,2
11,1
18,8
6,7
12,3
7,7
13,2
5,2
7,1
4,0

Viac ako ½ ženskej pracujúcej populácie označila jednoznačne ako sexuálne obťažovanie tie
prejavy, ktoré sa priamo vzťahujú k sexuálnemu aktu či fyzickým prejavom. Podobne ako vo
výskume z roku 2003 ženy sú citlivejšie na prejavy sexuálneho obťažovania fyzického
charakteru, verbálne a neverbálne útoky nereflektujú jednoznačne ako sexuálne
obťažovanie. Obscénne telefonáty rozhodne za sexuálne obťažovanie považuje 44,4 % žien,
sexuálne a milostné vzťahy na pracovisku 37,7 %, nevítané návrhy na schôdzku 36 % žien.
Ostatné, prevažne neverbálne prejavy považuje za rozhodne sexuálne obťažovanie pod 20 %
ženskej pracujúcej populácie (tab. č. 11).
Relatívne vysoký podiel žien niektoré prejavy nevedel na ponúkanej škále posúdiť. Milostné
vzťahy na pracovisku nevedelo posúdiť/neodpovedalo 28,8 % žien, vyzdobovanie sexuálnymi
aktmi 13,2 % a ukazovanie sexuálnych obrázkov 12,3 % žien (tab. č. 11).
Súhrnné zistenia
 Z reprezentatívnych dát

v roku 2002 a 2006 bolo zistené, že prevažujúcim typom

sexuálneho obťažovania je horizontálne obťažovanie, teda zo strany mužov na rovnakej
statusovej pracovnej pozícii. Najčastejšími páchateľmi sú spolupracovníci a spolužiaci.
Sexuálne obťažovanie zo strany nadriadeného tvorí asi 10 % prípadov.
 Pri šikanóznom obťažovaní boli zistené signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami.
Zatiaľ čo ženy sú

oproti mužom viac vystavené psychickému nátlaku (ohováraniu,

znevažovaniu práce, izolácii), muži sú vystavení okrem psychickému teroru aj fyzickému
napadnutiu, alebo sú svedkami fyzického násilia.
 Výskumom v roku 2006 bolo zistené že aspoň jeden prejav šikanózneho obťažovania
a aspoň jeden prejav sexuálneho obťažovania zažilo osobne 191 žien, čo je 39,2 % celej
pracujúcej ženskej populácie.

Ženy môžu byť na pracovisku vystavené sexuálnemu

a šikanóznemu obťažovaniu zároveň.
 Celková senzibilita spoločnosti na sexuálne obťažovanie je nízka. Prevažujúcim názorom
slovenskej spoločnosti je

podľa respondentov ľahostajnosť voči sexuálnemu

a šikanóznemu obťažovaniu. Aj u žien sa zistila ambivalentnosť- nejednoznačnosť
v posudzovaní čo je a čo nie je sexuálne obťažovanie, psychické násilie. Ženy

sú

citlivejšie na prejavy sexuálneho obťažovania fyzického charakteru, verbálne
a neverbálne útoky nereflektujú jednoznačne ako sexuálne obťažovanie.
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2. Prípadové štúdie sexuálneho a šikanózneho obťažovania na pracovisku
Poznatky získané z reprezentatívnych dotazníkových výskumov majú síce východu
zovšeobecnenia na celú populáciu, taktiež sa však viažu na poznatky takto získané mnohé
obmedzenia. Vzhľadom na rôznorodosť prejavov sexuálneho a šikanózneho obťažovania
možno predpokladať, že

v realite dochádza k ich kombinácií, obmenám a vzájomnému

prekrývaniu. Taktiež nie je možné vysledovať celú genézu jednotlivých prípadov, ako
k mikro - útokom dochádzalo, za akých okolností, ako obeť bezprostredne reagovala a aké
dôsledky to malo na jej ďalšie pôsobenie na pracovisku.
Poznatky takéhoto kvalitatívneho charakteru možno získať len sledovaním jednotlivých
kauzistických prípadov a výskumom ich pracoviska. Zaznamenania rozprávania a prežívania
konkrétneho jedinca síce neumožňuje široké zovšeobecnie, dáva však možnosť korekcie alebo
doplnenia poznatkov získaných dotazníkovým výskumom na celej populácii. Individuálna
skúsenosť umožňuje zaznamenať aj komplexný sociálny kontext a racionalizácie obete, ktoré
sú často prekážkou pre uskutočnenie zmien a zavedenie preventívnych

a eliminačných

opatrení proti obťažovaniu.
V jednotlivých prípadových štúdiách sme sa snažili nájsť odpovede na nasledujúce výskumné
otázky:
a) Vyskytol/-i sa na pracovisku prípad/-y sexuálneho alebo šikanózneho obťažovania?
b) Kto bol obeťou, páchateľom (pracovné zaradenie, vek, vzdelanie, rodinný status)?
c) Genéza prípadu – ako obťažovanie začalo, prejavy, priebeh-vývoj situácie, okolnosti,
reakcie obete/páchateľa, riešenie a skočenie prípadu?
d) Aké psychosomatické problémy mala obeť v dôsledku takéhoto správania?
e) Aké stratégie racionalizácie, ospravedlňovania a vyrovnania sa s obťažovaním obeť
použila?
f) Aké diskriminačné mechanizmy znevýhodnenia na pracovisku (trhu práce) boli
použité proti obeti?
g) Aká je celková klíma – senzitívnosť pracoviska na sexuálne a šikanózne správanie?
h) Aký je základný postoj k sexuálnemu a šikanóznemu správaniu zo strany vedenia
zodpovedných pracovníkov/oddelenia, zástupcov zamestnancov na pracovisku?

21

i) Existujú na pracovisku preventívne opatrenia proti sexuálnemu a šikanóznemu
obťažovaniu? Ak áno, aké? Aká je ich efektívnosť? Aké spôsoby aplikácie,
implementácie takýchto opatrení existujú?
j) Aká je celková charakteristika pracoviska/podniku z hľadiska

rodového zloženia

zamestnancov a manažmentu, hlavná činnosť podniku, forma vlastníctva a pod.?
k) V akom celkovom sociálno – ekonomickom kontexte sa konkrétny podnik nachádza
vzhľadom na vertikálnu a horizontálnu rodovú nerovnosť?
Vzhľadom na špecifickosť každého prípadu sme sledovali hlavne jeho presnú deskripciu a až
následne sme vyhľadávali informácie za účelom zodpovedania na stanovené otázky. Pri
každom prípade sa objavili však aj informácie, ktoré sa bezprostredne netýkali sledovaného
prípadu, objasňovali však širší kontext , v ktorom sa obete alebo podnik nachádzal.
Pri interpretácií jednotlivých kazuistických prípadov sme sa snažili
získaných

odborných

čerpať z doteraz

empirických a teoretických poznatkov o sexuálnom a šikanóznom

obťažovaní, ale ich aj konfrontovať s „tvrdými“ poznatkami z reprezentatívnych výskumov.
Takéto využitie kvantitatívnych a kvalitatívnych poznatkov umožňuje vytvoriť relatívne
komplexný

pohľad na tieto sociálne javy a ich využitie v preventívnych a eliminačných

opatreniach.

2.1. Výber rizikových pracovísk a použité metódy
Podľa poznatkov z medzinárodných a domácich výskumov sexuálneho a šikanózneho
obťažovania sú známe určité rizikové sektory a typy pracovísk, kde sa sexuálne a šikanózne
obťažovanie vyskytuje častejšie ako inde.
Výskum 4EWCS

(European Foundation for the Improvement of Living and Working

conditions, 2007) ukázal, že rizikovými sektormi s relatívne vysokými rozdielmi prevalencie
v jednotlivých krajinách EU 27 sú:
a) Šikanózne obťažovanie (bullying/harassment) – hotely a reštaurácie, školstvo a
zdravotníctvo, transport a komunikácie,
b) Sexuálne obťažovanie (unwanted sexual attention) – hotely a reštaurácie, transport
a komunikácie, školstvo a zdravotníctvo.
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Vo výskume Šikanovanie a sexuálne obťažovanie na pracovisku z roku 2006 (Holubová, B.,
2006) sa objavili rizikové oblasti pôsobenia podniku, kde sa objavuje sexuálne a šikanózne
správanie najčastejšie:
a) Šikanózne obťažovanie (mužov aj žien): priemyselná výroba, verejná správa, školstvo,
zdravotníctvo a sociálne služby,
b) Sexuálne obťažovanie (najmä ženy): veľkoobchod/maloobchod,

verejná správa,

školstvo.
Podľa pracovného zaradenia by malo ísť v prípade sexuálneho obťažovania najmä o nižšie
administratívne pracovníčky a úradníčky a výkonné odborné pracovníčky (zdravotná sestra,
vychovávateľka, odborná referentka apod.). V prípade šikanózneho obťažovania sú
najčastejšími obeťami takisto výkonné odborné pracovníčky a nižšie administratívne
pracovníčky,

muži ako obete šikanovania sú najmä výkonní odborní pracovníci

a kvalifikovaní manuálni pracovníci ( Holubova. B., 2006).
Pri výbere pracoviska ako analytickej jednotky pre prípadovú štúdiu sme sa snažili
zohľadňovať predchádzajúce poznatky a vyhľadávali sme zároveň aj také pracoviská,
o ktorých sme mali informácie, že sa tam v minulosti už vyskytol prípad sexuálneho alebo
šikanózneho obťažovania.
Informácie o rizikových typoch pracovísk a priamy kontakt na pracoviská sme sa snažili
získať cez regionálne kancelárie Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Napriek
relatívne početným podnetom najmä na prípady šikanovania na pracovisku, nedostali sme
kontakt ani na jedného sťažovateľa či konkrétne pracovisko. Sprístupnenie kontaktu
a informácii na sťažovateľa podlieha jeho/jej súhlasu, čo nebol ani jeden z prípadov. Napriek
tomu sa nám podarilo získať aspoň počet podnetov a typy podniku z jednotlivých regiónov.
Počet podnetov na predmetné formy diskriminácie nie je veľký aj vzhľadom na relatívne
krátku činnosť regionálnych kancelárií. Prekvapením je, že nebol podaný ani jeden podnet na
sexuálne obťažovanie (tab. č. 12 ), čo môže znamenať, že ľudia (ženy) nie sú dostatočne
vedomí si takejto formy obťažovania a možnosti podania podnetu na jeho preriešenie.
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Tab. č. 12: Počet podnetov na prípady šikanovania asexuálneho obťažovania podaných
na SNSLP.
Počet podnetov
Regionálna kancelária SNSLP

Šikanovanie

Sexuálne
obťažovanie

Zvolen

2

-

Nové zámky

2

-

Rimavská Sobota

2

-

Kysucké Nové Mesto

2

-

Typ podniku/pracoviska
Akciová spoločnosť
Štátna organizácia
Súkromná firma
Verejná správa – školstvo
Štátna inštitúcia
Súkromná firma
Školstvo
Verejná správa

Zdroj: na základe korešpondencie so zástupcami regionálnych kancelárii SNSLP

Druhým spôsobom ako sme sa snažili nájsť pracoviská s výskytom šikanovania a sexuálneho
obťažovania boli dokumenty Národného inšpektorátu práce.

Išlo o záznamy podnetov

o porušení bezpečnosti a zdravia práci, ktorých súčasťou mohli byť aj prejavy šikanózneho
a sexuálneho obťažovania. Takýchto podnetov dostal NIP v roku 2007 síce 230, osobitnú
databázu sťažností na sexuálneho či šikanózne obťažovanie však nevedie. Vyhľadanie
takéhoto pracoviska by bolo veľmi náročné a nemuselo by byť efektívne.
Vzhľadom na predchádzajúce skutočnosti sme postupovali pri výbere pracoviska nasledovne.
Cez neformálne kontakty sme získavali kontakty na ženy (aj mužov – prípadová štúdia č. 5),
ktoré/-í zažili, alebo zažívajú prejavy sexuálneho a šikanózneho obťažovania na pracovisku.
S ich súhlasom sa s nimi realizovali hĺbkové neštruktúrované rozhovory, pri ktorých sme sa
snažili vyvarovať akejkoľvek sugestívnosti. Zaujímalo nás v prvom rade voľné rozprávanie
skúseností s prejavmi sexuálneho a šikanózneho obťažovania. Ďalší postup a zvolené metódy
výskumu boli nasledovné:
a) úplný prepis a spracovanie nahratého rozhovoru (kazuistické prípady),
b) doplňujúce potvrdenie/vyvrátenie skutočnosti, či išlo o prípad sexuálneho a/alebo
šikanózneho obťažovania štandardizovanými dotazníkmi (štandardizované dotazníky
SHA/SEQ-SE 3 , prípadne LIPT vyplnený respondentom/-tkou),

3

Popis štandardizovaných dotazníkov pozri nižšie a prílohy č. 1 – 3.
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c) vyžiadanie súhlasu navštíviť pracovisko respondenta/-tky (obete) so zachovaním jej
anonymity a neprezradenia zdroja primárnej informácie,
d) so súhlasom obete sme realizovali výskum na inklinovanom pracovisku
-

pološtrukturovaný rozhovor s kompetentným/-nou pracovníkom/-čkou (personalista,
pracovník poverený interpersonálnymi konfliktami a pod.)

-

realizácia dotazníkového šetrenia prostredníctvom metodík SHA/SEQ-SE a LIPT

-

analýza podnikových/firemných dokumentov

e) spracovanie, analýza a interpretácia zozbieraných údajov a informácii
Cieľom bolo získať čo najviac informácii o prípade sexuálneho a šikanózneho obťažovania
a podať čo najucelenejší obraz o predmetnom podniku/firme, kde sa prípad vyskytol.

Použité štandardizované dotazníky
Na

doplňujúceho potvrdenia výskytu

prípadu sexuálneho obťažovania sme použili

dotazník zostavený z dvoch medzinárodne používaných metodík. Prvou je škála The Sexual
Harassment Attitudes (SHA) vypracovaná v roku 1989 Marzerom a Percivalom ( Kennedy,
A., Gorzalka, B. 2002), na meranie citlivosti prostredia, v ktorom sa sexuálne obťažovanie
vyskytuje. Respondentom je ponúknutých 18 výrokov,

ktoré sa vzťahujú na sexuálne

obťažovanie, ku ktorým majú vyjadriť mieru súhlasu na 5-stupňovej škále (od 1 - vôbec
nesúhlasím až po 5 úplne súhlasím). Výroky č. 4. a 7. si vyžadujú obrátenie škály. Čím je
vypočítané skóre z odpovedí vyššie, tým jeho hodnota vyjadruje nižšiu citlivosť k prejavom
sexuálneho obťažovania (príloha č. 1). Nevýhodou získaného skóre je, že nepoznáme
kritérium, ktoré by vypovedalo o tom, kedy je respondent/spoločnosť/pracovisko už
dostatočne scitlivené na prejavy sexuálneho obťažovania. V ideálnom, avšak nereálnom
prípade by sa malo

priemerné skóre

konštatovať, že pracovníci/-čky sú

dosahovať 1 – 2,5 bodu,

kedy by bolo možné

mimoriadne vnímaví/-é na prejavy sexuálneho

obťažovania. Pre potreby vyhodnotenia sme si stanovili arbitrárnu hodnotiacu škálu
nasledovne: 1 – 2,50 bodu = vysoká senzibilita; 2,51 – 3,50 bodu = stredná senzibilita; 3,51 –
5 = nízka senzibilita.
Druhú časť dotazníka tvoril Sexual Experiences Questionnare- Significant Experience
(SEQ-SE), používaný na meranie výskytu prípadov sexuálneho obťažovania na pracovisku
(Mazzeo, E.S.,Bergman,M.E.,Buchanan, N., Drasgow, F.,Fitzgerald ,L., 2001) (príloha č. 2).
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Medzinárodne používaný dotazník F. Fitzgeraldovej má už svoju históriu vývoja,
a zaznamenal už niekoľko modifikácii podľa špecifického druhu pracovného prostredia, ale aj
výskumných otázok. Napriek svojím obmedzeniam obsahuje všetky potrebne indikátory,
ktoré sa vzťahujú na nevítanú sexuálnu pozornosť (unwanted sexual attetion), vytváranie
nepriateľského sexuálneho prostredia (sexual hostility), sexistickú hostilitu a sexuálneho
vydieranie (sexuálne obťažovanie quid pro guo – pre niečo). Opakované skúsenosti
s prejavmi sexuálne obťažovania zažité za ostatných 6 mesiacov sú evidentným dôkazom, že
respondentka/-tky zažila/-i na pracovisku sexuálne obťažovanie. Jednotlivým indikátorom
sme arbitrárne prisúdili rovnakú váhu.
Tretím použitým štandardizovaným dotazníkom bol LIPT dotazník (Leymann Inventory
of Psychological Terror) používaný na zisťovanie prípadov šikanózneho obťažovania na
pracovisku (Leymann, H. 2001). Podľa Heinza Leymanna pysochologický teror alebo
šikanovanie (mobbing) v pracovnom živote zahŕňa nepriateľskú a neetickú komunikáciu,
ktorá má charakter systematického a proti jednej alebo viac osobám namiereného konania.
V dôsledku takýchto za sebou nasledujúcich šikanóznych aktivít je jedinec dotlačený do
bezbrannej pozície a je v nej udržiavaný pokračovaním šikanózneho správania. Šikanózne
správanie sa musí objavovať relatívne často ( štatistická definícia: najmenej raz do týždňa)
a počas dlhšej periódy (štatistická definícia: najmenej počas

šiestich mesiacov trvania).

V dôsledku vysokej frekvencie a dlhej durácie takéhoto nepriateľského správania sa objavujú
vážne mentálne, psychosomatické a sociálne ťažkosti (Leymann, H. 2001).
Jednotlivé dotazníky sme používali podľa potreby vzhľadom na charakter prípadu.
Respondentkám sa ich vyplnenie predložilo vždy po rozhovore. Ich použitie bolo realizované
až po súhlase respondentky/-ta, alebo na pracovisku so súhlasom zodpovedného vedúceho
pracovníka. Nie vždy nám takýto výskum bol dovolený, resp. návratnosť vyplnených
dotazníkov bola relatívne nízka. Takto zozbierané dáta – informácie sme teda pokladali len
za doplňujúce celkový obraz o pracovisku.
V deskripcii jednotlivých prípadov sme vynechali všetky informácie, ktoré by mohli
vypovedať o konkrétnych údajoch o respondentoch/-tkách (obetiach) a bola by narušená ich
anonymita a tým zvýšené riziko následných problémov na pracovisku. Mená respondentiek/tov sú zámerne zmenené a podľa potreby neuvádzame ani presný názov oddelenia či
pracovnej pozície respondentiek/-tov. Pri opise pracoviska/podniku

uvádzame iba také

informácie, ktoré nedovoľujú identifikovať jednotlivé podniky. Z dôvodu, že niektoré z nich
môžu byť v jednotlivých okresoch jedinými zamestnávateľmi (monopolmi), uvádzame iba
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kraj, v ktorom

podnik sídli.

Týmito opatreniami chceme zamedziť porušenie sľubu

anonymity respondentkám/-tom a spôsobovať im problémy na pracovisku.
2.2. Prípadová štúdia 1
Kazuistický prípad Marcela
„Tá práca mi stojí za to!“
Marcela, 35 ročná žena s vysokoškolským vzdelaním, vydatá, dve školopovinné deti, pracuje
ako tvorivá, odborná pracovníčka v akciovej spoločnosti v Západoslovenskom kraji.
Marcela nastúpila do podniku pred rokom a pol. Jej priama nadriadená bola od nej mladšia
„dievčinka“, o ktorej bolo všeobecne známe, že je milenkou riaditeľa úseku a že svoju
pracovnú pozíciu získala a zastáva nie iba za svoje pracovné výsledky. Riaditeľ úseku bol
podľa rozprávania Marcely „charizmatický“ muž v najlepších rokoch, ktorého „silná,
manipulatívna“ osobnosť pôsobila na všetkých zamestnancov a zamestnankyne. O ľúbostných
avantúrach riaditeľa vedeli všetkci zamestnanci, bolo to

o ňom všeobecne známe. Jeho

„problémy so ženami“ a to, že mal oficiálne tajnú milenku, vedel každý. Pritom doma mal dve
deti a manželku, ktorú v podniku všetci ľutovali.
Už od začiatku Marcela vedela, že to bude problematické pracovné prostredie a bola
skalopevne presvedčená, že si dá pozor, aby nebola zatiahnutá do akýchkoľvek sexuálnych
„hier“ so svojim nadriadeným. Marcela má, podľa jej rozprávania, tieto veci už dávno
ujasnené a nikdy si nezačína so svojimi spolupracovníkmi. Hneď však ako nastúpila na toto
pracovisko, intuitívne cítila, že je riaditeľovi minimálne sympatická, čo vzbudzovalo
nevraživosť u jej nadriadenej – milenky riaditeľa. Mladá, šikovná dievčinka, ktorá sa po roku
stala vedúcou oddelenia, chcela mať situáciu „pod kontrolou“ a nadviazala s Marcelou
relatívne úzky vzťah. Viedla s Marcelou intímne rozhovory o riaditeľovi aj napriek tomu, že
Marcela sa snažila správať neutrálne. Marcela vedela, že je to iba skrytá žiarlivosť a priazeň
nadriadenej má úplne iný účel. Pomaly dostávala zo svojej vedúcej strach, cítila sa sledovaná
a pozorovaná na každom kroku.
Keď mala ísť Marcela s riaditeľom na služobnú cestu, dostala od neho prvý telefonát,
v ktorom naznačoval očakávania intímneho charakteru. Marcelu takýto priamy útok veľmi
rozrušil a povedala o telefonáte svojej

nadriadenej. Stretla sa osamote aj s riaditeľom

a žiadala ho, aby jej veci nekomplikoval a že povedala o telefonáte svojej nadriadenej.
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Domnievala sa, že takto veci „ múdro a šikovne poriešila“ a riaditeľ jej dá pokoj. Všetko si
predsa otvorene vysvetlili a nikto sa na nikoho „akože“ nehneval.
Po dvoch mesiacoch však bola Marcela aj s inými vyvolenými pracovníkmi pozvaná na
firemnú oslavu okrúhlych riaditeľových narodenín. Marcela zhodnotila túto udalosť „ proste
som to nezvládla“, keďže sa rada zabáva v ten večer bola „o niečo menej formálna“ ako
ostatní. Ona, riaditeľ a ešte jeden spolupracovník skončili na diskotéke. Aj napriek tomu, že
sa po diskotéke rozišli všetci traja domov, od tohto dňa sa rozpútalo na pracovisku „brutálne
peklo“. Nadriadená Marcely z tejto udalosti totižto usúdila, že medzi riaditeľom a Marcelou
„bolo niečo“ a začala Marcele znepríjemňovať život, kde len mohla a

štvať ostatných

pracovníkom proti nej.
Marcela sa sťažovala aj riaditeľovi, aby to nejako riešil a skončil rozbroje medzi ňou a jej
nadriadenou. Riaditeľ sa ukázal ako slaboch a na celej veci sa len zabával. Marcela sa
rozhodla, že sa nenechá z pracoviska za žiadnu cenu vyštvať a rozhodla sa bojovať.
Neznesiteľnú situáciu, kedy aj tak všetci tvrdili o ne , že je riaditeľovou milenkou, chcela
vyriešiť tým, že ho chcela získať na svoju stranu. „Išla som do toho naplno a povedala som si,
že keď to chceš, tak dobre, okolnosti ma donútili“, komentuje Marcela svoj začiatok
sexuálneho pomeru s riaditeľom. Dúfala, že takto ho dokáže skôr presvedčiť, aby to s jej
nadriadenou vyriešil. Napätie a tlak sa však aj naďalej stupňovali, a Marcela bola stále viac
a viac zaťahovaná aj do iných neetických konaní svojho riaditeľa. Stala sa ešte viac
vydierateľnou, čo jej nadriadená vo vhodnej chvíli chcela využiť na zbavenie sa Marcely.
Vtedy Marcela dala riaditeľovi ultimátum „buď ja alebo ona“ a jej nadriadená dostala
výpoveď. Marcela komentuje túto udalosť slovami: „toto sa mi podarilo.“ Nadriadená však
ešte pred svojím odchodom stihla zmanipulovať ostatných kolegov na oddelení a vypukla
„davová psychóza“. Všetci kolegovia boli teraz už úplne proti Marcele a jej martýrium sa
len stupňovalo. Marcela situáciu nezvládala a jedno obdobie navštevovala aj psychologickú
poradňu. Po odchode nadriadenej sa dokonca aj riaditeľ nechal vtiahnuť do tejto „davovej
psychózy“ a Marcela s tým už nie je schopná bojovať. Marcela nevie zaobchádzať s takýmito
situáciami a momentálny stav na pracovisku opisuje slovami: „ už to neriešim.“ Zároveň si
uvedomuje, že sa stresová situácia odráža na jej práci, musí vynaložiť veľa úsilia, aby
odovzdala kvalitnú prácu. Zvolila stratégiu vyhýbania sa všetkým kolegom a snaží sa robiť
iba svoju prácu.
Hoci sexuálny pomer s riaditeľom skončil, neustále je medzi ním a Marcelou „sexuálne
napätie“. Marcela necháp, prečo jej ešte stále dáva sexuálne návrhy. Medzitým sa ich vzťah
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totižto veľmi zhoršil, on však neváha vždy keď má príležitosť prísť za ňou, akoby sa nič
nebolo stalo a ďalej ju obťažovať. Marcela to považuje za drzosť či za psychickú poruchu.
Svoj sexuálny pomer s riaditeľom komentovala Marcela najprv slovami, že to robila všetko
s plným vedomím si možných následkov a nebola zneužívaná. Po krátkej odmlke si však
uvedomuje, že robila všetko preto, lebo ju k tomu okolnosti a situácia dotlačili a dodáva:
„bola som zneužívaná... cítim sa zneužívaná hlavne v sebe“. Dodáva, že by mohla hneď odísť,
ale v podstate bojuje o svoju prácu. Marcela bola dva krát po 8 mesiacov počas svojej
pracovnej kariéry nezamestnaná a ťažko si prácu hľadala. Z predchádzajúceho zamestnania
bola kvôli inému pracovníkovi vyštvaná, tentoraz sa rozhodla bojovať. Marcela opisuje svoj
boj o prácu ako vzor pre svoje dve deti, ktoré podľa jej slov musia v živote bojovať, lebo
nedostanú nič zadarmo.
Popis prípadu
Marcela je obeťou sexuálneho obťažovania – vydierania a zneužitia zo strany nadriadeného
riaditeľa. Ide o vertikálne sexuálne obťažovanie typu qiud pro guo (obťažovanie pre niečo),
určitý typ bossingu. Aj napriek počiatočnému odmietaniu sexuálnych návrhov a snahou
jasného stanovenia pravidiel, sa Marcela cítila byť zo strany nadriadeného podplatená, ak
bude súhlasiť s jeho sexuálnymi návrhmi. Odmenou malo byť vyriešenie šikanózneho vzťahu
so svojou priamou nadriadenou a udržanie si tak svojho pracovného postavenia.
Opakovane zažité prejavy sexuálneho obťažovania označené Marcelou v dotazníku SEQ –
SE:
Prejavy nepriateľského sexuálneho prostredia
-

Viedli sexuálne reči a rozprávali sexuálne vtipy, ktoré boli pre Vás

nepríjemné

a urážlivé
-

Zazerali, poškuľovali, alebo uprene Vás

sledovali spôsobom, ktorý Vám bol

nepríjemný
-

Pískali, pokrikovali po Vás sexuálnym spôsobom

Prejavy nevítanej sexuálnej pozornosti
-

Snažili sa vytvoriť s Vami romantický sexuálny vzťah aj napriek Vášmu odmietaniu

-

Dotýkali sa Vás fyzicky spôsobom, ktorý Vám bol nepríjemný

-

Boli ste vystavený/-á nevítanému hladkaniu, nežnostiam alebo pokusom o bozk

Prejavy sexuálneho vydierania
-

Cítili ste sa ohrozený/-á odplatou, pomstou alebo revanšom v prípade, že nebudete
sexuálne spolupracovať
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-

Obávali ste sa, že ak nebudete sexuálne spolupracovať, tak s Vami budú zle
zaobchádzať.

Páchateľom sexuálneho obťažovania je nadriadený – riaditeľ divízie, 40 ročný muž, ženatý,
dve deti. Svoju pracovnú pozíciu nadriadeného zneužíva na sexuálne vydieranie podriadených
pracovníčok. Ide o klasické zneužitie moci na pracovisku.
Podľa

SHA dotazníka na meranie senzibilnosti

na sexuálne obťažovanie bolo zistené

u Marcely skóre 1,47, čo je vysoká senzibilita na sexuálne obťažovanie.
Marcela je súčasne aj obeťou šikanózneho obťažovania, ktoré sexuálnemu obťažovaniu
predchádzalo, ale zintenzívnilo sa ako dôsledok sexuálneho obťažovania. Takáto skúsenosť je
jasnou evidenciou o interferencii šikanózneho a sexuálneho obťažovania. Marcelou označené
prejavy šikanózneho správania v dotazníku LIPT:
Vo vzťahu ku kontaktom
-

Váš nadriadený/-á obmedzuje Vaše možnosti vyjadriť sa (1 x do mesiaca)

-

Náznaky bez toho, aby niekto niečo priamo vyslovil (1 x do mesiaca)

Systematická izolácia
-

Nerozprávajú sa s Vami (1 a viac x do týždňa)

Útoky na Vašu osobnosť
-

Rozprávajú, ohovárajú Vás za Vašim chrbtom (1 x do mesiaca)

-

Rozširujú o Vás nepravdivé informácie (1 x do mesiaca)

-

Vaša práca je nepravdivo a ponižujúco hodnotená (1 x do mesiaca)

-

Vaše rozhodnutia sú spochybňované (1 a viac x do týždňa)

-

Ste vystavený/-á slovným sexuálnym pokusom o zblíženie alebo sexuálnym návrhom
(1 x do mesiaca)

Podľa definície Leymanna išlo/ide

jednoznačne o šikanózne obťažovanie, kedy je obeť

vystavená opakovane prejavom šikanózneho správania počas viac ako 6 mesiacov.
Páchateľom šikanózneho obťažovania je primárne mladšia žena (do 25 rokov) – nadriadená
obeti, ale aj pracovníci a pracovníčky z pracovného kolektívu, ktorí vytvárajú nepriateľské
prostredie. Ide teda o šikanózneho obťažovanie zo strany viacerých spolupracovníkov
a nadriadenej pracovníčky. Kumulatívny efekt viacnásobných a opakovaných mikro útokov je
základnou charakteristikou tohto prípadu šikanovania.
Marcela počas tohto obdobia mala psychosomatické problémy v dôsledku dlhotrvajúceho
stresu a psychologického teroru zažívajúceho na pracovisku. Podľa vyjadrenia odborného
lekára sa Marcele v dôsledku stresu zhoršil rapídne zrak. Marcela v najvypätejšom období
navštevovala aj psychologickú poradňu. Počas realizácie rozhovoru o nepríjemných
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skúsenostiach so šikanovaním a sexuálnym obťažovaním respondentka očividne trpela
citovou nestabilitou (striedanie plaču a hnevu, smútku).
Riešenie prípadu
Marcela prípad sexuálneho obťažovania a šikanovania

neriešila s kompetentným,

personálnym oddelením. Domnieva sa, že vedúca oddelenia je voči nej nepriateľská, Marcela
jej nedôveruje. Okrem toho sa obávala, že keďže páchateľ sexuálneho obťažovania je vysoko
postavený muž, nemá šancu sa na neho sťažovať u nižšie postaveného oddelenia. Marcela je
vystavená sexuálnemu a šikanóznemu obťažovaniu rôznej intenzity a ich prejavom doteraz.
Respondentke bola realizátorkou rozhovoru ponúkaná niekoľkokrát odborná pomoc
a kontakty na kompetentné inštitúcie. Marcela

prípad sexuálne zneužitia a šikanovania

nechce riešiť. Obáva sa straty zamestnania a opätovné ťažkosti pri hľadaní novej práce.
Stratégie racionalizácie a vyrovnávania sa obete s obťažovaním
V Marcelinom rozprávaní často bolo počuť sebaobviňovanie („nezvládla som to“, „nie som
taká inteligentná“; „nedokážem manipulovať s ľuďmi“ „robila som to úplne vedome“,
„zareagovala som hystericky“) kombinované s bojovno – obranným nasadením („nenechám
sa zatiahnuť“, „musím si dávať pozor“; „teraz tu musím existovať“, „musím bojovať, že kto
z koho“). Pre Marcelu je určitým východiskom deklarovaná rezignácia („v podstate si robím
svoju prácu“, „ja už nevládzem komunikovať o tejto téme“), ale aj neustály pocit latentnej
hrozby - vydierateľnosti (keby som niečo proti nemu urobila, okamžite to pocítim“). Objavili
sa aj náznaky bagatelizácie celého prípadu ( „nenechám sa vyštvať pre takúto hlúposť“) Pre
Marcelu je pracovisko nepriateľským prostredím, v ktorom útok môže prísť kedykoľvek a od
kohokoľvek. Pocit ohrozenia a stáleho stresu sa stal súčasťou každodennej pracovnej činnosti.
Marcela sa nezbavuje vlastnej zodpovednosti za sexuálne vydieranie, ale z odstupom času si
celkom jasne uvedomuje aj okolnosti, ktoré ju k tomu donútili. Súčasťou jej rozprávania bolo
aj pomenovanie jej skúseností presným pojmom „áno, bola som zneužívaná“. Napriek tomuto
poznaniu nie je Marcela ochotná prípad sexuálneho a šikanózneho obťažovania riešiť. Obáva
sa pomsty a straty pre ňu výhodného zamestnania.
Deskripcia a charakter pracoviska
Aj napriek odporúčacieho listu

s prísľubom anonymity od vedenia IVPR nám nebolo

umožnené realizovať rozhovor s kompetentnou pracovníčkou podniku a disemináciu
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dotazníkov zamestnancom/-kyniam. Deskripcia podniku vychádza preto iba z analýzy
podnikových dokumentov dostupných na webovej stránke podniku a rozhovoru respondentky.
Ide o akciovú spoločnosť zo Západoslovenského kraja pôsobiacu v oblasti výroby a rozvodu
elektriny, plynu a vody. Slovenská republika (štát) vlastní 51 % akcií a 49 % zahraniční
akcionári. Je to obchodná a distribučná veľká firma s celkovým počtom približne 1 400
zamestnancov a niekoľkými dcérskymi spoločnosťami. V podniku pracovalo podľa poslednej
ročnej správy 71 % mužov, zvyšok tvoria ženy. Predstavenstvo podniku je zložené výhradne
z mužov, v dozornej rade zloženej z deviatich členov je jedna žena. Podľa vzdelania viac ako
polovicu tvoria zamestnanci s úplným stredným odborným vzdelaním, 26% so stredným
odborným a 20 % s vysokoškolským vzdelaním. Podľa veku, najväčší podiel majú
zamestnanci od 41 - 45 rokov ( 18 %).
Podnik sa aktívne angažuje v ochrane životného prostredia (enviromentálna zodpovednosť)
a má relatívne dôkladne vypracovaný dokument o politike bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.

Vo verejne dostupných dokumentoch

podniku sa nenachádza žiadny dokument

vzťahujúci sa na nediskrimináciu zamestnancov, alebo spôsob riešenia prípadov šikanózneho
alebo sexuálneho obťažovania. Podnik má dôkladne

zabezpečenú politiku „súladu“

integrovaných podnikov. Ide o opatrenia, ktoré majú zabezpečiť nediskriminovanie
v obchodnej a prevádzkovej činnosti jednotlivých podnikov - súčastí akciovej spoločnosti. Je
paradoxom, že jediná antidiskriminačná politika sa vzťahuje na komerčnú činnosť podniku
a nie na riešenie diskriminácie medzi zamestnancami/-kyňami.
Odvetvie výrob a rozvod elektriny, plynu a vody patrí medzi odvetia s vysokou koncentráciou
mužov (80 % - 82 %). Za posledné roky došlo k úbytku zamestnaných mužov v tomto
odvetví, nebolo to však pre vyššiu zamestnanosť žien. Celkovo sa počet zamestnancov
v tomto odvetví znížil (od roku 1996 o 1,4 %), čím sa konkurencia medzi zamestnanými
mužmi ale aj ženami v tomto odvetví mohla zvýšiť spolu s tlakom na výkon (Barošová, G.,
2006).
Rekapitulácia
Marcela, vysokoškolsky vzdelaná 35 ročná vydatá žena s dvomi maloletými deťmi sa stala
obeťou sexuálneho vydierania a zneužitia v snahe vyriešiť tak šikanózneho správanie zo
strany svojej priamej nadriadenej a s úmyslom upevnenia si svojej pracovnej pozície.
Dôsledkom

však bolo iba

zintenzívnenie psychologického teroru na pracovisku

a permanentný pocit strachu zo straty zamestnania. Marcela pracuje v maskulínnom prostredí
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a v odvetví s relatívne veľkou rodovou segregáciou. Sama má negatívne skúsenosti
s nezamestnanosťou, čo iba podporuje jej strach zo straty zamestnania a odhodlania udržať si
prácu za každú cenu. V podniku nie je prijatá žiadna

politika proti diskriminácii

zamestnancov/-kýň, voči kompetentnému oddeleniu nemá respondentka dôveru.
Marcelin prípad je príkladom toho, ako môže sexuálne obťažovanie (vydieranie) interferovať
so šikanovaním. V dôsledku viktimizácie zo sexuálneho zneužitia nadriadeným, je Marcela
vystavená izolácii

a ohováraniu zo strany ostatných spolupracovníkov a jej

pracovné

rozhodnutia sú neustále spochybňované. Napriek nepriateľskému prostrediu

Marcela

zotrváva v zamestnaní.

2.3. Prípadová štúdia 2
Kazuistický prípad Daniela
„Nemyslím si o sebe, že mám precitlivelú povahu“
Daniela, 27 ročná slobodná, bezdetná vysokoškoláčka, nastúpila po absolvovaní VŠ na
pracovisko

štátneho podniku. Kolektív o 12 ľuďoch bol od začiatku rozdelený na dve

znepriatelené skupiny „my“ a tí „druhí“. Pracovisku bolo bojiskom, kde panovala aj v čase
zdanlivého prímeria dusná a nevraživá atmosféra. Daniela už od začiatku bola vťahovaná
do ohovárania tých „druhých“,

do všeobecnej nevraživosti a konfrontovaná s údajnou

preťaženosťou všetkých zamestnancov pracovnými úlohami.

Daniela sa snažila takýmto

vnútorným bojom vyhýbať, osočovanie tých „druhých“ jej bolo nepríjemné. Jej nestrannosť
však nebola u niektorých pracovníkov vítaná a čoskoro ju sotva pozdravili, nedostávala
všetky potrebné informácie o pracovných činnostiach ostatných spolupracovníkov a cítila,
ako si začínajú za jej chrtom o nej pošuškávať a ohovárať ju.
Ani jej ambícia zmeniť a vylepšiť niektoré odborné pracovné postupy sa už od začiatku
nestretla s porozumením. Hlavne starší kolegovia nemali pochopenie pre jej snahy
o vylepšenie a vnímali ich ako kritiku na svoju adresu. Ignorovanie a odsúvanie vecného
posúdenia a zavedenia jej navrhovaných zmien vnímala Mária ako marenie jej snáh robiť
svoju práce dobre. Tlak na Danielu a stupňujúca sa nevraživosť voči nej vrcholili na
pracovných poradách, keď bola „skúšaná“ z údajov, ktoré nemala možnosť si vopred
pripraviť. Pocit že, niektorí starší pracovníci/-čky „po nej idú“ zosilnel aj potom, čo bola
obvinená z neinformovania o dôležitých veciach,
Napriek

z nekompetentnosti a neschopnosti.

svojej pracovnej neskúsenosti bola poverovaná úlohami, ktoré za celé roky
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nedokázali vyriešiť ani jej skúsení kolegovia. Od svojich nadriadených dostávala e-maily
s neprimeranou kritikou na svoju prácu, pričom používaný jazyk a celkový tón e-mailov
prekračoval bežné slušné štandardy komunikácie na pracovisku.
Daniela po niekoľkých obzvlášť nátlakových situáciách plných neoprávnenej a neprimeranej
kritiky na svoju adresu, prepukala v plač, hoci sama sa nepovažuje za precitlivelú povahu.
Napriek tomu, že niektorí kolegovia museli vedieť o jej psychických ťažkostiach, nikto
neurobil rázne kroky proti tomu, aby takéto neprimerané správanie voči Daniele zastavil.
Daniela bola poučovaná, že tí pracovníci, ktorí takto voči nej vystupovali, „sú už raz takí“ a
„oni už iní nebudú“ a jednoducho si ich nemá všímať a vyhýbať sa im.
V Daniele časom silnelo odhodlanie, že napriek tomu, že práca bola pre ňu zaujímavá,
z konkrétneho kolektívu či dokonca pracoviska chce odísť, pretože celková atmosféra bola pre
ňu neznesiteľná. Každá nová neprávosť a neprimeraná kritika či osočovanie ju v tom len
utvrdzovali. Nevraživosť a útoky čiastočne ustali, keď zostalo pracovisko bez vedúceho
a vedením bol dočasne vedením jeden z pracovníkov . Predpokladalo sa, že on bude novým
vedúcim pracoviska a Daniela sa dostane na post jeho zástupkyne. O niekoľko mesiacov však
bol poverený vedením pracoviska úplne iný pracovník zvonku, ktorý mal ambície odborne
pracovisko vylepšovať, preradeniu Daniely do iného pracovného kolektívu však nevenoval
pozornosť.
Keď

bolo

vedením avizované prepúšťanie z dôvodu nariadenia znížiť stavy štátnych

zamestnancov, Daniela sa domnievala, že prepustení by mali byť tí pracovníci, ktorí
spôsobovali na pracovisku najväčšie napätie a konflikty. Keď však výpoveď dostala úplne iná
pracovníčka a napriek tomu, že nové vedenie s Danielou počítalo ako s perspektívnou
pracovníčkou, využila Daniela situáciu a sama dala výpoveď. Jej sedemmesačné psychické
týranie tak konečne skončilo.
Príčiny takéhoto konania vidí Daniela v povahe jedného či dvoch ľudí. Najkonfliktnejšia
pracovníčka bola údajne materským dominantným typom, ktorá ochraňovala pod svojimi
krídlami jedného z mladších zamestnancov.

Potom, čo Daniela nadviazala s dotyčným

chránencov bližší kolegiálny vzťah, problematická pracovníčka

začala údajne proti nej

vystupovať. To isté sa prihodilo aj iným pracovníčkam takisto po snahe zblížiť sa so
spomínaným pracovníkom. Tolerovanie neprimeraného správania konfliktnej pracovníčky
zostáva doteraz Daniele záhadou. Nevie si vysvetliť, prečo niekto proti nej nezasiahne.
Okrem naznačovanej „materskej“ žiarlivosti vidí Daniela príčinu vo vekovom rozdiely, resp.
medzigeneračnou rivalitou. Príliv mladých a možno aj vzdelanejších ľudí údajne starší
pracovníci vidia ako ohrozenie

svojich vlastných a dlhodobo budovaných
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pracovných

pozícií. Taktiež ide aj o neochotu meniť zavedené pracovné návyky, postupy a prijímať nové
podnety.
Z Danielinho rozprávania vyplynulo, že v inklinovanom čase nepríjemné konanie voči nej
nepovažovala za šikanovanie, resp. nevraživé vystupovanie proti svojej osobe nemala presne
pomenované. Až na základe dostatočného odstupu a presného identifikovania jednotlivých
prejavov šikanózneho správania aj prostredníctvom poskytnutia rozhovoru uznala, že mohlo
ísť o šikanovanie.
Daniela sa domnieva, že na jej bývalom pracovisku nie je poverený žiadny pracovník/-čka či
oddelenie riešením takýchto konfliktov. Dokonca si myslí, že ani oficiálne podaná sťažnosť
na vedenie by nepomohla, pretože so spomínanými konfliktnými pracovníkmi by nebol nikto
schopný urobiť poriadok. Domnieva sa, že predmetní konfliktní pracovníci majú na
pracovisku veľmi pevnú a nedobytnú pozíciu a za roky svojho pôsobenia sa naučili využívať
všetky dostupné nástroje na jej udržanie, vrátane „vyštvania“ svojej konkurencie.
Popis prípadu
Za účelom objektívneho overenia, či Daniela bola, alebo nebola vystavená šikanovaniu,
sme je na záver rozhovoru predložili LIPT dotazník. Daniela za posledných 12 mesiacov bola
vystavená nasledovnému šikanóznemu obťažovaniu (tab. č. 13).
Tab. č. 13: Frekvencia osobnej skúsenosti s prejavmi šikanózneho obťažovania
Šikanózne
obťažovanie

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

Vo vzťahu
ku
kontaktom

Kolegovia obmedzujú Vaše možnosti
vyjadriť sa

Ak hovoríte, ste neustále prerušovaný/–á,
Neustále kritizujú Vašu prácu,
Náznaky bez toho, aby niekto niečo priamo
vyslovil

Systematická
izolácia

Nerozprávajú sa s Vami,
Nechcú, vyhýbajú sa Vašim rozhovorom,
Vašim kolegom/-gyniam je zakázané, aby
sa s Vami rozprávali

Správajú sa k Vám ako by ste bol/-a vzduch,
ignorujú Vás
Rozprávajú, ohovárajú Vás za Vašim chrbtom,
Rozširujú o Vás nepravdivé informácie,
Zosmiešňujú Vás pred druhými,
Vaša práca je nepravdivo a ponižujúco hodnotená,
Vaše rozhodnutia sú spochybňované

Útoky na
osobnosť

Podľa frekvencie a durácie skúseností s prejavmi šikanovania bola respondentka objektívne
vystavená šikanóznemu obťažovaniu. Obeťou je v tomto prípade 27 ročná

slobodná

vysokoškoláčka pracujúca na pracovnej pozícii tvorivej, odbornej výkonnej pracovníčky.
Páchateľom sú kolegyne/-govia na približne rovnakej pracovnej pozícii, pričom išlo najviac
o 1 - 2 problematických pracovníkov (1 žena a 1 muž), ostatní z kolektívu boli buď mlčiacou
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súhlasiacou väčšinou, alebo rozdelení do dvoch znepriatelených táborov.

Aj keď nešlo

o šikanovanie zo strany nadriadeného/- nej, problematickí kolegovia boli vekovo aj služobne
starší, čo využívali a zneužívali ako mocenský prostriedok proti Daniele.
Daniela do nepriateľského a stresujúceho, nezdravého prostredia už prišla a bola vystavená
jeho účinkom. Jej snahy o nestrannosť iba provokovali ostatných z kolektívu a útoky voči ne
sa zintenzívňovali. Najčastejšie bola vystavená útokom na vlastnú osobnosť a vo vzťahu ku
kontaktom (tab. č. 13). Respondentka prežívala toto obdobie ako stresujúce, do práce chodila
nerada kvôli nepríjemnej atmosfére. Vyvrcholením jej psychických ťažkostí bolo citové
zrútenie sa priamo na pracovisku. Daniela aj po relatívnom upokojení situácie dala po
necelom roku pôsobenia na tomto inkriminovanom pracovisku výpoveď.
Stratégie racionalizácie a vyrovnávania sa s obťažovaním
Daniela sa snažila aj napriek svojej mladosti a relatívnej pracovnej neskúsenosti prispôsobiť
novému pracovnému prostrediu.

Domnievala sa, že jej návrhy na zmeny a odbornú

racionalizáciu budú vítané a odmenené získaním si rešpektu. Kritiku na svoju osobnosť
vnímala ako súčasť „učňovského“ postavenia na novom pracovisku. Nevraživosť a útoky voči
svojej osobe nemala pomenované ako šikanovanie. Až s odstupom času prehodnocuje svoju
skúsenosť a nazve správanie svojich kolegov voči nej šikanovaním. Svoje psychické ťažkosti
dovtedy vnímala ako svoju slabosť, neschopnosť vydržať tlak na výkon a pracovný stres.
Neriešenie prípadu Daniela racionalizuje slovami „aj tak by sa nič nezmenilo“ a prijíma
stratégiu ostatných kolegov na ospravedlňovanie problematických pracovníkov („oni už iní
nebudú“). Zároveň má veľké pochybnosti o schopnosti vedenia podniku riešiť konfliktných
zamestnancov a prípady obťažovania. Príčinu vidí v nemožnosti zmeniť už zabehnuté
správanie a obranné schopnosti šikanujúcich pracovníkov.
Deskripcia pracoviska
Prípad šikanovania sa stal na pracovisku štátneho podniku v Bratislave s rozsiahlou a presne
vypracovanou organizačnou štruktúrou. Danielino pracovisko je však relatívne samostatný
odbor, ktorého sídlo je mimo hlavného podniku bez vnútorného členenia. Vo vedení podniku
je riaditeľ, ktorého pôsobnosť je vymedzená najmä vo vzťahu vedeniu celého podniku.
Pracovný kolektív tu tvorí len 12 ľudí s prevažne vysokoškolským vzdelaním. Pracovisko má
vysoko odborný charakter a väčšina zamestnancov pracuje podľa pracovného zaradenia ako
tvoriví, výkonní odborní štátni zamestnanci. Na pracovisku je mierna prevaha žien (7 : 5 ),
riaditeľ odboru bol v sledovanom čase muž.
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Personálne otázky pracoviska, a teda potencionálne aj problémy s diskrimináciou a
obťažovaním, má vo svojej kompetencii odbor, ktorý je spoločný pre celý podnik a podľa
organizačného poriadku má okrem iného v popise svojich činnosti nasledovné:
„a) podieľa sa na tvorbe a realizácii systému manažérstva kvality v oblasti ľudských zdrojov,
c) pripravuje interné právne predpisy v oblasti uplatňovania právnych vzťahov, vzdelávania a
odmeňovania zamestnancov úradu,
d) pripomienkuje návrhy legislatívnych noriem a interných právnych a riadiacich aktov v
pracovno-právnych otázkach“.
Okrem presne vymedzenej činnosti personálneho útvaru má podnik bohatú štruktúru
poradných orgánov podniku. Patri sem aj stála Bezpečnostná komisia, ktorá pripravuje
návrhy opatrení na zaručenie bezpečnosti zamestnancov podniku, ochranu jeho hodnôt a
prípravu podniku na predchádzanie krízovým situáciám a ich riešenie.
Iné popisy činností a kompetencií, ktoré by sa mohli vzťahovať na predmetnú problematiku
nediskriminovania

na pracovisku sa vo verejne dostupných dokumentoch podniku

nenachádzajú. Podnik nemá explicitne prijatú politiku proti šikanóznemu, alebo sexuálnemu
obťažovaniu, ani presne stanovené postupy na podávanie sťažností zamestnancov.
Rekapitulácia
Daniela, 27 ročná vysokoškoláčka, sa stala obeťou šikanovania v štátnom podniku zo strany
svojich kolegov a kolegýň. Nepriateľskému prostrediu a frekvenčne intenzívnym útokom
najmä na svoju osobnosť bola vystavená viac ako osem mesiacov. Príčinou šikanózneho
správania pracovného kolektívu voči Daniele bola ich snaha zabrániť ambicióznej
vysokoškoláčke presadiť určité odborné racionalizačné pracovné postupy a obava o stratu
vlastných pracovných pozícií. Napriek

dôkladne prepracovanému vnútropodnikovému

organizačnému poriadku, podnik nemá osobitne vypracované postupy na riešenie prípadov
šikanózneho a sexuálneho obťažovania. Po niekoľkomesačnom prežívaní stresu, úzkosti
a nechuti k práci, Daniela z nepriateľského

pracovného prostredia odchádza na vlastnú

žiadosť.
2.4. Prípadová štúdia 3
Kazuistický prípad Lucia
„Pripadala som si špinavá!“
Lucia, 15 ročná študentka gymnázia v okresnom meste na južnom Slovensku.
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Lucia bola vtedy druháčkou na gymnáziu, keď získala nasledujúcu negatívnu skúsenosť. Ku
koncu školského roka sa spýtala svojho učiteľa fyziky, akú známku dostane na vysvedčenie.
Povedal jej, že dostane dvojku. Lucia sa ohradila, so známkou nebola spokojná. Známky z
písomiek mala dobré, na hodinách sa stále hlásila a na otázky vždy správne odpovedala.
Podľa Luciinho názoru, hoci je jednotkárka, dvojka by jej nevadila. Ale prečo by sa mala
uspokojiť s dvojkou, keď na to naozaj nevidí dôvod. Požiadala svoju mamu, aby sa na
rodičovskom stretnutí ešte raz spýtala fyzikára na jej hodnotenie. Učiteľ Luciinej mame
nechcel priamo odpovedať, len poznamenal, že Lucia musí byť skutočne ambiciózna, ale
nechce to vraj nijako bližšie komentovať. Očividne sa vyhýbal priamej odpovedi a ani
Luciinej mame nechcel dať priamu odpoveď.
Na ďalšej hodine fyziky bola Lucia vyvolaná pred tabuľu, napriek tomu, že mala už
z odpovedí dosť známok a iní spolužiaci ani jednu. Lucia bola skúšaná veľmi dôkladne a
dostávala skutočne veľmi ťažké otázky. Fyzikár ju neustále podozrieval, že jej spolužiaci
našepkávajú, hoci to nebola vôbec pravda. Za niektoré odpovede nechcel dať Lucii ani pol
bodu. Lucia svoju odpoveď s odstupom času hodnotí ako výbornú, iba sa utvrdila v tom, že si
jednotku z fyziky skutočne zaslúžila. Po hodine tvrdého skúšania sa Lucia fyzikára otvorene
spýtala, akú známku jej teda dáva. Odpovedal, že ešte nevie a tentoraz to nevidí veľmi
pozitívne. Po odmlke jej povedal: „Poď so mnou, musím s tebou hovoriť medzi štyrmi očami.“
Vtedy si Lucia nemyslela ešte nič zlé. Spolu s fyzikárom išla do skladu s učebnými
pomôckami,, kde natrafili na inú učiteľku, ktorá práve odtiaľ vychádzala. Vtedy si učiteľ
zamrmlal pre seba: „Toto sa mi teraz vôbec nehodí“. Lucia začala čosi šípiť. Vtedy ju
fyzikár zatiahol za skriňu, kde bolo o čosi prítmejšie. Zrazu stál proti Lucii a povedal:
„Nemala by si sa tak vyzývavo obliekať. Potom na teba nepozerám ako na žiačku, ale ako na
ženu, a to predsa nemôžem...!“ To už stál učiteľ blízko vedľa nej. Lucia bola v šoku a neverila
vlastným ušiam. Oblečenú mala bundu, pod ňou síce tričko s väčším výstrihom, ale určite to
nebola nič vyzývavé. Vybehla zo skladu a na hodinu matematiky, ktorá nasledovala, nešla.
Musela sa vyplakať, pripadala si špinavá a to prirovnanie so ženou sa jej zdá aj dnes
skutočne nechutné, veď má iba 15. Doma to povedala rodičom, a tí jej zážitok komentovali
slovami, že učiteľ chcel zrejme iba vedieť, ako ďaleko je ochotná zájsť pre dobrú známku. A tá
poznámka o žene neznamená nič iné, ak že ju považuje za „dobre vyvinutú“. Luciina mama
mala známu , ktorá sa takýmito prípadmi u mladistvých zaoberá, a tá Lucii odporučila, že by
mala proti tomu niečo urobiť, že to je sexuálne obťažovanie. Medzitým však prišli prázdniny
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a Lucia a jej rodičia sa k ničomu neodhodlali. Luciina mama si myslí, že tým učiteľ nemusel
myslieť nič zlé, iba ju chcel na jej oblečenie upozorniť. Luciin otec sa k tomu nevyjadruje.
Neskôr sa Lucia dozvedela, že fyzikár už raz mal pomer s inou svojou žiačkou a to ju
utvrdilo v jej podozrení, že s ňou mal podobné úmysly. Jej najlepšia kamarátka, ktorej sa
zdôverila, jej radila, aby nepreháňala, že sa v podstate nič nestalo a že jej dá už teraz určite
pokoj. Keby to vraj chcela riešiť verejne, mohli by sa jej zhoršiť známky, učiteľ by sa nej
určite vŕšil. Okrem toho, nemá žiadne dôkazy o tom, čo sa stalo. Iná kamarátka jej radila, že
ak má odvahu, tak nech sa s fyzikárom otvorene porozpráva a spýta sa na jeho úmysly.
Pritom nech sa však pozapína až po krk.
Lucia sa za to čo sa stalo, cíti vinná a neustále musí na to myslieť. Stále má pochybnosti, či je
v práve, či to bolo od učiteľa vhodné správanie, alebo nie. Myslela aj na to, že zmení školu.
Teraz je však už tretiačka a na iné gymnázium by musela dlhšie cestovať. Niekedy jej býva zle
od žalúdka, pri poskytovaní rozhovoru sa niekoľkokrát rozplakala.
Popis prípadu
Lucia ako 15 ročná študentka získala jednorazovú, avšak pre ňu veľmi zraňujúcu, skúsenosť
so sexuálnou hostilitou, nevítanou sexuálnou pozornosťou a sexuálnym vydieraním zo strany
svojho učiteľa. V dotazníku SEQ – SE označila na základe tejto jednej skúsenosti 7 prejavov
sexuálneho obťažovania zažitých 1 krát. Označenie indikátorov :
-

Cítili ste sa niekedy „podplatená/-ý“ spôsobom, že ak sa zapojíte do sexuálneho
správania, tak budete určitým spôsobom odmenený/-á, alebo s Vami budú určitým
spôsobom zaobchádzať?,

-

Obávali ste sa, že ak nebudete sexuálne spolupracovať, tak s Vami budú zle
zaobchádzať?,

Ako jednorazovo zažité skúsenosti z ostatných 6 mesiacov, naznačujú, že išlo o quid pro quo
sexuálne obťažovanie, teda obťažovanie niečo pre niečo v asymetrickom vzťahu žiačkaučiteľ.
Dosiahnuté skóre senzibility na sexuálne obťažovanie dosiahla 1,94 bodu, čo je vysoká
senzibilita. Pre špecifickosť prípadu sme do SHA dotazníka zaradili indikátor: „Predstava, že
aj učiteľ v triede môže sexuálne obťažovať, zachádza príliš ďaleko“ . Lucia s daným výrokom
vyjadrila maximálny nesúhlas.
LIPT dotazník na potvrdenie výskytu šikanozneho obťažovania nepotvrdil interferenciu so
sexuálnym obťažovaním. Škála LIPT dotazníka však nie je primeraná pre tento špecifický
druh šikanovania žiačky učiteľom. Okolnosti, za akých sa prípad odohral však naznačujú, že
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určitý typ šikanovania sa vyskytol počas ústnej odpovede pred celou triedou tesne pred
sexuálnym obťažovaním. Naznačenie horšieho hodnotenia a odmietanie jednoznačnej
odpovede malo byť prostriedkom pre zneistenie obete a jej ochotu byť osamote s páchateľom.
Páchateľom je muž v stredných rokoch – učiteľ, s predpokladaným vysokoškolským
pedagogickým vzdelaním. Bližšiu identifikáciu páchateľa nebudeme pre ochranu anonymity
obete viac špecifikovať.
Lucia v dôsledku sexuálneho obťažovania trpí výraznými psychosomatickými ťažkosťami.
Bolesti žalúdka, citová labilnosť, pocity úzkosti

nastali bezprostredne po zážitku, ale

objavovali sa aj počas nasledujúceho obdobia prázdnin. Vzhľadom na vek a neskúsenosť
obete možno predpokladať narušený vzťah k mužom a ťažkosti pri budúcom nadväzovaní
partnerstiev.
Riešenie prípadu
Napriek zdôvereniu sa s traumatickým zážitkom rodičom a priateľkám, Lucia žiadne ďalšie
kroky proti páchateľovi nepodnikla. Postoje rodičov ako aj priateliek

spochybňujú

oprávnenosť Luciiných nepríjemných pocitov a jej odhodlania prípad zverejniť a ďalej riešiť.
Blízke okolie, ktorému Lucia najviac dôverovala, sa tu prejavuje ako činiteľ bagatelizácie
a ospravedlňovania konania páchateľa.
Stratégie racionalizácie a vyrovnávania sa s obťažovaním
Lucia napriek psychosomatickým

ťažkostiam, ktoré

nastali v dôsledku skúsenosti so

sexuálnym obťažovaním, má pochybnosti, či išlo o sexuálne obťažovanie, alebo nie. Úlohu tu
zohráva fakt, že išlo o jednorazovú záležitosť (nie opakovanú), zmierňovanie obťažovania,
ak nešlo vyslovene o fyzické, ale iba o psychické násilie (v podstate sa nič nestalo)
a reinterpretácia páchateľových úmyslov („iba chcel Luciu upozorniť na jej oblečenie).
Príznačná pre tento prípad je viktimizácia obete, upriamenie pozornosti na jej oblečenie zo
strany páchateľa, ale aj spolužiačky („pozapínaj sa až po krk). Aj samotná Lucia má
pochybnosti a uvažuje o miere svojej viny („cítila som sa špinavá“). Luciina rozhodnosť
konať nie je podporovaná zo strany svojich najbližších ( matka reinterpretuje – bagatelizuje
úmysly páchateľa, otec nezaujal stanovisko, svojím mlčaním a pasivitou nie je pozitívnym
vzorom pre svoju dcéru).
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Popis pracoviska
Prípad sa stal na pracovisku vzdelávacej inštitúcie, gymnázia s približne 60 pedagogickými
pracovníkmi, z toho 8 mužmi. Vo vedení je riaditeľka a dvaja zástupcovia.
Súhlas s osobnou návštevou vzdelávacej inštitúcie sme zo strany obete nedostali a jej obavy
z prezradenia a následných možných ťažkostí sme rešpektovali.
Školstvo vo všeobecnosti patri medzi sektory s výraznou dominanciou žien. Na gymnáziách
a športových gymnáziách v roku 2006 tvorili ženy – pedagogičky približne 73 % a zo
všetkých študentov, ženy – dievčatá tvorili viac ako 58 % ( UIPŠ, 2006).
V súčasnosti sa otvára a problematizuje problém šikanovania vo vzdelávacích inštitúciách.
Šikanovanie medzi žiakmi, ale aj šikanovanie žiakov učiteľmi a opačne, je závažným
spoločenským problémom.

V poslednej dobe sa začína problematizovať aj sexuálne

obťažovanie na školách aj vďaka niektorým medializovaným prípadom (pozri kapitulu č. 3).
Škola podľa dostupných údajov nemá vypracovanú žiadnu politiku ani proti šikanóznemu,
ani sexuálnemu obťažovaniu.
Rekapitulácia
Prípad jednorazového sexuálneho obťažovania sa stal na gymnáziu na južnom Slovensku.
Obeťou je pätnásťročná študentka, páchateľom jej učiteľ. Ide o typ sexuálneho obťažovania
„pre niečo“, kde potenciálnou protislužbou bola lepšia známka, resp. nie horšia známka.
Prípad Lucia doteraz neohlásila a napriek počiatočnému zámeru zmeniť školu, zotrváva tam
aj naďalej. Páchateľovi sa snaží vyhýbať. Neriešenie prípadu na verejnosti bolo zapríčinené
aj nepodporením Luciinho stanoviska jej najbližšími. Škola nemá vypracované žiadne
verejnosti dostupné dokumenty o zákaze šikanovania a sexuálneho obťažovania na škole.

2.5. Prípadová štúdia 4
Kazuistický prípad Žofia
„Aj starší pacienti majú svoje potreby“
Žofia, 58 ročná , vydatá žena, s dvomi dospelými deťmi , so stredoškolským odborným
vzdelaním,

pracujúca

ako

ošetrovateľka

v zdravotníckom

samosprávnom kraji.
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zariadení

v Žilinskom

Žofia si nebola spočiatku istá, či vôbec by mala o svojich skúsenostiach rozprávať,
nepovažuje ich za nijako mimoriadne a domnieva sa, že podobné zážitky majú aj iné
ošetrovateľky a zdravotné sestry aj v iných zariadeniach. Kedysi ju však tieto prejavy zo
strany najmä mužských pacientov viac hnevali, to keď bola mladšia. Dnes si však už zvykla
a rieši to po svojom.
Žofia sa stará

v zariadení o starších a častokrát bezvládnych ľudí, ktorí

sú po ťažkej

chorobe, operácii alebo po rekonvalescencii a potrebujú pomôcť pri osobnej hygiene a pod.
Niekedy je však vyslaná aj na ošetrenie pacienta v domácnosti, vtedy býva ostražitejšia,
pretože býva s pacientom – mužom osamote. Podľa Žofiinho rozprávania si vtedy chlapi aj
viac dovoľujú a ona je vystavená ich chúťkam, Je presvedčená, že sa to deje aj v iných
nemocniciach a sociálnych zariadeniach. Považuje túto tému za tabu, o niečom takom sa
medzi ženami nehovorí. Niekedy takéto zážitky sú predmetom vtipkovania, alebo odľahčenej
konverzácie. Žofia opisuje zážitky s mužskými pacientmi počas jej dlhoročnej praxe:
- pri sadaní si na posteli, „náhodou“ skĺzli ruky pacienta z pliec dole na jej prsia a
obchytkával ich,
- pri podpornej chôdzi sa k nej pritláčal viac ako bolo potrebné a vyhľadával tesnejší
kontakt s jej bokmi,
- pri kúpaní začal starší muž onanovať,
- nápis na služobnej blúze pozoroval pacient naschvál veľmi zblízka („skoro mal nos na
mojich prsiach“),
- pri lúčení pacient vyšpuľoval ústa a snažil sa pobozkať ju na líce,
- občas ju náhodne potľapkal pacient po zadku,
-

vypočula si aj poznámky ako: mám rád ženy, na ktorých je za čo chytiť.

Žofia rozpráva, že raz zažila priamo vyslovené želanie pacienta: „Ak teraz vstanem, musíte
mi za to dať pusinku.“ Žofia si to nevšímala a tvárila sa, že nepočula. Keď to však chlap
chcel skutočne aj urobiť, snažila sa ho odstrčiť a obrátiť všetko na žart. A to nemala robiť.
Iba ho tým

povzbudila a on si stále viac dovoľoval. Musela byť potom

dôraznejšia

a skutočne sa nahnevala. Pacient sa ospravedlnil a bolo pár dní pokoj. Po čase však začal
celý ten kolotoč od začiatku. Povedala to svojej kolegyni, ktorá ošetrovala toho istého
pacienta. Tá však tvrdila, že jej sa to nikdy nestalo. Žofia usúdila, že medzi ošetrovateľkami
nie je nijaká súdržnosť.

Vo všeobecnosti sa Žofia domnieva, že dokáže „s takými

necudníkmi“ zaobchádzať. Niekedy stačí prísnejší pohľad, inokedy dôrazné nie. Niekedy však
má problém dôraznejšie reagovať, keďže ide o chorého človeka a navyše jej pacienta. V tomto
prípade prichádzala k pacientovi skutočne so zlými pocitmi a neustále sa mala pred ním na
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pozore. Keďže so svojimi slizkými rečami neprestával, požiadala o preloženie pacienta inej
ošetrovateľke.
Žofiu hnevá, že muži si podľa nej navyše myslia, že to ženám robí radosť. Akoby nemali nič
iné na robotu, iba sa vytešovať s pacientmi. Žofia ospravedlňuje starších pánov, že veď aj oni
majú svoje sexuálne potreby, o čom sa však tiež vôbec nehovorí.
Žofia má aj skúsenosť, že pri osobnej hygiene 70 ročného starčeka, došlo u neho k viditeľnej
erekcii. Začal mať neslušné poznámky. V tom momente zakryla Žofia pacienta uterákom
a poprosila mužského kolegu, aby dokončil jeho umývanie. Žofia ospravedlňuje svoje
správanie, že bola vtedy situáciou už veľmi preťažená, a privolanie mužského kolegu
považovala za najlepšie riešenie. Ako sexuálne obťažovanie by tento zážitok nenazvala, ale že
ju jej kolega mohol odbremeniť od toho pacienta, považuje za veľkú podporu.
Žofia tvrdí, že treba sa naučiť s takýmito vecami zaobchádzať a keď už ani jasné „nie“
nepomôže, treba sa brániť inak. Ak sa však aj zdôverí kolegyniam, tie sa tvária nezaujato
a iba kývnu rukou.
Niektoré mladé sestričky však samé provokujú pacientov k takémuto správaniu. Jedna jej
kolegyňa mala pod polopriesvitnými bielymi nohavicami červenú spodnú bielizeň,
samozrejme, že chlapi mali poznámky. Za to si ale mladá mohla sama. A ako už spomínala, aj
starší chlapi majú svoje potreby a reagujú na to. Potom sa žena nemá čo čudovať, keď ju
pacient sem- tam sa snaží ťapnúť po zadku.
Popis prípadu
Obeťou sexuálneho obťažovania je 58 ročná

vydatá žena, ošetrovateľka v štátnom

zdravotníckom zariadení, páchateľom/- mi pacienti – muži (prevažne starší viac ako 50
rokov) za obdobie dlhšie ako 6 mesiacov.
Žofia v dotazníku SEQ – SE potvrdila, že za posledných 6 mesiacov zažila opakovane 5
prejavov sexuálneho sexistickej a sexuálnej hostility a nevítanej sexuálnej pozornosti. Po
jeden krát zažila aj fyzické nevítané dotýkanie sa zo strany pacientov. Žofia neoznačila ani
jeden prejav

sexuálneho vydierania, ktorý by naznačoval quid pro guo obťažovanie.

Vzhľadom na to, že vzťah ošetrovateľka-pacient je vzťahom klientským, možno však
predpokladať, že určitý tlak na prispôsobenie a neprotestovanie bol na Žofiu vyvíjaný práve
prostredníctvom povahy tohto vzťahu. Navyše určitú rolu tu zohráva aj sociálny tlak
vyplývajú z faktu, že ide o starších a chorých mužov odkázaných na pomoc druhých.
K interferencii sexuálneho a šikanózneho obťažovania v tomto prípade nedošlo. Senzibilita
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respondentky zisťovaná dotazníkom SHA

dosiahla priemer 3,37 bodu, čo je stredná

senzibilita.
Výraznejšie

psychosomatické

problémy v dôsledku

skúseností

s obťažovaním

u respondentku neboli reflektované. Skúsenosti s obťažovaním zo strany mužských pacientov
však môžu prispievať k všeobecnému pocitu preťaženosti ošetrovateľského personálu.
Respondentka v čase nepríjemných skúseností prežívala hnev a nepríjemné pocity pri
návšteve problematických pacientov.
Riešenie prípadu
Žofia na otázku, ako celý prípad riešila, odpovedal odľahčene, že nebolo čo riešiť. Napriek
hnevu a nepríjemným pocitom sa nazdáva, že si vie takéto prípady riešiť sama. Neriešenie
prípadu inak ako vlastnými silami zdôvodňuje Žofia aj tým, že medzi kolegyňami nenašla
pozitívnu odozvu. Respondentka spochybnila aj to, že sa takéto správanie dá vôbec riešiť. Ide
predsa o starších a chorých mužov, ktorí „tiež majú svoje potreby“. Prejavy sexuálne
obťažovania sú pre respondentku naturalizovaným správaním, ktoré je bežnou súčasťou jej
pracovného prostredia, bez toho aby ho spochybňovala. Spôsob riešenia prípadu
respondentkou zodpovedá aj relatívne nízkej senzibilite na sexuálne obťažovanie zistené SHA
dotazníkom.
Spôsob racionalizácie a stratégie vyrovnávania sa s obťažovaním
Respondentka ospravedlňuje správanie páchateľov, ako niečo „čo nie sú schopní
kontrolovať“. Dôsledkom

takéhoto ospravedlňovania je nenazývanie nepríjemných

skúseností pravým menom a nevnímanie ich ako sexuálneho obťažovania.
Žofia získavala jednotlivé skúsenosti so sexuálnym obťažovaním kontinuálne počas svojej
pracovnej kariéry. Niektoré sa však vyskytli ojedinele, izolovane počas dlhšieho obdobia a
páchateľom mohol byť stále ten istý pacient. Izolovanosť zážitkov spôsobuje, že obete
ojedinelé prípady nevidia v spojitosti ako správanie sa mužov voči nim. V dôsledku tohto
javu nevedia takisto respondentky rozpoznať, ako sexuálne obťažovanie ovplyvňuje ich
prácu a vývin ich kariéry.
Respondentka reinterpretuje sexuálne obťažovanie tým, že vinu za právanie mužov dáva
provokatívnemu oblečeniu mladých kolegýň. Správanie mužov – pacientov tak nie je
problematizované, pozornosť sa obracia na obete, nie na páchateľov.
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Popis pracoviska
Ide o zdravotnícke zariadenie v okresnom meste v Žilinskom samosprávnom kraji
poskytujúce aj ošetrovateľskú starostlivosť aj

priamo v domácnosti. Celkovo má

zdravotnícke zariadenie do 500 zamestnancov, s viac ako 59 % podielom žien. Na cele stojí
riaditeľ, 1 námestník a 2 námestníčky.
Pracovný kolektív oddelenia, kde Žofia pracuje, tvorí do 10 ľudí pod vedením ženy. Podiel
mužských a ženských pacientov nie je známy, podľa odhadu respondentky muži tvoria iba
1/3 z celkového počtu ošetrovaných pacientov. Ide o pracovisko a typ práce, kde
zamestnankyne prichádzajú do styku s ľuďmi zvonku. Takýto typ pracoviska patrí podľa
zahraničných výskumov do rizikových typov pracovísk (4EWCS).
Mieru celkovej citlivosti na sexuálne obťažovanie podľa SHA školy sa nám podarilo získať
iba od 5 kolegýň z užšieho kolektívu respondentky. Priemerné skóre dosahovalo 3,41 bodu,
čo je ešte stále stredná senzibilita. Senzibilita kolektívu je však predsa o niečo slabšia ako
citlivosť respondentky. Opakované skúsenosti so sexuálnym obťažovaním u mladších
kolegýň respondentky neboli zistené, potvrdili sa iba 4 jednorazové skúsenosti s prejavmi
sexuálne hostility.
Na pracovisku nie sú prijaté žiadne politiky proti diskriminácii a explicitne vyjadrený zákaz
sexuálneho a šikanózneho obťažovania neobsahuje žiadny podnikový dokument.
Zdravotnícke zariadenia podobne ako vzdelávacie inštitúcie patria do sektoru verejných
služieb, ktoré už tradične patria do rodovo segregovaných sektorov (viac ako 60 % zastúpenie
jedného rodu). V sektore verejných služieb tvorili ženy za posledných 15 rokov viac ako 66
percentných podiel. Zamestnanosť mužov tomto sektore za ostatných 5 rokov poklesla, muži
sa zrejeme presunuli do lepšie platených sektorov (Barošová, G., 2006).
Celkové rodové štatistiky ošetrených pacientov/-tiek z sledovanom zdravotníckom zariadení
nie sú známe, odhadom sú mužský pacienti oproti ženským na respondentkinom oddelení
v menšine. Môže však ísť vplyv povahy oddelenia, ktoré pre zachovanie anonymity
respondentky nie je zverejnené.
Rekapitulácia
Obeťou sexuálneho obťažovania sa stala Žofia, 58 ročná žena, pracujúca ako ošetrovateľka
v zdravotníckom zariadení. Páchateľmi sú pacienti – starší muži, zo strany ktorých
respondentka zažila za obdobie 6 mesiacov prejavy sexuálnej a sexistickej hostility, ako aj
prejavy nevítanej sexuálne pozornosti. Celková senzibilita na sexuálne obťažovanie aj napriek
hnevu a nepríjemných pocitom je u obeti relatívne nízka, čomu nasvedčuje aj spôsob riešenia
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prípadu. Respondentka nepovažuje potrebné takéto prípady riešiť a vyrovnáva sa s nimi sama.
Žofia pracuje vo feminizovanom pracovnom prostredí, kde aj pacienti- muži sú v menšine. Zo
strany kolegýň nepociťuje žiadnu solidaritu, ktorá by ju vo vnímaní sexuálneho obťažovania
mohla ovplyvniť. Na pracovisku nie sú známe žiadne politiky proti sexuálnemu obťažovaniu.
Sexuálne obťažovanie zdravotníckeho personálu zo strany pacientov si vyžaduje vzhľadom na
svoje špecifické prejavy osobitné preventívne opatrenia.

2.6. Prípadová štádia 5
Prípad je netypický vzhľadom na to, že ide o sťažnosť mužov zo sexuálneho obťažovania
v strojárenskom podniku v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Popis prípadu
Nasledovný

popis prípadu bol získaný zo skupinového rozhovoru riaditeľky podniku,

manažérky ľudských zdrojov a zástupkýň zamestnancov.
Počas letných horúčav povolila riaditeľka strojárenského podniku na žiadosť zamestnankýň
zameniť predpísané pracovné oblečenie (montérky s dlhými rukávmi a nohavicami) za tričká
a šortky. Leto bolo skutočne veľmi horúce a v dielňach, kde pracovníčky pracovali, nebola
vtedy namontovaná ešte klimatizácia. Usporiadanie dielní bolo také, že počas oddelených
prestávok, alebo aj na obed, museli pracovníčky prejsť okolo sústružníckej dielne, kde
pracovali prevažne muži. Po nejakom čase muži cez svojich zástupcov oznámili riaditeľke, že
oblečenie dievčat ich vyrušuje a nemôžu pracovať („keď idú okolo nás, to sa nedá robiť“).
Riaditeľka riešila sťažnosť mužov – pracovníkov veľmi operatívne. Zvolala si všetky
pracovníčky a nariadila od druhého dňa nosiť tričká s rukávmi (nie na ramienkach) a šortky
zakrývajúce stehná („tak som povedala, že dievčence... vzrušuje to a hotovo.“) Riaditeľka
komentovala sťažnosť mužov, že boli múdrejší ako ona, ktorá

povolenie pracovníčkam

obliecť sa letnejšie povolila. Prípad nevníma ako niečo, čo by bolo treba nejako osobitne
riešiť. Podľa nej majú chlapi iné myslenie ako ženy a ona mala vidieť, že tie dievčence sú
mladé a pekné. A niektoré to podľa nej prehnali. Zároveň zdôrazňuje, že ona pre svojich
zamestnancov vždy dvere otvorené a nerozpráva sa s nimi z postu svojho postavenia.
Jedna zo zástupkýň zamestnancov komentuje udalosť s úsmevom, že predsa o nič nešlo. Veď
aj ju, keď ide po dielni, občas chlap čapne po zadku. A jej to nie je nepríjemné, práve
naopak, ju to povzbudí. Neskôr v rozhovore dodáva, že capnutie po zadku si nedovolí hocikto,
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iba stará štruktúra, my starí zamestnanci, to nové nie. „To iba tak z kamarátstva... aj sa
spýta, či je to dobré, že som ťa capol? A ja reku, aj áno....“
Iná zástupkyňa zamestnancov si zase myslí, že v tých horúčavách mali na to tie ženy právo
(aj ona má zlé skúsenosti s teplom v dielni) a keď má chlap problémy, tak nech sa nepozerá.
To je jeho problém. Majú pracovať a nie sa pozerať.
Manažérka ľudských zdrojov vymedzuje sexuálne obťažovanie sťažnosťou tej osoby, ktorej je
nejaké správanie zo strany druhého nepríjemné. Niekoľkokrát počas rozhovoru sa opätovne
pýtala zástupkýň zamestnancov, či im nejaké správanie zo strany mužov bolo nepríjemné
alebo nie. Ak ľudia medzi sebou len srandujú a nikoho to neuráža, tak potom to podľa nej nie
je sexuálne obťažovanie. Medziľudské konflikty sa snaží riešiť preskúmaním situácie a ak je
potrebné, následnou konfrontáciou všetkých zúčastnených strán. Rieši tie osobné problémy,
ktoré vážnym spôsobom zasahujú do výkonu práce.
Manažérka ľudských zdrojov si myslí, že aj anonymné sťažnosti dávajú obraz o tom, čo sa na
pracoviskách deje a ak je ich viac, treba to riešiť. Osobne a domnieva, že ľudia majú strach
o prácu a preto sa na šikovanie ani sexuálne obťažovanie nebudú sťažovať. Pomôže len
zmena kultúry v spoločnosti ale aj ústretovosť manažmentu, ktorý dá ženám jasne najavo, že
sa nemusia hanbiť o tom niečo povedať. Pomohla by aj medializácia prípadov. Ale na druhej
strane si ľudia pomyslia, a čo potom, aké postupy potom prídu, prídem o zamestnanie, čo
povedia ľudia. To sú známe veci, ktoré ľuďom bránia povedať to.
Na pracovisku došlo k sexuálnemu obťažovaniu tým, že ženy/dievčatá vystavovali svoje
fyzické prednosti spôsobom, ktorí bol pre mužov nepríjemný a rušil ich prácu. Podľa SEQ –
SE dotazníka ide o prejavy sexuálnej hostility, aj keď takýto úmysel nemusel byť pre
ženy/dievčatá zrejmý.
Z podniku sa nám podarilo získať iba 13 validných dotazníkov so škálou SHA. Celkové
dosiahnuté priemerné skóre je 3,12 bodu, čo je stredná senzibilita. V tabuľke uvádzame
indikátory, ktoré dosiahli najvyššie skóre, teda najnižšiu senzibilitu zo strany zamestnancov
sledovaného podniku (tab. č. 14).
Tab. č. 14: Indikátory tolerancie voči sexuálnemu obťažovaniu
Priemerné

Indikátory
Celá

skóre

záležitosť okolo sexuálneho obťažovania iba sťažuje vytváranie normálnych

vzťahov medzi mužmi a ženami.
Nevinné flirtovanie robí pracovný deň zaujímavejším.
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4,61
4,53

Mnohé z toho, čo ľudia nazývajú sexuálnym obťažovaním, je len normálnym flirtovaním
medzi mužmi a ženami.

3,53

Sexismus a sexuálne obťažovanie sú dve úplne odlišné veci.
Väčšina žien, ktoré sú sexuálne obťažované

3,84

mužmi, provokuje

svojím správaním,

oblečením alebo spôsobom akým s nimi hovoria.

3,46

Nadpriemerne vysoké skóre pri indikátoroch uvedených v tab. č. 14 vypovedá o vysokej
tolerancii

k správaniu

sexuálnej povahy a flirtovaniu ako súčasti pracovných vzťahov.

Súhlas s reinterpretáciami a mýtmi, ktoré sa väčšinou viažu na sexuálne obťažovanie je
prejavom nízkej senzibility na sexuálne obťažovanie medzi pracovníkmi a pracovníčkami.
Napriek tomuto poznatku muži reflektovali správanie svojich kolegýň ako obťažujúce, proti
čomu vyslovili sťažnosť.
Riešenie prípadu
Z interpretácie prípadu riaditeľkou vyplýva, že prípad sexuálneho obťažovania mužov sa
vyriešil operatívnym zásahom riaditeľky a zmenou
oblečenia pracovníčok.

jej predchádzajúceho povolenia

Rýchlemu vyriešeniu prípadu napomohla otvorená a ústretová

komunikácia riaditeľky a zamestnancov, ktorá umožnila mužom - zamestnancom hovoriť
o svojich problémoch.

Dôležitým aspektom prípadu je, že

riaditeľka nespochybňovala

sťažnosť zamestancov- mužov a vnímala ich požiadavku ako oprávnenú. Podľa výskumov,
ale aj riešených prípadov sexuálneho obťažovania je spravidla vnímanie sexuálneho
obťažovaní mužov a žien odlišné. Veľmi často sa do úvahy pri vyšetrovaní prípadov mužský
pohľad vnímal ako dominujúci a ženám sa toto práva upieralo, ich skúsenosť sa
bagatelizovala a reinterpretovala. Prípad sexuálneho obťažovania mužov v tomto prípade sa
vyriešil ku spokojnosti sťažovateľov.
Popis pracoviska
Prípad sa stal v strojárenskom podniku s vyše 1 000 zamestnancami, významným
zamestnávateľom v Nitrianskom samosprávnom kraji. V závode pracuje približne 40 % žien
najmä na miestach, kde sa vyžaduje jemná mechanika a či precízna ručná práca. Vo vedení je
riaditeľka, najvyšší manažment tvorí 14 ľudí (7 mužov a 7 žien).
Majiteľom podniku v roku 2007 bola americká korporátna spoločnosť, v čase prieskumu bola
známa už kúpa podniku nórskou investičnou spoločnosťou. V podniku sa za posledný rok
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prepúšťalo, čo môže mať vplyv otvorenosť komunikácie o problémoch so šikanovaním či
sexuálnym obťažovaním.
Podnik mal v čase prieskumu prijatý Etický kódex, ktorý údajne dostávajú noví zamestnanci
pri nástupe do podniku k dispozícii a podpisom potvrdzujú jeho obdržanie a pochopenie jeho
zásad. Ide o 12 stranový dokument zaoberajúca sa najme protikorupčnou a obchodnou
politikou. V kapitole o propagácii pozitívneho pracovného prostredia je

vyjadrená podpora

globálneho zamestnávateľa voči kultúrnej diverzite a netolerancie akéhokoľvek obťažovania
a diskriminácie žiadneho druhu. Nasleduje rozpísanie termínu „obťažovanie“, v ktorom sú
taxatívne vymenované všetky prejavy sexuálneho a iného obťažovania, vrátane vytvárania
nepriateľského prostredia. Za vytváranie a udržiavanie pracovného prostredia bez strachu sa
berú na zodpovednosť výkonní a vedúci pracovníci. Manažéri sú tiež povinní zabezpečovať
primeranú trvalú komunikáciu, poradenstvo a školenia pre zamestnancov. V kódexe je
ponúknutá horúca etická linka (anonymná nahlasovania služba), ktorá je však v Amerike.
V podniku na Slovensku majú zriadenú schránku dôvery, kde môžu zamestnanci hádzať svoje
sťažnosti (aj anonymné). Z rozhovoru manažérky ľudských zdrojov vyplynulo, že v podniku
budú

zavedené

pravidelné školenia pre zamestnancov vzťahujúce sa na rôzne články

etického kódexu.
Odvetvie priemyselnej výroby patrilo

od roku 1996 k rodovo integrovaným odvetviam

s podielom mužov a žien od 42 - 59 % (Barošová, G., 2006). Od roku 2005 však odvetvie
priemyslu zaznamenalo úbytok zamestnaných žien a nárast zamestnaných mužov , čí sa
priemysel stáva odvetvím s dominanciou mužov. S týmto vývojom úzko súvisí aj najväčší
relatívny rodový mzdový rozdiel v tomto odvetví, ktorý predstavoval v roku 2005 až 34,7 %
v prospech mužov (Barošová, g., 2006).
Rekapitulácia
V strojárenskom podniku došlo k sexuálnemu obťažovaniu mužov zo strany kolegýň tým, že
muži boli rušení nezahalenosťou žien v letných mesiacoch. Sťažnosť mužov bola riaditeľkou
podniku akceptovaná a operatívne vyriešená pre spokojnosť oboch strán. Podnik má prijatý
etický kódex s definovaním termínu obťažovania, vytvorenú schránku pre sťažnosti
a otvorenú komunikáciu medzi prevažne ženským vedením a zamestnancami/-kyňami
podniku.
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2.7. Prípadová štúdia 6
Kazuistický prípad Viera
„Pri príchode do práce sa mi roztriasol žalúdok“
Pani Viera, 45 ročná,

stredné odborné vzdelanie, vydatá, 3 deti ( z toho 2 maloleté),

pracovala ako asistentka vedúceho v súkromnej firme v oblasti obchodu na severnom
Slovensku.
Pani Viera bola už v tomto roku (rozumej 2007) dlhší čas chorá. Trpí vyskočením
chrbticových platničiek, ešte v súčasnosti chodí na rehabilitačné cvičenia. Tieto ťažkosti však
jej bývalý zamestnávateľ vôbec neakceptoval a čo bola späť z nemocenskej, nič mu nebolo
dobré. Keď sa svojmu šéfovi za chybu ospravedlnila, len jej pripomenul aká je nespoľahlivá
a že všetko, čo jej vyčíta, je len konštruktívnou kritikou pre jej dobro. Pani Viera bola
poverovaná úlohami, ktoré neboli v jej očiach úplne legálne. Vedela, že jej zamestnávateľ
podvádza svojich zákazníkov, nemohla však nič povedať. Sama mala strach, že by sa mohla
dostať do ťažkostí.
Správanie zamestnávateľa bolo pre pani Vieru už také neznesiteľné, že si sama začala hľadať
informácie o šikanovaní na pracovisku.

Zistila, že správanie jej vedúceho spadá medzi

prejavy šikanovania. Navyše sa dozvedela, že odvody do Sociálnej poisťovne za ňu jej
zamestnávateľ neodvádza pravidelne a každý mesiac mala strach či dostane výplatu. Pani
Viera nevedela, či môže na základe toho dať výpoveď a či potom bude mať nárok na
odstupné. Jej známa z úradu práce jej poradila, aby si viedla denník a tam si zaznamenávala,
čo všetko nepríjemné na pracovisku zažila. Zaznamenávala si pritom aj zdravotné ťažkosti,
ktoré sa v dôsledku takých skúseností objavili. Pani Viera od apríla 2007 trpela bolesťami
žalúdka, poruchami spánku, permanentnými bolesťami hlavy a problémami s platničkami.
Koncom mája mala pripraviť zoznam mailových adries, ktorý sa nedal spracovať, jej záznam
diktovaného textu jej vedúci skritizoval opäť pod čiernu zem a ostatných spolupracovníkov
neustále napomína a okrikoval, takže sa nedalo pokojne a sústredene pracovať. V ten deň
Pani Viera celú noc vracala a ráno mala neznesiteľné bolesti hlavy. Na druhý deň ráno išla
hneď k lekárke, ktorá jej diagnostikovala akútnu gastritídu na základe psychického
preťaženia. Lekárka odporučila pani Viere, aby sa dala vypísať až do podania výpovede,
pretože bolesti žalúdka majú psychický základ. Počas jej neprítomnosti jej vedúci neustále
telefonoval a keď mu týždeň na to poslala písomnú výpoveď, začal sa skutočný telefonický
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teror.

Pani Viera vypla telefón zo zásuvky, pretože vždy keď zazvonil, tak dostala kŕč

v žalúdku. Pri opisovaní nepríjemných zážitkov sa pani Viera aj s odstupom času celá
roztriasla.
Výpoveď dala pani Viera bez udania dôvodu a na úrade práce a pri návšteve lekárky sa
rozplakala. Úradníčka len krútila neveriacky hlavou, keď jej pani Viera opisovala vyčíňanie
jej šéfa. Pani Viera nemohla však nič dokázať, pretože ju vedúci šikanoval vždy len vtedy,
keď bola s ním osamote. Pri rozprávaní sa

pani Viera celá roztriasla.

Až do konca

nemocenskej a plynutí výpovednej lehoty zostala doma. Medzitým si našla už inú prácu a jej
psychický stav sa pomaly zlepšuje.
Popis prípadu
Pani Viera bola na základe LIPT vystavená počas inkriminovanej doby u svojho bývalého
zamestnávateľa vystavená nasledujúcim prejavom šikanózneho správania (tab. č. 15.)
Tab. č. 15.: Šikanózne prejavy počas obdobia 6 mesiacov
Šikanózne
obťažovanie
Vo vzťahu
ku
kontaktom

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa
Ak hovoríte, ste neustále prerušovaný/–á,
Kričia na Vás, hlasno Vám nadávajú,
Neustále kritizujú Vašu prácu,
Telefonický teror,
Ústne vyhrážanie
Nerozprávajú sa s Vami,
Správajú sa s Vám ako by ste bol/-a vzduch,
ignorujú Vás

Váš nadriadený/-á obmedzuje Vaše
možnosti vyjadriť sa

Systematická
izolácia
Trestajúce
pracovné
úlohy

Bola vám pridelená nezmyselná práca,
Dostávate ponižujúce pracovné úlohy

Útoky na
osobnosť

Hrubo Vám nadávajú, vyslovujú na Vašu
adresu vulgárne slová

Násilie

Ste nútený/-á vykonávať práce, ktoré zraňujú
Vaše sebavedomie,
Vaša práca je nepravdivo a ponižujúco hodnotená
Ste nútený/-á k práci, ktorá škodí Vášmu zdraviu,
Napriek Vášmu zlému zdravotnému stavu, že
vystavovaný/-á zdraviu škodlivej práci

Obeťou je v tomto prípade 45 ročná žena, páchateľom

38 ročný nadriadený so

stredoškolským vzdelaním, ženatý, dve maloleté deti. Ide o vertikálne šikanózne obťažovanie
- typ bossingu, kedy nadriadený z pozície svojho pracovného postavenia neprimeraným
a ponižujúcim spôsobom riadil a komunikoval svoju podriadenú asistentku.
K interferencii šikanózneho a sexuálneho obťažovania v tomto prípade nedošlo. Výrazným
znakom prípadu pani viery sú jej obzvlášť závažné psychosomatické ťažkosti s platničkami,
žalúdkom, spánkom a citovou labilitou. Súhlas s realizáciou výskumu na bývalom pracovisku
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sme od respondentky nedostali aj preto, že sa obávala ďalších výhražných telefonátov zo
strany vedúceho.
Riešenie prípadu
Prípad šikanovania zo strany nadriadeného bol ukončený odchodom obete z pracoviska.
Zaznamenávanie jednotlivých ponižujúcich prejavov šikanovania bolo robené za účelom
prípadných ťažkostí s odaním výpovede. Respondentka záznamy nakoniec nepoužila, prípad
šikanovania neohlásila z viacerých dôvodov. Jednak nemala svedkov útokov vedúceho voči
jej osobe, jednak nechcela mať ťažkosti pri hľadaní si ďalšieho zamestnania medzi
obmedzeným počtom zamestnávateľov v danom regióne.
Stratégie racionalizácie a vyrovnávania sa s obťažovaním
Zdravotné ťažkosti pani Viery ju priviedli k vyhľadávaniu informácii o šikanovaní na
pracovisku a hľadaní rád u pracovníkov na úrade práce a lekárky. Odhodlanie postupovať
podľa odborných rád – robenie si záznamov pre prípadné ďalšie použitie boli obeťou
vykonávané do vtedy, kým nebola jasná možnosť odchodu z nepriateľského prostredia.
Nepoužitie záznamov a nepodanie sťažnosti či podnetu na kompetentných miestach bolo
obeťou vykonané z obáv pri hľadaní práce v meste, kde sa všetci poznajú a správy o nej ako
„problematickej pracovníčke“ by sa určite rozniesli.
Popis pracoviska
Pani Viera pracovala v malej súkromnej firme rodinného typu s piatimi zamestnancami (4
ženy a muž – vedúci). Oblasť, v ktorej firma pôsobila spadá do odvetia služieb a obchodu.
Firma pôsobí

v okresnom meste na severe Slovenska, kde je

relatívne nízky počet

potenciálnych zamestnávateľov. V predmetnej firme sa za krátky čas jej pôsobenia od roku
2005 vystriedali traja zamestnanci. Jedinou stálou zamestnankyňou firmy okrem jej majiteľa –
vedúceho jej jeho manželka, ktorá sa stará o účtovníctvo firmy.
Rekapitulácia
Prípad šikanovania podriadenej 45 ročnej ženy zo strany vedúceho sa stal v malej súkromnej
firme na severe Slovenska. Pani viera bola vystavená počas 6 mesiacov častým útokom na jej
osobnosť, vo vzťahu ku kontaktom aj násiliu tým, že bola vystavená psychickému týraniu aj
napriek jej zdravotným ťažkostiam. Špecifickým znakom tohto prípadu sú mimoriadne
závažné psychosomatické ťažkosti obete, ktoré si vyžiadali dlhodobejšiu práceneschopnosť
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obete. Pani Viera riešila prípad šikanovania odchodom z pracoviska a napriek snahám robiť
záznamy o šikanóznych prejavoch, sťažnosť alebo podnet na kompetentné inštitúcie nepodala
pre obavy z problémov pri hľadaní si práce.

Súhrnné zistenia
Prípadové štúdie poukazujú na rôznorodosť jednotlivých osobných príbehov žien so
sexuálnym a šikanóznym obťažovaním. Okolnosti a situácia každej zo žien sú osobité
a nemožno z nich vyvodzovať generalizované zovšeobecnenia. Možno však poukázať na
niektoré spoločné znaky, ktoré sa vyskytli vo viacerých prípadoch. Jedným takýmto znakom
je, že takmer vo všetkých prípadoch sa objavili psychosomatické ťažkosti žien v dôsledku
skúsenosti so sexuálnym či šikanóznym obťažovaním. Takisto ani jedna zo žien nepodala
oficiálnu sťažnosť a prípad riešila buď vlastným obchodom z pracoviska (Daniela, viera),
alebo na pracovisku aj naďalej zotrvávajú (Marcela, Žofia). Viaceré obete sa stretli
s bagatelizovaním a reinterpretáciou svojej skúsenosti obťažovania. Spoločné pre takmer
všetky obete bolo sebaobviňovanie zo získanej skúsenosti

a obavy z viktimizácie.

Z inkriminovaných pracovísk iba jedno z nich malo zavedenú politiku proti obťažovaniu
a prijatý etický kódex. Paradoxne išlo o prípad sexuálneho obťažovania mužov, ktorý bol
operatívne vyriešený priamo na pracovisku.

Na záver uvádzame všetky rekapitulácie

prípadov.


Marcela, vysokoškolsky vzdelaná 35 ročná vydatá žena s dvomi maloletými deťmi sa
stala obeťou sexuálneho vydierania a zneužitia v snahe vyriešiť tak šikanózneho
správanie zo strany svojej priamej nadriadenej a s úmyslom upevnenia si svojej
pracovnej pozície. Dôsledkom však bolo iba zintenzívnenie psychologického teroru
na pracovisku a permanentný pocit strachu zo straty zamestnania. Marcela pracuje
v maskulínnom prostredí a v odvetví s relatívne vysokou rodovou segregáciou. Sama
má negatívne skúsenosti s nezamestnanosťou, čo iba podporuje jej strach zo straty
zamestnania a odhodlania udržať si prácu za každú cenu. V podniku nie je prijatá
žiadna

politika proti diskriminácii zamestnancov/-kýň, voči kompetentnému

oddeleniu nemá respondentka dôveru
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Daniela, 27 ročná vysokoškoláčka, sa stala obeťou šikanovania v štátnom podniku zo
strany

svojich

kolegov

a kolegýň.

Nepriateľskému

intenzívnym útokom najmä na svoju osobnosť

prostrediu

a frekvenčne

bola vystavená viac ako osem

mesiacov. Príčinou šikanózneho správania pracovného kolektívu voči Daniele bola ich
snaha zabrániť ambicióznej vysokoškoláčke presadiť určité odborné racionalizačné
pracovné postupy a obava o stratu vlastných pracovných pozícií. Napriek dôkladne
prepracovanému vnútropodnikovému organizačnému poriadku, podnik nemá osobitne
vypracované postupy na riešenie prípadov šikanózneho a sexuálneho obťažovania. Po
niekoľkomesačnom

prežívaní

stresu,

úzkosti

a nechuti

k práci,

Daniela

z nepriateľského pracovného prostredia odchádza na vlastnú žiadosť.


Prípad jednorazového sexuálneho obťažovania sa stal na gymnáziu na južnom
Slovensku. Obeťou je pätnásťročná študentka, páchateľom jej učiteľ. Ide o typ
sexuálneho obťažovania „pre niečo“, kde
známka, resp. nie horšia známka.

potenciálnou protislužbou bola lepšia

Prípad Lucia doteraz neohlásila a napriek

počiatočnému zámeru zmeniť školu, zotrváva tam aj naďalej. Páchateľovi sa snaží
vyhýbať. Neriešenie prípadu na verejnosti bolo zapríčinené aj nepodporením Luciinho
odhodlania prípad verejne riešiť jej najbližšími. Škola nemá vypracované žiadne
verejnosti dostupné dokumenty o zákaze šikanovania a sexuálneho obťažovania na
škole.


Prípad šikanovania podriadenej 45 ročnej ženy zo strany vedúceho sa stal

v

súkromnej firme rodinného typu na severe Slovenska. Pani Viera bola vystavená
počas 6 mesiacov častým útokom na jej osobnosť, vo vzťahu ku kontaktom aj násiliu
tým, že bola vystavená psychickému týraniu aj napriek jej zdravotným ťažkostiam.
Špecifickým znakom tohto prípadu sú mimoriadne závažné psychosomatické ťažkosti
obete, ktoré si vyžiadali dlhodobejšiu práceneschopnosť obete. Pani Viera riešila
prípad šikanovania odchodom z pracoviska a napriek snahám robiť záznamy
o šikanóznych prejavoch, sťažnosť alebo podnet na kompetentné inštitúcie nepodala
pre obavy z problémov pri hľadaní ďalšej práce.


V strojárenskom podniku došlo k sexuálnemu obťažovaniu mužov zo strany kolegýň
tým, že muži boli rušení nezahalenosťou žien v letných mesiacoch. Sťažnosť mužov
bola riaditeľkou podniku akceptovaná a operatívne vyriešená pre spokojnosť oboch
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strán. Podnik má prijatý etický kódex s definovaním termínu obťažovania, vytvorenú
schránku pre sťažnosti a otvorenú komunikáciu medzi prevažne ženským vedením
a zamestnancami/-kyňami podniku.


Obeťou sexuálneho obťažovania sa stala

Žofia, 58 ročná žena, pracujúca ako

ošetrovateľka v zdravotníckom zariadení. Páchateľmi sú pacienti – starší muži, zo
strany ktorých respondentka zažila za obdobie 6 mesiacov prejavy sexuálnej
a sexistickej hostility, ako aj prejavy nevítanej sexuálne pozornosti. Celková
senzibilita na sexuálne obťažovanie aj napriek hnevu a nepríjemných pocitom je
u obeti relatívne nízka, čomu nasvedčuje aj spôsob riešenia prípadu. Respondentka
nepovažuje potrebné takéto prípady riešiť a vyrovnáva sa s nimi sama. Žofia pracuje
vo feminizovanom pracovnom prostredí, kde aj pacienti- muži sú v menšine. Zo strany
kolegýň nepociťuje žiadnu solidaritu, ktorá by ju vo vnímaní sexuálneho obťažovania
mohla ovplyvniť. Na pracovisku nie sú známe žiadne politiky proti sexuálnemu
obťažovaniu. Sexuálne obťažovanie zdravotníckeho personálu zo strany pacientov si
vyžaduje vzhľadom na svoje špecifické prejavy osobitné preventívne opatrenia.
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3. Analýza medializovaných prípadov
V nasledujúcej kapitole sa zameriame na niektoré vybrané

medializované prípady

sexuálneho obťažovania. Predpokladáme, že spôsob ako sa o jednotlivých prípadoch píše, ako
sa interpretujú okolnosti za akých sa prípad stal a prípadná následná diskusia či ohlasy na
uverejnenie daného prípadu, vypovedajú

o samotných prípadoch (prípadové štúdie), o tom

ako sa sexuálne obťažovanie v médiách konštruuje, o názoroch a postojoch spoločnosti na
jav sexuálneho obťažovania.
Predpokladáme, že ak podľa zistení z reprezentatívnych výskumov je tolerancia voči
sexuálnemu obťažovania na pracovisku vysoká (pozri Holubová, B., 2006), potom spôsob
medializovania prípadov môže k tejto tolerancii prispievať, alebo naopak byť prostriedkom
senzibilizácie spoločnosti na sexuálne obťažovanie.
Pri analýze jednotlivých prípadov sme sledovali:
a) kedy, kde, kto uverejnil článok/prípad sexuálneho obťažovania na pracovisku,
b) popis prípadu ( anonymnosť prípadu, druh a typ obťažovania, forma, páchateľ/-lia, typ
pracoviska, riešenie/skončenie prípadu),
c) obsahová analýza

reakcií na zverejnenie prípadu (obsahová analýza elektronickej

diskusia, prevažujúce postoje a názory verejnosti).
Analýza medializovaných prípadov nie je monitoringom tlače a nemá ambíciu byť úplnou
obsahovou analýzou tlače a ostatných médií vo vzťahu k sexuálnemu obťažovaniu.
Prípad 1 – Sexuálne obťažovanie pacientky
Dňa 17. 10.2005 bola v Relácii Reportéri v STV odvysielaná reportáž o zubárovi z Dolného
Kubína, ktorého záznam zo skrytej kamery usvedčoval zo sexuálneho obťažovania mladej
pacientky.
Popis prípadu
Mladá žena, ktorá nebola pacientkou dotyčného zubára, požiadal pána Tažandláka, aby jej
súrne opravil zuby, pretože do týždňa odchádza do zahraničia, kde pracuje ako čašníčka.
Zubár jej ponúkol ošetrenie, ale iba mimo pracovnej doby, pretože jeho pracovné kapacity sú
naplnené. Počas tejto prvej návštevy zubár naznačoval pacientke „motiváciu“, ktorá by mu
pomohla urýchliť ošetrenie pacientky. Žena na ďalšie ošetrenie teda prišla s obálkou, kde
mala peniaze na zaplatenie, ktoré zubár však odmietol so slovami, že služby za výkon bude
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účtovať poisťovni. Na prvej návšteve opravil pacientke jednej zub, na druhej ďalšie štyri. Už
počas prvého ošetrenia viedol zubár s pacientku sexuálne reči a dával jej sexuálne návrhy.
Keďže odchádzal na dovolenku, ďalšie ošetrenie pacientke odmietol, iba ak by prišla
v nedeľu. Na toto stretnutie prišla pacientka s kamerou so zámerom nakrútiť správanie
zubára voči inej. V nedeľu mal zubár v ordinácii priateľov, čosi sa vypilo, zubár bol v „dobrej
nálade“. Sestrička nebola prítomná. Keď zubár viedol s pacientkou sexuálne reči, dával jej
sexuálne návrhy, mladá žena s kamerou pod pazuchou, správanie zubára nakrútila.
Pacientka na sexuálne reči a návrhy zubára reagovala smiechom, nevyjadrila ani súhlas,
ani nesúhlas. Videonahrávku poskytla STV, redakcii relácie Reportéri, ktorá ju použila
v reportáži.
Pri konfrontácii videonahrávky so zubárom bola jasné, že svoje správanie nepovažuje
spočiatku za nijako neprístojné, lekár si nebol vedomí žiadneho prečinu.

Neskôr sa začal

neisto obhajovať. Reportáž obsahovala aj reakcie zubárových kolegov na jeho správanie.
Jednoznačne odhadli situáciu a boli správaním svojho kolegu zaskočení.
Prípad sexuálneho obťažovania mladej ženy zo strany lekára bol typom obťažovania pre niečo
– quid pro guo, kde výmennou službou bolo ošetrenie zubov, ktoré pacientka súrne
potrebovala. Lekár z pozície svojej moci, vyplývajúcej z jeho odbornosti a licencie, zneužil
svoje postavenie na získanie protislužieb sexuálneho charakteru.
O prípad sa začal zaujímať Úrad boja proti korupcii ako korupčný prípad (nie ako sexuálne
obťažovanie) a v médiách sa rozprúdila diskusia o práve na uverejnenie dôvernej
videonahrávky, resp. právo nafilmovať niekoho bez jeho dovolenia.
Po odvysielaní reportáže sa začali o prípad zaujímať aj printové denníky. Len v denníku Sme
boli uverejnené 3 články. Na webových stránkach sa rozprúdili diskusie čitateľov. Obsahová
analýza článkov a diskusií priniesla nasledovné zistenia:
- diskutéri správanie zubára odsúdili, spôsob ako však boli získané dôkazy o tomto správaní
spochybňovali „morálnu čistotu“ obťažovanej pacientky („tým, že nevyjadrila otvorený
nesúhlas, ho iba provokovala,“; „bola to agentka- provokatérka“; „navádzala
sugestívnymi otázkami,“).
- Spochybňovanie obťažovanie „niečo za niečo“ („..čo bránilo žene, aby mu to povedala
a išla sa dať vyšetriť inde, lekára si predsa každý môže vybrať sám“); veľa diskutérov/riek radilo obeti, ako sa mala zachovať, čo mala urobiť
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- negatívne vyjadrenia na adresu žien („keby sa ženy správali podľa rozumu a nie podľa
hormónov, tak by ich nikto neobťažoval“; „roky chodím k jednej lekárke a také šťastie
som nikdy s obťažovaním nemal“)
- prípad a následné diskusie boli priestorom pre vyjadrenie žien s vlastnou skúsenosťou so
sexuálnym obťažovaním a napadnutím

(...“už ma obťažovali muži vo vlaku aj

v autobuse,.. cudzí muž dával na moje stehno ruky,...“ „jeden cyklista ma chcel,.. dala
som mu aj facku,.. ale skôr ho to povzbudilo,...“)
- viktimizácia žien („Keby sa primerane obliekala, primerane zvažovala stupeň rizika – nič
by sa jej nestalo. Preto tvrdím, že za 98 % keď nie celých 100% sexuálneho obťažovania
si ženy môžu samy“; „provokovať môže žena veľa spôsobmi... bez akcie nie je reakcia“)
- reinterpretácia prípadu (zubár sa chcel pacientky zbaviť, aby za ním už nechodila, preto
naznačoval sexuálne chúťky“)
- podporné reakcie obeti (..keď je nejaký problém, treba to hovoriť nahlas a verejne“; „je
to svinstvo a ten človek by mal niesť zodpovednosť“; )
- kritika práce reportérov („Reálna argumentácia ako pomôcť v prípade, že sa také niečo
žene stane, chýbala“)
- kritika právneho systému (čo môžete čakať za sexuálne obťažovanie, keď za znásilnenie je
u nás nanajvýš dva roku“; „ak chcem naplniť skutkovú podstatu vydierania, musí dôjsť
k sexuálnemu vydieraniu násilím.... a tým je pokus o znásilnenie, ktorý sa ťažko dokazuje,
ak je skrytý v skutkovej podstate vydierania...“)
- snahy o vymedzenie sexuálneho obťažovania ( „obťažovaním je pokračujúca snaha muža
o získanie ženy – v akomkoľvek zmysle, napriek jej jednoznačnému odmietavému
vyjadreniu.“
Prípad sexuálneho vydierania mladej ženy zubárom bol jeden z prvých prípadov sexuálneho
obťažovania medializovaný na Slovensku po prijatí antidiskriminačného zákona s platnosťou
od 1.júla 2004. Prípad vyvolal nezvyčajné množstvo reakcií, stanovísk a bol predmetom
diskusií nasledujúce dva týždne po zverejnení reportáže. V článkoch, stanoviskách a ani
v diskusiách, ktoré sa vzťahovali na tento prípad, sme nenašli žiadne odvolávanie sa na
paragraf definujúci obťažovanie v tomto zákone.
Zatiaľ čo obeť zostala médiám anonymná, meno páchateľa, približne 70 ročného zubára
z Dolného Kubína bolo zverejnené a bola skúmaná jeho identita a spochybňovaná
profesionálna oprávnenosť vykonávať zubársku prax.
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Prípad 2 – Oleajníková obťažovaná Gabrielom
Uverejnené 07. 12. 2006, v elektronickom denníku na www.aktuálne .sk; redaktorka Lucia
Nicholsonová. Predmetnému článku predchádzali články v iných médiách vzťahujúce sa na
ekonomickú stránku prípadu.
Popis prípadu
Oľga Nedeljaková bola obťažovaná v rokoch 2002 a 2003 na svojom bývalom pracovisku
v Trnavskej teplárenskej, kde pracovala ako ekonómka finančného riadenia. V Sexuálne
obťažovaná bola zo strany svojho nadriadeného, Ivana Gabriela. Gabriel mal na svoju
podriadené rôzne narážky, návrhy na sexuálny styk,

nevítané fyzické dotýkanie sa.

Nedeljaková sa sťažovala na svojho generálnemu riaditeľovi, ktorý rozbehol priestupkové
konanie. Očitých svedkov však nebola, a vyšetrovanie bolo zastavené. Oľgu Nedeljakovú
vyhodili k 31.01.2006. Je presvedčená, že to súvisí s odmietaním sexuálnych návrhov
a narážok jej nadriadeného. Trestné oznámenie zo sexuálneho obťažovania a skresľovania
hospodárskych údajov dala Nedeljaková až po prepustení. Dovtedy sa bála, že ju vyhodia.
Počas obdobia, keď bola obťažovaná, jej bolo stiahnuté osobné ohodnotenie. Nedeljaková
tvrdí, že obťažované boli aj iné ženy v Trnavskej teplárenskej. Tieto sa však boja vypovedať,
dokonca kolegyni ešte aj vynadali, že čo to rozmazáva. To, že Gabriel mal obťažovať ešte
ďalšie dve zamestnankyne, ktoré sa boja vypovedať, potvrdil aj generálny riaditeľ.

Na

základe podania Oľgy Nedeljakovej polícia vyšetruje podozrenie zo spáchania trestného činu
skresľovania hospodárskej a obchodnej evidencie. Prípadom sa zaoberal aj fond národného
majetku. Sekcia kontroly a sťažností FNM obvinenia zo sexuálneho obťažovania nepotvrdila.
Finančný audit, ktorý viedol člen dozornej rady Trnavskej teplárenskej, neodhalil žiaden
problém.
Redaktorka popisuje prípad sexuálneho obťažovania s konkrétnymi menami obete, páchateľa
aj osôb zainvolvovaných do vyšetrovania. Článok obsahuje aj citácie obete pri opise
konkrétnych prejavov sexuálneho obťažovania. Išlo o typický prípad sexuálneho obťažovaní
„pre niečo“ (quid pro quo), kedy obeť sa cítila podplatená ohrozením krátenia finančnej
odmeny

a stratou

zamestnania.

Prípad

sexuálneho

obťažovania

tu

bol

spojený

s ekonomickými machináciami, ktorých obeť bola svedkom. V článku sa redaktorka snaží
klásť rovnaký dôraz na sexuálne obťažovanie ako aj na ekonomické podvody. V niektorých
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súbežných článkoch o tomto prípade uverejnených v iných printových a elektronických
médiách sa dôraz kládol práve na ekonomickú trestnú činnosť prípadu. Sexuálne obťažovanie
sa stalo iba sprievodným problémov v pozadí.
Konečné vyriešenie prípadu, jeho ekonomickej či prípad sexuálneho obťažovania, sa nám
nepodarilo zistiť. Takisto sme sa snažili skontaktovať samotnú obeť – Oľgu Nedeljakovú.
Kontakt na ňu však nebol dostupný.
Diskusia k článku zverejneného na www.aktuálne.sk mala 22 reakcií, z toho jedna bola
útočnou invektívou na samotnú redaktorku, a 4 sa vzťahovali na ekonomickú stránku prípadu.
Zvyšné sa vyjadrovali k sexuálnemu obťažovaniu, z ktorých prevažná časť bola urážlivá voči
obeti. Jej výpovede boli spochybňované a bagatelizované. Z negatívnych postojov voči obeti
sexuálneho obťažovania vyberáme:
„Každá mladá zamestnankyňa bola prijatá do pracovného „pomeru“ na základe pohovoru
a tvrdých skúšok pozostávajúcej z „ústnej a „praktickej časti, takže o obťažovaní nemôže byť
ani reči“; „Je to všetko vymyslené... Mimochodom spávala s Foltínom a svojím mužom
naraz...“
Pozitívne reakcie voči obeti sexuálneho obťažovania a vyjadrenie podpory:
„... rád by som videl, keby mu dobehla domov dcéra, že ju niekto omakával v práci....“,
„Obdivujem bývalú zamestnankyňu, že našla v sebe odvahu a vyšla s vecou na verejnosť.
Takéto veci sa ťažko dokazujú... Muži spamätajte sa a myslite na sto, keby sa to stalo vaším
manželkám...“
Prípad 3 - Sexuálne obťažovanie stredoškoláčok
Reportáže televízie TA3 z 4.5.2007 , redaktor Peter Ferko, (dostupné na www:
http://www.ta3.com/sk/reportaze/32402_sexualne-obtazovanie-ucitelom-skoncilo-na-sude a
z 28. 05. 2007, dostupné na www. http://www.ta3.com/sk/reportaze/40472_pripadsexualneho-obtazovania-na-strednej-skole
Popis prípadu
Reportáž zo 4.5. 2007 informuje o údajnom sexuálnom obťažovaní zo strany dlhoročného
učiteľa telesnej výchovy jeho dvoch 17 ročných žiačkach v Michalovciach na lyžiarskom
zájazde. Dievčatá sa zdôverili svojím rodičom a do mesiaca riaditeľka školy rozviazala
pracovný pomer s učiteľom pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Redaktor sa odvoláva
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na definíciu sexuálneho obťažovanie zo Smernice EU, ako na diskrimináciu na základe
pohlavia, ktorá je zakázaná. Nasleduje vyjadrenie školskej psychologičky, ktorá vymedzuje
sexuálne obťažovanie hranicou, kedy sa učiteľ díva na svoju žiačku ako na objekt uspokojenia
svojich sexuálnych túžob. Riaditeľka školy vyjadruje názor, že skutok sa jednoznačne stal,
pretože dievčatá boli znalecky testované a nemajú sklony vypovedať nepravdu. Toto je dôkaz
aj pre obhajcu poškodených. Obhajca učiteľa (telefonicky) vyjadruje opačný názor a bude sa
snažiť dokázať, že ide o absolútne vykonštruovaná vec.
Reportáž z 28.5. informuje, že súd vypočul svedkov matky poškodených dievčat, ktoré trvajú
na tom, že sa skutok jednoznačne stal. Nasledujú výpovede poškodených dievčat, ktoré
opisujú ako ich učiteľ v noci vošiel do ich izby, obchytkával ich na prsiach, zvalil jedno
z dievčat na posteľ a ľahal si k nim do postele. Jednu sa snažil pobozkať. Dievčatám žiačkam Obchodnej akadémie, boli vyhotovené znalecké posudky osobnostného profilu, ktoré
mali dokázať, či dievčatá majú/nemajú tendenciu zavádzať či snahu poškodiť svojmu
učiteľovi. Páchateľovi bol vykonaný posudok o jeho zdravotnom stave, ktorý dokazoval, že
nie je

duševne chorý, alebo sexuálne úchylný. Z tohto posudku vyplýva, že k správaniu

učiteľa sa môže vyjadriť iba. Doterajší priebeh súdneho konanie vyznieva ako tvrdenie proti
tvrdeniu. Ďalšie pojednávanie bolo ohlásené na júl 2007.
Prípad je prezentovaný ako kauza sexuálne obťažovania, ktorá skončila na súde. Ide
o objektívne informovanie prípadu, kedy bol daný priestor obhajcovi poškodených aj
páchateľa. V druhej reportáži vypovedajú aj obe dievčatá, učiteľ sa pred kamerou nevyjadril.
Prípad nie je bagatelizovaný ani reinterpretovaný, nespochybňuje sa jeho oprávnenosť byť
riešený na súde. Dokazuje sa samotný skutok sexuálneho obťažovania, nie iné zástojné
konanie.
Negatívom medializovaného prípadu je, že doposiaľ nebolo odvysielanie ukončenie celej
kauzy. Zo sledovaných reportáži však vyplynulo, že pojednávania sa odročovali pre
neprítomnosť

teraz už bývalého učiteľa. Žiadna diskusia ani reakcie divákov neboli

zverejnené.
V reportážach sa mená poškodených dievčat ani učiteľa neuvádzali, kamera však prezrádzala
ich identitu, takže miestni, ktorí

žiačky či zamestnancov školy poznali, ich museli

identifikovať.
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch

príkladov medializovaných prípadov sa redaktor

odvoláva aj na legislatívu, ktorá predmetné obťažovanie ošetruje. Paradoxom zostáva, že
redaktor spomína Smernicu EU a nie definíciu obťažovania v antidiskriminačnom zákone.
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Súhrnné zistenia


V troch sledovaných medializovaných prípadoch sexuálneho obťažovania sme sa
snažili zmapovať, ako sa sexuálne obťažovanie konštruovalo v médiách. V prípade
z roku 2005 sa sexuálne obťažovanie síce problematizovalo, v mnohých článkoch
však bolo vytláčané sprievodnou problématizáciou korupcie a etického získania
usvedčujúcich dôkazov. Diskusie sa niesli v duchu vymedzenia sexuálneho
obťažovania, jeho trestno-právneho naplnenia, viktimizáciou samotnej obete
a spochybňovaním jej úmyslov z dôvodu spôsobu získania videonahrávku.



Prípad Oleajníková z roku 2006 bol sprevádzaný ekonomickými podvodmi, sexuálne
obťažovanie však bolo vnímané ako sprievodný a dôležitý aspekt celého prípadu.
Obeť podala oficiálnu sťažnosť a prípad bol riadne

vyšetrovaný. Sexuálne

obťažovanie sa však nepreukázalo a vyšetrovanie sa sústredilo na ekonomické
machinácie obvineného. V diskusiách opäť zaznievali znevažujúce postoje voči obeti
a spochybňovanie jej obvinení, reinterpretácia jej výpovede. Možno konštatovať, že
v tomto prípade v diskusiách prevažoval mužský pohľad na problematizáciu
sexuálneho

obťažovania

a celý

prípad

bol

opäť

zastieraný

„závažnejšími“

ekonomickými problémami.


Prípad obťažovaných stredoškoláčok so zo strany učiteľa bol predstavený ako súdny
prípad, kde zákaz a závažnosť sexuálneho obťažovania

nie sú spochybňované.

Jednoznačné stanovisko matiek a pedagogických pracovníčok boli ešte podporené
znaleckými posudkami obetí aj obvineného. Dôležitým aspektom medializovaného
prípadu je, že už nešlo o problematizáciu

odohrávajúcu sa v médiách medzi

redaktormi a čitateľmi, ako to bolo v predchádzajúcich prípadoch. Prípad obťažovania
stredoškoláčok už rieši nezávislý súd pri dodržiavaní všetkých procesných pravidiel,
čím sa potvrdzuje fakt, že za sexuálne obťažovanie možno byť súdený a odsúdený.
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4. Prevencia a eliminácia sexuálneho obťažovania na pracovisku

V nasledujúcej kapitole sa zameriame na prevenciu a elimináciu sexuálneho obťažovania,
ako typickej formy diskriminácie žien na pracovisku.

Aj keď sexuálne obťažovanie môže

interferovať so šikanóznym obťažovaním, domnievame sa, že sexuálne obťažovanie si
zasluhuje osobitú pozornosť vzhľadom na charakter a prejavy tohto typu obťažovania.
Mnohé opatrenia a dobré praktiky

sú však aplikovateľné aj pre jednoznačné prípady

šikanózneho obťažovania.
Obrana proti sexuálnemu obťažovaniu

na pracovisku vo všeobecnosti spočíva

v legislatívnych opatreniach vo forme normatívnych predpisov, ale aj

v primárnej,

sekundárnej a terciárnej intervencii. Použitie obranných prostriedkov je závislé od štádia,
intenzity a druhu sexuálneho obťažovania a od toho, či sa jedná o obranné prostriedky na
politickej (právnej), podnikovej či individuálnej úrovni. Dôraz sa, samozrejme, kladie na
prevenciu, t. j. zníženie rizika výskytu sexuálneho obťažovania na pracovisku najmä
prostredníctvom scitlivovanie verejnosti

o probléme sexuálneho obťažovania a

včasnej

informovanosti zamestnancov/-kýň o podnikovej politike proti sexuálnemu a šikanóznemu
obťažovaniu na pracoviskách.

4.1. Politická a právna úroveň
Vytváranie politík na prevenciu a elimináciu sexuálneho obťažovania prešlo v posledných
troch desaťročiach relatívne dynamickým vývojom. Od objavenia sa problému až po
viacúrovňový proces vytvárania politík sa problematikou sexuálneho obťažovania zaoberali
rôzni politickí aktéri a ich snahy vyústili do množstva nových regulácií a inštitucionálnych
opatrení.
Právne – liberálny prístup v USA bol a je charakteristický revolúciou v jurisdikcii, kde je
sexuálne obťažovanie definované ako jedna z foriem diskriminácie na základe pohlavia (sex
discrimination) a súdy akceptujú definíciu sexuálneho obťažovania z perspektívy obetí ako
nevítané a nechcené sexuálne správanie (Zippel. K.S., 2006). V prvej fáze objavenia sa
problematiky zohrali dôležitú úlohu feministické organizácie, ktoré mobilizovali ženy
využívaním feministickej stratégie „prehovor“ v kontexte
zviditeľnenie problému. V ďalšom štádiu

hnutia proti znásilneniu na

sa legislatíva formovala už priamo v súdnych

sieňach prostredníctvom precedentných prípadov, kde dôležitú úlohu zohrali feministické
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právne zástupkyne. Takáto relatívne rýchla stratégia vývoja legislatívy si však vyžiadala aj
svoju daň. Niekoľko medializovaných súdnych prípadov (Anita Hill vs. Clerence Thamas,
Paula Jones vs. Robert Clinton) vytvorilo o ženách súdiacich sa pre sexuálne obťažovanie
obraz pomstychtivej, finančnými a politickými motívmi hnanej ženy. V americkej verejnosti
dnes neexistuje všeobecný konsenzus o tom, ktoré sexuálne správanie na pracovisku je
sexuálnym obťažovaním, a štrukturálne politiky na odstránenie násilia na pracovisku
absentujú (Zippel. K.S., 2006).
Viacúrovňový proces vytvárania politiky v EU predpokladá pomalší proces relatívnej
politickej zmeny vo vzťahu k sexuálnemu obťažovaniu. Tento proces začal v roku 1976
Direktívou rovnakého zaobchádzania a bol nasledovaný „jemnými“ právnymi opatreniami
vzťahujúcimi sa na sexuálne obťažovanie, napr. Odporúčanie Rady ministrov v roku 1984,
Rezolúciou Parlamentu v roku 1986, Rezolúciou Rady ministrov v roku 1990 a Kódexom
dobrej praxe v roku 1991. Tento proces vyústil do prijatia Smernice v roku 2002
(2002/73/ES), ktorá je pre väčšinu členských krajín progresívna a inovatívna. Smernica
definuje sexuálne obťažovanie ako diskrimináciu na základe pohlavia (Zippel. K.S., 2006) .
V tomto procese zohral dôležitú úlohu feministický lobbing, odbory ale aj iní politickí aktéri,
hoci doteraz všetky

členské krajiny

EU Smernicu 2002/73/ES vrátane Slovenska

netransponovali do svojej legislatívy.
Krátky historický exkurz do vývoja legislatívy proti sexuálnemu obťažovaniu napomáha
pochopeniu a poučeniu sa z chýb ale aj úspechov iných krajín. Treba zdôrazniť, že rovnako
ako presná definícia sú dôležité aj postupy v konaní pri výskyte sexuálneho obťažovania,
možnosť podania sťažnosti a vymožiteľnosť práva.
Najnovší vývoj v oblasti prevencie a eliminácie sexuálneho obťažovania žien na pracovisku
na politickej úrovni častokrát reaguje na najnovšie prieskumy či reprezentatívne výskumy
v tejto oblasti. Príkladom takejto reakcie je napríklad verejná panelová diskusia organizovaná
v novembri 2007 pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia páchaného na ženách,
ktorej predsedala Anna Záborská, predsedníčka Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť.
Závermi verejného panelu bolo vyhlásenie nulovej tolerancie k sexuálnemu obťažovaniu žien
na pracovisku, ako aj požiadavka informačnej kampane pre verejnosť a väčšia miera
zainteresovania MGO do prevencie a eliminácie sexuálneho obťažovania.
Na úrovni národných vlád a ministerstiev sú vypracované politiky jednoznačne vyjadrujúce
zákaz sexuálneho a šikanózneho obťažovania, ktoré slúžia ako deklaračné a informačné
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zdroje pre všetkých relevantných aktérov (Government, UK; Bundesministerium für Arbeit
unad Sociales, 2006).

Základné princípy, definície a postupy pri podávaní sťažností sú

elektronicky dostupné pre všetkých, ktorí hľadajú informácie z rôznych dôvodov. Obsahujú
prehľadné príručky o zákaze obťažovania na pracovisku, čo robiť proti viktimizácii, kde sa
obrátiť o pomoc, ak zamestnávateľ ignoruje sťažnosť obete a pod. Poskytovanie informácii
o obťažovaní na pracovisku na úrovni vlád a ministerstiev je dôležitým preventívnym
opatrením na najvyššej úrovni.

4.2. Sektorová úroveň
Vzhľadom na poznatky z medzinárodných výskumov (napr. Fourth European Working
Conditions Survey) sa odporúča cielene prispôsobovať politiky a opatrenia na prevenciu
a elimináciu sexuálneho obťažovania a šikanózneho správania podľa špecifických znakov
sektora, v ktorom sa incidenty vyskytujú.

Napríklad rizikovými sektormi so zvýšeným

rizikom výskytu psychického a fyzického násilia

sú hotely/reštaurácie, doprava, verejná

administratíva a najmä školstvo/zdravotníctvo (Eurofound, 2007), teda sektory typické
stykom so zákazníkmi, pacientmi, žiakmi a pod. Opatrenia na prevenciu a elimináciu budú
teda zamerané na tento špecifický druh incidentov.
Iným druhom sektorového prístupu

je prijímanie spoločných stratégií prevencie

a eliminácie sexuálneho obťažovania a šikanózneho správania rôznymi záujmovými
a profesijnými asociáciami. Pozitívnymi príkladom je prijatie spoločného vyhlásenia
Olympijského výboru o sexuálnom

obťažovaní a zneužívaní v športe v roku 2007

(International Olympic Committee, 2007). Vyhlásenie obsahuje okrem presných definícií
sexuálneho zneužívania, obťažovania na základe rodu, šikanovania pri iniciačných rituáloch
ako aj homofóbie, odporúčania pre všetky športové organizácie. Preventívne stratégie berú do
úvahy aj multikulturalitu športových tímov, súťaživý charakter prostredia , ako aj mocenskú
asymetriu vo vzťahoch tréner - športovec, podporný personál - športovec a pod. Športovým
organizáciám sa vo vyhlásení odporúča:
a) Vytvárať politiky a mechanizmy pre prevenciu sexuálneho obťažovania
a zneužívania
b) Monitorovanie implementácie politík a mechanizmov
c) Evaluáciu dopadov týchto politík v identifikácii a redukcii sexuálneho
obťažovania a zneužívania
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d) Vytváranie edukačných programov o sexuálnom obťažovaní a zneužívaní
v konkrétnom športe
e) Presadzovanie a prezentovanie príkladov nestranného, úctivého a etického
vodcovstva
f) Posilňovať partnerstvo s rodičmi a kariérnymi poradcami v prevencii
sexuálneho obťažovania a zneužívania a
g) Podporovať a presadzovať vedecký výskum v tejto oblasti.
(International Olympic Committee, 2007)
Osobitné prejavy sexuálneho obťažovania vyskytujúce sa zo strany spolužiakov a zo strany
učiteľov boli dôvodom na to, že v sektore školstva, vo vzdelávacích inštitúciách sa vytvorili
osobité prístupy v prevencii a eliminácii sexuálne obťažovania v tomto sektore. Najmä
zahraničné univerzity majú dôkladne rozpracovanú politiku proti sexuálnemu obťažovaniu
spojenú so zákazom akejkoľvek diskriminácie. Univerzity ako inštitúcie vzdelávajúce
k humanizmu a dodržiavaniu ľudských práv sa cítia byť povinné ísť príkladom v tejto oblasti.
Príručky, dostupné na webových stránkach univerzít, obsahujú spravidla presné definície,
prejavy sexuálneho obťažovania, postup pri podávaní sťažnosti a dokonca aj návody na to,
aby univerzitní pedagógovia sa pri svojej práci a komunikácii so študentmi a študentkami
nedopúšťali sexuálneho obťažovania (University of Essex, 2007, University of Regina, 2007).

4.3. Organizačná/podniková úroveň
Ak sa prípad sexuálneho obťažovania ako forma diskriminácie na základe pohlavia
a druh obťažovania vyskytuje na pracovisku, za jeho výskyt, pretrvávanie a spôsob riešenia
prípadu právne zodpovedá zamestnávateľ. Preto je v záujme každého zamestnávateľa, aby
venoval náležitú pozornosť prevencii sexuálneho obťažovania, ale mal zavedené aj presné
postupy pre riešenie prípadov.
Odporúča sa využívať prostriedky primárnej prevencie, teda zníženia rizika výskytu
sexuálneho obťažovania na pracovisku. Riziko sa dá znížiť informovanosťou radových ale
aj riadiacich pracovníkov/-čok o tom, čo je zakázané sexuálne správanie na pracovisku a o
ich právach nebyť sexuálne obťažovaní/-é. Zároveň však informácie slúžia aj na to, aby sa
zamestnanci/-kyne sami/-y nestali obťažovateľmi/-kami. Zamestnávateľ by mal informovať aj
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o postupoch podávania sťažnosti, kto a ako bude zodpovedný za riešenie sťažnosti a aké sú
možné následky a sankcie pre páchateľa sexuálneho obťažovania.
Už aj na Slovensku existujú firmy, ktoré politiku proti sexuálnemu obťažovaniu riešia
prijatím interných etických kódexov ako formy internej smernice či pracovného poriadku.
Príkladom môže byť Etický kódex Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, v ktorej je sexuálne
obťažovanie definované nasledovne: „Sexuálnym obťažovaním sa rozumie akákoľvek forma
správania sa so sexuálnym obsahom či podtónom, ktoré si druhá strana neželá. Za sexuálne
obťažovanie sa v Etickom kódexe BVS, a. ., považujú priame sexuálne návrhy, akékoľvek
narážky na sexuálny život iného zamestnanca, vtipy s erotickou tematikou, akékoľvek dotyky
inej osoby, ak si to daná osoba nepraje, ak ju to uráža alebo je to pre ňu psychicky a fyzicky
nepríjemné.“ (http://www.bvsas.sk/section/111/Eticky-kodex/default.aspx). Iným dobrým
príkladom je Etický kódex Slovenských elektrární, v ktorom je sexuálne obťažovanie
definované: „Sexuálne obťažovanie nie je dovolené a tolerované a nie sú dovolené ani žiadne
formy správania alebo slovného prejavu, ktoré by mohli rušivo pôsobiť na pocity jednotlivca
(napríklad vystavovanie obrázkov s jasným sexuálnym odkazom alebo naliehavé a neustále
sexuálne narážky).“( http://www.seas.sk/spolocnost/eticky-kodex/ ).
Väčšina

takto prijatých kódexov etického správania je spojená aj s politikou

proti

obťažovaniu a diskriminácii aj z iných dôvodov ako je pohlavie, protikorupčnou politikou
a etikou obchodovania.
Okrem formálneho prijatia interných smerníc a zakomponovaniu politiky proti sexuálnemu
obťažovaniu sa odporúča reálne určiť pracovníka/-čku alebo oddelenie, kde je možné
požiadať o pomoc, podať sťažnosť. Často sa týmito povinnosťami poveruje personálne
oddelenie. Dôležitým aspektom je, aby radoví/-é pracovníci/-čky mali v kompetentného
pracovníka/-čku dôveru a neobávali sa následného prenasledovania a viktimizácie. Odporúča
sa dôsledná implementácia politiky proti sexuálnemu obťažovaniu vo forme opakovaných
školení pre všetkých pracovníkov, ako aj prešetrenie každého prípadu sexuálneho
obťažovania vrátane rád pre pracovníkov/-čky ako zabezpečiť dôkazy sexuálneho
obťažovania.
Zapojenie odborov do stratégií proti sexuálnemu obťažovaniu

môže byť iniciatíva

radových členov odborov, ale aj odborovej organizácie ako celku. Argumentácia na
vyhlásenie politiky proti sexuálnemu obťažovaniu sa opiera o negatívne dôsledky neprijatia
takejto politiky a neriešenia prípadov sexuálneho obťažovania pre zamestnávateľa.
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Dôsledkami je nižšia produktivita práce, nižšia spokojnosť s prácou, nižšia motivácia k práci,
nižšia lojalita k zamestnávateľovi, vyhýbanie sa

pracovníkovi, ktorí ich obťažuje

(nekomunikovanie), vysoká hladina stresu, prípadná práceneschopnosť a dobrovoľný odchod
z pracoviska. Zapojenie odborov ako významného aktéra v obrane proti sexuálnemu
obťažovaniu na pracovisku je možné aj prostredníctvom osobitných klauzúl alebo súčastí
kolektívnych zmlúv.

Bariéry a úskalia eliminácie sexuálneho obťažovania
Napriek relatívnej rozpracovanosti politík a stratégií proti sexuálnemu obťažovaniu sa
výskyt tohto druhu diskriminácie stále nedarí znižovať. Zahraničné štúdie sa snažia odhaliť
aspekty, ktoré sťažujú úspešnú elimináciu a prevenciu sexuálneho obťažovania na pracovisku
(Dougherty, D.S.,1999). Opierajú o rozdiely vo vnímaní sexuálneho obťažovania mužmi
a ženami.

Muži a ženy majú odlišné pohľady (stanovisko) na to, čo to je sexuálne

obťažovanie. Muži niektoré správanie, ktoré ženy považujú za obťažujúce, ako obťažujúce
nevnímajú. Ženy zase celkovo majú tendenciu označovať viac prejavov správania ako
sexuálne či obťažujúce. Odlišné stanovisko mužov a žien vyplýva z rodovo diferencovanej
podnikovej štruktúry a kultúry. Mužom a ženám sa prisudzujú iné role a očakávania, ktoré
vytvárajú u nich iné skúsenosti, odlišné prežívanie každodenných situácií. Odlišné stanovisko
k sexuálnemu obťažovaniu u žien

a u mužov vyplýva z ich odlišnej percepcie

moci

a strachu., ktoré sa vzťahujú na sexuálne obťažovanie.
Muži vnímajú moc ako nástroj na ovládanie a riadenie iných ľudí. Zdieľanie moci s inými
mužmi, resp, so ženami znamená pre muža ohrozenie jeho dominantného mocenského
postavenia. Ženy na druhej strane vnímajú moc viac vzťahovo, ako zdieľanie rozhodovanie
s ostatnými. Aj ženy vo vedúcich pozíciách majú tendenciu informovať o svojich
rozhodnutiach ostatných a žiadať ich o súhlas. Mať moc znamená u žien hľadanie konsenzu a
spojenia s ostatnými. Muži vnímajú moc v hierarchickom zmysle.
Muži, ktorí v princípe majú na pracoviskách väčšiu rozhodovaciu, ale aj exekutívnu moc,
majú tendenciu obávať sa krivého obvinenia zo sexuálneho obťažovania. Muži sa obávajú
najmä toho, že

ak sa na pracovisku príjme

politika proti sexuálnemu obťažovaniu,

dominantným sa stane ženský pohľad na to, čo je a čo nie je sexuálne obťažovanie. Ženy tak
budú rozhodovať o mužoch a oni prídu o svoje mocenské stanovisko, resp. možnosť presadiť
svoj pohľad na vec a obhajovať svoje názor. Preto pri prijímaní politík a stratégií proti
sexuálnemu obťažovaniu je dôležité ubezpečovať mužov na pracovisku, že aj ich názory budú
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vypočuté a zohľadnené pri prejednávaní jednotlivých prípadov. Súčasťou stratégií by teda mal
byť korektná komunikácia oboch rodov a vzájomné akceptovanie odlišných stanovísk, aby
ani jedna skupina nemalo marginalizovaná a zbavená svojho hlasu.
Na druhej strane moc a strach zohrávajú významné role u žien a pri ich konštruovaní
sexuálneho obťažovania. Vnímanie obťažujúceho sexuálneho správania na pracovisku u žien
má tieto charakteristiky:
1. Ženy považujú a označujú oproti mužom viac prejavov správania ako sexuálne
obťažujúce
2. Ženy vnímajú sexuálne obťažovanie ako normálne, ale neakceptovateľné. Mnohé ženy
zažívajú sexuálne obťažovanie každý deň a opakovanie. Stalo sa pre ne normálnou
a integrálnou súčasťou interakcií mužov voči nim.
3. Pokusy o odpor voči sexuálnemu obťažovaniu môžu viesť aj k jeho rezistencii ale aj
k zmenám patriarchálneho pracovného prostredia, ktoré podporuje sexuálne
obťažovanie
Ženy vnímajú moc viac vzťahovo oproti mužom. Prejavy verbálneho a fyzického násilia
vnímajú ako pretrhnutie spojenia a nedorozumenie s ostatnými.
Iným aspektom vnímania moci u žien, je ich pocit bezmocnosti. Ak ženy veria, že sú
v spoločnosti či v podniku bezmocné, nebudú sa snažiť o zmenu. Takéto vnímanie
bezmoci u žien je najväčšou prekážkou pri eliminácii sexuálneho obťažovania na
pracovisku.
Z implikácií týchto poznatkov vyplýva, že muži a ženy zúčastňujúci sa na dialógu
o sexuálnom obťažovaní môžu používať rovnaké slová avšak s odlišnými významami.
Preto aj závery a odporúčania z takéhoto dialógu nemusia byť efektívne a pre
zodpovedným manažérov to môže viesť k frustrácii.
Odporúčania pre manažérov:
-

Sexuálne obťažovanie treba vnímať komplexne, zatiaľ čo mužský pohľad je
prevažujúci, ženský pohľad na sexuálne obťažovanie má tendenciu byť prehliadaný.

-

Eliminácia sexuálne obťažovania na pracovisku nemôže prebiehať bez pochopenia
oboch pohľadov, bez načúvania dialógu medzi mužmi a ženami,
navzájom a medzi mužmi navzájom.
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medzi ženami

-

Dialóg môže prebiehať v neformálnych ale aj formálnych priestoroch. Formálnym
dialógom môže byť fokusová skupina (riadená diskusia) moderovaná odborníčkou,
najlepšie feministkou, ktorá je znalá problematiky sexuálneho obťažovania. Diskusia
by mala obsahovať témy ako je vnímanie a reflektovanie moci, strachu na pracovisku.
Poznatky z diskusie by mali napovedať manažérovi, aké opatrenia treba prijať, aby
došlo k reálnej, nielen k zdanlivej (iluzórnej) zmene.

-

Zodpovední manažér/-rka môže iniciovať aj neformálny dialóg. Prípady sexuálneho
obťažovania majú tendenciu byť individualizované a privatizované. Izolovaná obeť sa
v podnikovej kultúre, ktorá nie je pre ňu dôveryhodná a kde neprebieha otvorená
a strachu zbavená komunikácia, sa len ťažko odvážiť prípad nahlásiť. Ak obeť vníma
podnikovú komunikáciu ako nepriateľskú a vedeniu nedôveruje, môže byť aj
neformálny dialóg vnímaný obeťou ako forma manipulácie. Navyše, nepriateľskí
zamestnanci môžu využiť neformálny dialóg na polarizáciu mužského a ženského
vnímania sexuálneho obťažovania. Toto môže viesť ešte k ďalšej izolácii obetí.

-

Jedna z foriem ako začať otvorený dialóg o sexuálnom obťažovaní na pracovisku, je
jeho zobrazenie vtipnými a odľahčenými karikatúrami v podnikovej tlači, na
verejných výveskách a spoločných priestoroch. Takýto spôsobom sa môže téma
sexuálneho obťažovania dostať na verejnosť. Odporúča sa aj začať neformálny dialóg
so zamestnancami o sexuálnom obťažovaní.

Treba sa vyvarovať didaktickému

a autoritatívnemu prístupu v takomto dialógu, ktorý môže iba zväčšiť sociálny dištanc
a zničiť možnosť efektívneho dialógu (Dougherty, D.S.,1999).

4.4. Individuálna/osobná úroveň
Osobná skúsenosť so sexuálnym obťažovaním je zásahom do vnútornej integrity človeka
prostredníctvom poníženia a útoku na osobnú dôstojnosť, narušenie fyzického a intímneho
súkromia, ak išlo o nevítané fyzické dotyky

či iné prejavy sexuálneho správania.

Negatívnymi dôsledkami neriešenia sexuálneho obťažovania na individuálnej úrovni môže
byť dlhodobé pociťovanie odporu a hnevu a môže mať vplyv na celkový vzťah k mužom,
manželovi či partnerovi.
Vyhýbanie sa páchateľovi zhoršuje vzájomnú komunikáciu, ktorá môže viesť k horším
pracovnými výsledkom, ostrakizovaniu a nedostatočnému informovaniu. V krajom prípade
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môže neriešenie sexuálneho obťažovania viesť k spomaleniu, zastaveniu pracovného postupu
alebo aj (ne)dobrovoľnému odchodu zo zamestnania.
Štúdie zisťujúce príčiny pretrvávania sexuálneho obťažovania na pracovisku varujú pred
stratégiami bagatelizácie jednotlivých prípadov:
a) Ospravedlňovanie páchateľa sexuálneho obťažovania - sexuálne obťažovanie nie
je videné ako problém, ak muž nemal v úmysle sexuálne obťažovať ženu. Namiesto
označenia

verbálnych, neverbálnych či fyzických útokov ich pravým menom sa

incidenty opisujú v termínoch ako

„muž mal mentálny problém, práve prežíval

osobnú krízu, mal problémy s alkoholom“ a pod. Páchateľ je opisovaný ako
„sukničkár“ alebo človek, čo rád rozpráva „lepkavé typy“. To, že nie sú schopní
„kontrolovať“ svoje „neúmyselné“ konanie má za následok, že takého správanie nie
je vnímané ako sexuálne obťažovanie.
b) Vnímanie obete sexuálneho obťažovania - sexuálne obťažovanie je reinterpretované
tým, že sa pozornosť obráti z páchateľa na obeť. Obeť uvažuje o miere svojej viny na
incidente. „Dala som nevedomky podnet na takého správanie, vysielala som neprávne
signály a tým som podporila nevítané sexuálne návrhy?“ Sexuálne obťažovanie nie je
problematizované, ak je prisudzované špecifickému typu ženy, ktorá je vnímaná ako
sexuálne provokatívna.
c) Potieranie nevítaného správania ako súčasť „sexuálnych hier“ medzi pohlaviami.
V sociálnych vzťahoch platí princíp dal-má dať. Špecifický nerovnocenný rodový
poriadok dáva mužom licenciu dávať sexuálneho návrhy a určité výhody. Následne je
hrubé správanie a obťažovanie zažívané ako normálny aspekt každodenného života
a súčasť heterosexuálnej súhry.
d) Zmierňovanie sexuálneho obťažovania typu „Aspoň že to nebolo znásilnenie!“.
Stupeň obťažovania a prítomnosť alebo neprítomnosť fyzického násilia vplýva na
posúdenie, či nevítaný typ správania je vnímaný ako sexuálne obťažovanie alebo nie.
Ak na obeti nie sú známky fyzického násilia alebo ak nejde o výrazné psychické
zrútenie, tak ani samotné obete často sexuálne obťažovanie neidentifikujú ako
obťažovanie. Sexuálne obťažovanie nie je identifikované ako problém, ak muž alebo
žena zodpovedný/-á za sexuálne obťažovanie nepoužil/-a násilie, nenapadol/-a
ženu/muža fyzicky, nevynucoval/-a si sex alebo sa ju nepokúsil znásilniť.
e) Prípady a pravidelnosti - sexuálne obťažovanie nie je vnímané a identifikované ako
problém, ak sa objavuje iba ojedinele. Jeden zo spôsobov ako bagatelizovať problém
je izolovať individuálne prípady bez
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vnímania ich prepojenia. Jedna študentka

napríklad referovala ako ju jeden spolužiak verbálne sexuálne obťažoval a inokedy
zase sa jej neprístojne dotýkal. Obete teda často opisujú každý prejav sexuálneho
obťažovania osobitne a nevidia konanie mužov ako celkovo ovplyvňuje ich situáciu
v práci ( The Equal Opportunities Ombudsman, 2006)
V štádiu sekundárnej intervencie, teda keď už došlo k sexuálnemu obťažovaniu sa obetiam
odporúča:
1. Dôverovať vlastným pocitom a nazvať ponižujúce správanie pravým menom –
sexuálnym obťažovaním.
2. Nežiaduce správanie neignorovať, nezľahčovať a nebagatelizovať.
3. Neobviňovať sa, zodpovednosť za správanie je na páchateľovi.
Neobviňujte sa, že ste správanie vyvolali vy, za obťažovanie je zodpovedný vždy ten,
ktorý ho vykonáva. Problém je v človeku, ktorý obťažuje, nie vo vás.
4. Robenie záznamov a poznámok o nežiadúcom správaní (dátum, čas, miesto,
svedkovia).
Odporúča sa viesť si podrobný záznamový denník s presným dátumom a časom
jednotlivých

zažitých prejavov obťažovania,

čo sa presne stalo (opis konania

páchateľa a situácie), kto bol prítomní- kto mohol byť svedkom takéhoto konania, aké
boli psychosomatické reakcie na dané obťažovanie a pod.
5. Vyzvať páchateľa, aby s nežiadúcim správaním prestal, ohradiť sa, povedať
jasné „nie“.
Bráňte sa, máte práva na pracovné prostredie bez sexuálneho obťažovanie, kde sa
budete cítiť príjemné a kde vás budú rešpektovať, nie ponižovať. Dajte
obťažovateľovi jasne najavo, že jeho správanie vám nie je príjemné a ponižuje vás.
Ak slovné ohradenie nestačí a on ho neberie vážne, dajte mu to písomne.
6. Zdôveriť sa s problémom niekomu, komu dôverujete (kolegyni, kolegovi,
priateľke, partnerovi, ...).
Nemlčte o tomto probléme, nehanbite sa. Ide o citlivú tému, ale vaša dôstojnosť vám
musí byt dôležitejšia ako hanblivosť. Obťažovateľ ráta s tým, že budete o probléme
mlčať a nikomu to nepoviete. Vaše mlčanie je súčasťou jeho stratégie pokračovať
v obťažovaní. Ak sa zdôveríte kolegyniam, ktorým dôverujete, možno sa dozviete, že
nie ste jediná koho dotyčný obťažoval a nie ste jeho prvou obeťou.
7. Informovať o probléme sexuálneho obťažovania svojho nadriadeného/-nú (ak
obťažuje nadriadený, obrátiť sa na jeho nadriadeného).
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Ak obťažovateľ ani po vašom slovnom ohradení neprestane s ponižujúcim správaním
a jeho útoky sa opakujú, obráťte sa so sťažnosťou na svojho priameho nadriadeného/nú. Nenechajte sa odstrašiť a trvajte na riešení problému. Podajte sťažnosť písomne,
môže neskôr slúžiť ako doklad o postupe o vašom konaní.
8. Dbať na svoju bezpečnosť a nedať sa zastrašiť.
Počas podávania sťažnosti a priebehu vyšetrovania sa môže stať, že budete
páchateľom, ale bo zamestnávateľom zastrašovaná, že vás budú obviňovať
z provokovania a narúšania dobrých vzťahov, dobrého mena firmy, alebo sa vás budú
snažiť skorumpovať či vyhrážať sa výpoveďou. Právo je na vašej strane a nikto
nemôže byť prenasledovaný za to, že sa dožaduje dodržiavania svojich práv. Vytrvajte
vo svojom úsilí, vaša dôstojnosť stojí za to. Neutekajte z pracoviska, nedávajte
výpoveď, potrestaný by mal byť obťažovateľ, nie vy.
9. Oznámiť prípad sexuálneho obťažovania na kompetentnom mieste.
Ak ani po podaní sťažnosti nadriadenému sa nič nezmení, obráťte sa na
kompetentného pracovníka, ktorý má v podniku / na pracovisku zodpovednosť za
riešenie problémov so sexuálnym obťažovaním. Ak takýto pracovník nie je poverený,
žiadajte svojho nadriadeného, aby sa urobila v tejto veci náprava. Odporúča sa podať
sťažnosť písomne, aby ste mali doklad o postupe ako ste konali.
10. Nezmierujte sa s nemennou situáciou, problém môžete riešiť aj súdnou cestou.
Ak ani oznámenie na kompetentnom mieste nepomohlo, alebo bola vaša sťažnosť
prehliadaná, zle vyšetrená a vy ste sa nedočkali zadosťučinenia, môžete sa so svojou
sťažnosťou obrátiť na iné inštitúcie obhajujúce vaše právo. Môžete dať podnet na
Slovenské stredisko pre ľudské práva, alebo verejnému obhajcovi práv.
( upravené podľa Remišová, A., 2004)
Ak došlo k obzvlášť závažnému sexuálnemu obťažovaniu, t. j. ak osoba bola jednorazovo
sexuálne napadnutá (pokus o znásilnenie, znásilnenie) a/alebo opakovane vystavovaná
sexuálnym narážkam, vydieraniu, sexuálnym fyzickým útokom a pod., treba obeti poskytnúť
postintervenčnú pomoc (psychologické poradenstvo, terapiu), ktorá jej umožní spracovať
prežité zážitky a zaradiť sa opäť do normálneho života. Z apelácie na ľudské práva, ktoré sú
aj ženskými právami, vyplýva že:
-

Akýkoľvek sexuálny nátlak zo strany nadriadeného alebo spolupracovníka
zákazníka/klienta/učiteľa a pod. je neprístupný.

-

Všetci rozumní muži sa od takýchto vydieračov dištancujú.

-

Žena má so svojim telom naložiť so svojím telom tak, ako uzná za vhodné.
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-

Žena sa môže brániť, ak jej to právo niekto berie (podľa Remišová, A., 2004).

Súhrnné zistenia
Obrana proti sexuálnemu obťažovaniu

na pracovisku vo všeobecnosti spočíva

v legislatívnych opatreniach vo forme normatívnych predpisov, ale aj

v primárnej,

sekundárnej a terciárnej intervencii.
• Viacúrovňový proces vytvárania politiky v EU proti sexuálnemu obťažovaniu na
pracovisku

predpokladá pomalší proces politickej zmeny vo vzťahu k sexuálnemu

obťažovaniu.

Implementácia

Smernice

2002/73/ES,

presne

definujúcej

sexuálne

obťažovanie ako diskrimináciu na základe pohlavia, je podmienená širším spoločenským
konsenzom

a jednoznačným odmietavým stanoviskom najvyšších predstaviteľov voči

sexuálnemu obťažovaniu žien a mužov na pracovisku.
• Z dôvodu

výskytu

rizikových

pracovísk

a špecifickosť

sexuálneho

obťažovania

v niektorých sektoroch sú vypracovávané sektorové politiky a stratégie na prevenciu
a elimináciu sexuálneho obťažovania. Dôležitú úlohu tu zohrávajú profesijné asociácie,
komory a záujmové združenie zastupujúce širšie skupiny sociálnych aktérov.
• Na úrovni podniku sa na prevenciu kladie najväčší dôraz. Za vytvorenie pracovného
prostredia bez obťažovania je primárne zodpovedný zamestnávateľ. Prijímanie Etických
kódexov s presným vymedzením, ktoré sexuálne správanie je na pracovisku zakázané, ako
sa bude postihovať a zaručenie vyšetrenia každého ohláseného prípadu je prvým krokom
na elimináciu tejto formy diskriminácie žien na pracovisku.
• Na individuálnej úrovni sa odporúča obetiam jasne sproblematizovať nevítané sexuálne
správanie a uvedomiť si prepojenie takéhoto správania voči nim a ich kvality práce,
pracovného postupu a možných psychosomatických ťažkostí v dôsledku skúseností so
sexuálnym obťažovaním.
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5. Závery a návrhy riešení

Výskum Násilia páchaného na ženách z roku 2003 a výskum Šikanovania a sexuálneho
obťažovania na pracovisku z roku 2006 poukázali na relatívne vysoký výskyt priamych
skúseností žien s prejavmi sexuálneho obťažovania na pracovisku. Obťažovanie zo strany
mužov súvisiacich s prácou zažilo a zažíva 22 - 30 % dospelých žien slovenskej populácie
SR. Predkladá štúdia sa zamerala na zisťovanie ďalších poznatkov vzťahujúcich sa na
diskrimináciu obťažovaním a priniesla nasledovné zistenia.
Z reprezentatívnych dát v roku 2003 a 2006 bolo zistené, že prevažujúcim typom sexuálneho
obťažovania

je horizontálne obťažovanie, teda zo strany mužov na rovnakej statusovej

pracovnej pozícii. Najčastejšími páchateľmi sú spolupracovníci a spolužiaci. Sexuálne
obťažovanie zo strany nadriadeného tvorí asi 10 % prípadov. Závažnosť obťažovania zo
strany nariadeného tvorí skutočnosť, že žena sa cíti vydieraná, respektíve má obavy z odplaty,
dôsledkov, ak by sa proti sexuálnemu obťažovaniu ohradila či sťažovala. Obťažovanie zo
strany nadriadeného je zneužitím moci na pracovisku.
V prijatých stratégiách a politikách proti sexuálnemu a šikanóznemu obťažovaniu na všetkých
úrovniach treba zdôrazňovať, že žena, ktorá sa ohradí alebo podá sťažnosť na svojho
nadriadeného nesmie byť prenasledovaná, postihovaná za svoje konanie. Zamestnávateľ musí
garantovať, že akákoľvek sťažnosť bude dôsledne vyšetrená a prijaté opatrenia na
odstránenie neželaného správania.
Pri šikanóznom obťažovaní boli zistené signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami. Zatiaľ
čo ženy sú oproti mužom viac vystavené psychickému nátlaku (ohováraniu, znevažovaniu
práce, izolácii), muži sú vystavení okrem psychickému teroru aj fyzickému napadnutiu, alebo
sú svedkami fyzického násilia.
V informačných kampaniach

pri senzitivizácií spoločnosti a zamestnancov/-kýň treba

potrebné zdôrazňovať, že aj psychické násilie je násilím. Dlhodobé vystavovanie psychickému
stresu, nátlaku a kumulatívny efekt mikro – útokov psychického charakteru môže mať rovnako
negatívne psychosomatické dôsledky ako fyzické násilie. Navyše ťažkosti sa nemusia prejaviť
bezprostredne po zažitom obťažovaní, ale môžu nastať po relatívnom upokojení situácie.
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Výskumom v roku 2006 bolo zistené že aspoň jeden prejavov šikanózneho obťažovania
a aspoň jeden prejav sexuálneho obťažovania zažilo osobne 191 žien, čo je 39,2 % celej
pracujúcej ženskej populácie.

Ženy môžu byť na pracovisku vystavené sexuálnemu

a šikanóznemu obťažovaniu zároveň.
Pri odkrývaní sexuálneho obťažovania treba brať do úvahy, že aj keď ide o odlišné druhy
obťažovania, môžu tieto navzájom interferovať. Pri identifikácii jednotlivých nevítaných
sexuálnych prejavov obťažovania treba zisťovať aj šikanózne prejavy obťažovania. Prípadové
štúdie ukázali, že šikanózne obťažovanie môže byť sprievodným alebo aj následným javom
sexuálneho vydierania a sexuálnej hostility na pracovisku.
Celková senzibilita spoločnosti na sexuálne obťažovanie je nízka. Prevažujúcim názorom
slovenskej spoločnosti je podľa respondentov ľahostajnosť voči sexuálnemu a šikanóznemu
obťažovaniu. Aj u žien sa zistila ambivalentnosť- nejednoznačnosť v posudzovaní čo je a čo
nie je sexuálne obťažovanie, psychické násilie. Ženy sú citlivejšie na prejavy sexuálneho
obťažovania fyzického charakteru, verbálne a neverbálne útoky nereflektujú jednoznačne ako
sexuálne obťažovanie.
Vzhľadom na hlbokú naturalizáciu neprimeraného sexuálneho správania na pracovisku, kedy
sa prejavy sexuálneho obťažovania vnímajú ako bežná a „normálna“ súčasť pracovných
vzťahov, treba takéto správanie nekompromisne problematizovať a vyjadrovať jednoznačnú
nulovú toleranciu k takýmto praktikám. Muži aj ženy musia odmietať takéto správanie
a vnímať ho ako prejav poníženia a nevítaného sexuálneho správania na pracovisku.
Prípadové štúdie poukázali na rôznorodosť jednotlivých osobných príbehov žien so
sexuálnym a šikanóznym obťažovaním. Okolnosti a situácia každej zo žien sú osobité
a nemožno z nich vyvodzovať generalizované zovšeobecnenia. Možno však poukázať na
niektoré spoločné znaky, ktoré sa vyskytli vo viacerých prípadoch. Jedným takýmto znakom
je, že takmer vo všetkých prípadoch sa objavili psychosomatické ťažkosti žien v dôsledku
skúsenosti so sexuálnym či šikanóznym obťažovaním. Takisto ani jedna zo žien nepodala
oficiálnu sťažnosť a prípad riešila

buď vlastným obchodom

z pracoviska, alebo na

pracovisku aj naďalej zotrvávajú. Viaceré obete sa stretli s bagatelizovaním a reinterpretáciou
svojej skúsenosti obťažovania. Spoločné pre takmer všetky obete bolo sebaobviňovanie zo
získanej skúsenosti a obavy z viktimizácie. Z inkriminovaných pracovísk iba jedno z nich
malo zavedenú politiku proti obťažovaniu a prijatý etický kódex. Paradoxne išlo o prípad
sexuálneho obťažovania mužov, ktorý bol operatívne vyriešený priamo na pracovisku.
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Prípadové štúdie sú však najmä osobnými výpoveďami skutočných žien, ktorých nepríjemná
skúsenosť zosobňuje anonymitu štatistických dát. Prípadové štúdie okrem výskumného účelu
tvoria aj didaktický účel a môžu byť príkladom pri senzitivizácii spoločnosti. Rôznorodosť
prípadov je dôkazom toho, že sexuálnym obťažovaním či šikanovaním môže byť zasiahnutá
každá žena bez rozdielu veku, pracovného postavenia či rodinného stavu. Stratégie psychickej
racionalizácie a vyrovnávania sa s prípadom, ktoré respondentky používali, sú ukážkami
prispôsobovania sa celkovej nesenzibility a tolerancie spoločnosti voči sexuálnemu
obťažovaniu.
V troch sledovaných medializovaných prípadoch sexuálneho obťažovania sme sa snažili
zmapovať, ako sa sexuálne obťažovanie konštruovalo v médiách. V dvoch prípadoch sa
sexuálne obťažovanie síce problematizovalo, v sprievodných článkoch a diskusiách sa však
jeho problematizácia zastierala zástojnými problémami, ktoré sa na prípad viazali. Prípady
sexuálneho obťažovania zo strany nadriadených mužov sa častokrát reintepretovali a bola
spochybňovaná

etika získavania dôkazov či správanie obetí. Prípad obťažovania

stredoškoláčok učiteľom bol iný. Prípad sa prezentoval ako súdna kauza a nemorálnosť
sexuálneho obťažovania sa už nespochybňovala. Významnú úlohu tu zohralo jednoznačné
odsudzujúce stanovisko matiek poškodených dievčat ako aj riaditeľky školy. Prípad
sexuálneho obťažovania bol tak vnímaný ako rovnako závažný čin, ktorý si zaslúži
preskúmanie, vyšetrovanie a právne dokazovanie ako akákoľvek iná kauza.
Odporúča sa v prípade medializácie jednotlivých prípadov prezentovať sexuálne obťažovanie
ako jednoznačné nelegálne konanie a definovať ho ako diskrimináciu na základe pohlavia.
Takýmto jednoznačným postojom sa

neprijateľné sexuálne správanie na pracoviskách

problematizuje a stiera sa jeho naturalizácia ako niečo „bežné, normálne, nemožné dokázať
či eliminovať“.
Obrana proti sexuálnemu obťažovaniu

na pracovisku vo všeobecnosti spočíva

v legislatívnych opatreniach vo forme normatívnych predpisov, ale aj

v primárnej,

sekundárnej a terciárnej intervencii.
Viacúrovňový proces vytvárania politiky v EU proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku
predpokladá pomalší proces politickej zmeny vo vzťahu k sexuálnemu obťažovaniu.
Implementácia Smernice 2002/73/ES, presne definujúcej sexuálne obťažovanie ako
diskrimináciu na základe pohlavia, je podmienená širším spoločenským konsenzom
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a jednoznačným odmietavým stanoviskom najvyšších predstaviteľov voči sexuálnemu
obťažovaniu žien a mužov na pracovisku.
Z dôvodu výskytu rizikových pracovísk a špecifickosť sexuálneho obťažovania v niektorých
sektoroch sú vypracovávané sektorové politiky a stratégie na prevenciu a elimináciu
sexuálneho obťažovania. Dôležitú úlohu tu zohrávajú profesijné asociácie, komory
a záujmové združenie zastupujúce širšie skupiny sociálnych aktérov.
Na úrovni podniku sa na prevenciu kladie najväčší dôraz. Za

vytvorenie pracovného

prostredia bez obťažovania je primárne zodpovedný zamestnávateľ. Prijímanie Etických
kódexov s presným vymedzením, ktoré sexuálne správanie je na pracovisku zakázané, ako
sa bude postihovať a zaručenie vyšetrenia každého ohláseného prípadu je prvým krokom na
elimináciu tejto formy diskriminácie žien na pracovisku.
Na individuálnej úrovni sa odporúča obetiam jasne sproblematizovať nevítané sexuálne
správanie a uvedomiť si prepojenie takéhoto správania voči nim a ich kvality práce,
pracovného postupu a možných psychosomatických ťažkostí v dôsledku skúseností so
sexuálnym obťažovaním.
Na základe zistených poznatkov a skúseností s politikami proti sexuálnemu obťažovaniu
formulujeme nasledovné odporúčania:
-

Legislatívne spresniť definíciu sexuálneho obťažovania ako diskrimináciu na základe
pohlavia a transponovať tak Smernicu 2002/73/ES do slovenskej legislatívy.

-

Vypracovať nástroje na senzitivizáciu spoločnosti na sexuálne obťažovanie.

-

Vyjadrenie jednoznačného zákazu a nulovej tolerancii voči sexuálnemu obťažovaniu
v spoločnosti a na pracoviskách.

-

Poskytnúť právne definície a odvolania sa na právne predpisy vzťahujúce sa na
sexuálne obťažovanie.

-

Taxatívne vymenovať čo najviac prejavov sexuálneho obťažovania za účelom čo
najpresnejšieho identifikovania jednotlivých prípadov.

-

Prípady sexuálneho obťažovania personifikovať a osobné príbehy žien a odsudzujúce
reakcie mužov na sexuálne obťažovanie uvádzať ako pozitívne príklady.

-

Uviesť príklady postupov pri podávaní sťažností a podnetov na relevantné inštitúcie.

-

Pozitívnymi súdnymi

kauzami či riešeniami na podnikovej úrovni dokumentovať

odsúdenie sexuálneho obťažovania voči ženám.
-

Poskytnúť odporúčania pre zamestnávateľov na prijímanie stratégií a politík proti
sexuálnemu obťažovaniu, vrátane stanovenia presných postupov pri podávaní
sťažností a riešení ohlásených prípadov.
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-

Poskytnúť informácie pre obete sexuálneho obťažovania ohľadne vedenia záznamov
o sexuálnom obťažovaní, postupe pri podávaní sťažností a ďalších opravných
prostriedkoch.

Nástroje na senzitivizáciu spoločnosti proti sexuálnemu obťažovaniu:
-

Umiestniť informácie o sexuálnom a šikanóznom obťažovaní na webovej stránke
MPSVR,

-

Príprava a vydanie (elektronické publikovanie) informačných letákov, brožúriek
o zákaze sexuálneho obťažovania,

-

Návrh a príprava školení pre zamestnancov/-kyne, odbory, zamestnávateľov proti
sexuálnemu obťažovaniu na pracoviskách

-

Vypracovať štruktúru a plán školení proti sexuálnemu obťažovaniu prispôsobené pre
rôzne úrovne prevencie a sociálnych aktérov.
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Prílohy
Príloha č. 1: Dotazník SHA (Sexual Harassment Attitudes)

DOTAZNÍK
Nasledovný dotazník sa týka medziľudských vzťahov NA PRACOVISKU. Výskum realizuje Inštitút
pre výskum práce a rodiny v Bratislave a je anonymný. Zaručujeme Vám, že Vaše odpovede budú
súčasťou hromadného spracovania a použité iba za účelom výskumu.
Ďakujeme za spoluprácu
Realizátori výskumu
Vôbec
nesúhlasím

Úplne
súhlasím

Vyjadrite mieru súhlasu s výrokmi na škále od 1 po 5, kde 1
znamená vôbec nesúhlasíte a 5 – úplne súhlasíte:

1

2

3

4

5

1.

Atraktívna žena musí očakávať sexuálne návrhy a mala by sa naučiť
s tým zaobchádzať.

1

2

3

4

5

2.

Väčšina mužov sa cíti byť sexuálne dráždená svojimi
spolupracovníčkami.

1

2

3

4

5

3.

Sexuálne obťažované ženy provokujú svojím správaním, oblečením
alebo spôsobom ako rozprávajú s mužmi.

1

2

3

4

5

4.

Muž musí pochopiť, že ak žena povie „nie“ na jeho sexuálne návrhy,
naozaj tým myslí „nie“.

1

2

3

4

5

5.

Pre ženu je len prirodzené využívať svoju atraktivitu pri získavaní
rôznych výhod v zamestnaní (postup, finančná odmena a pod.).

1

2

3

4

5

6.

Atraktívny muž musí očakávať sexuálne návrhy a mal by sa naučiť
s tým zaobchádzať.

1

2

3

4

5

7.

Som presvedčená/-ý, že sexuálne vydieranie je vážnym spoločenským
problémom.

1

2

3

4

5

8.

Pre muža je len prirodzené, že robí atraktívnej žene sexuálne návrhy.

1

2

3

4

5

9.

Nevinné flirtovanie robí pracovný deň zaujímavejším.

1

2

3

4

5

10. Ženy často zlepšujú svoju pracovnú pozíciu tým, že povzbudzujú
sexuálny záujem svojich nadriadených.

1

2

3

4

5

11. Jeden z problémov sexuálneho obťažovania je, že niektoré ženy nemajú
zmysel pre humor.

1

2

3

4

5

12. Mnohé obvinenia zo sexuálneho obťažovania sú len z pomsty alebo
zlomyseľnosti.

1

2

3

4

5

13. Mnohé z toho, čo ľudia nazývajú sexuálnym obťažovaním, je len
normálnym flirtovaním medzi mužmi a ženami.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14. Sexuálne útoky a sexuálne obťažovanie sú dve úplne odlišné veci.
15. Sexuálne obťažovanie predstavuje len málo závažné prípady nevítanej
sexuálnej pozornosti.
16. Sexuálne obťažovanie nesúvisí veľmi s mocou a postavením v práci.
17. Sexismus a sexuálne obťažovanie sú dve úplne odlišné veci.
18. Celá záležitosť okolo sexuálneho obťažovania iba sťažuje vytváranie
normálnych vzťahov medzi mužmi a ženami.
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Príloha č. 2: Dotazník SEQ-SE (Sexual Experiences Questionnare- Significant Experience)
Stretli ste sa za posledných 6 mesiacov na pracovisku s nasledovnými prejavmi správania? Ak áno,
označte, prosím, či 1 krát alebo opakovane. Ak ste sa nestretli, označte, prosím, nikdy.
PREJAVY SPRÁVANIA
NIKDY
1 KRÁT
OPAKOVANE
1. Viedli sexuálne reči a rozprávali sexuálne vtipy, ktoré boli pre
Vás nepríjemné a urážlivé?
2. Pískali, pokrikovali po Vás sexuálnym spôsobom?
3. Snažili sa Vás nevítane vtiahnuť do rozhovorov o sexuálnych
záležitostiach?
4. Mali urážlivé sexuálne poznámky či už verejne alebo
v súkromí?
5. Zaobchádzali s Vami odlišne na základe Vášho pohlavia?
6. Mali urážlivé poznámky o Vašom vzhľade, postave alebo
sexuálnom živote?
7. Robili gestá alebo posunky sexuálnej povahy, ktoré Vás
privádzali do rozpakov, alebo Vás urážali?
8. Videli ste, alebo Vám ukazovali obrázky, karikatúry alebo
nápisy sexistickej povahy?
9. Mali voči Vám sexistické útočné poznámky?
10. Snažili sa vytvoriť s Vami romantický sexuálny vzťah aj
napriek Vášmu odmietaniu?
11. Ponižovali Vás, alebo boli blahosklonní voči Vám z dôvodu
Vášho pohlavia?
12. Zazerali, poškuľovali, alebo uprene Vás sledovali spôsobom,
ktorý Vám bol nepríjemný?
13. Vystavoval niekto svoje fyzické prednosti spôsobom, ktorý Vás
privádzal do rozpakov a bol Vám nepríjemný?
14. Neprestávali Vás pozývať na rande, pohárik, obed a pod. aj keď
ste povedali „nie“?
15. Cítili ste sa niekedy „podplatená/-ý“ spôsobom, že ak sa
zapojíte do sexuálneho správania, tak budete určitým spôsobom
odmenený/-á, alebo s Vami budú určitým spôsobom
zaobchádzať?
16. Cítili ste sa ohrozený/-á odplatou, pomstou alebo revanšom
v prípade, že nebudete sexuálne spolupracovať?
17. Dotýkali sa Vás fyzicky spôsobom, ktorý Vám bol nepríjemný?
18. Boli ste vystavený/-á nevítanému hladkaniu, nežnostiam alebo
pokusom o bozk?
19. Zaobchádzali s Vami zle, pretože ste odmietli mať s niekým
sex?
20. Naznačovali Vám rýchlejší postup alebo lepšie zaobchádzanie,
ak budete sexuálne spolupracovať?
21. Obávali ste sa, že ak nebudete sexuálne spolupracovať, tak
s Vami budú zle zaobchádzať?
22. Pokúsili sa s Vami mať sex bez Vášho súhlasu alebo proti Vašej
vôli, ale bezúspešne?
23. Mal s Vami niekto sex bez Vášho súhlasu alebo proti Vašej
vôli?
1. Ste:
muž
žena
2. Koľko máte rokov?.....................
3. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
ZŠ
Stredné bez maturity
Stredné s maturitou
VŠ
4. Váš rodinný stav:
slobodný/-á
ženatý/vydatá
rozvedený/-á
vdova/vdovec
druh/družka
5. Počet detí:..........................
Ďakujeme za spoluprácu!
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Príloha č. 3: Dotazník LIPT (Leymann Inventory of Psychological Terror)
Boli ste počas ostatných 12 (6) mesiacov vystavený/-á niektorému z nasledujúcich prejavov správania?
Označte, prosím, ako často ste/bol/-a vystavený/-á nasledujúcim prejavom správania. Ak nezažívate/ste
nezažili daný prejav, označte, prosím, nikdy.
1. Vo vzťahu ku kontaktom
Váš nadriadený/-á obmedzuje Vaše možnosti vyjadriť sa
Iné osoby obmedzujú Vaše možnosti vyjadriť sa
Ak hovoríte, ste neustále prerušovaný/–á

Nikdy

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

Ste vystavený/-á tlaku nasledovnými spôsobmi:
Kričia na Vás, hlasno Vám nadávajú
Neustále kritizujú Vašu prácu
Neustále kritizujú Váš súkromný život
Telefonický teror
Ústne vyhrážanie
Písomné vyhrážanie

Nikdy

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

Nikdy

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

2. Ste systematicky izolovaný/-á:
Nerozprávajú sa s Vami
Nechcú, vyhýbajú sa Vašim rozhovorom
Ste umiestnený na pracovisko, na ktorom ste od ostatných
izolovaný/-á
Vašim kolegom/-gyniam je zakázané, aby sa s Vami
rozprávali
Správajú sa s Vám ako by ste bol/-a vzduch, ignorujú Vás

Nikdy

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

3.Vaše pracovné úlohy boli zmenené, aby Vás potrestali:
Nebola vám pridelená žiadna pracovná úloha, nemáte
žiadnu prácu
Bola vám pridelená nezmyselná práca
Ste vystavený/-á zdraviu škodlivej činnosti
Dostávate prácu, ktorá je hlboko pod Vašu úroveň
Sú Vám neustále prideľované nové pracovné úlohy
Dostávate ponižujúce pracovné úlohy

Nikdy

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

4. Útoky na Vašu osobnosť:
Rozprávajú, ohovárajú Vás za Vašim chrbtom
Rozširujú o Vás nepravdivé informácie
Zosmiešňujú Vás pred druhými
Upodozrievajú Vás, že ste psychicky chorý/-á
Chcú Vás donútiť s psychiatrickému vyšetreniu
Vysmievajú z Vášho zdravotného postihnutia, ktoré máte
Napodobňujú Vašu chôdzu, hlas, aby Vás zosmiešnili
Napádajú Vaše politické, náboženské a pod. presvedčenie
Napádajú Váš pôvod (etnicitu) a vysmievajú sa z nej

Nikdy

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

Je Vám odopieraný a znepríjemňovaný kontakt
nasledovnými spôsobmi:
Odstrašujúce pohľady alebo negatívne vyhrážajúce gestá
Náznaky bez toho, aby niekto niečo priamo vyslovil
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Nikdy

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

Nikdy

1x do mesiaca

1 a viac x do týždňa

Ste nútený/-á vykonávať práce, ktoré zraňujú Vaše
sebavedomie
Vaša práca je nepravdivo a ponižujúco hodnotená
Vaše rozhodnutia sú spochybňované
Hrubo Vám nadávajú, vyslovujú na Vašu adresu vulgárne
slová
Ste vystavený/-á slovným sexuálnym pokusom o zblíženie
alebo sexuálnym návrhom
5. Násilie a vyhrážanie násilím:
Ste nútený/-á k práci, ktorá škodí Vášmu zdraviu
Napriek Vášmu zlému zdravotnému stavu, že
vystavovaný/-á zdraviu škodlivej práci
Vyhrážajú sa Vám telesným násilím
Ste vystavený /-á miernemu násiliu, aby Vám napr. dali
príučku

Pohlavie:
muž
Vek (počet rokov):

žena

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
ZŠ
Stredné bez maturity
Stredné s maturitou
VŠ
Rodinný stav: ...................
Počet detí:................
Národnosť/etnicita:............
Typ podniku:
štátny
verejný
súkromný
sprivatizovaný
súkromný s podielom štátu
zahraničný vlastníci
Hlavná činnosť pracoviska: ...................................
Celkový počet pracovníkov na pracovisku:................
Počet žien pracujúcich na pracovisku:.......................
Priamy nadriadený muž/žena:
muž
žena
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