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Úvod 
 

Predlo!ená "túdia #erpá z rozhovorov s expertmi a expertkami, ktoré sa na 
Slovensku venujú téme sexuálneho ob$a!ovania vo svojej akademickej práci, 
pracujú v oblasti verejn%ch politík, ktoré sa tejto téme venujú, #i sa s prevenciou 
a elimináciou sexuálneho ob$a!ovania stretávajú vo svojej agende v ob#ianskom 
a neziskovom sektore. Sexuálne ob$a!ovanie v sú#asnosti primárne upravuje tzv. 
Antidiskrimina!n" zákon, ktor% toto správanie definuje ako verbálne, neverbálne 
alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je 
alebo mô!e by$ naru"enie dôstojnosti osoby, a ktoré vytvára zastra"ujúce, 
poni!ujúce, zneuc$ujúce, nepriate&ské alebo urá!livé prostredie. Pod&a 
Celo#tátnej stratégie rodovej rovnosti sexuálne ob$a!ovanie sp'(a podstatu 
rodovo podmienen%ch #inov, ktoré majú alebo mô!u ma$ za následok telesnú, 
sexuálnu, du"evnú, ale aj ekonomickú ujmu alebo utrpenie !ien. V organizáciách 
je preto v slovenskom prostredí sexuálne ob$a!ovanie zadefinovanou praxou 
„nerovnakého zaobchádzania“, vo#i ktorému má ob$a!ovaná osoba právo 
domáha$ sa spravodlivosti a nápravy situácie. Av"ak aj samotné v%skumné 
rozhovory nazna#ili, !e samotná textácia a zarámcovanie sexuálneho 
ob$a!ovania v Antidiskrimina!nom zákone nie je nevyhnutne jedin%m 
a dostato#n%m nástrojom na jeho prevenciu a elimináciu. 

Zámerom "túdie preto bolo vytvori$ poznatkovú bázu pre potreby akademického 
prostredia (tzn. anal%za verejn%ch politík) i pre samotnú tvorbu verejn%ch politík 
v oblasti rodovej rovnosti. Sexuálne ob$a!ovanie spadá na Slovensku do 
pôsobnosti verejn%ch politík zameran%ch na rodovú rovnos$, ke)!e ide o rodovo 
podmienenú spolo#enskú prax, ktorej v%sledkom je nezriedka ohrozenie 
autonómie #i telesnej integrity ob$a!ovan%ch osôb, ktor%mi sú naj#astej"ie !eny.  
Cie& tvorby poznatkovej bázy pre verejné politiky tie! reaguje na spomínanú 
Celo#tátnu stratégiu rodovej rovnosti v SR 2014 – 2019 a Ak!n" plán rodovej 
rovnosti na roky 2014 – 2019, ktoré vychádzajú zo základn%ch strategick%ch 
dokumentov Európskej únie a Rady Európy. Jedn%m zo stanoven%ch cie&ov 
stratégie je „Posilnenie autonómie a telesnej integrity !ien eliminovaním 
degradujúcich a násiln%ch prejavov vo#i !enám“, ktoré obsahuje tie! #iastkov% 
cie& „Potlá#a$ a stíha$ sexuálne ob$a!ovanie a prejavy sexuálneho násilia vo#i 
!enám a mu!om“.  

V%sledky v%skumn%ch rozhovorov boli rozdelené do nieko&k%ch #astí a venujú sa 
nasledovn%m tematick%m blokom: 
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- Pojem sexuálneho ob$a!ovania – rovnaké zaobchádzanie a sexuálne násilie 
v slovenskej legislatíve. 

- Prístup k spravodlivosti a k slu!bám pre osoby so skúsenos$ou so sexuálnym 
ob$a!ovaním1. 

- Sú#asné nastavenie verejn%ch politík a agenda sexuálneho ob$a!ovania 
v pôsobnosti organizácií verejného sektora (tzn. regionálne in"pektoráty práce, 
Slovenské národné stredisko pre &udská práva, slovensk% súdny systém, 
Policajn% zbor Slovenskej republiky).  

- Práca neziskového a ob#ianskeho sektora – vzdelávanie, advokácia 
a poskytovanie slu!ieb.  

- Sú#asná prax na pracovisku a na vysok%ch "kolách – bariéry a v%zvy v kontexte 
prevencie a eliminácie sexuálneho ob$a!ovania.   

- Cie& scitlivenia "irokej verejnosti a mediálna rétorika na tému sexuálneho 
ob$a!ovania. 
 
Táto expertná "túdia v"ak nie je prevalen#n%m prieskumom a ani neposkytuje 
iné kvantitatívne dáta o viktimizácii #i postojoch v slovenskej spolo#nosti. Jej 
zámerom bolo zozbiera$ informácie a indikácie od expertov a expertiek, #ím sa 
sna!í vytvára$ rámce pre )al"ie "túdium konkrétnych oblastí a fenoménov 
spojen%ch s praxou sexuálneho ob$a!ovania v organizáciách na Slovensku 
a naformulova$ odporú#ania pre verejné politiky v oblasti prevencie a eliminácie 
sexuálneho ob$a!ovania. *túdia #erpá aj z predchádzajúcich poznatkov a 
v%skumov, ktoré boli dôle!it%m základom pre venovanie sa tejto téme na 
Slovensku. Zárove( je jedn%m z #iastkov%ch v%stupov v%skumu In"titútu pre 
v%skum práce a rodiny zameraného na prevalenciu sexuálneho ob$a!ovania v 
rôznych prostrediach. V%skum sa realizuje v rámci Národného projektu 
Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie.   
 
 

 

 

 

 

 
1 V tejto správe primárne vyu!ívame pojem „osoby so skúsenos"ou so sexuálnym ob"a!ovaním“. Pojem „obe"“ vyu!ívame 
iba v kontexte právnych noriem.  
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Zber dát – experti a expertky 

 

Za ú#elom zberu dát pre túto expertnú "túdiu bol metódou „snehovej gule“ 
zostaven% otvoren% zoznam expertov a expertiek v oblasti sexuálneho 
ob$a!ovania, sexuálneho násilia a rodovej rovnosti pôsobiacich na Slovensku. 
V novembri 2018 tento zoznam pozostával zo 43 expertov a expertiek 
pôsobiacich vo verejnom sektore (vrátane "tátnej správy), ob#ianskom sektore 
(neziskové organizácie) a vedeckej obci (vedeckí pracovníci a pracovní#ky na 
univerzitách a Slovenskej akadémii vied). Na v%zvy o uskuto#nenie 
polo"truktúrovaného v%skumného rozhovoru odpovedalo 20 z nich – rozhovory 
boli následne uskuto#nené medzi decembrom 2018 a aprílom 2019 ("truktúra 
rozhovoru je sú#as$ou prílohy #. 1). Z 20 komunika#n%ch partnerov a partneriek, 
ktoré odpovedali na v%zvu, v #ase rozhovoru najviac pôsobilo vo verejnom 
sektore a "tátnej správe2. Zástupcovia a zástupkyne neziskového a ob#ianskeho 
sektora pôsobili naj#astej"ie v dvoch typoch organizácií – advoka#n%ch 
a vzdelávacích organizáciách, ako aj organizáciách, ktoré poskytujú slu!by 
konkrétnej ohrozenej cie&ovej skupine. Odborníci a odborní#ky z akademickej 
obce pôsobili naj#astej"ie na verejn%ch univerzitách v oblasti práva alebo 
sociálnych vied.   

Ka!dému v%skumnému rozhovoru predchádzalo autorizovanie dvoch kópií 
informovaného súhlasu – jedna z kópií pre ka!d% rozhovor je dostupná 
k nahliadnutiu. Rozhovory boli následne nahrané, prepísané a kódované 
otvoren%m axiálnym kódovaním v programe Atlas.Ti.  

 
2 Vo finálnej podobe vzorky expertov a expertiek z definovanej populácie je vidite!ne dominantné zastúpenie 
expertov a expertiek z verejného sektora. Je preto na mieste polo"i# si otázku pre$o na v%zvy o rozhovor 
odpovedalo v porovnaní s touto skupinou pomerne málo zástupcov a zástupk%& vedeckej obce 
a ob$ianskeho sektora. Ako analytici a analyti$ky In'titútu pre v%skum práce a rodiny vystupujeme ako 
zamestnanci verejného sektora, preto mohla by# "iados# o v%skumn% rozhovor prijate!nej'ia práve medzi 
zamestnancami a zamestnanky&ami práve in%ch verejn%ch organizácií. To v'ak mohlo komplikova# ná' 
prístup k expertom a expertkám z ob$ianskeho/neziskového sektora a vedeckej obce, ktoré bu( nemajú 
s komunikáciou s verejnou organizáciou predchádzajúce skúsenosti, alebo spoluprácu odmietli. 
V neposlednom rade je nutné zoh!adni# neplaten% charakter takejto formy expertnej/aktivistickej práce, 
ktorá mohla ovplyvni# rozhodovanie expertov a expertiek o tom, $i do rozhovoru investujú svoj $as.  
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Graf !. 1: Pracovné zaradenie komunika!n"ch partnerov a partneriek  
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Sexuálne ob!a"ovanie – násilie 
alebo diskriminácia? 
 

Expertky a experti, ktorí sa podie&ali na v%skumn%ch rozhovoroch na tému 
sexuálneho ob$a!ovania, zdie&ali rôzne perspektívy na sexuálne ob$a!ovanie ako 
formu diskriminácie alebo násilia. Zhodovali sa v tom, !e sexuálne ob$a!ovanie je 
diskrimina#nou praxou, ktorá naj#astej"ie narú"a telesnú integritu a ovplyv(uje 
kvalitu !ivota !ien.  

Experti a expertky tak zdôraz(ovali tzv. rodovo podmienen% charakter 
sexuálneho ob$a!ovania, ktor% je do istej miery zoh&adnen% aj v slovenskom 
právnom rámci pod tzv. Antidiskrimina!n"m zákonom (Zákon !. 365/2004 Z. z. - 
Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektor"ch oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektor"ch zákonov). Pod&a komunika#n%ch 
partnerov a partneriek tejto "túdie je prejavom spomínanej rodovej 
podmienenosti sexuálneho ob$a!ovania to, !e jeho objektmi sú naj#astej"ie !eny, 
ktoré sa nimi stávajú práve pre rôzne stereotypy a predsudky a #asto "kodlivé 
kultúrne predstavy o !enskej sexualite. Pod&a jednej z expertiek je prevalencia 
sexuálneho ob$a!ovania u tejto skupiny taká roz"írená, !e i pri v%skumnej vzorke 
len nieko&ko desiatok mu!ov a !ien by bol v%skyt skúseností so sexuálnym 
ob$a!ovaním u !ien neporovnate&ne vy""í. 

Antidiskrimina!n" zákon (Zákon #. 365/2004 Z. z. - Zákon o rovnakom 
zaobchádzaní v niektor%ch oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 
zmene a doplnení niektor%ch zákonov)   

§ 2a    

(5) Sexuálne ob$a!ovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie 
sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo mô!e by$ 
naru"enie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastra"ujúce, poni!ujúce, 
zneuc$ujúce, nepriate&ské alebo urá!livé prostredie.    

§ 3   

(1) Ka!d% je povinn% dodr!iava$ zásadu rovnakého zaobchádzania v oblasti 
pracovnoprávnych a obdobn%ch právnych vz$ahov, sociálneho 
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zabezpe#enia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a slu!ieb a vo 
vzdelávaní.   

(2) Zásada rovnakého zaobchádzania pod&a odseku 1 sa uplat(uje len v 
spojení s právami osôb ustanoven%mi osobitn%mi zákonmi.    

(3) Pri posudzovaní, #i ide o diskrimináciu alebo nie, sa neberie do úvahy, #i 
dôvody, ktoré k nej viedli, vychádzali zo skuto#nosti alebo z mylnej 
domnienky.   

 

Pod&a expertov a expertiek je sexuálne ob$a!ovanie !ien prejavom správania, 
ktoré vychádza zo spolo#ensk%ch postojov a stereotypov o mu!och a !enách – 
ide teda o tzv. sexizmus, resp. predsudky a stereotypy o !enskej a mu!skej 
sexualite. Práve stereotypné ponímanie !ien ako „prirodzen%ch“ objektov 
mu!skej pozornosti toti! vedie k ru"ivému a ob$a!ujúcemu správaniu z ich 
strany. Mu!om je zárove( v medziach takéhoto kultúrneho nastavenia udelené 
pomyslené právo vo#i !enám vystupova$ invazívne. Nárok na !enskú pozornos$ 
a telesnú blízkos$ je vníman% ako „prirodzen%“ mu!om. Odmietnutie sexuálneho 
ob$a!ovania, resp. vyhradenie sa vo#i nemu (zvy#ajne zo strany !ien) sa tak 
#asto nevníma ako právo na osobnú autonómiu a ochranu vlastného súkromia.    

„Sexizmus“  

Je diskriminácia na základe pohlavia (analógia s pojmom rasizmus, 
ozna#ujúcim diskrimináciu na základe rasov%ch rozdielov). Ako kritick% 
pojem emancipa#ného !enského hnutia, prebrat% do viacer%ch jazykov z 
americkej angli#tiny, ozna#uje formy znev%hod(ovania a útlaku !ien na 
základe ich príslu"nosti k !enskému pohlaviu3.  

Prejavom sexizmu v organizáciách mô!e by$ tzv. nevítaná sexuálna 
pozornos$, ktorá stavia primárne !eny do pozície sexuálnych objektov, #ím 
tie! zneva!uje ich hodnotu a iné charakteristiky relevantné pre dané 
prostredie (napr. znalosti a schopnosti v pracovnom zaradení)4. Nevítaná 
sexuálna pozornos$ sa mô!e prejavova$ aj vytváraním nepriate&ského 
sexistického a sexualizovaného prostredia, #o zahr(uje v"etky typy 

 
3 ASPEKT – Glosár rodovej terminológie – „sexizmus“. Dostupné na: 
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=69 
4 Smetá$ková, I., Pavlík, P. 2011. Sexuální obt)"ování na vysok%ch 'kolách: Teoretické vymezení, 
metodologick% p*ístup, v%zkumné v%sledky. Sociologick% $asopis, 1/2011: 361-386.  
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správania a konania sexuálnej alebo inej povahy, ktoré znepríjem(ujú 
a s$a!ujú pracovn% v%kon alebo vytvárajú zastra"ujúce, nepriate&ské alebo 
ofenzívne prostredie (napr. pornografické fotografie na stenách, sexuálne 
nápisy a pod.)5. 

 

Experti a expertky vnímali sexuálne ob$a!ovanie ako nevy!iadanú pozornos$, 
ktorá mô!e ma$ rôznu intenzitu. Jeho spolo#n%m znakom je v"ak invazívne 
konanie, ktoré narú"a osobn% priestor a telesnú integritu. V intenzívnych 
prípadoch mô!e dokonca ís$ o naru"enie autonómie a dôstojnosti. Ako uvádzali 
experti a expertky aj v zmysle Antidiskrimina!ného zákona, intenzita a teda aj 
povaha dôsledkov sexuálneho ob$a!ovania na samotnej osobe mô!e by$ rôzna.   

Samotn% Antidiskrimina!n" zákon tie! obsahuje )al"í aspekt rodovej 
podmienenosti sexuálneho ob$a!ovania – t. j. pretrvávajúca nerovnováha moci a 
kontroly. Experti a expertky hovorili o sexuálnom ob$a!ovaní ako o správaní, 
ktoré narú"a telesnú integritu a intímnu zónu jedinca. Av"ak sexuálne 
ob$a!ovanie bolo )alej #asto pomenované ako spolo#enská prax, ktorá je 
umo!(ovaná spolo#enskou "truktúrou a kultúrou. Na jednej strane sa takéto 
konanie #asto prejavuje v situáciách, kde dochádza k mocenskej prevahe na 
strane toho, kto ob$a!uje. Na druhej strane sa v"ak v organiza#n%ch "truktúrach 
toleruje a niekedy je podnecované práve osobami, ktoré rozhodujú o kariérnych 
postupoch #i mzdách. V takom prípade je invazívne správanie jasn%m prejavom 
nerovnosti, ktorá negatívne ovplyv(uje naj#astej"ie kvalitu !ivotov !ien.  

Av"ak samotná kultúra, ktorá podnecuje sexuálne ob$a!ovanie, #asto #erpá zo 
stereotypného vnímania !ien ako nevyhnutn%ch a neautonómnych objektov 
sexuálnej tú!by a mu!skej pozornosti. Experti a expertky zdôraz(ovali, !e 
v takejto kultúre je zodpovednos$ za sexuálne ob$a!ovanie #asto prená"aná na 
samotnú obe$. Osoby, ktoré za!ívajú alebo za!ili sexuálne ob$a!ovanie, #asto 
poci$ujú narú"anie svojej osobnej autonómie, no cítia sa bezmocné kona$ 
a do!adova$ sa spravodlivosti v organizáciách, kde je takéto správanie roz"írené 
a tolerované. Nako&ko je (pod&a Antidiskrimina!ného zákona) práve osoba, ktorá 
sexuálne ob$a!ovanie za!íva, tá, kto ur#uje do akej miery bola jej/jeho autonómia 
a telesná integrita naru"ená, nezriedka je v kolektívoch a zo svojho okolia 
demotivovaná a odrádzaná od toho, aby sa do!adovala svojich práv. Opä$ je 

 
5 Holubová, B. 2007. Sexuálne a 'ikanózne ob#a"ovanie "ien na pracovisku – Prienik do reprezentatívnych 
dát, prípadové 'túdie a prevencia. Závere$ná správa VÚ $. 2219. Bratislava: MPSVaR.  
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#ast%m argumentom „prirodzenos$“ mu!skej a !enskej sexuality, #o v"ak vedie k 
prehlbovaniu nerovnosti i narú"aniu osobnej autonómie.      

Pochopenie rodovej podmienenosti sexuálneho ob$a!ovania vedie k uchopeniu 
tohto problému ako praktiky nerovnakého zaobchádzania, ktorá mô!e vyústi$ do 
násilia. Expertky a experti #asto zdôraz(ovali spolo#né prí#iny sexuálneho násilia 
a sexuálneho ob$a!ovania, ktoré nezriedka komplikujú právne vymedzenie tohto 
pojmu. Jedna z expertiek pomenovala vz$ah medzi násilím a ob$a!ovaním ako 
„prepojenú nádobu“ – teda predpoklad, !e degradujúce uva!ovanie o !enách 
mô!e podnecova$ sexuálne ob$a!ovanie a vies$ k zv%"enej tolerancii násilia na 
!enách v spolo#nosti. +al"ia expertka pomenovala sexuálne ob$a!ovanie ako 
formu „mikronásilia“, resp. situácie „mikroagresie“, ktor%ch cie&om je sociálna 
regulácia správania !ien, zasahovanie do ich telesného priestoru a #asto aj ich 
zastra"ovanie.  

Klasifikácia sexuálneho ob#a$ovania od Luise Fitzgerald     

Ve&mi komplexn% poh&ad na sociálnu realitu, ktorá podnecuje a vytvára 
prostredie, v ktorom dochádza k sexuálnemu ob$a!ovaniu, pomenovala u! v 
80. rokoch americká sociologi#ka Luise Fitzgerald a kolektív6. Jej klasifikácia 
sexuálneho ob$a!ovania ponímala toto konanie nielen ako ru"ivé, ob$a!ujúce 
a nevy!iadané konanie, sú#as$ou jej konceptu bolo aj vytváranie 
dehonestujúceho prostredia :   

• Sexuálny nátlak (sexual coercion) – predstavuje praktiky priameho 
nátlaku, ak%mi je napríklad ob$a!ovanie quid pro quo (t. j. nie#o za 
nie#o) #i hrozba fyzick%m a sexuálnym násilím.    

• Nevítaná sexuálna pozornos# (unwanted sexual attention) – 
predstavuje praktiky ako nevy!iadané poz%vanie na stretnutia, snahy 
o nadviazanie intímneho kontaktu, #i nevítan% rozhovor o sexuálnych 
praktikách, sugestívne verbálne a neverbálne prejavy ob$a!ujúceho 
charakteru.      

 
6 Vi( napr.:  

Fitzgerald, L.F., Gelfand, M.J., Drasgow, F., 1995. Measuring Sexual Harassment: Theoretical and 
Psychometric Advances, Basic and Applied Social Psychology, 17(4): 425 – 445.  

Fitzgerald, L., 1996. Sexual Harassment: The Definition and Measurement of a Construct. In Paludi, M.A. 
(ed.). Sexual Harassment on College Campuses. Abusing the Ivory Power. Albany: State University of New 
York Press.   
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• Rodové ob#a$ovanie (gender harassment) – predstavuje vytváranie 
dehonestujúceho prostredia. Ide napríklad o urá!livé a ob$a!ujúce 
poznámky a vtipy o mu!och a !enách, #i sexuálne ladené príbehy a 
vtipy v organizáciách. V tomto prípade teda nejde o naru"ovanie 
telesnej integrity, ale o vytváranie celkovej atmosféry, v ktorej sú 
osoby neustále sexualizované a sú zdôraz(ované ich pohlavné 
charakteristiky.  

Marta Vohlídalová, Irena Smetá#ková a Petr Pavlík7 zárove( na základe 
existujúcej literatúry venovanej sexuálnemu ob$a!ovaniu v organizáciách 
pripomínajú spolo#né charakteristiky t%chto rôznych prejavov správania :    

1. Takéto správanie má sexuálnu povahu alebo sa t%ka skuto#nosti, !e je 
dan% #lovek !enou alebo mu!om.    

2. Takéto správanie je osobou, vo#i ktorej je namierené, vnímané ako 
urá!livé, nevhodné alebo nevítané.    

3. K takémuto správaniu #asto dochádza v prostredí s nerovn%mi 
mocensk%mi vz$ahmi a právomocami.     

 

Napriek tomu, !e expertky a experti zdôraz(ovali to, !e sexuálne ob$a!ovanie 
nemusí by$ nevyhnutne klasifikované ako násilie (t. j. v rámci trestného práva - 
Zákon !. 300/2005 Z. z. - Trestn" zákon), zárove( uvádzali, !e najzáva!nej"ie 
formy sexuálneho ob$a!ovania mô!u nap'(a$ skutkovú podstatu trestn%ch #inov. 
To je v prípadoch, ak sexuálne ob$a!ovanie vedie k sexuálnemu násiliu alebo 
obave o !ivot a zdravie (t. j. trestn% #in sexuálneho násilia alebo nebezpe#ného 
prenasledovania).  

Trestn" zákon (Zákon !. 300/2005 Z. z. - Trestn" zákon) 

§ 200 

Sexuálne násilie - (1) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia 
donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k in%m sexuálnym 
praktikám alebo kto na tak% #in zneu!ije jeho bezbrannos$, potrestá sa 

 
7 Vohlídalová, M., 2009. Sexuální obt)"ování na vysoké 'kole. V +R neexistujícií problém? Gender, rovné 
p*íle"itosti, v%zkum, 10(2): 20-29.  

Smetá$ková, I., Pavlík, P., 2011. Sexuální obt)"ování na vysok%ch 'kolách: Teoretické vymezení, 
metodologick% p*ístup, v%zkumné v%sledky. Sociologick% $asopis, 2/2011: 361 – 386.  
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od(atím slobody na pä$ rokov a! desa$ rokov. 

§ 360 a 
Nebezpe!né prenasledovanie - (1) Kto iného dlhodobo prenasleduje tak%m 
spôsobom, !e to mô!e vzbudi$ dôvodnú obavu o jeho !ivot alebo zdravie, 
!ivot alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatn%m spôsobom zhor"i$ 
kvalitu jeho !ivota, t%m, !e  

a) sa vyhrá!a ublí!ením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej 
osobe,  

b) vyh&adáva jeho osobnú blízkos$ alebo ho sleduje,  

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej 
komunika#nej slu!by, písomne alebo inak proti jeho vôli,  

d) zneu!ije jeho osobné údaje na ú#el získania osobného alebo iného 
kontaktu, alebo  

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe !ivota. 

 

Spájanie sexuálneho ob$a!ovania s násilím a jeho dôsledkami tie! vpl%valo na to, 
ako expertky a experti vnímajú záva!nos$ sexuálneho ob$a!ovania na Slovensku. 
V"etci a v"etky op%tané pova!ovali sexuálne ob$a!ovanie za záva!n% 
spolo#ensk% problém pre jeho dva prepojené faktory:  

• Vysok" v"skyt sexuálneho ob#a$ovania – prejavuje sa v prevalen#n%ch 
v%skumoch, ktoré dlhodobo poukazujú na vysok% v%skyt skúsenosti !ien 
so sexuálnym ob$a!ovaním a to v rôznych spolo#ensk%ch skupinách (napr. 
s oh&adom na rasu #i triedu) i na rôznych miestach (t. j. v "kole, na 
pracovisku #i na verejn%ch miestach).  

• Prehliadanie a bagatelizovanie vysokého v"skytu takéhoto správania ako 
aj individuálnych prípadov – experti a expertky poukazovali na to, !e 
napriek prieskumom, ktoré poukazujú na vysok% v%skyt skúseností 
s ob$a!ujúcim správaním, sú jeho roz"írenos$ i dôsledky #asto 
bagatelizovan%m javom v slovenskej spolo#nosti. Napriek roz"íreniu je 
mediálne známych len málo súdnych prípadov, ch%ba celospolo#enské 
povedomie o záva!nosti dôsledkov takéhoto konania, a to )alej prehlbuje 
jeho diskrimina#n% charakter. Záva!nosti primárne pridáva z&ah#ovanie 
následkov ob$a!ovania a traumy, ktorú mô!u osoby vystavené 
ob$a!ovaniu pre!íva$, #o )alej vedie k prehlbovaniu stigmy a dvojitej 
viktimizácii, ktorú ob$a!ovaná osoba pre!íva.       
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Zaostrené na Antidiskrimina#n$ 
zákon  
 

Experti a expertky )alej odpovedali na nieko&ko otázok, ktoré sa t%kali 
slovensk%ch právnych rámcov, ktoré definujú sexuálne ob$a!ovanie. Následne 
sme ich vyzvali, aby ohodnotili sú#asné nastavenie v medziach Zákona !. 
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a niektor"ch oblastiach a o ochrane 
pred diskrimináciou, teda tzv. Antidiskrimina!ného zákona.  

Samotnú textáciu zákona a jeho vymedzenie pova!ovala vä#"ina z nich za skôr 
dosta#ujúcu pre pomenovanie sexuálneho ob$a!ovania ako spolo#enského 
problému. Jeden z expertov napríklad zdôraznil nastavenie „obráteného 
dôkazného bremena“ v Antidiskrimina!nom zákone, ktoré vy!aduje, aby 
s$a!ovate&/s$a!ovate&ka predlo!ila dôkazy, z ktor%ch vypl%va, !e bola/bola 
diskriminovaná. Následne vzniká !alovanému/!alovanej povinnos$ dokáza$, !e 
k poru"eniu zásady rovnakého zaobchádzania nedo"lo. Takéto nastavenie expert 
pova!oval za nevyhnutnos$ pre praktické vymáhanie spravodlivosti v medziach 
antidiskrimina#ného práva a na to, aby bola zabezpe#ená ochrana 
s$a!ovate&a/s$a!ovate&ky.  

Nieko&ko z op%tan%ch expertov a expertiek v"ak poukázalo na v"eobecne slabé 
spolo#enské povedomie o tom, pre#o je sexuálne ob$a!ovanie sú#as$ou práve 
Antidiskrimina!ného zákona. Pod&a jednej z expertiek nie je dostato#ne vidite&né 
spojenie sexuálneho ob$a!ovania s in%mi formami rodovej diskriminácie, resp. 
nie je jasn% charakter sexuálneho ob$a!ovania ako nerovnakého zaobchádzania, 
#o )alej komplikuje vyu!ívanie Antidiskrimina!ného zákona ako nástroja.   

Práve zaradenie sexuálneho ob$a!ovania do Antidiskrimina!ného zákona bolo 
jednou komunika#nou partnerkou pova!ované za problematické – t. j. 
vymedzenie tohto spolo#enského problému do oblasti ob#ianskoprávnych 
sporov a nie do oblasti trestného práva, teda Trestného zákona (kde sa 
nachádza len vo forme „nebezpe#ného prenasledovania“ a „sexuálneho násilia“). 
Expertka to vnímala ako problematické rozdelenie, ktoré vychádza z u! 
spomínanej debaty o náro#nom vymedzení sexuálneho ob$a!ovania, bu) ako 
formy nerovnakého zaobchádzania alebo ako formy násilia. Ke)!e je sexuálne 
ob$a!ovanie v sú#asnosti primárne definované ako „ob#ianskoprávna zále!itos$“, 
obná"a to pod&a tejto expertky in% prístup a vymedzuje iné práva, aké by mala u! 
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obe$ trestn%ch #inov. Napr. v porovnaní s prípadmi poru"enia trestného práva 
mô!u by$ v medziach ob#ianskoprávnych sporov a Antidiskrimina!ného zákona 
pre s$a!ovate&a/s$a!ovate&ku problematické poplatky a investovan% #as do 
súdneho procesu.   

Antidiskrimina!n" zákon a jeho vymo$ite%nos# 

Takmer v"etci experti a expertky sa zhodli na tom, !e problematické nie je 
samotné vymedzenie a nastavenie Antidiskrimina!ného zákona, ale jeho 
vymo!ite&nos$ (resp. vyu!ívanie nástroja) a následn% prístup k spravodlivosti. 
Jedna z komunika#n%ch partneriek to zhodnotila nasledujúcimi slovami: „Na 
Slovensku neb"va problém s tou právnou úpravou, skôr s tou realizáciou v praxi, 
!i$e skôr je to o t"ch in#titúciách, ktoré realizujú tie zákony, ako sú nastavené, 
ako k tomu pristupujú orgány !inné v trestnom konaní, !i$e je to skôr o t"ch 
in#titúciách a o vymo$ite%nosti zákona.“ (KP-2). Ako indikátor problematického 
nastavenia tohto nástroja experti a expertky uvádzali to, !e im v ich praxi nie je 
známych ve&a súdnych prípadov v oblasti rovného zaobchádzania. Uvádzali tie!, 
!e je mediálne známych len ve&mi málo prípadov, ktoré si vy!adovali súdne 
konanie. To prisudzovali rôznym bariéram, ktoré sú naviazané aj na samotnú 
ob#ianskoprávnu úpravu v oblasti rovného zaobchádzania. Bariéry, ktoré experti 
a expertky pomenovali s oh&adom na nap'(anie Antidiskrimina!ného zákona, 
mo!no rozdeli$ do dvoch skupín:  

- V"eobecne nedostato#né povedomie "irokej verejnosti o právach 
a nástrojoch právnej pomoci, ktoré by boli motivujúcim faktorom pri do!adovaní 
sa spravodlivosti v prípadoch diskrimina#ného zaobchádzania alebo 
ob$a!ujúceho správania.  

- Nedostatok slu!ieb pre &udí so skúsenos$ou s ob$a!ovaním – nieko&ko 
expertov a expertiek vyjadrilo po!iadavku na existenciu rôznych slu!ieb, ako aj 
na zlep"enie u! existujúcich slu!ieb, ktoré prispievajú k zlep"eniu kvality !ivota 
&udí so skúsenos$ou s ob$a!ujúcim správaním a násilím. Primárne hovorili 
o potrebe zlep"enia prístupu k informáciám a právnemu poradenstvu od 
organizácií verejného sektora.  

- Náro#n% proces dokazovania sexuálneho ob$a!ovania – mnohí experti 
a expertky sa zhodli na tom, !e napriek vhodnej textácii Antidiskrimina!ného 
zákona je problematické samotné dokazovanie takéhoto konania, ktoré vedie 
k náro#nosti a zd'havosti súdnych konaní. Nezriedkavou je dôkazná núdza 
v prípadoch, ke) k diskrimina#nému alebo ob$a!ujúcemu správaniu dochádza 
„za zavret%mi dverami“ a bez písomn%ch dôkazov. Preukazovanie dopadov 
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sexuálneho ob$a!ovania bolo tie! expertmi a expertkami pova!ované za 
problematické napriek prenesenému dôkaznému bremenu.  

- Subjektívny prístup a scitlivenie osôb v justi#nom systéme – experti 
a expertky s oh&adom na nízky po#et súdnych konaní vo veci sexuálneho 
ob$a!ovania a následnej náro#nosti t%chto súdnych konaní tie! problematizovali 
poznatky a prístup jednotliv%ch aktérov slovenského súdneho systému. Práve 
vzdelanie a scitlivenie t%chto aktérov pod&a nich prispievali, no aj viedli 
k malému po#tu ob#ianskoprávnych sporov v oblasti antidiskrimina#ného práva. 
Nedostatok vzdelania a scitlivenia v téme sexuálneho ob$a!ovania sa prejavuje 
ako #asto stereotypn% #i stigmatizujúci prístup k osobám so skúsenos$ou so 
sexuálnym ob$a!ovaním. (Príkladom stereotypného ponímania !enskej sexuality 
je názor, !e „!ena hovorí nie, no myslí t%m áno“.) 

 
Nepokryté oblasti a iné znev"hodnenia – medze antidiskrimina!ného práva 

Debata o sexuálnom ob$a!ovaní ako o forme nerovnakého zaobchádzania, ale aj 
ako forme sexuálneho násilia, opä$ vystúpila do popredia, ke) komunika#ní 
partneri a partnerky hovorili o oblastiach, ktoré Antidiskrimina!n" zákon 
nepokr%va. Pod&a mnoh%ch nie je legislatívou dostato#ne právne obsiahnutá 
oblas$, ktorú definovali ako „medzi&udské vz$ahy“ – nielen v rodine, ale aj 
v "ir"om okruhu blízkych a známych osôb. Pod&a jednej z expertiek je 
problematické práve ponímanie rodiny a partnersk%ch vz$ahov ako autonómnej 
zóny (resp. súkromnej zóny), v medziach ktorej je mo!né tresta$ sexuálne 
ob$a!ovanie iba ak u! spadá pod násilné trestné #iny Trestného zákona § 208 – 
T%ranie blízkej osoby a zverenej osoby. V medziach „rodinn%ch a partnersk%ch 
vz$ahov“ (t. j. mimo oblastí stanovan%ch Antidiskrimina!n"m zákonom – napr. 
pracovisko) má tak pod&a tejto expertky osoba so skúsenos$ou so sexuálnym 
ob$a!ovaním lep"í prístup k spravodlivosti len ak ide o záva!né #iny násilnej 
povahy.   

+al"ím priestorom, ktor% sa nachádza mimo vymenovan%ch oblastí 
definovan%ch Antidiskrimina!n"m zákonom, sú verejné podniky a taktie! verejné 
priestranstvá/hromadná doprava. Sexuálne ob$a!ovanie bolo nezriedka mnoh%mi 
pripisované práve oblastiam ako sú bary a diskotéky. S oh&adom na verejné 
priestranstvá a hromadnú dopravu mnohé expertky hovorili o praktikách, ktoré 
sa tu vyskytujú, no napriek tomu obmedzujú slobodu pohybu a zasahujú do 
intímneho priestoru preva!ne !ien. Obdobnou praktikou je tzv. up-skirting – ke) 
osoba robí obrazové alebo video záznamy intímnych #astí tiel !ien tak, !e 
zasahuje do ich intímneho priestoru. Takéto konanie na verejnosti b%va zriedka 
uchopite&né vymo!ite&n%m právnym nástrojom ak sa nedeje opakovane 
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v medziach nejakého konkrétneho priestoru. Napríklad sexuálne ob$a!ovanie 
v bare alebo v hromadnej doprave mô!e spada$ do oblasti „prístupu k slu!bám“, 
ktoré definuje Antidiskrimina!n" zákon. Expertky a experti v"ak poukazovali na 
to, !e v niektor%ch krajinách existujú snahy o efektívnej"iu reguláciu verejn%ch 
miest vo v"eobecnosti.  

Francúzska legislatíva v oblasti sexuálneho ob#a$ovania vo verejnom 
priestore 

 

Francúzska republika schválila 3. augusta 2018 zákon 2018-703 (v 
platnosti od 28. septembra 2019), ktor% roz"iruje francúzske trestné právo 
a koncept sexuálneho násilia a ob$a!ovania. „Sexuálne zneva!ovanie“ 
(l’outrage sexiste) je v medziach tohto zákona definované ako prejav 
sexuálneho alebo sexistického správania (bez oh&adu na priestor), ktoré 
vedie ku zneva!ovaniu dôstojnosti inej osoby. Je to správanie poni!ujúceho 
charakteru, ktoré vytvára zastra"ujúce, nepriate&ské alebo urá!livé 
prostredie. Toto správanie nemusí by$ opakované, aby nap'(alo skutkovú 
podstatu „sexuálneho zneva!ovania“. Ide napríklad o pískanie, obscénne 
gestá alebo sugestívne zvuky a pokriky, sexuálne návrhy a dotieravé 
poznámky, poni!ujúce komentáre o vzh&ade alebo cielené sledovanie 
a zastra"ovanie osoby na ulici.  

Pokia& nie je takéto správanie mo!né definova$ u! ako formu priameho 
násilia, zákon Trestného zákonníka trestá „sexuálne zneva!ovanie“ pokutou 
od 90 do 750 eur8.   

 

Verejné miesta spojené so slu!bami tie! pod&a expertiek a expertov predstavujú 
oblas$, v ktorej dochádza k sexuálnemu ob$a!ovaniu. Pod&a mnoh%ch mô!e 
napríklad v gastronomick%ch slu!bách dochádza$ k rôznym formám sexuálneho 
ob$a!ovania od rôznych aktérov. Jedn%m z prípadov je ob$a!ovanie samotn%ch 
zamestnancov a zamestnank%( ich nadriaden%mi. In%m je zas ob$a!ovanie zo 
strany zákazníkov, ktoré musia zamestnanci a zamestnankyne #asto trpie$ bez 
podpory alebo ochrany nadriaden%ch. Pod&a mnoh%ch expertiek je práve toto 
dvojité za$a!enie sexuálnym ob$a!ovaním na Slovensku najviac prítomné 
v oblasti zdravotníctva a jeho slu!ieb. Pod&a expertiek k tomu prispieva nieko&ko 

 
8 Secrétariat d’Etat Chargé de l'Egalité Entre les Femmes et les Hommes et de la Lutte Contre les 
Discriminations – Violences Sexistes et  Sexuelles. Dostupné na: stop-violences-femmes.gouv.fr.  
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faktorov, ako napr. vysok% po#et !ien na najni!"ích a najmenej platen%ch 
pozíciách, variabilné pracovné hodiny a #astá neformálnos$ v pracovn%ch 
vz$ahoch. Rovnaké faktory mô!u zohráva$ dôle!itú rolu v oblasti poskytovania 
sociálnych slu!ieb a sociálneho zabezpe#enia, ktoré boli expertkami tie! 
pomenované ako oblasti s vysok%m v%skytom sexuálneho ob$a!ovania.  

Práve tieto faktory mnohé expertky a expertov viedli k prehláseniu, !e 
v akejko&vek oblasti pracovn%ch vz$ahov mô!e dochádza$ k sexuálnemu 
ob$a!ovaniu, ak sa na mieste nachádzajú „zranite&né osoby“ alebo osoby 
v znev%hodnenej pozícii. Ako hodnotila jedna z na"ich komunika#n%ch 
partneriek: „Akonáhle sa osoba nachádza v pozícii, $e je zranite%nej#ia, tam 
rastie riziko, $e k takémuto správaniu dôjde“ (KP-15). Zranite&nou pozíciou sa 
v tomto kontexte myslí napríklad ohrozenie zárobku alebo pracovného miesta – 
teda stav, kedy sa ob$a!ovaná osoba nemô!e postavi$ svojmu ob$a!ovate&ovi, 
resp. jej materiálna situácia s$a!uje jej prístup k nástrojom a spravodlivosti. 
„Zranite&nos$ou“ v tomto kontexte v"ak experti a expertky okrem 
prekarizovaného zárobku a pracovnej situácie pomenovávali aj iné 
znev%hodnenia (resp. intersekcionálne znev%hodnenia), ktoré mô!u 
ob$a!ovan%m osobám s$a!ova$ prístup k spravodlivosti – t. j. napr. 
marginalizácia na základe sexuálnej orientácie, ageizmu, rasy #i etnicity, 
zdravotného znev%hodnenia.   

V neposlednom rade nieko&ko expertiek a expertov pomenovalo verejn% sektor 
a "tátnu slu!bu ako oblas$, v ktorej sa aj oni/ony samy stretli so sexuálnym 
ob$a!ovaním. Jedna z expertiek tie! vyjadrila názor, !e práve s oh&adom na 
korektné pracovné vz$ahy a dodr!iavanie zákona by mal ís$ tento sektor 
príkladom – napriek tomu sa tak pod&a nej nedeje.   
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Prístup k spravodlivosti a slu"bám 
 

Sexuálne ob#a$ovanie v organizáciách – nastavenie mechanizmov a procesov 

 

V otázkach zabezpe#enia prístupu k starostlivosti pre osoby, ktoré za!ili alebo 
za!ívajú sexuálne ob$a!ovanie, venovali experti a expertky pozornos$ primárne 
nástrojom a mechanizmom, ktoré sú dostupné v organizáciách. Na jednej strane 
pova!ovali za problematické #asto neexistujúce alebo minimálne nástroje, 
ktor%ch cie&om je náprava situácie, na druhej strane hovorili o nedostato#nom 
povedomí o t%chto nástrojoch v konkrétnych organizáciách.  

Pod&a mnoh%ch expertov a expertiek je povinnos$ou organizácií (teda i 
zamestnávate&ov) ako adresátov Antidiskrimina!ného zákona aktívne vytvára$ 
prostredie, v ktorom nedochádza k diskriminácii #i sexuálnemu ob$a!ovaniu. 
Takáto cielená preventívna #innos$ mô!e by$ zabezpe#ená tréningmi, ale aj 
efektívnym nastavením nástrojov na rie"enie vzniknut%ch situácií. Nieko&ko 
z op%tan%ch vyzdvihlo existenciu intern%ch etick%ch kódexov #i u! v zamestnaní 
alebo na vysok%ch "kolách. Av"ak komunika#ní partneri a partnerky po#as 
rozhovoru tie! zdôraz(ovali, !e samotná existencia etického kódexu v organizácii 
e"te nezaru#uje jeho dodr!iavanie #i jeho efektívne vyu!ívanie. Preto 
zdôraz(ovali „#itate&nos$“ a dostupnos$ t%chto nástrojov ako znak efektivity 
nastavenia intern%ch procesov. Experti a expertky v"ak #asto zdôraz(ovali, !e 
zamestnávatelia preva!ne nemajú vedomos$ o svojich povinnostiach, a preto 
zanedbávajú efektívne nastavenie intern%ch procesov. Ako problematické tie! 
vnímali to, ak zamestnávate& zámerne prehliada konflikty, ob$a!ujúce a 
diskrimina#né správanie na pracovisku, resp. ak predpokladá, !e zamestnanci #i 
zamestnankyne si vyrie"ia túto situáciu sami medzi sebou. 

Experti a expertky tie! zdôraz(ovali, !e osoby, ktoré mô!u v organizáciách 
za!íva$ sexuálne ob$a!ovanie, zriedka disponujú informáciami, ako sa do!adova$ 
spravodlivosti, t. j. informáciami o nále!itostiach interného podávania s$a!ností. 
Pod&a niektor%ch expertov a expertiek práve osoby so skúsenos$ou 
s ob$a!ovaním majú tendenciu preferova$ interné rie"enia problému 
a vyh&adávajú nástroje, ktoré sú im dostupné v danom mieste a #ase. Nie v!dy je 
preto primárnou potrebou osoby, ktorá za!íva sexuálne ob$a!ovanie, obráti$ sa 
na orgány #inné v trestnom konaní #i rie"i$ túto situáciu cestou 
ob#ianskoprávneho sporu. Preto experti a expertky zdôraz(ovali individuálny 
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a citliv% prístup, v medziach ktorého by mali by$ prístupné nástroje 
a mechanizmy primárne v danej organizácii. Nieko&ko z op%tan%ch zárove( 
vyzdvihlo koncept „mediácie“, ktorá mô!e by$ pre #loveka so skúsenos$ou 
s ob$a!ovaním na pracovisku alebo na vysokej "kole vhodnou cestou k náprave 
vzniknutej situácie.  

Dôle!itou témou bol aj koncept „neoprávneného postihu“, o ktorom majú pod&a 
expertov a expertiek hlavne &udia na pracovisku len ve&mi málo informácií. Práve 
tento nástroj v"ak s$a!ovate&a/s$a!ovate&ku chráni pred nepriazniv%m konaním 
zo strany zamestnávate&a alebo in%ch osôb, ak sa rozhodnú diskriminujúce alebo 
ob$a!ujúce správane nahlási$. Nepriaznivé zaobchádzanie s osobou, ktorá sa 
s$a!uje, je tak v medziach in"titúcie „neoprávneného postihu“ pova!ované za 
osobitú formu diskriminácie. Samotná nevedomos$ o tomto nástroji v"ak pod&a 
expertov a expertiek mô!e odrádza$ v do!adovaní sa spravodlivosti a rie"ení 
vzniknutej situácie.  

 

Antidiskrimina!n" zákon (Zákon !. 365/2004 Z. z. - Zákon o rovnakom 
zaobchádzaní v niektor"ch oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o 
zmene a doplnení niektor"ch zákonov) 

 

§2a 

(8) Neoprávnen" postih je také konanie alebo opomenutie, ktoré je pre 
osobu, ktorej sa t%ka, nepriaznivé a priamo súvisí,  

a) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene 
alebo v menej inej osoby alebo  

b) s podaním svedeckej v%povede, vysvetlenia alebo súvisí s inou ú#as$ou 
tejto osoby v konaní vo veciach súvisiacich s poru"ením zásady rovnakého 
zaobchádzania,  

c) so s$a!nos$ou namietajúcou poru"enie rovnakého zaobchádzania.  

 

Nedôvera v in&titúcie a scitlivenie pomáhajúcich profesií  
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Osoba so skúsenos$ou s ob$a!ujúcim správaním v organizácii sa mô!e 
rozhodnú$ rie"i$ vzniknutú situáciu ob#ianskoprávnou cestou alebo cez 
trestnoprávnu ochranu. Tu je v"ak pod&a expertov a expertiek zásadnou bariérou 
nedôvera, ktorú mô!e tento #lovek prechováva$ vo#i pomáhajúcim profesiám, 
tzn. &u)om v medicínskych zariadeniach, polícií #i justícii, ktorí ju/ho sprevádzajú 
v tomto procese. Jedna z expertiek vyjadrila znepokojenie nad situáciou 
roz"írenej nedôvery vo#i t%mto aktérom. Pod&a jej informácií má na Slovensku 
skúsenos$ s právnym systémom len okolo 14 % &udí, #o mô!e súvisie$ 
s nedôverou &udí v systém ochrany. Táto expertka pripisuje zodpovednos$ za 
tento stav médiám, ktoré "íria negatívne informácie a naratívy o systéme 
pomoci &u)om so skúsenos$ou s ob$a!ovaním alebo násilím.   

Nedôvera v to, !e bude s$a!ovate&ovi/s$a!ovate&ke poskytnutá adekvátna právna 
ochrana, je  pod&a expertov a expertiek zásadn%m problémom. Experti a expertky 
zdôraz(ovali zna#nú d'!ku súdnych sporov a ich finan#nú a #asovú náro#nos$, 
ktorá mô!e by$ pre s$a!ovate&a/s$a!ovate&ku bariérou. Jeden z expertov, ktor% 
pracuje so s$a!ovate&mi a s$a!ovate&kami, zárove( zdôraznil, !e je to práve 
neistota, #i bude súdne konanie úspe"né, ktorá zna#ne jeho klientov a klientky 
odrádza od do!adovania sa spravodlivosti. Práve v mal%ch mestách alebo úzko 
pracujúcich kolektívoch mô!e by$ takáto neistota hlavn%m faktorom brániacim 
na ceste k spravodlivosti (vi) nasledujúcu kapitolu 4 – Sexuálne ob$a!ovanie na 
pracovisku).  

Ako druhé zdôraz(ovali experti a expertky nedôveru vo#i práci polície a in%ch 
pomáhajúcich profesií – t. j. predpoklad, !e polícia a iné príslu"né orgány budú 
z ob$a!ovania obvi(ova$ obe$, resp. !e dôjde k spochyb(ovaniu v%povedí. Mnohé 
expertky poukázali na to, !e osobám, ktoré prichádzajú vo v%kone svojej práce 
do kontaktu s osobami so skúsenos$ou so sexuálnym násilím #i sexuálnym 
ob$a!ovaním, je nutné poskytova$ kontinuálne vzdelávanie v oblasti scitlivenia 
vo#i t%mto témam, aby ich postupy sp'(ali "tandardné a profesionálne 
predpoklady. +al"ia expertka zdôraznila, !e takéto vzdelávanie nepotrebujú len 
osoby v orgánoch #inn%ch v trestnom konaní, ale aj lekári a lekárky, ktor%m sa 
mô!e osoba s takouto skúsenos$ou zveri$ (t. j. napr. v"eobecné lekárstvo alebo 
gynekológia). Experti a expertky mali tendenciu zdôraz(ova$, !e #asto ide 
o ve&mi individuálny prístup konkrétnej osoby v pomáhajúcej profesii – a teda ak 
jeden #lovek v pomáhajúcej profesii pristupuje citlivo, prístup iného/inej mô!e 
by$ zas stigmatizujúci a viktimizujúci. Jedna z komunika#n%ch partneriek v"ak 
poukázala na problematickos$ takéhoto subjektívneho prístupu. Zdôraznila, !e 
„systém nedoká$e fungova& na sebaobetovaní jednotlivcov. [Tak" systém] 
nebude nikdy fungova&. [V prípadoch] odha%ovania a rie#enia sexuálneho 



 
 
 

 
23 

ob&a$ovania netreba ráta& so $iadnou nadprácou. Dá sa v 'u dúfa&, ale nedá sa 
o!akáva&.“ (KP-16). 

 

Scitlivenie &irokej verejnosti a povedomie o sexuálnom ob#a$ovaní  

 

Nielen nedostatok právneho povedomia u "irokej verejnosti s$a!uje osobám so 
skúsenos$ou s ob$a!ovaním prístup k spravodlivosti. Ako problematické tie! 
experti a expertky zdôraz(ovali roz"írené kultúrne nastavenie vnímania sexuality 
a záva!nosti sexuálneho ob$a!ovania. Pod&a mnoh%ch sú na Slovensku rôzne 
formy sexuálneho ob$a!ovania tolerované ako be!ne roz"írené správanie. 
Bagatelizácia "kodliv%ch dopadov sexuálneho ob$a!ovania a nezoh&ad(ovanie 
negatívnych dopadov zneva!ujúceho a zastra"ujúceho správania sú aj na)alej 
pretrvávajúcou kultúrnou normou. Pod&a jednej z expertiek je tie! problematické, 
ak je v spolo#nosti roz"írená predstava, !e sexuálne ob$a!ovanie je formou 
humoru a ide o „oby#ajn% !art“. Pod&a expertov a expertiek nie je v medziach 
takéhoto kultúrneho nastavenia vôbec uznané, !e sa mô!u osoby, ktoré prídu do 
kontaktu s tak%mto konaním, vo#i nemu aktívne bráni$.  

Takéto kultúrne nastavenie pod&a mnoh%ch expertiek a expertov rôzne vpl%va aj 
na konanie osôb, ktoré ob$a!ujú, ako aj na samotné osoby, ktoré takéto 
správanie za!ívajú, #i osoby, ktoré sú jeho svedkami (z a. j. bystander). 
Normalizácia, teda ponímanie sexuálneho ob$a!ovania ako „prirodzeného“ 
a neproblematického, tie! vpl%va na to, ako vníma túto situáciu okolie 
ob$a!ovanej osoby. Nezriedka sú v)aka tejto kultúrnej norme osoby so 
skúsenos$ou s ob$a!ovaním odrádzané, aby sa do!adovali spravodlivosti – sú im 
podsúvané rôzne motívy ich vlastného konania a mô!u sa stretáva$ tie! s )al"ou 
viktimizáciou, obvi(ovaním i v%smechom. Takéto konanie vo#i osobe so 
skúsenos$ou s ob$a!ovaním spochyb(uje jeho/jej vlastnú skúsenos$ a )alej 
mô!e vies$ k stigmatizácii.  

 

Prístup k spravodlivosti pre marginalizované skupiny 

 

Nieko&ko expertov a expertiek na tému sexuálneho ob$a!ovania hovorilo 
v kontexte prístupu k spravodlivosti o preká!kach, ktoré za!ívajú osoby 
z marginalizovan%ch skupín. Konkrétne pova!ovali za k&ú#ové nasledujúce dve 
skupiny – LGBTI &udí a osoby so zdravotn%m znev%hodnením.  



 
 
 

 
24 

S oh&adom na práva a kvalitu !ivota &udí so zdravotn%m znev%hodnením sú pod&a 
jednej z expertiek najkritickej"ie práve oblasti súkromn%ch vz$ahov a sociálnej 
asistencie. Pod&a tejto expertky majú &udia so znev%hodnením naj#astej"ie 
skúsenos$ s ob$a!ovaním zo strany blízkych osôb alebo zdravotn%ch 
a sociálnych asistentov a asistentiek – #o b%vajú na Slovensku nezriedka tie! 
#lenovia a #lenky rodiny. V tak%ch prípadoch je pre ob$a!ovanú osobu ve&mi 
náro#né do!adova$ sa spravodlivosti a po!adova$ nápravu situácie. Spomínaná 
expertka pracuje v neziskovej organizácii, ktorej cie&om je advokácia práv &udí so 
zdravotn%m znev%hodnením – sama vyjadrila znepokojene nad t%m, !e sa im ani 
ich klienti a klientky nezdôverujú s tak%mto zasahovaním do &udskej dôstojnosti. 
Pod&a nej sa #asto obávajú, !e sa ich kvalita !ivota e"te viac zhor"í, ak sa budú 
s$a!ova$ – napr. prídu o mo!nos$ vychádzok, o starostlivos$ a sociálnu 
asistenciu alebo financie. Marginalizovaná a u! ohrozená situácia, v ktorej sa 
#asto nachádzajú v)aka nedostatku slu!ieb, tak )alej prispieva k ich viktimizácii, 
ak na nich niekto pácha sexuálne ob$a!ovanie alebo sexuálne násilie.  

+al"ou skupinou &udí, o ktorej experti a expertky hovorili "pecificky v spojení 
s bariérami v dosahovaní spravodlivosti a nápravy situácie, boli LGBTI &udia. Aj 
pri tejto skupine hovorili o obavách z viktimizácie a o nedôvere, ktorú mô!u ma$ 
vo#i pomáhajúcim profesiám alebo organizáciám, v ktor%ch sa s ob$a!ovaním 
alebo diskrimináciou stretávajú. Jeden z expertov )alej poukázal na to, !e 
sexuálne ob$a!ovanie vo#i LGBTI osobe mô!e by$ jednou z foriem diskriminácie, 
ktorú daná osoba mô!e na pracovisku za!íva$. Pod&a neho sa rovnak% princíp 
nedôvery prejavuje nielen v organizáciách, ale aj vo#i pomáhajúcim profesiám: 
„(asto sa boja konfrontácie so #tátnymi orgánmi, lebo sa !asto musia 
„vyoutova&“, !o je [sú!as& $ivota] tejto komunity. [Sexuálne ob&a$ovanie] nemusí 
v$dy súvisie& s ich sexuálnou orientáciou, ale vä!#inou b"va toho sú!as&ou.“ 
(KP-2). Tento expert zárove( poukázal na nedávny prieskum organizácie 
Iniciatíva Inakos$, z ktorého vyplynulo, !e LGBT &udia majú s políciou na 
Slovensku rôzne skúsenosti –tretina z nich hodnotila predchádzajúce skúsenosti 
s políciou ako pozitívne, tretina ako neutrálne a tretina ako negatívne9.  

 

  

 
9 Kuruc, A., Jablonická Zezulová, J., 2017. Celoslovensk% LGBT prieskum – Správa o v%sledkoch. Bratislava: 
Iniciatíva Inakos#.  
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Coming-out  

 

Tento pojem je skrátením anglického spojenia „coming-out of the closet“, #o 
v preklade znamená „presta$ sa uzatvára$ do seba“. Patrí k nemu: 

- Vnútorn% coming-out, teda rozpoznanie, identifikovanie a prijatie seba ako 
lesby, geja, bisexuála/bisexuálky alebo transrodového #loveka.  

- Vonkaj"í coming-out, teda zdôverenie sa so svojou orientáciou a/alebo 
transrodovou identitou druh%m &u)om10.  

 

Slu$by pre osoby so skúsenos#ou so sexuálnym ob#a$ovaním 
 
 
Expertov a expertiek v oblasti sexuálneho ob$a!ovania sme sa )alej p%tali na to, 
aké princípy by mali obsahova$ a aké potreby by mali nap'(a$ slu!by prístupné 
pre osoby, ktoré za!ili alebo za!ívajú sexuálne ob$a!ovanie.  

Experti a expertky hovorili o hlavn%ch princípoch, ktoré by mali by$ sú#as$ou 
ak%chko&vek slu!ieb poskytovan%ch osobám so skúsenos$ou so sexuálnym 
ob$a!ovaním. I"lo primárne o dôveryhodnos$ a anonymitu, ktoré pod&a nich tieto 
osoby vyh&adávajú a ktoré zni!ujú riziko )al"ej stigmatizácie a zvy"ujú dôveru 
samotnej osoby v tieto slu!by. Zásadn%m bol v"ak pod&a mnoh%ch scitliven% 
prístup poskytovate&ov/poskytovateliek slu!ieb, ktorého podstatou je práca s 
osobou so skúsenos$ou s ob$a!ovaním, ktorá )alej nestigmatizuje a neobvi(uje 
obe$ zo vzniknutej situácie. Cie&om tohto scitliveného prístupu je posilnenie 
osoby, ktorá slu!by vyh&adala – pod&a jednej z expertiek je toti! samotn% proces 
do!adovania sa spravodlivosti náro#n% (#o potvrdili aj iní experti a expertky). 
Preto  si táto osoba vy!aduje podporu a posilnenie. Práve takéto princípy by 
pod&a nieko&k%ch expertiek mohla obsiahnu$ anonymná linka, na ktorej by získali 
klienti a klientky prvotné posilnenie a sebadôveru vo vzniknutej situácii. Takúto 
základnú pomoc a poradenstvo by pod&a jednej z expertiek mohli poskytova$ aj 
sociálne pracovní#ky. Jedna z expertiek opísala podstatu tohto princípu 
nasledovne: „Viem, $e [osoby so skúsenos&ou so sexuálnym ob&a$ovaním] sa 
spytujú [samy], $e !o som mala oble!ené, !ím som ho vyprovokovala, !o som 
urobila, som príli# pekná, príli# dobre oble!ená... $e som s ním vôbec i#la na tú 
pracovnú cestu! Tak$e to sebaobvi'ovanie tam je a naozaj. [Je nutné tie 

 
10 Smitková, H., Kuruc, A., 2012. Odporú$ania a podnety pre psychológova psychologi$ky, ktorí pracujú 
s LGBT klientmi a klientkami. Bratislava: Iniciatíva Inakos#.  
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klientky posilni&], teda poveda&, $e... vy nie ste ten problém, problém je niekde 
inde.” (KP-13) 

+al"ím zásadn%m princípom, ktorí experti a expertky spájali s t%mito slu!bami, 
bol „individuálny prístup” poradenstva a pomoci. Pod&a expertov a expertiek je 
ka!dá ob$a!ujúca situácia individuálna a preto aj osoby s touto skúsenos$ou 
majú rôzne potreby a vy!adujú individuálny prístup. Klient/klientka t%chto 
slu!ieb tak musí dosta$ v"etky potrebné informácie, na základe ktor%ch )alej 
ur#í, ako chce sám/sama postupova$ – preto je pova!ovaná za „experta/ku na 
vlastnú situáciu“.   

Experti a expertky )alej identifikovali rôzne potreby osôb so skúsenos$ou 
s ob$a!ovaním. Tieto potreby pod&a nich )alej vytvárajú dopyt po rôznych typoch 
a formách slu!ieb. Primárne hovorili o slu!bách psychologicko-poradensk%ch a 
informa#no-právnom poradenstve. Základné psychologické poradenstvo 
predstavovalo pre mnohé nielen spomínanú formu „posilnenia”, ale tie! 
prostriedok, ako sa mô!e klient/klientka so situáciou vyrovna$ a )alej sa 
do!adova$ spravodlivosti a nápravy situácie. Jedna z expertiek prirovnala takéto 
slu!by k primárnemu psychologickému poradenstvu, ktoré sa spája so 
skúsenos$ou so sexuálnym partnersk%m aj nepartnersk%m násilím. Medzi 
expertkami a expertmi v"ak panoval skepticizmus v otázke, #i je dostupn%ch na 
Slovensku dos$ terapeutick%ch zariadení/slu!ieb pre osoby so skúsenos$ou so 
sexuálnym ob$a!ovaním. Jedna z expertiek sa vyjadrila, !e ide o "pecifick% 
prístup a tréningy, ktoré musí tak%to terapeut/terapeutka absolvova$, aby 
existovala záruka, !e bude táto slu!ba poskytnutá korektne.  

Nieko&ko z expertov a expertiek )alej identifikovalo ako primárnu potrebu 
základné poradenstvo o právach a organizáciách (mimovládnych aj verejn%ch) a 
in"titúciách, ktoré zabezpe#ujú prístup k spravodlivosti. Ke)!e osoba so 
skúsenos$ou s ob$a!ovaním v organizácii zva!uje rôzne kroky na rie"enie svojej 
situácie (napr. odchod zo "koly/zamestnania), je nutné informova$ ju a 
diskutova$ s (ou o alternatívnych rie"eniach. Nedostato#né právne povedomie 
mô!e situáciu pre osobu so skúsenos$ou s ob$a!ovaním komplikova$ – napr. v 
prípadoch kedy nie je táto osoba informovaná o existencii právnej záruky 
neoprávneného postihu. Sú#as$ou takéhoto informa#no-právneho poradenstva 
mô!e by$ pod&a jednej z expertiek aj sociálna slu!ba asistencie – t. j. 
zabezpe#enie sociálnej asistencie a sprevádzania pri náv"teve úradov alebo 
orgánov #inn%ch v trestnom konaní. Jedna z expertiek to zhrnula nasledovne: „A 
to právne poradenstvo spolu so sociálnym by malo obsahova& aj to, $e ten 
!lovek bude sprevádzan", $e dostane aj tú slu$bu sprevádzania klienta. Teda 
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niekto, kto tú slu$bu pomô$e jednak vybavi&, ale aj pripraví (klienta/klientku) na 
ten proces, lebo je ve%mi náro!n". A bude ho priebe$ne informova&, lebo sa 
vyskytnú nové skuto!nosti v tom procese, ktoré priamo so sexuálnym 
ob&a$ovaním ani nemusia súvisie&.” (KP-20). 
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Sexuálne ob!a"ovanie na 
pracovisku  
 

Nástroje a prístup k spravodlivosti 

 

Experti a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania hovorili o rôznych bariérach 
a v%zvach v pracovnoprávnych vz$ahoch, ktor%m sú vystavené osoby so 
skúsenos$ou s ob$a!ovaním na Slovensku. Jednou z k&ú#ov%ch tém rozhovorov 
bolo interné nastavenie mechanizmov a nástrojov dosahovania spravodlivosti – 
tzn. nahlasovania prípadov ob$a!ovania a rie"enia konfliktn%ch situácií. Mnohí a 
mnohé súhlasili s t%m, !e problém so sexuálnym ob$a!ovaním by mali primárne 
rie"i$ organizácie tam, kde samotn% problém vznikol – teda napr. na konkrétnych 
pracoviskách. Mo!nos$ ob#ianskoprávneho konania pova!ovali a! za vy""iu 
in"tanciu v prípade, !e interné nastavenia v organizácii zlyhajú. V mnoh%ch 
otázkach sa v"ak experti a expertky vyh%bali pau"alizovaniu a mali tendenciu 
zdôraz(ova$ rozdielne podmienky pre zamestnancov a zamestnankyne s 
oh&adom na ve&kos$ pracoviska. 

Experti a expertky zdôraz(ovali, !e ve&kos$ pracoviska, mno!stvo zamestnancov 
ako aj „medzinárodn% (resp. multikulturálny) charakter” pracoviska majú 
tendenciu ovplyv(ova$ to, aké nástroje sú zamestnancom a zamestnankyniam 
dostupné v prípade, ak za!ívajú sexuálne ob$a!ovanie. Mali tendenciu rozli"ova$ 
tri skupiny pracovísk: malé a stredné podniky, ve&ké a medzinárodné podniky 
(nadnárodné korporácie), "tátna slu!ba a verejn% sektor. Nadnárodné korporácie 
majú pod&a mnoh%ch expertov a expertiek viac mo!ností nastavenia nástrojov: 

• viac prístupn%ch nástrojov („ciest”) podávania s$a!ností pre osoby so 
skúsenos$ou s ob$a!ovaním; 

• viac mo!ností a financií na zabezpe#enie tréningov pre 
zamestnancov/zamestnankyne, personálne oddelenia aj mana!ment; 

• viac mo!ností pre osobu so skúsenos$ou s ob$a!ovaním prestúpi$ na iné 
oddelenie v prípade, ak do"lo k neoprávnenému postihu; 

• existencia prepracovan%ch intern%ch smerníc a etick%ch kódexov pre prípady 
sexuálneho ob$a!ovania alebo diskrimina#ného konania; 
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• mo!nos$ psychologického a sociálneho poradenstva od odborníka/odborní#ky 
priamo na pracovisku.   

 

Naproti tomu malé a stredné podniky mnohí experti a expertky pova!ovali za 
problematické práve pre mal% po#et zamestnancov a zamestnank%(, 
obmedzené zdroje a ich prerozdelenie ako aj samotnú "truktúru organizácie 
práce. Primárnym problémom bola neexistencia rôznych „ciest“ nahlasovania 
s$a!ností. Jedna z expertiek pova!ovala za problematické, ak je majite& podniku 
aj mana!ér a personalista v jednej osobe, #o mô!e bráni$ otvorenej komunikácii 
na pracovisku. Taká osoba stráca pod&a nej odstup od vzniknutého problému a 
#asto nedisponuje dostato#n%mi znalos$ami na jeho rie"enie. Takáto neznalos$ 
sa mô!e prejavi$ napríklad tak, !e sa zamestnávate& bude pokú"a$ o konfrontáciu 
medzi ob$a!ovanou osobou a ob$a!ujúcim, ktorú ani odborníci a odborní#ky 
neodporú#ajú. Inou a #astou alternatívou, ako zamestnávatelia postupujú 
v prípade sexuálneho ob$a!ovania je, !e ju bagatelizujú, resp. z&ah#ujú – t. j. 
hlavne v prípade, ak vedenie pracoviska pova!uje vzniknutú situáciu za 
súkromnú zále!itos$ a odmieta prebra$ zodpovednos$ za jej vznik a trvanie na 
pracovisku.  

Pod&a nieko&k%ch expertov a expertiek je práve v%hodou vä#"ích podnikov 
mo!nos$ organizova$ rôzne tréningy a vytvára$ preventívne stratégie zacielené 
na predchádzanie ob$a!ujúceho a diskrimina#ného správania. Ide o formu 
proaktívneho prístupu, ktor% by mali zamestnávatelia presadzova$, no pod&a 
jedného z expertov #asto ani samotné vedenie organizácie nemá informácie o 
nastavení Antidiskrimina!ného zákona. Jedna z expertiek za prínosné 
pova!ovala napr. vstupné (resp. induk#né) tréningy pre zamestnancov a 
zamestnankyne, ktoré komunikujú nulovú toleranciu na pracovisku u! od 
nástupu do zamestnania. Av"ak mnohé z nich sa zhodli, !e existencia tréningov 
na pracovisku neznamená nevyhnutne to, !e k ob$a!ovaniu na danom 
pracovisku nedochádza. Nulovú toleranciu na pracovisku tie! pod&a expertov a 
expertiek pripomínajú etické kódexy, ktoré definujú sexuálne ob$a!ovanie ako 
problém na konkrétnom pracovisku, #o experti a expertky pova!ujú za formu 
prevencie.  

Ke) experti a expertky hovorili o nástrojoch dostupn%ch na pracovisku, 
zdôraz(ovali ako zásadn% faktor ich efektivity aj to, do akej miery sú tieto 
nástroje len formálne, resp. ako efektívne je k nim zabezpe#en% prístup. Za 
problematické pova!ovali, ak zamestnanci a zamestnankyne na pracovisku 
nemajú #o najjednoduch"í prístup k informáciám o tom, ako vzniknutú situáciu 
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nahlasova$. Vágne a komplikovane nastavené mechanizmy sú jedn%m z faktorov, 
ktor% osoby so skúsenos$ou s ob$a!ovaním odrádza od do!adovania sa 
spravodlivosti. Ve&mi #asto nie sú zamestnávatelia na takéto situácie pripravení 
a rie"ia problémy a! vtedy, ke) vzniknú, tzn. rie"ia ich #asto ve&mi neobratne a 
stigmatizujúco, #o vedie k tomu, !e ob$a!ovaná osoba je nútená z pracoviska 
odís$, aby sa #o najr%chlej"ie dostala zo vzniknutej situácie.      

Pod&a expertov a expertiek by nastavenie intern%ch mechanizmov a nástrojov 
nahlasovania s$a!ností malo presadzova$ nieko&ko princípov. Prv%m princípom 
nastavenia intern%ch mechanizmov na pracovisku je zabezpe#enie tak%ch 
nástrojov, ktoré poskytujú ob$a!ovanej osobe viac mo!ností, a ktoré zoh&ad(ujú 
rôznorodos$ situácií a potrieb ob$a!ovan%ch osôb. V situácii sexuálneho 
ob$a!ovania je #ast%m in"tinktom ob$a!ovanej osoby vyhnú$ sa tejto 
nepríjemnej a zastra"ujúcej situácii. Takáto náprava mô!e nasta$ rôznymi 
spôsobmi a niekedy mô!e daná osoba napr. po!iada$ o preradenie na iné 
oddelenie. Av"ak nikdy nemô!e by$ zamestnávate&om nútená k takémuto kroku, 
ke)!e to by nap'(alo podstatu neoprávneného postihu, ako zdôraznil jeden 
z expertov, ktor% pracuje s klientmi a klientkami. Preto experti a expertky 
vyzdvihovali ako k&ú#ové „na#úvanie” a zoh&ad(ovanie potrieb ob$a!ovanej 
osoby.    

Druh%m zásadn%m princípom, ktor% experti a expertky zdôraz(ovali, bola 
anonymizácia podnetov a dôvernos$ informácií, ktorá #asto pod&a mnoh%ch nie 
je zabezpe#ená práve v mal%ch a stredn%ch podnikoch. Ak takáto situácia na 
pracovisku vznikne, informácie o individuálnych osobách sa r%chlej"ie "íria v 
mal%ch kolektívoch. Napriek tomu pod&a mnoh%ch mô!e záruka dôvernosti a 
vytvorenie „bezpe#ného priestoru” pre obe$ sexuálneho ob$a!ovania zv%"i$ 
"ance, !e sa táto osoba rozhodne situáciu na pracovisku rie"i$ a nebude nútená 
jednoducho z pracoviska odís$. Niektoré organizácie v"ak odmietajú zabezpe#i$ 
anonymizáciu, #o osoby so skúsenos$ou s ob$a!ovaním odrádza od do!adovania 
sa spravodlivosti.  

Ako u! bolo spomenuté, )al"ím zásadn%m princípom je diverzifikácia mo!ností, 
ako mô!e osoba situáciu rie"i$, resp. poda$ podnet. Prítomnos$ diverzifikácie je 
nutná práve pre to, !e niektoré mo!nosti mô!u by$ pre 
s$a!ovate&ov/s$a!ovate&ky uzavreté. Toto sa mô!e sta$ napr. v prípade, ak osobu 
ob$a!uje priamy nadriaden%/nadriadená, a táto osoba je zárove( jediná, ktorej 
mô!e obe$ poda$ formálny podnet. V takom prípade je zásadná rola 
personálneho oddelenia.   
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Bariéry a v"zvy 

Experti a expertky hovorili v kontexte pracovnoprávnych vz$ahov na Slovensku o 
rôznych bariérach a v%zvach, ktoré si #asto spájali s men"ími a stredn%mi 
podnikmi, no za problematick% pova!ovali aj prístup k spravodlivosti pre osoby 
so skúsenos$ou s ob$a!ovaním vo verejnom sektore. Pod&a mnoh%ch je práve pre 
zabezpe#enie spravodlivosti na pracovisku najvä#"ou bariérou firemná/pracovná 
kultúra, ktorá bagatelizuje sexuálne ob$a!ovanie – t. j. pristupuje k nemu ako k 
be!nej sú#asti vz$ahov medzi zamestnancami a zamestnanky(ami, resp. ako 
k ich osobnému/súkromnému sporu. Pod&a jednej z expertiek predstavuje 
sexualizovanú kultúru na pracovisku aj sexistická komunikácia medzi 
zamestnancami/zamestnanky(ami (t. j. sexistické a neprofesionálne vtipy, alebo 
vylepovanie nah%ch plagátov).   

Experti a expertky )alej hovorili o tom, !e v kultúrnom nastavení organizácie, v 
ktorej je sexuálne ob$a!ovanie pova!ované za prirodzenú sú#as$ pracovn%ch 
vz$ahov, je osoba, ktorá sa s$a!uje na nekorektné zaobchádzanie, #asto 
zosmie"(ovaná, )alej viktimizovaná a jej skúsenos$ je prehliadaná. Samotn% 
problém vzniknutej situácie je prená"an% na (u (teda je pova!ovaná za 
„problematickú“), napriek tomu, !e poukazuje na problém v organizácii. 
Obvi(ovanie obete zo vzniknutej situácie nie je pod&a mnoh%ch expertov 
a expertiek zriedkavé – zvy#ajne sú spochyb(ované motivácie, pre ktoré 
nahlasuje ob$a!ovanie, predmetom diskusie v organizácii b%va aj jej/jeho 
oble#enie, zámery #i u!ívanie alkoholu (napr. na firemnom ve#ierku). 
Páchate&/páchate&ka sexuálneho ob$a!ovania je zárove( ospravedl(ovan%/á za 
svoje konanie. Záva!nou formou neoprávneného postihu je, ak v tejto firemnej 
kultúre vedenie organizácie ob$a!ovanú osobu zastra"uje – t. j. napríklad sa jej 
vyhrá!a prepustením. Práve v mal%ch a stredn%ch podnikoch mô!e by$ pod&a 
na"ich komunika#n%ch partnerov a partneriek situácia komplikovaná 
nedodr!iavaním Zákonníka práce a Antidiskrimina!ného zákona – t. j. v prípade, 
ak vedenie organizácie vytvára vlastné pravidlá a ignoruje svoje povinnosti 
adresáta právnych predpisov.  

Niektoré expertky a experti )alej zdôraz(ovali, !e práve skúsenos$ so sexistickou 
pracovnou kultúrou buduje v zamestnancoch a zamestnankyniach nedôveru v 
existujúce mechanizmy a ich okolie. Jeden z expertov pomenoval nedôveru k 
intern%m nástrojom a procesom organizácie ako jednu z najvä#"ích bariér pre 
osoby so skúsenos$ou s ob$a!ovaním. Pod&a neho majú mu!i a !eny so 
skúsenos$ou s ob$a!ovaním primárne strach z toho, ako cel% proces od 
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nahlasovania s$a!nosti a! po nápravu situácie potenciálne negatívne ovplyvní 
kvalitu ich !ivota nielen na ich pracovisku.  

Vz$ahy medzi zamestnancami/zamestnanky(ami, ale aj medzi nimi a vedením, 
predstavujú primárnu sie$ aktérov, ktorá formuje to, ako je na pracovisku 
vzniknutá situácia sexuálneho ob$a!ovania rie"ená. Hierarchické vz$ahy a 
situácie, kedy niekto disponuje mocou/kompetenciou vo#i inej osobe, s$a!ujú 
komunikáciu a domáhanie sa spravodlivosti.  Pod&a jednej z expertiek, ktorá 
pracuje s klientmi a klientkami so skúsenos$ou s ob$a!ovaním a diskrimináciou, 
mô!u by$ pracovnoprávne vz$ahy komplikované tre$ou osobou, t. j. napr. 
agentúrami do#asného zamestnávania a ich predákmi/predá#kami, kde nie sú 
jednozna#né vz$ahy kontroly a kompetencií. V takej situácii mô!e jednoduch"ie 
dôjs$ k ich zneu!itiu.   
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Sexuálne ob!a"ovanie na 
vysok$ch %kolách  
 

Nástroje a prístup k spravodlivosti 

 

Jednou z tém v%skumn%ch rozhovorov bol aj v%skyt sexuálneho ob$a!ovania 
v prostredí slovensk%ch vysok%ch "kôl. Experti a expertky hovorili o istom 
pozitívnom v%voji, ktor% v posledn%ch rokoch nastal v témach sexuálneho 
ob$a!ovania a násilia na slovensk%ch vysok%ch "kolách. Tento v%voj sa v"ak 
primárne t%kal zmeny kultúry a vz$ahov vo vy""om vzdelávaní, a teda nie 
nastavenia intern%ch politík a mechanizmov s$a!ovania sa a prístupu k 
spravodlivosti.  

Experti a expertky v odpovediach na otázky o intern%ch politikách vysok%ch "kôl 
hovorili primárne o nedostato#n%ch mechanizmoch a nedostatku efektívnych 
nástrojov podávania s$a!ností. Jeden z expertov spomenul petície a otvorené 
listy kolektívov "tudentov a "tudentiek, nepova!oval v"ak tieto nástroje za 
dostato#ne efektívne #i vhodné pre toto prostredie. Mnoho z op%tan%ch 
reflektovalo existenciu nástrojov s$a!ností a disciplinárnych konaní vo#i 
vyu#ujúcim, ktorí a ktoré poru"ujú práva "tudentov a "tudentiek. V"eobecne 
v"ak experti a expertky poukazovali na nízku vymo!ite&nos$ a komplikovanos$ 
t%chto nástrojov a tie! na s$a!en% prístup k spravodlivosti, ak dôjde k 
sexuálnemu ob$a!ovaniu na vysokej "kole.  

Mnoho expertov a expertiek poukazovalo na zna#ne nerovnová!nu situáciu, v 
ktorej sa "tudenti a "tudentky ako obete sexuálneho ob$a!ovania #asto ocitajú 
na svojej vysokej "kole. Jeden z komunika#n%ch partnerov sa napríklad vyjadril, 
!e si nevie predstavi$, ako napr. 21-ro#ná "tudentka podstupuje ob#ianskoprávny 
spor vo#i svojmu vysoko"kolskému profesorovi, ktor% mô!e trva$ aj nieko&ko 
rokov. Tento expert nebol jedin%, kto zdôraz(oval nepriaznivú situáciu "tudentov 
a "tudentiek so skúsenos$ou so sexuálnym ob$a!ovaním. Pod&a mnoh%ch 
ovplyv(uje postupovanie "tudenta #i "tudentky práve to, !e sa nachádzajú v 
zna#ne podriadenom postavení vo#i zamestnancom a zamestnankyniam "koly. 
Primárnym záujmom "tudentov a "tudentiek je ukon#enie "túdia bez problémov 
– preto sa sna!ia situácii jednoducho vyhnú$ alebo ju ukon#i$ bez poukazovania 
na ob$a!ujúce správanie. Poukazovanie na problém znamená na tomto mieste 
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vytváranie problému. Preto má osoba so skúsenos$ou s ob$a!ovaním na vysokej 
"kole primárne záujem spor ukon#i$ priamo na mieste, #o #asto vyús$uje do 
toho, !e sa rozhodne zmeni$ predmety #i "kolu. Ide teda pod&a expertov 
a expertiek o ve&mi podobnú situáciu ako na pracovisku. Preto je pod&a expertov 
a expertiek nutné, aby univerzity a vysoké "koly disponovali efektívnymi 
nástrojmi priamo na svojej pôde.  

Existencia intern%ch smerníc a etick%ch kódexov, ktoré by priamo definovali 
ob$a!ujúce správanie, postup podávania s$a!nosti a disciplinárne konanie, 
predstavovali pod&a expertov a expertiek základn% balík opatrení, ktor%mi mô!u 
"koly predchádza$ ob$a!ujúcemu správaniu, resp. pri nastavovaní intern%ch 
politík nulovej tolerancie. Av"ak nastavenie intern%ch predpisov má v sú#asnosti 
pod&a nich tendenciu by$ bu) príli" formálne a komplikované, alebo tieto 
informácie a postupy nie sú prístupné "tudentom/"tudentkám a 
zamestnancom/zamestnankyniam, ktoré by mali by$ o nich oboznámené e"te 
pred t%m, ne! sa s ob$a!ujúcim správaním stretnú. Taktie! je treba poznamena$, 
!e samotní "tudenti a "tudentky sú zriedkakedy skupinou, ktorá sa podie&a na 
tvorbe t%chto nariadení, ktoré v"ak v%razne ovplyv(ujú kvalitu ich !ivota na 
univerzite. 

Nastavenie intern%ch procesov podávania s$a!ností zárove( experti a expertky 
#asto pova!ovali za príli" komplikované a nejasné. Práve neistota postupov 
pod&a nich odrádza "tudentov a "tudentky od podávania s$a!ností. Zárove( by 
pod&a nich malo by$ pre kohoko&vek na univerzite otvoren%ch nieko&ko mo!ností, 
ako rie"i$ vzniknutú situáciu. Práve informácie o intern%ch postupoch a 
mo!nostiach sú v"ak zriedkakedy verejne dostupné napr. na stránke fakulty 
alebo cez iné komunika#né kanály, ku ktor%m sa "tudenti a "tudentky &ahko 
dostanú. Len zriedka sa v intern%ch nastaveniach vysokej "koly hovorí priamo 
o tom, aké rôzne formy mô!e ma$ sexuálne ob$a!ovanie, tzn. !e ide o 
neprofesionálne, zastra"ujúce, poni!ujúce, zneuc$ujúce, nepriate&ské alebo 
urá!livé správanie.   

Jedn%m z nástrojov, ktoré experti a expertky #asto priná"ali do debát, boli etické 
kódexy a na ne naviazané etické komisie, ktoré sa venujú s$a!nostiam. Jedna z 
expertiek spomenula ako príklad dobrej praxe rôzne nástroje podávania spätnej 
väzby, ktoré by mali by$ anonymne prístupné v"etk%m "tudentom a "tudentkám. 
Ako problematické vnímali experti a expertky také nastavenia podávania 
s$a!ností, ktoré nie sú anonymizované a dôverné. Strata dôvernosti a t%m 
pádom aj ochrany "tudentov a "tudentiek odrádza pred nahlasovaním s$a!ností 
– nemajú toti! istotu, !e ich v procese rie"enia situácie nepostihne )al"ia ujma 
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od vedenia fakulty #i in%ch vyu#ujúcich alebo spolu!iakov/spolu!ia#ok. Pod&a 
expertov a expertiek je ich podriadená pozícia jednou z prv%ch preká!ok v 
podávaní s$a!ností – preto by osoby, ktor%m majú by$ s$a!nosti adresované (t. j. 
vedenie fakulty/univerzity a etické komisie) mali pristupova$ k t%mto osobám s 
dôverou a porozumením. Jedna z expertiek pomenovala ako príklad dobrej praxe 
zo zahrani#ia existenciu poradensk%ch slu!ieb, ktoré poskytujú psychosociálne 
poradenstvo a pomoc v prípadoch diskriminácie a poru"ovania práv.  

V sú#asnosti na vysok%ch "kolách existujú nástroje podávania s$a!ností v 
prípadoch poru"enia "tudijného poriadku alebo etického kódexu – na niektor%ch 
vysok%ch "kolách následne etické komisie rozhodujú o opodstatnenosti s$a!nosti 
na základe zisten%ch skuto#ností. Sú#as$ou t%chto komisií by pod&a jednej z 
expertiek mala by$ aj "tudentská obec. Následne etická komisia vydáva 
stanovisko a odporú#ania vedeniu fakulty/"koly, #o mô!e vyústi$ do 
disciplinárneho konania a potrestania páchate&a/páchate&ky.  

Av"ak fakulty #i katedry slovensk%ch vysok%ch "kôl a univerzít pod&a na"ich 
komunika#n%ch partnerov a partneriek pou!ívajú #asto ve&mi problematické 
postupy na odstránenie sexuálneho ob$a!ovania. Naj#astej"ím spomenut%m 
postupom bolo nie disciplinárne konanie, ale #akanie na ukon#enie pracovnej 
zmluvy vyu#ujúceho/vyu#ujúcej v prípade, !e bola uzavretá na dobu ur#itú 
(zvy#ajne 3 – 4 roky). Ak sa táto osoba nepotrestá disciplinárnym konaním, 
jednoducho zmení zamestnanie, v ktorom o predchádzajúcich skuto#nostiach 
nemá vedenie vedomos$. +al"ím postupom je pod&a expertov a expertiek izolácia 
nie páchate&a/páchate&ky sexuálneho ob$a!ovania, ale ob$a!ovanej "tudentky #i 
"tudentka, #o )alej vedie k ich po"kodeniu a mô!e by$ pova!ované aj za 
neoprávnen% postih.    

 

Príklad psychosociálnych poradensk"ch slu$ieb na univerzite: Poradenské 
centrum pre sexuálne ob#a$ovanie a &ikanu na Univerzite vo Viedni 

Na Univerzite vo Viedni od roku 2000 funguje Poradenské centrum pre 
sexuálne ob$a!ovanie a "ikanu. Zalo!eniu tohto poradenského centra 
predchádzal celouniverzitn% intern% prieskum spokojnosti zamestnancov a 
zamestnank%( univerzity. Jedn%m z v%stupov tohto prieskumu bol poznatok, 
!e vy"e tretina zamestnank%( za!ila sexuálne ob$a!ovanie na pôde univerzity. 
Následne bola na univerzite sformovaná pracovná skupina, ktorej cie&om bolo 
nastavi$ dlhodobé rie"enia a prevenciu situácie na pôde univerzity – prvou 
úlohou pracovnej skupiny bolo zahájenie dialógu medzi zamestnancami a 
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zamestnanky(ami o ich potrebách a rie"ení konfliktn%ch situácií na 
pracovisku. Formovanie poradenského centra pred 20 rokmi získalo tie! 
zna#nú podporu zo strany rektorátu univerzity.  

Samotnému sformovaniu poradenského centra do sú#asnej podoby 
predchádzalo zna#né mno!stvo debát o mandáte, agende a kompetenciách 
tohto orgánu. Centrum sa nakoniec sformovalo ako nezávislé poradenské 
centrum, ktoré poskytuje základnú právnu a psychologickú pomoc komuko&vek 
na univerzite – zamestnancom/zamestnankyniam aj "tudentom/"tudentkám 
(aj zo zahrani#ia). Zamestnankyne centra nemajú mandát nahlasova$ prípady 
ob$a!ovania alebo "ikany, ich cie&om je posilni$ a usmerni$ osobu, ktorá za!íva 
takéto správanie, a následne jej pomôc$ v prípade, ak sa rozhodne situáciu 
nahlási$ #i u! svojej nadriadenej, "tudijnej poradkyni/poradcovi, alebo na 
políciu. Poradenské centrum je tak vytvorené ako tzv. bezpe#n% priestor, kde 
klienti a klientky získajú podporu a usmernenie. Ak sa na základe pomoci, ktorú 
klient/klientka dostane v centre, rozhodne prípad "ikany alebo ob$a!ovania 
nahlási$, takéto s$a!nosti prijíma zvy#ajne vedenie administratívneho 
oddelenia fakulty (pre zamestnancov/kyne) alebo rektorátu, alebo "tudijn% 
poradca/poradky(a (pre "tudentov/"tudentky). 

Poradenské centrum je momentálne sú#as$ou administratívnych orgánov 
univerzity, t. j. spadá pod rektorát, ktorému priamo zodpovedá. Zamestnankyne 
centra majú tie! právo konzultova$ s rektorátom a poskytova$ mu v"eobecné 
odporú#ania. Av"ak konkrétne informácie, ktoré im poskytujú klienti a klientky, 
zostávajú dôverné. 

Prvotné debaty po#as formovania centra sa tie! venovali tomu, ak%m 
spôsobom má by$ o centre informované online, nako&ko existovala obava, !e 
Univerzita vo Viedni tak na seba pouká!e ako na problémovú "kolu. Av"ak v 
medziach t%chto debát zví$azila potreba efektívne a priamo komunikova$ to, !e 
takéto centrum existuje, poskytuje pomoc komuko&vek zo zamestnaneckej aj 
"tudentskej obce, a !e univerzita má záujem rie"i$ kvalitu !ivota a vz$ahov vo 
svojich "truktúrach. Na poradkyne centra sa v sú#asnosti obracajú klienti a 
klientky z celej univerzity bu) telefonicky alebo emailom (kontakty sú verejné 
online), aj ke) v centre primárne preferujú telefonick% alebo osobn% kontakt, 
ke)!e ten je v rámci psychologického poradenstva najefektívnej"í. *tudenti a 
"tudentky sa #asto obracajú na centrum aj s in%mi problémami ako je "ikana a 
ob$a!ovanie. ,asto v medziach "tudentského spoluna!ívania alebo po#as stá!e 
napr. za!ívajú nekorektné správanie a problematické situácie. Napriek tomu 
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medzi klientmi a klientkami centra stále preva!ujú zamestnanci a 
zamestnankyne univerzity. 

Za 20 rokov funk#nosti centra prispel tento poradensk% orgán k priblí!eniu sa 
kultúre nulovej tolerancie násilia a ob$a!ovania na univerzite. 
Zamestnanci/kyne, ale aj "tudenti/ky vedia, !e im centrum pomô!e usmerni$ 
pocit a my"lienky, resp. ich ob#as aj vyvies$ z omylu. Klienti a klientky, s 
ktor%mi centrum pracuje, sa cítia viac posilnení/é, a v prípade ak nahlasujú 
"ikanu alebo ob$a!ovanie cítia vä#"iu podporu a istotu. Prítomnos$ centra na 
univerzite jasne komunikuje, aké následky mô!e ma$ "ikana a sexuálne 
ob$a!ovanie – na centrum sa ob#as obracajú aj osoby obvinené z tohto 
ob$a!ujúceho správania, aby sa informovali o svojich mo!nostiach (ke)!e 
univerzita má právo v tak%chto prípadoch ukon#i$ 
zamestnancovi/zamestnankyni pracovnú zmluvu). Na centrum sa tie! obracajú 
aj zamestnanci/zamestnankyne v mana!érskych pozíciách, ak majú pocit, !e 
sa na ich pracovisku udr!uje neprofesionálne správanie. Za sexuálne 
ob$a!ovanie na pracovisku toti! má plnú zodpovednos$ samotná organizácia – 
a to hlavne v prípade, ak niekto zo zamestnancov/zamestnank%( alebo 
"tudentov/"tudentiek o ob$a!ovaní informoval a fakulta )alej prípad 
nepre"etrovala. 

O prítomnosti centra na univerzite tie! pravidelne informujú fakultné a 
"tudentské kampane – letáky s kontaktmi na centrum sú prítomné na ka!dej 
fakulte11.  

 

Bariéry a v"zvy 

 

Za najproblematickej"ie v prostredí slovensk%ch vysok%ch "kôl a univerzít 
experti a expertky pova!ovali dva faktory, ktoré pod&a nich prispievali k latencii 
sexuálneho ob$a!ovania v tomto prostredí. Pod&a mnoh%ch je sexuálne 
ob$a!ovanie „otvoren%m tajomstvom” z dôvodu: 

• hierarchick%ch a rigidn%ch "truktúr a vz$ahov,  

• kultúry sexizmu a viktimizácie.  

 
11 Informácie o centre boli spracované na základe rozhovoru so zamestnanky&ami centra. Viac informácií 
dostupn%ch na stránke Univerzity vo Viedni: https://personalwesen.univie.ac.at/en/gender-equality-
diversity/sexual-harassment-bullying-office/ 
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Pod&a nieko&k%ch expertov a expertiek vytvára zásadn% problém v domáhaní sa 
spravodlivosti "truktúra vysoko"kolsk%ch pracovísk, ktorá je zalo!ená na statuse 
a hierarchii. To komplikuje s$a!ovanie sa vo#i osobám s vy""ím statusom 
a zna#nou autoritou v organizácii. Pod&a expertov a expertiek sa táto "truktúra 
prejavuje hlavne v tom, !e sa "tudenti a "tudentky obávajú o svoje "túdium #i 
prospech. Vo vy""om stupni "túdia, t. j. po#as doktorandského "túdia zárove( 
pod&a nich dochádza k ob$a!ovaniu quid pro quo v prípade, !e 
"tudenti/"tudentky chcú chodi$ na konferencie alebo participova$ na v%skume. 
Doktorandi a doktorandky sú toti! vo svojej akademickej kariére a postupe #asto 
závislí a závislé v%hradne od svojho "kolite&a/"kolite&ky.   

Táto rigidná "truktúra )alej vytvára komplikácie, ak sa ju vyu#ujúci/vyu#ujúca 
sama rozhodne naru"i$ – napr. v prípade, ak sa správa neprofesionálne a 
komentuje vzh&ad "tudentov a "tudentiek. V tomto prípade dochádza k 
naru"eniu formálneho vz$ahu iba z jednej strany, vo#i #omu sa "tudenti a 
"tudentky ohradzujú len ve&mi $a!ko. Nako&ko vyu#ujúci a vyu#ujúce disponujú v 
organizácii zna#nou autoritou, mnoho "tudentov a "tudentiek si ani nie je 
vedom%ch, !e aj v tak%chto prípadoch tieto osoby prekra#ujú svoje kompetencie 
a správajú sa neprofesionálne.  

Prísnos$ a formálnos$ t%chto "truktúr sa zárove( prejavuje tak, !e mnohé orgány 
vnútornej správy sú volené, #o komplikuje ich obmie(anie. Zárove( sa na pôde 
vysokej "koly vyskytujú zamestnanci a zamestnankyne s krátkodob%mi 
pracovn%mi zmluvami, ale aj osoby, ktoré sú pre fakulty/univerzity 
nepostrádate&né – t. j. garanti a garantky "tudijn%ch programov, profesori a 
profesorky. Práve v ich prípade pod&a expertov a expertiek #asto vedenie 
prehliada problematické správanie zámerne. V prostredí tak%chto hierarchick%ch 
organizácií s pevn%mi "truktúrami je #asto na mieste neformálna sie$ zdie&ania 
informácií a kontaktov – pod&a jednej expertky sa tak informácie o  
„problematick%ch vyu#ujúcich” "íria medzi "tudentmi a "tudentkami neformálne.   

Kultúra sexizmu a viktimizácie zárove( )alej komplikuje prístup k spravodlivosti. 
Kolegialita medzi vyu#ujúcimi, ktorá prehliada problematické správanie, 
tolerancia "ikany #i korupcie – toto sú faktory, ktoré sa pod&a expertov a 
expertiek vyskytujú na vysok%ch "kolách spolu so sexuálnym ob$a!ovaním. Pod&a 
mnoh%ch expertov a expertiek v"ak v tomto oh&ade do"lo na pôde vysok%ch "kôl 
na Slovensku k zna#nému progresu. Kultúra sexizmu v"ak na)alej pretrváva a 
prejavuje sa v obvi(ovaní osoby, ktorá nahlási sexuálne ob$a!ovanie, z 
oportunizmu a vytvárania problému za ú#elom vlastného prospechu. Následne 
dochádza k zastra"ovaniu s$a!ujúcich sa i svedkov/svedk%(. Pod&a dvoch 
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expertov sa v"ak kultúra sexizmu #asto buduje v odvetviach, ktoré sú zriedka 
otvorené pre !eny – v tak%ch kolektívoch je pravdepodobnej"ie, !e dôjde k 
ob$a!ovaniu !ien:  „[Názov fakulty], tam sa k nim správali tak, $e #tudentky aj 
tak zostanú s de&mi. Vôbec nie sú vnímané ako niekto, kto by mohol uspie&, $e 
by mohli uspie& v tom profesionálnom alebo akademickom $ivote. Sú v podstate 
brané ako menejcenné a preto si k nim viac dovo%ujú.” (KP-2). 
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Sexuálne ob!a"ovanie ako téma 
verejn$ch politík 
 

Experti a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania a násilia vnímali sexuálne 
ob$a!ovanie ako predmet verejn%ch politík, teda ako zadefinovan% problém, 
ktorého prevencii a odstra(ovaniu sa venujú rôzne nástroje verejn%ch politík od 
legislatívnych opatrení a! po rôzne mediálne kampane a slu!by. Po#as 
v%skumn%ch rozhovorov sa vyjadrovali k otázkam in"titucionalizácie tejto 
agendy #i k&ú#ov%ch orgánov, ktoré agendou boja s diskrimináciou a násilím 
disponujú, ale aj otázkam o sú#asn%ch v%zvach pre slovenské verejné politiky v 
tejto oblasti.  

Mnohé expertky a experti pova!ovali za zásadné zmeny vo verejn%ch politikách 
práve legislatívne opatrenia, ktoré boli v tejto oblasti prijaté – t. j. novelizácia 
Antidiskrimina!ného zákona v roku 2008 a prijatie Zákona o obetiach trestn"ch 
!inov v roku 2017 (Zákon !. 274/2017 Z. z.). Av"ak ako najproblematickej"ie v 
sú#asnosti definovali tri "trukturálne bariéry v tvorbe verejn%ch politík 
zameran%ch na sexuálne ob$a!ovanie: 

• nedostatok medzisektorovej spolupráce a zdie&ania agendy,  

• krátkodobos$ nástrojov a ich slabá trvalá udr!ate&nos$, 

• nedostato#né kapacity organizácií verejného sektora.   

Mnohé op%tané expertky a experti definovali ako k&ú#ov% orgán v tvorbe 
verejn%ch politík zameran%ch na sexuálne ob$a!ovanie Odbor rodovej rovnosti a 
rovnosti príle!itostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky. Nieko&ko expertiek zhodnotilo v%voj agendy Odboru ako pozitívny 
práve s oh&adom na jeho kompetencie, t. j. tvorbu strategick%ch rámcov pre 
v%voj verejn%ch politík v oblasti rodovej rovnosti. Av"ak iné expertky poukazovali 
na jeho – v sú#asnosti limitované – kompetencie. Jedna z expertiek sa vyjadrila, 
!e by Odbor mal by$ pov%"en% na status sekcie Ministerstva, #o by mu roz"írilo 
agendu a kompetencie. V sú#asnom nastavení pod&a inej expertky je zárove( 
zna#ne skomplikované zdie&anie rovnakej agendy medzi viacer%mi sektormi – to 
spôsobuje, !e sa agenda rodovej rovnosti a rovnosti príle!itostí (vrátane 
sexuálneho ob$a!ovania) sústredí iba v jednom rezorte. Nieko&ko expertiek 
definovalo rezort "kolstva (t. j. Ministerstvo "kolstva, vedy, v%skumu a "portu SR 
a Metodicko-pedagogické centrá) ako k&ú#ovú oblas$, v ktorej by mala by$ 
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agenda prevencie a odstra(ovania sexuálneho ob$a!ovania tie! prítomná, na #o 
poukazujú aj dáta a skúsenosti z regionálnych in"pektorátov práce.  

Nedostato#né zdie&anie tejto agendy medzi rezortmi v"ak pod&a nieko&k%ch 
expertiek signalizuje nezáujem o tému a nedostatok politickej vôle venova$ sa 
jej. Primárna pozornos$ sa zárove( pod&a niektor%ch sústre)uje na záva!nej"ie 
formy partnerského a nepartnerského sexuálneho násilia. Tieto nedostatky sa 
zárove( prená"ajú do aktivít a in%ch nelegislatívnych nástrojov verejn%ch politík, 
ktoré sú pod&a mnoh%ch expertiek krátkodobého charakteru a nedisponujú 
trvalou udr!ate&nos$ou.  

Nieko&ko expertov a expertiek tie! opisovalo nedostato#né kapacity organizácií 
verejného sektora, ktoré pracujú s agendou sexuálneho ob$a!ovania. Hovorili 
primárne o organizáciách ako Slovenské národné stredisko pre &udské práva, 
Verejná ochranky(a práv, Koordina#no-metodické centrum pre rodovo-
podmienené násilie a domáce násilie #i regionálne in"pektoráty práce. Mnohé 
expertky vnímali v posledn%ch rokoch progres práve v oblasti vzdelávania a 
"kolení t%chto orgánov a ich zamestnancov/zamestnank%(. V"eobecne v"ak 
vnímali tieto orgány verejného sektora ako k&ú#ové pre nap'(anie verejn%ch 
politík a ako problematické definovali ich nedostato#né kompetencie a 
organiza#né, personálne a finan#né kapacity.    
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Sexuálne ob!a"ovanie v agende 
ob#ianskeho a neziskového 
sektora 
 

Expertov a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania sme sa )alej p%tali na 
agendu sexuálneho ob$a!ovania v neziskovom a ob#ianskom sektore na 
Slovensku. Mnohí a mnohé reflektovali k&ú#ovú rolu nieko&k%ch organizácií v 
období prijímania Antidiskrimina!ného zákona. Tieto organizácie sa v minulosti 
podie&ali na advokácii a lobingu cez organizovanie debát a informa#n%ch 
kampaní, #ím prispeli k transpozícii Antidiskrimina!ného zákona, ktorú 
podnietila legislatíva Európskej únie. Experti a expertky menovali organizácie ako 
Mo!nos$ vo&by, ASPEKT, Ob#an, demokracia a zodpovednos$, Slovensko-#esk% 
!ensk% fond, FENESTRA, ESFEM a Aliancia !ien Slovenska. Experti a expertky 
vnímali ako dôle!ité v posledn%ch rokoch e"te dve aktivity ob#ianskeho a 
neziskového sektora: zber dát a vedenie v%skumov v oblasti sexuálneho násilia a 
ob$a!ovania a poskytovanie informa#n%ch a krízov%ch slu!ieb klientkam v tejto 
oblasti12 (t. j. primárne FENESTRA, Aliancia !ien Slovenska a MyMamy).  

Mnohé op%tané expertky v"ak pova!ovali tieto predchádzajúce aktivity za 
postupne upadajúce. Ako najproblematickej"ie vnímali dve otázky:  

• otázka participácie organizácií na tvorbe verejn%ch politík, 

• otázka financovania ich aktivít a agendy.  

Nieko&ko expertiek vnímalo práve u! spomínanú participáciu a lobing ako 
upadajúce aktivity ob#ianskeho a neziskového sektora na Slovensku. Mnohé 
expertky pomenovali túto situáciu ako v%sledok problematického financovania 
organizácií – tzn. !e advokácia a prítomnos$ vo v%boroch a pracovn%ch 
skupinách pre tvorbu politík nie sú dostato#ne finan#ne ohodnotené.  

Otázky financovania ob#ianskeho a neziskového sektora spomenuli mnohé 
expertky a experti ako podstatu )al"ích problémov, ktoré v sektore v sú#asnosti 

 
12 Napriek tomu, "e sexuálne ob#a"ovanie nie je primárnou agendou t%chto organizácií, ktoré sa sústredia 
hlavne na intímne partnerské násilie, expertky a experti hovorili o tom, "e aj v t%chto organizáciách 
v minulosti na'li osoby so skúsenos#ou so sexuálnym ob#a"ovaním pomoc, resp. im boli poskytnuté 
základné informácie o prístupe k spravodlivosti.   

 



 
 
 

 
43 

pretrvávajú. Pod&a mnoh%ch z nich nie je agenda sexuálneho ob$a!ovania v 
sú#asnosti primárnou pre ob#iansky sektor práve pre nastavenie grantov%ch 
schém, ktoré nepovo&ujú takéto úzke zacielenie témy. Organizácie, ktoré u! 
poskytujú slu!by ako poradenstvo a ubytovanie pre osoby so skúsenos$ou so 
sexuálnym násilím, nemô!u !iada$ financie len na tému sexuálneho ob$a!ovania, 
ke)!e by to pre ne nepredstavovalo trvalo udr!ate&nú agendu. Aby zvy"ovali 
svoje kapacity, obracajú sa k agende poskytovania slu!ieb, tú v"ak nemô!u 
nap'(a$, ak sa na nich neobracia dostato#né mno!stvo klientok a klientov.  

Zárove( organizácie, ktoré sa venujú advokácií a scitlivovaniu, majú problém so 
získaním financií na prevádzkovanie vlastnej organizácie a na mzdy, #o odoberá 
ich odborné kapacity a vytvára tlak na to, aké témy si volia pre svoje aktivity. I 
preto si nemô!u vybera$ témy a agendu, ktorú pova!ujú za relevantnú v danom 
priestore a #ase, ale orientujú sa primárne na témy a aktivity, ktoré sú nápl(ou 
grantov%ch v%ziev. Trvalá udr!ate&nos$ projektov a aktivít je pod&a expertov a 
expertiek problematická, ak sú grantové v%zvy orientované len na krátky #as (t. j. 
napr. 1 – 2 roky). *truktúra grantov%ch v%ziev napr. z Európskeho sociálneho 
fondu #i z Nórskych fondov zárove( núti tieto organizácie, aby sa 
profesionalizovali a aby investovali zna#né mno!stvo #asu do komunikácie so 
"tátnymi orgánmi, ktoré tieto v%zvy regulujú, t. j. napr. implementa#né agentúry, 
ktoré #asto pod&a expertov a expertiek menia pravidlá a neposkytujú dostatok 
informácií. Pod&a na"ich komunika#n%ch partnerov a partneriek je preto 
problematick% nie nedostatok financií, ale ich organizácia a #erpanie. V takomto 
systéme sa preto mô!e sta$, !e financie na projekt nezíska primárne organizácia 
s dostatkom poznatkov a expertízy pre danú problematiku, ale organizácia, ktorá 
má dostatok finan#n%ch a organiza#n%ch kapacít, aby dokázala kooperova$ so 
"tátnymi orgánmi a dokázala zvláda$ svoj projektov% mana!ment.  

V%zvou pre aktivity ob#ianskeho a neziskového sektora v oblasti sexuálneho 
násilia a sexuálneho ob$a!ovania je pod&a nieko&k%ch expertiek tie! tzv. rétorika 
„rodovej ideológie”, ktorá vytvára opozíciu vo#i agende a aktivitám, ktoré sa 
sna!ia poukáza$ na "kodlivos$ rodov%ch stereotypov. Táto rétorika, ktorá pod&a 
expertov a expertiek vytvára opozíciu vo#i ich advoka#n%m snahám, je prítomná 
od rôznych aktérov v ob#ianskom sektore i medzi politick%mi elitami.  
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Regionálne in%pektoráty práce a 
sexuálne ob!a"ovanie  
 

Experti a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania odpovedali aj na nieko&ko 
otázok spojen%ch s prácou regionálnych in"pektorátov práce, ich kompetencií a 
agendy. Mnoho z nich pova!ovalo in"pektoráty za organizácie, v ktor%ch 
pôsobnosti by malo by$ objas(ovanie prítomnosti diskriminácie a ob$a!ovania na 
pracovisku. Mnohí a mnohé z nich v"ak odpovedali, !e je v sú#asnosti táto téma 
sú#as$ou agendy in"pektorátov len zriedkavo. Mnohokrát pova!ovali zapojenie 
in"pektorátov do rie"enia vzniknutej situácie práve za v%sledok snahy 
individuálnych in"pektorov a in"pektoriek, ktoré tak robia napriek nevyhovujúcim 
podmienkam.  

Cie%om in&pekcie práce je dozor nad dodr$iavaním: 
 

- - pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vz$ahy, 
najmä ich vznik, zmenu a skon#enie, mzdové podmienky a pracovné 
podmienky zamestnancov vrátane pracovn%ch podmienok !ien, mladistv%ch, 
domáckych zamestnancov, osôb so zdravotn%m postihnutím a osôb, ktoré 
nedov-"ili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie;  

- - právnych predpisov, ktoré upravujú "tátnozamestnanecké vz$ahy (t. j. 
primárne Zákona !. 311/2001 Z.z.  Zákonníka práce);   

- - právnych predpisov a ostatn%ch predpisov na zaistenie bezpe#nosti a 
ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory 
pracovného prostredia;   

- - právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania;   

- - záväzkov, ktoré vypl%vajú z kolektívnych zmlúv;   
- osobitného predpisu zamestnávate&om v rozsahu jeho povinností uzatvori$ 
zamestnávate&skú zmluvu a plati$ a odvádza$ príspevky na doplnkové 
dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré sú na 
základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 
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alebo 4, a za zamestnanca, ktor% vykonáva práce tane#ného umelca alebo 
hudobného umelca, ktor% vykonáva profesiu hrá#a na dychov% nástroj13. 

 

Experti a expertky identifikovali nieko&ko bariér, ktoré komplikujú prácu 
regionálnym in"pektorátom práce, ke) ide o zis$ovanie sexuálneho ob$a!ovania 
na pracoviskách – primárne i"lo o nedostatok personálnych a finan#n%ch 
kapacít. Pod&a mnoh%ch je sexuálne ob$a!ovanie na pracovisku a! sekundárnou 
agendou in"pektorátov práce, ktoré sa #astej"ie zaoberajú záva!n%mi 
poru"eniami Zákonníka práce, ako napr. poru"enie bezpe#nosti pri práci. 
Preukázanie skutkovej podstaty diskriminácie alebo sexuálneho ob$a!ovania na 
pracovisku je náro#né – pod&a jednej z expertiek je omnoho náro#nej"ie, ako 
napr. pre"etrenie prítomnosti tzv. mzdovej diskriminácie. Preto in"pektori a 
in"pektorky pod&a na"ich komunika#n%ch partnerov a partneriek potrebujú pri 
vy"etrovaní dostatok #asu, zdrojov a podpory od svojich nadriaden%ch. Zárove( 
pri t%chto komplexn%ch prípadoch potrebujú metodiky, ktoré by im pomohli 
situáciu efektívne pre"etri$ a vyvodi$ dôsledky.  

Regionálne in"pektoráty práce zárove( pod&a expertov a expertiek nedisponujú 
dostato#n%mi kapacitami a ani kompetenciou pre prevenciu a vyh&adávanie 
prípadov, ktoré by spadali pod ich pôsobnos$. Teda vy"etrovanie prípadov 
zvy#ajne nastáva vtedy, ke) in"pektorát dostane s$a!nos$. Pri vysokej miere 
latencie sexuálneho ob$a!ovania a diskriminácie sa tak osoby so skúsenos$ou 
s ob$a!ovaním musia do!adova$ spravodlivosti aktívne, v inom prípade sa 
regionálny in"pektorát práce nemá ako dozvedie$ o poru"ovaní zákona.  

V rámci agendy in"pektorátov práce v"ak mnohé expertky a experti ocenili ich 
snahu o kontinuálne vzdelávanie a "pecializáciu. Mnohé op%tané expertky z 
verejného sektora mali pozitívnu skúsenos$ so "kolením in"pektorov 
a in"pektoriek práce. Pod&a nich by v"ak ve&mi prínosnou bola prioritizácia tejto 
témy vládou Slovenskej republiky, ktorá by dovolila in"pektorátom venova$ 
diskriminácii a ob$a!ovaniu viac kapacít. Regionálne in"pektoráty práce sa 
zárove( venujú postupnej "pecializácii svojich pracovísk, in"pektorov 
a in"pektoriek aj v témach diskriminácie. Cie&om tejto "pecializácie je nielen 
vytvori$ skupinu expertov a expertiek, ktorí by sa venovali vybran%m problémom, 
ale mohli by tie! poskytova$ poradenstvo in%m in"pektorom a in"pektorkám. 

 
13 Viac informácií dostupn!ch na: www.ip.gov.sk   
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Av"ak aj tu je zásadn% problém obmedzen%ch zdrojov – "pecializovaní in"pektori 
a in"pektorky okrem "pecializovanej agendy vykonávajú aj mno!stvo inej práce.  
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Sexuálne ob!a"ovanie v agende 
Slovenského národného strediska 
pre &udské práva 
 

Experti a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania odpovedali na nieko&ko 
otázok o sú#asnej agende Slovenského národného strediska pre &udské práva. 
Táto organizácia na Slovensku zastupuje pozíciu tzv. národnej in"titúcie pre 
&udské práva a pozíciu národného antidiskrimina#ného orgánu.  

Ako postupuje Slovenské národné stredisko pre %udské práva proti 
diskriminácii? 
 
Slovenské národné stredisko pre &udské práva plní zo zákona úlohy tzv. 
národnej in"titúcie pre rovnoprávnos$, zabezpe#uje bezplatnú právnu pomoc 
obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie, je tie! oprávnené bezplatne 
zastupova$ ú#astníka v konaní vo veciach súvisiacich s poru"ením zásady 
rovnakého zaobchádzania (tzn. aj v prípade sexuálneho ob$a!ovania). Okrem 
toho monitoruje a hodnotí dodr!iavanie &udsk%ch práv a dodr!iavanie zásady 
rovnakého zaobchádzania, pripravuje vzdelávacie aktivity, podie&a sa na 
informa#n%ch kampaniach s cie&om zvy"ovania tolerancie spolo#nosti14. 

 

Mnohé expertky a experti nemali informáciu o aktuálnom v%voji agendy 
Strediska v oblasti sexuálneho ob$a!ovania. Av"ak nieko&ko z nich zaznamenalo 
v posledn%ch rokoch v"eobecn% rozvoj Strediska v poznatkovej a personálnej 
oblasti. Medzi expertmi a expertkami nebolo !iadne povedomie o nedávnych 
súdnych prípadoch v oblasti sexuálneho ob$a!ovania, v ktor%ch by Stredisko 
figurovalo ako aktér. V"eobecne v"ak uznávali, !e Stredisko je organizáciou, 
ktorá presadzuje v témach rodovej diskriminácie rie"enie prostredníctvom 
mimosúdnych nástrojov (t. j. mediáciu) pred ob#ianskoprávnym sporom.  

Ako problematické vnímali na"i komunika#ní partneri a partnerky kompeten#né 
vymedzenie Strediska oproti jeho finan#n%m a personálnym kapacitám. Práve 

 
14 Viac informácií dostupn!ch na: www.snslp.sk 
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zlep"enie finan#ného zabezpe#enia (tzn. rozpo#tu organizácie) pova!ovali za 
k&ú#ové pre zlep"enie personálnych a poznatkov%ch kapacít – napr. v sú#asnosti 
má Stredisko len limitované mo!nosti "pecializova$ svojich zamestnancov a 
zamestnankyne (t. j. napr. aj v oblasti sexuálneho ob$a!ovania).  

Napriek tomu, !e kompeten#né kapacity nedovo&ujú Stredisku aktívne 
vyh&adáva$ prípady poru"ovania &udsk%ch práv, Stredisko disponuje 
kompetenciou zbiera$ dáta a uskuto#(ova$ prieskumy v tejto oblasti. Tu v"ak 
agendu )alej brzdia limity finan#n%ch a personálnych kapacít, ktoré následne 
vpl%vajú na to, aké priority si Stredisko ako organizácia volí. Pod&a nieko&k%ch 
expertiek by malo Stredisko aktívnej"ie kooperova$ s neziskov%m sektorom a 
in%mi "tátnymi a verejn%mi organizáciami, ktor%m by malo poskytova$ poznatky 
pre aktívne nastavovanie verejn%ch politík. V sú#asnosti sa oblas$ advokácie 
Strediska venuje primárne "koleniam a vzdelávaniam, napr. v oblasti 
antidiskrimina#ného práva medzi odborov%mi organizáciami. 

Ako zásadné tie! experti a expertky vnímali )al"ie budovanie statusu Strediska 
a "írenie povedomia o jeho aktivitách a agende. Za k&ú#ové na jednej strane 
pova!ovali zlep"enie renomé organizácie medzi in%mi organizáciami verejného 
sektora, no na druhej strane zdôraz(ovali, !e pre nap'(anie primárnej agendy 
Strediska je nutné, aby sa zv%"ilo "iroké povedomie o jeho práci a 
kompetenciách. Práve to by pod&a mnoh%ch zv%"ilo dôveru "irokej verejnosti 
vo#i tejto organizácii. K tomu by mohli dopomôc$ informa#né kampane o 
slu!bách, ktoré Stredisko poskytuje "irokej verejnosti.    
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Sexuálne ob!a"ovanie v agende 
slovenského Policajného zboru 
 

Rozhovor s expertmi a expertkami v oblasti sexuálneho ob$a!ovania venoval 
pozornos$ téme ob$a!ovania v agende a kompetenciách Policajného zboru 
Slovenskej republiky. V prípadoch ak sexuálne ob$a!ovanie nap'(a skutkovú 
podstatu nebezpe#ného prenasledovania (vi) kapitolu 1 - Sexuálne ob$a!ovanie 
– násilie alebo diskriminácia?) alebo je sú#as$ou sexuálneho násilia, spadá 
sexuálne ob$a!ovanie aj do pôsobnosti tohto orgánu. Experti a expertky v tomto 
kontexte hovorili o najdôle!itej"ích v%zvach, ktor%m príslu"níci a príslu"ní#ky 
Policajného zboru SR #elia pri vykonávaní náplne práce v tejto oblasti.  

 

Informa!né v"zvy a scitlivenie 

 

V kontexte prípadov sexuálneho ob$a!ovania v agende Policajného zboru SR 
vnímali experti a expertky ako k&ú#ové v%zvy v oblasti profesionality, expertízy a 
scitlivenia. Pod&a mnoh%ch komunika#n%ch partnerov a partneriek mô!e polícia 
prís$ do kontaktu s osobou so skúsenos$ou s ob$a!ovaním v rôznych rozsahoch, 
#o následne vedie aj k rozdielnemu prístupu. V prípade ak ide o formy 
ob$a!ovania, ktoré sú vyhodnotené ako nenap'(ajúce skutkovú podstatu 
trestného #inu, mali by #lenovia a #lenky polície túto osobu nasmerova$ na 
príslu"né "tátne orgány, napr. Slovenské národné stredisko pre &udské práva. 
Pod&a op%tan%ch expertov a expertiek bolo dôle!ité, aby osoba neodchádzala bez 
informácií o tom, ako mô!e postupova$. V"eobecne v"ak experti a expertky mali 
predstavu o tom, !e je takéto poradenstvo osobám poskytované zriedka.  

Ako problematick% tie! vnímali potenciálny prístup polície v prípadoch 
nahlasovania trestn%ch #inov, kedy príslu"ní#ky a príslu"níci polície pristupujú k 
osobe s nedostatkom odborného poznania o sexuálnom ob$a!ovaní, stereotypne 
#i s nedôverou. Jeden z expertov hovoril o praxi s$ahovania súhlasov obetí 
trestn%ch #inov v procese vy"etrovania. Pod&a neho v"ak v zbore zriedkakedy 
dochádza k reflexii toho, !e mô!e by$ stiahnutie súhlasu obete v%sledkom 
ru"ivého a náro#ného vy"etrovania, ktoré má tendenciu zasahova$ do súkromia. 
Produktom stereotypov a subjektívnych vnímaní sexuality medzi príslu"níkmi a 
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príslu"ní#kami Policajného zboru je aj kon"tantné informovanie obete 
o koncepte „krivého obvinenia”, ktoré mô!e túto osobu odradi$ od toho, aby sa 
do!adovala spravodlivosti. Jedna z expertiek, ktorá zárove( pracuje s klientskou 
skupinou !ien, ktoré za!ili sexuálne a sexualizované násilie, zárove( hodnotila 
situáciu svojich klientok tak, !e sú ich v%povede na polícii #asto z&ah#ované, 
resp. poci$ujú zo strany policajného zboru zna#nú nedôveru, ke) chcú nahlási$ 
skúsenos$ s násilím.   

Reformovanie takéhoto prístupu pod&a expertov a expertiek vy!aduje nielen 
právnu znalos$, ale aj poznatky z oblasti psychológie #i sociológie, ktoré by 
pripravili orgány #inné v trestnom konaní na komplikované a komplexné situácie 
spojené so sexuálnym násilím a sexuálnym ob$a!ovaním. Zmena postojov je 
pod&a expertiek a expertov nevyhnutná aj medzi príslu"níkmi a príslu"ní#kami 
Policajného zboru. Práve procesná ochrana obete mô!e by$ dôkladne vykonaná 
len vtedy, ak bol vykonan% dôkladn% zápis a prípad bol podrobne vy"etren%. 
Jedna z expertiek situáciu hodnotila nasledovne: „[Problémom je to], $e na súd 
sa dostávajú len tie prípady, s ktor"mi (si) je tá polícia aj tá prokuratúra istá, $e 
má dos& dôkazov. Je ve%ká otázka, $e ko%ko prípadov sa skon!ilo u$ v tom 
prípravnom konaní s t"m, $e boli vyhodnotené (tak), $e dôkazy nemajú.” (KP-4).    

Takéto vzdelanie mô!e pod&a expertov a expertiek jednotliv%m príslu"níkom a 
príslu"ní#kam poskytnú$ Policajná akadémia, av"ak mnohí a mnohé sa priklá(ali 
skôr ku konceptu "pecializácie vo vnútri Policajného zboru. Ako dôvod #asto 
uvádzali zna#nú fluktuáciu a v%menu v Policajnom zbore, ktorá bráni tomu, aby 
bol ka!d% príslu"ník a príslu"ní#ka vzdelaná, resp. scitlivená v témach 
sexuálneho násilia. Zoh&adnenou po!iadavkou expertov a expertiek bola aj 
potreba kontinuálneho vzdelávania – jedna expertka napríklad pomenovala 
sociálne siete ako miesto, na ktorom mô!u zbiera$ dôkazy, no pod&a jej 
skúsenosti sa to deje zriedka, ke)!e príslu"níci a príslu"ní#ky majú pomerne 
málo skúseností so sociálnymi sie$ami. Zárove( pod&a mnoh%ch ch%ba tie! 
podporn% systém zo strany zboru a vedenia, ktor% by motivoval k zavádzaniu 
"pecializácie.  

 

Organiza!né a finan!né v"zvy 

 

Téma "pecializácie #lenov a #leniek Policajného zboru v témach sexuálneho 
násilia bola pre nieko&ko expertov a expertiek zásadná – v "pecializácii a 
následnej kooperácii medzi zlo!kami videli mnohí a mnohé potenciálnu cestu, 
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ktorá by dokázala vyrie"i$ aj nepriaznivú situáciu s vysokou fluktuáciou v zbore. 
Pod&a jednej z expertiek je dokonca "pecializácia dobrou praxou, ktorá mô!e by$ 
na Slovensko prenesená zo zahrani#ia, v podobe tzv. Sexual Assault Units (tzn. 
Jednotky zamerané na vy"etrovanie sexuálnych útokov). V tomto oh&ade v"ak 
videli ako zásadnú bariéru organiza#né a finan#né v%zvy. Skracovanie verejn%ch 
v%davkov a personálne nedostatky komplikujú snahy o "pecializácie – v 
sú#asnosti sa príslu"níci a príslu"ní#ky musia venova$ prípadom, ktoré sú im 
pridelené bez rozdielu, #o im zriedka povo&uje "pecializova$ sa #i vzdeláva$ sa 
navzájom. Dostatok financií a personálneho zabezpe#enia by pod&a mnoh%ch 
podnietil zmeny v organizácii pracovísk Policajného zboru – napr. by sa u&ah#ilo 
zabezpe#enie policajn%ch staníc #i "pecializovan%ch v%sluchov%ch miestností.  
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Sexuálne ob!a"ovanie a slovensk$ 
justi#n$ systém  
 

Experti a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania odpovedali na nieko&ko 
otázok na tému antidiskrimina#ného práva a kompetencií a agendy slovenského 
súdneho systému. V"eobecne hovorili o nieko&k%ch v%zvach, ktoré sú tak ako v 
prípade Policajného zboru SR primárne spojené so vzdelávaním a scitlivením. 
Mnoho expertov a expertiek sa zhodlo v tom, !e do súdneho systému sa dostáva 
menej prípadov v porovnaní s t%m, ak% vysok% je v spolo#nosti v%skyt 
ob$a!ujúceho správania a násilia.  

 

Informa!né v"zvy a scitlivenie 

 

Experti a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania hovorili o sexuálnom 
ob$a!ovaní ako o konaní, ktoré je obsiahnuté v Antidiskrimina!nom zákone 
(365/2004 Z.z.) alebo v Trestnom zákone (300/2005 Z.z.). Prípady sexuálneho 
ob$a!ovania sa tak mô!u do slovenského súdneho systému dosta$ rôznymi 
cestami (resp. za pomoci rôznych nástrojov), v"eobecne v"ak platí, !e sú tieto 
prípady prebrané v"eobecn%mi súdmi, kde o nich rozhodujú individuálni 
sudcovia alebo sudkyne.  

V%zvu pre slovensk% súdny systém pod&a expertov a expertiek tak ako pri 
Policajnom zbore SR predstavuje vzdelávanie a scitlivenie aktérov tohto 
"truktúr. Mno!stvo expertov a expertiek z verejného sektora, ako aj z ob#ianskej 
spolo#nosti a vedy, pomenovalo #astú neochotu vzdeláva$ sa v téme sexuálneho 
ob$a!ovania alebo násilia. Pod&a jednej z expertiek je v slovenskom súdnom 
systéme nezriedkavá neochota vzdeláva$ sa v oblastiach, ktoré síce súvisia s 
v%konom profesie, no sú mimo limitov právneho vzdelávania, t. j. psychológia #i 
sociológia. Sú#as$ou vzdelávania, ktoré je pod&a expertov a expertky nutné, je na 
jednej strane „sctilivovanie sa” vo#i predsudkom a stereotypom, na druhej 
strane je to získavanie informácií o tom, ako mô!e by$ násilie páchané, aké sú 
jeho dôsledky a pod. Sexistické postoje a predsudky zvyknú pod&a expertov a 
expertiek ovplyv(ova$ to, ako sudcovia a sudkyne v prípadoch rozhodujú.   
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Vzdelávanie sudcov a sudk%( v slovenskom justi#nom systéme v"ak pod&a 
komunika#n%ch partnerov a partneriek v sú#asnosti komplikuje jeho dobrovo&n% 
charakter. Pod&a mnoh%ch sú títo aktéri rezistentní vo#i po!iadavkám, aby sa 
vzdelávali. Zárove( sú organizácie, ktoré takéto vzdelávanie zabezpe#ujú 
(primárne Justi#ná akadémia), hierarchické "truktúry. Tie si vytvárajú agendu 
sami a sú uzavreté vo#i expertíze, ktorá by mohla prichádza$ z in%ch organizácií. 
Dve expertky, ktoré pracujú vo verejnom sektore mimo súdneho systému, tie! 
hovorili o tom, !e je pre ne a ich organizácie komplikované „dosta$ sa“ k t%mto 
aktérom a poskytova$ im "kolenie. To si vy!aduje ich súhlas a vô&u, ke)!e im 
takúto aktivitu nemô!e nik nariadi$: „Vä!#inou na tak"to typ vzdelávania prídu tí 
%udia, ktorí to najmenej potrebujú. Ako keby tí, ktorí sa u$ o tú tému zaujímajú a 
vnímajú [...] a tí ostatní nemajú pocit, $e by potrebovali vzdelávanie v tomto 
smere. [Mnoho z nich si myslí], $e sudca by mal by& nezávisl", sudky'a by mala 
by& nezávislá, tak to vzdelávanie je ponechané na dobrovo%nej báze.” (KP-4).  

Experti a expertky tak pomenovali problém prenikania ku komunite sudcov 
a sudk%(. Táto komunita sa udr!uje ako intaktná skupina bez potreby iného ako 
právnického vzdelania: „Absolútne z ich strany nie je záujem o #kolenie od 
in#titúcií, ktoré by ich mohli nie!o o tej téme nau!i&. Ja som sa stretla s názormi 
aj zo strany sudcov, $e akéko%vek #kolenie zo strany iného subjektu je zásahom 
do sudcovskej nezávislosti, !o v#etk"m prítomn"m v miestnosti padla sánka, $e 
toto si sudcovia dovolia tvrdi&.” (KP-15). Alternatívnou cestou, ktorú spomínali 
mnohí experti a expertky, by bola "pecializácia súdov, ktorá by zabezpe#ila, !e o 
prípadoch násilia a ob$a!ovania by rozhodovali orgány a jednotlivci priamo 
vy"kolení a vy"kolené v téme. Av"ak sú#as$ou tejto "pecializácie by malo by$ aj 
posilnenie autorít vo vnútri súdneho systému, ktoré by rozhodovali o povinnom 
vzdelávaní.    

Samostatnou kategóriou aktérov slovenského súdneho systému, ktor%ch experti 
a expertky spomínali, sú súdni znalci a znalkyne.  

 

Kto sú znalci a znalkyne?   

 

Znalec/znalky(a je typom aktéra, ktor% je priz%van% do súdneho procesu 
v momente, ak je pre pre"etrenie nutné poskytnutie expertízy, ktorou 
nedisponujú vy"etrovatelia/vy"etrovate&ky. Znaleck% posudok je pova!ovan% 
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za jeden zo zdrojov dôkazov. „Znalecká !innos& je vykonávaná za ú!elom 
objasnenia skuto!ností dôle$it"ch pre trestné konanie, na ktor"ch zistenie sú 
potrebné znalosti a skúsenosti osobitne kvalifikovan"ch odborníkov [...] 
Znalec je fyzická osoba alebo právnická osoba (zapísaná do zoznamu 
znalcov) so #peciálnymi odborn"mi znalos&ami odli#ná od procesn"ch strán 
a orgánov !inn"ch v trestnom konaní, ktorá sa priberá za ú!elom objasnenia 
konkrétnej skuto!nosti.”15.  

 

Niektorí experti a expertky hovorili o nedostatku expertízy aj s oh&adom na 
psychologické súdne znalectvo v oblasti sexuálneho násilia. Jedna z expertiek 
pomenovala sú#asné nastavenie súdneho znalectva ako nevyhovujúce, ke)!e 
experti a expertky, ktoré sa do tejto pozície hlásia, nemajú nevyhnutne v oblasti 
sexuálneho násilia dostatok aktuálneho a odborného vzdelania, #o sa #asto 
prejavuje vo vydávaní posudkov, ktoré nezoh&ad(ujú isté "pecifiká situácie alebo 
sú dokonca zalo!ené na stereotypoch a predsudkoch. To znamená, !e osobné 
hodnotové nastavenie znalca/znalkyne zohráva zna#nú úlohu.     

 

Organiza!né a kompeten!né v"zvy 

 

Potrebná "pecializácia bola témou pre expertky a expertov aj v kontexte 
kompeten#n%ch a organiza#n%ch v%ziev, ktoré stoja pred slovensk%m súdnym 
systémom. Napriek tomu, !e sa pod&a nieko&k%ch expertiek #asto zachováva 
predstava o pre$a!enosti súdneho systému, v kontexte prípadov 
antidiskrimina#ného práva videli ako problematickú skôr d'!ku súdnych konaní a 
to, !e sa pred súdy dostáva len mal% po#et prípadov. Jedna z expertiek hovorila 
o tom, !e "iroká verejnos$ má len malú dôveru v slovensk% súdny systém, 
napriek tomu, !e "tatisticky má len ve&mi malé percento populácie priamu 
skúsenos$ so súdnym konaním.  

Pod&a nieko&k%ch odborníkov a odborní#ok, ktoré zastupujú, resp. poskytujú 
slu!by klientom a klientkam, je v oblasti antidiskrimina#ného práva 
problematick% práve tzv. „diskrimina#n% aspekt” ako aj #astá dôkazná núdza (t. j. 
osoba nevie spo&ahlivo preukáza$, !e na nej sexuálne ob$a!ovanie alebo 
diskriminácia boli páchané). Pod&a jedného z expertov súdy rozhodujú 

 
15 Prokeinová, M., 2007. Odborníci a znalci v trestnom konaní. In Days of Public Law 
(nerecenzovaná zbierka). Brno: Masaryková Univerzita, s. 833 – 842.  
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jednoduch"ie vo veciach pracovnoprávnych vz$ahov ako v otázkach 
diskriminácie, ke)!e diskrimina#n% aspekt celú situáciu komplikuje a predl!uje 
súdne konanie. Diskrimina#n% aspekt mô!e tie! vies$ k procesn%m chybám, 
ke)!e ve&mi mal% po#et sudcov a sudk%( má predchádzajúce skúsenosti s 
prípadmi diskriminácie #i sexuálneho ob$a!ovania. O problematickej d'!ke 
súdneho konania hovorila tie! jedna z expertiek z oblasti práva, ktorá ako kritické 
vnímala to, !e slovensk% súdny systém neustále vy!aduje privolávanie obete do 
systému, #o ju mô!e odrádza$ a nanovo traumatizova$ (napr. ke) je privolaná v 
prípade rozhodnutia o náhrade "kody a potom zase v prípade rozhodnutia o 
treste). 
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Scitlivenie na tému sexuálneho 
ob!a"ovania a slovenské médiá 
 

Scitlivenie &irokej verejnosti v téme sexuálneho ob#a$ovania 

 

Experti a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania hovorili o vysokej latencii 
sexuálneho ob$a!ovania v organizáciách i vo verejnom priestore. Mnohí a mnohé 
pova!ovali nedostatok informovanosti a scitlivenia v téme za zásadn% problém. 
Jedna z expertiek pomenovala scitlivenie "irokej verejnosti v téme ako k&ú#ové 
pre jej rie"enie – práve zadefinovanie problému a znalos$ jeho prí#in a následkov 
vedie mu!ov a !eny k tomu, aby sa prihlásili k t%mto skúsenostiam a do!adovali 
sa spravodlivosti, resp. aby boli schopní a schopné identifikova$ toto ob$a!ujúce 
správanie, ak sa s ním stretávajú vo svojom okolí.  

Experti a expertky zárove( definovali dva ciele vzdelávania zameraného na 
scitlivenie "irokej verejnosti. Prv%m je odhalenie spomínanej latencie sexuálneho 
ob$a!ovania. Pod&a jednej z expertiek toti! nie je v sú#asnosti problematické 
uzna$, !e sa sexuálne ob$a!ovanie v organizáciách a na verejnosti deje. 
Problematické je skôr rozpozna$, !e je rozsiahle a jedinec sa s ním mô!e 
stretnú$ aj vo svojom okolí. Pod&a )al"ej expertky je v porovnaní s domácim 
násilím, resp. intímnym partnersk%m násilím téma sexuálneho ob$a!ovania 
pomerne málo prítomná vo verejnom priestore a s (ou teda aj informácie o 
mechanizmoch, resp. pozitívne príklady, kedy osoby dosiahli nápravu situácie.  

Druh%m cie&om sctilivovania "irokej verejnosti je vzdelávanie o podstate 
sexuálneho ob$a!ovania a o rodov%ch stereotypoch, ktoré podnecujú takéto 
správanie, sexualizáciu jedincov a ich objektifikáciu. Práve sexistické postoje 
vo#i !enám a stereotypy o mu!skej a !enskej sexualite #asto vedú k 
bagatelizovaniu tohto správania, podnecujú akceptovanie a normalizovanie 
t%chto zásahov do telesnej integrity. Vzdelávanie k ich odstra(ovaniu pod&a 
nieko&k%ch expertiek mô!e by$ zakomponované do vzdelávacích programov u! 
na základnej "kole. Podstatou takéhoto vzdelávania je vyvracanie m%tov o 
sexuálnom ob$a!ovaní a o sexuálnom násilí #i informovanie o tom, aké rôzne 
podoby mô!e ma$ rodová diskriminácia. Pod&a jednej z expertiek je na "kolách 
k&ú#ové nielen vzdelávanie, ktoré narú"a spolo#enské stereotypy, ale podstatné 
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je, aby boli odstránené aj zo samotnej organizácie, resp. zo systému vzdelávania 
ako takého.  

Experti a expertky tie! hovorili v kontexte scitlivovania na tému sexuálneho 
ob$a!ovania o konkrétnej cie&ovej skupine pomáhajúcich profesií, 
zamestnávate&ov a vedenia "kôl. Práve skupina t%chto aktérov je pod&a nich 
k&ú#ová, ke)!e sú to práve títo &udia, ktorí vytvárajú a udr!ujú mechanizmy, 
ktoré chránia osoby v organizáciách pred sexuálnym ob$a!ovaním. Pod&a jednej 
z expertiek z oblasti sociálno-psychologického poradenstva je téma mentálneho 
zdravia v organizáciách na Slovensku #asto bu) prehliadaná alebo aktívne 
odmietaná. V podobnom zmysle vypovedala aj iná expertka, ktorá hovorila o 
in%ch európskych krajinách, kde je práve k&ú#ové prevzatie zodpovednosti za 
kvalitu !ivota a pracovn%ch vz$ahov v samotnej organizácii, tzn. !e firmy sa 
aktívne prihlasujú k politikám nulovej tolerancie.     

 

Sexuálne ob#a$ovanie a rétorika slovensk"ch médií  

 

Experti a expertky v oblasti sexuálneho ob$a!ovania tie! odpovedali na nieko&ko 
otázok t%kajúcich sa rétoriky slovensk%ch médií a toho, ak%m spôsobom 
komunikujú na tému sexuálneho ob$a!ovania a násilia. Mnoho z nich sa zhodlo 
na tom, !e je v sú#asnosti táto téma prítomná v mediálnom priestore len 
zriedkavo – zásadné je to pre to, !e novinári a novinárky majú tendenciu 
popisova$ skôr verejne známe prípady a súdne konania. T%ch je v"ak 
v sú#asnosti stále kvôli latencii sexuálneho ob$a!ovania pomerne málo. Práve 
preto #asto publikujú obsah zo zahrani#n%ch médií.  

Mnoho expertov a expertiek tie! hovorilo o tom, !e v hlavnoprúdov%ch a 
profesionalizovan%ch médiách do"lo za posledné roky k istému pokroku – téma 
u! nie je priamo zosmie"(ovaná ako v 90. rokoch a neskôr po#as prijímania 
a revidovania Antidiskrimina!ného zákona (tzn. v rokoch 2004 – 2008). Pod&a 
mnoh%ch expertov a expertiek v sú#asn%ch hlavnoprúdov%ch médiách pôsobia 
novinárky, ktoré sa témam rodovej rovnosti, sexuálneho násilia a ob$a!ovania 
venujú a doká!u o téme komunikova$ nestigmatizujúco. Av"ak e"te stále je v 
mnoh%ch médiách be!né informova$ o osobách so skúsenos$ou so sexuálnym 
ob$a!ovaním necitlivo i obvi(ujúco, tzn. tak, !e je s$a!ovate&/s$a!ovate&ka 
prezentovaná ako tá, ktorá vytvára tento spolo#ensk% problém. To u "irokej 
verejnosti pod&a expertov a expertiek vytvára opa#n% efekt: obe$ sexuálneho 
ob$a!ovania je nanovo viktimizovaná. V mnoh%ch prípadoch ide aj o z&ah#ovanie 
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a ospravedl(ovanie ob$a!ujúceho správania, ako aj o narú"anie telesnej 
integrity. To pramení zo stereotypov a predsudkov samotn%ch novinárov a 
novinárok. Zmena takejto rétoriky si pod&a expertov a expertiek vy!aduje nielen 
kontinuálne vzdelávanie &udí pracujúcich v médiách, ale aj neustále opakovanie 
dôle!it%ch aspektov samotnej témy. Vy!aduje si taktie! scitlivovanie, ktoré do 
médií a ich v%stupov priná"ajú samotní experti a expertky. Niekedy novinári a 
novinárky nedisponujú ani dostato#n%m právnym vzdelaním, aby o tejto téme 
mohli komunikova$ dostato#ne citlivo a  odborne, a aby netrivializovali následky 
sexuálneho ob$a!ovania. Na tému vzdelávania &udí pracujúcich v médiách v"ak 
mnoho expertov a expertiek odpovedalo, !e ako problematickú vidia ch%bajúcu 
motiváciu t%chto &udí, ako aj ch%bajúce finan#né ohodnotenie, ktoré by pre nich 
mohlo by$ motivujúce.  

V sú#asnom mediálnom priestore a v kontexte rétoriky médií na tému 
sexuálneho ob$a!ovania pod&a nieko&k%ch expertov a expertiek ch%bajú tzv. 
„nositelia a nosite&ky”  témy, tzn. verejné známe osoby, ktoré tému sexuálneho 
ob$a!ovania ponímajú „za svoju“ a venujú sa advokácii v mediálnom priestore. 
Niektoré expertky tie! spomenuli mediálne hnutie Me Too ako nevyu!it% 
rétorick% priestor témy sexuálneho ob$a!ovania na Slovensku.  

 

Hnutie #MeToo 
 
V októbri 2017 americká here#ka Alyssia Milano spustila na sociálnej sieti 
Twitter kampa( proti sexuálnemu násiliu a ob$a!ovaniu. Tento komunika#n% 
nástroj pou!ila na to, aby vyzvala !eny pracujúce vo filmovom priemysle 
Hollywoodu, aby hovorili o svojich skúsenostiach so sexuálnym ob$a!ovaním 
a násilím. Za prv%ch 24 hodín na Twitteri bol tento „hashtag” pou!it% 12 
miliónov ráz. Ako také je hnute Me Too príkladom feministického online 
aktivizmu s rozsiahlym dopadom – len v USA sa za#alo nieko&ko súdnych 
procesov vo#i známym osobnostiam16. 

 

 

 
16 Mendes, K., Ringrose, J., Keller, J., 2018. #MeToo and the promise and pitfalls of challenging 
rape culture through digital feminist activism. European journal of Women’s Studies, 25(2): 236-
246.    
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Pod&a mnoh%ch komunika#n%ch partnerov a partneriek slovenské médiá o tomto 
hnutí komunikovali skôr negatívne, resp. zriedka ako o pozitívnom príklade 
medializácie sexuálneho ob$a!ovania na pracovisku a na "kolách. Pod&a jednej z 
expertiek médiá informovali o hnutí ako o aktivizme, ktor% reaguje na kritickú 
situáciu skôr v zahrani#í, #o prispelo k tvorbe naratívu, !e je v porovnaní so 
zahrani#ím sexuálne ob$a!ovanie na Slovensku zriedkavé. Latencia sexuálneho 
ob$a!ovania na Slovensku bola témou len zriedka a niektoré verejne známe 
osoby dokonca aktívne vystupovali proti hnutiu, #o pod&a nieko&k%ch expertiek 
tému skôr odsudzovalo, ako poskytlo nové poh&ady na problematiku.        
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Závery, zrhnutie a návrh 
odporú#aní 
 

Táto "túdia predstavuje súbor poznatkov poskytnut%ch kognitívnymi rozhovormi 
s expertmi a expertkami v oblasti sexuálneho ob$a!ovania a rodovej 
diskriminácie, ktoré sa uskuto#nili v roku 2019. Poznatky, ktoré "túdia poskytla, 
predstavujú vklad pre tvorbu verejn%ch politík zameran%ch na prevenciu 
a elimináciu sexuálneho ob$a!ovania nielen s oh&adom na agendu verejného 
sektora a právneho rámca aplikovaného v podmienkach Slovenskej republiky. 
*túdia je prínosom aj pre aktérov súkromného sektora, #i scitlivenie médií 
v téme sexuálneho ob$a!ovania a diskriminácie.  
Záverom "túdie priná"ame hlavné zistenia, ktoré vyplynuli z rozhovorov 
s expertmi a expertkami pod&a jednotliv%ch tematick%ch blokov. Závery tie! 
obsahujú návrhy odporú#aní s cie&om )al"ej diskusie so zástupcami 
a zástupky(ami verejnej správy, Slovenského národného strediska pre &udské 
práva,  Verejnej ochrankyne práv, akademickej a odbornej obce z MVO. Veríme, 
!e zistenia budú zoh&adnené pri formulovaní verejn%ch politík v problematike 
sexuálneho ob$a!ovania, rodovej rovnosti a rodovo podmieneného násilia. 
Niektoré odporú#ania budú realizované aj zo strany In"titútu pre v%skum práce 
a rodiny.  
 
Zásadné k%ú!ové problémy v oblasti prevencie a eliminácie sexuálneho 
ob#a$ovania, ktoré vyplynuli z rozhovorov s expertmi a expertkami: 

• Vysok% celospolo#ensk% v%skyt sexuálneho ob$a!ovania – prejavuje sa 
v prevalen#n%ch v%skumoch, ktoré dlhodobo poukazujú na vysok% v%skyt 
skúsenosti !ien so sexuálnym ob$a!ovaním, a to v rôznych spolo#ensk%ch 
skupinách (napr. s oh&adom na rasu #i triedu) i na rôznych miestach (t. j. 
v "kole, na pracovisku, #i na verejn%ch miestach).  

• Prehliadanie a bagatelizovanie vysokého v%skytu takéhoto správania ako aj 
individuálnych prípadov – jeho roz"írenos$ i dôsledky sú #asto 
bagatelizovan%m javom v slovenskej spolo#nosti. 

• Napriek roz"íreniu je mediálne známych len málo súdnych prípadov, lebo 
ch%ba celospolo#enské povedomie o záva!nosti dôsledkov takéhoto konania, 
a to )alej prehlbuje diskrimina#n% charakter sexuálneho ob$a!ovania.  
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• V"eobecne nedostato#né povedomie "irokej verejnosti o právach 
a nástrojoch právnej pomoci v situáciách sexuálneho ob$a!ovania, ktoré by 
boli motivujúcim faktorom pri do!adovaní sa spravodlivosti. 

• Nedostatok slu!ieb a obmedzen% prístup k informáciám a právnemu 
poradenstvu pre &udí so skúsenos$ou so sexuálnym ob$a!ovaním aj zo strany 
organizácií verejného sektora, ktoré by prispeli k ich zlep"eniu kvality !ivota.   

• Náro#n% proces dokazovania sexuálneho ob$a!ovania napriek obrátenému 
dôkaznému bremenu – dôkazná núdza v prípadoch, ke) k diskrimina#nému 
alebo ob$a!ujúcemu správaniu dochádza „za zavret%mi dverami“ a bez 
písomn%ch dôkazov.  

• Subjektívny prístup a ch%bajúce scitlivenie osôb v justi#nom systéme – 
s oh&adom na nízky po#et súdnych konaní vo veci sexuálneho ob$a!ovania 
a následnej náro#nosti t%chto súdnych konaní sú problémom poznatky 
a prístup jednotliv%ch aktérov slovenského súdneho systému.  

• ,asto stereotypn% #i stigmatizujúci prístup k osobám so skúsenos$ou so 
sexuálnym ob$a!ovaním zo strany pomáhajúcich profesií, súdov at).  

 

Zistenia z jednotliv!ch skúman!ch oblastí s návrhom 
odporú"aní 

 
Vymedzenie  pojmu sexuálneho ob#a$ovania a jeho úprava v legislatíve 
(Antidiskrimina!n" zákon)   
Experti a expertky zdie&ali svoje názory a rozli#né perspektívy na danú 
problematiku. Sexuálne ob$a!ovanie v"ak zaka!d%m vnímali ako formu 
diskriminácie alebo násilia a zhodovali sa v tom, !e sexuálne ob$a!ovanie je 
praxou, ktorá naj#astej"ie narú"a telesnú integritu a ovplyv(uje kvalitu !ivota 
!ien. V intenzívnych prípadoch mô!e ís$ o naru"enie autonómie a dôstojnosti.  
Zdôraz(ovali tie! tzv. rodovo podmienen% charakter sexuálneho ob$a!ovania, 
ktor% je do istej miery zoh&adnen% v slovenskom právnom rámci pod 
Antidiskrimina!n"m zákonom. Jeho obe$ami sú naj#astej"ie !eny, ktoré sa nimi 
stávajú práve pre rôzne stereotypy a predsudky a #asto "kodlivé kultúrne 
predstavy o !enskej sexualite. 
Expertky a experti tie! #asto upozor(ovali na spolo#né prí#iny sexuálneho násilia 
a sexuálneho ob$a!ovania, ktoré komplikujú právne vymedzenie tohto pojmu. 
Spomínali predpoklad, !e degradujúce uva!ovanie o !enách mô!e podnecova$ 
sexuálne ob$a!ovanie a vies$ k zv%"enej tolerancii násilia na !enách 
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v spolo#nosti. Tie! hovorili o sexuálnom ob$a!ovaní ako o forme mikronásilia, 
ktorého cie&om je sociálna regulácia správania !ien, zasahovanie do ich 
telesného priestoru a #asto aj ich zastra"ovanie. Zdôraz(ovali, !e najzáva!nej"ie 
formy sexuálneho ob$a!ovania mô!u nap'(a$ podstatu trestn%ch #inov (t. j. 
trestn% #in sexuálneho násilia alebo nebezpe#ného prenasledovania).  
Samotnú textáciu Antidiskrimina!ného zákonu a jeho vymedzenie v oblasti 
sexuálneho ob$a!ovania pova!ovala vä#"ina z osloven%ch expertiek a expertov 
za skôr dosta#ujúcu. Nieko&ko z nich v"ak poukázalo na v"eobecne slabé 
spolo#enské povedomie o tom, pre#o je sexuálne ob$a!ovanie sú#as$ou práve 
tohto zákona. Takmer v"etci sa zhodli na tom, !e problematické nie je samotné 
vymedzenie a nastavenie Antidiskrimina!ného zákona, ale jeho vymo!ite&nos$ 
(resp. vyu!ívanie nástroja) a následn% prístup k spravodlivosti. Medzi slabiny 
zaradili aj to, !e v porovnaní s prípadmi poru"enia trestného práva mô!u by$ 
v medziach ob#ianskoprávnych sporov a Antidiskrimina!ného zákona pre 
s$a!ovate&a/s$a!ovate&ku problematické poplatky a investovan% #as do súdneho 
procesu.   
Pod&a mnoh%ch expertov a expertiek nie je legislatívou dostato#ne právne 
obsiahnutá oblas$, ktorú definovali ako „medzi&udské vz$ahy“ – nielen v rodine, 
ale aj v "ir"om okruhu blízkych a známych osôb. V medziach „rodinn%ch 
a partnersk%ch vz$ahov“ (t. j. mimo oblastí stanovan%ch Antidiskrimina!n"m 
zákonom – napr. zamestnanie) má osoba so skúsenos$ou so sexuálnym 
ob$a!ovaním lep"í prístup k spravodlivosti len ak ide o záva!né #iny násilnej 
povahy. +al"ím priestorom, ktor% neupravuje ani Antidiskrimina!n" zákon, sú 
verejné podniky a následne verejné priestranstvá/hromadná doprava, kde je 
v%skyt sexuálneho ob$a!ovania pomerne vysok%. Problémom je tie! ob$a!ovanie 
zo strany klientely (napr. zákazníci alebo pacienti), ktoré musia zamestnanci 
a zamestnankyne #asto trpie$ bez podpory nadriaden%ch, #o sa prejavuje 
v oblasti slu!ieb a zdravotníctva.  
 

Odporú!ania 

• Vypracovanie komparatívnej anal%zy toho, ako je zákonom upravené 
postihovanie a prevencia sexuálneho ob$a!ovania v krajinách Európskej 
únie, prípadne v )al"ích krajinách. Opierajúc sa o túto anal%zu by bolo 
)al"ím odporú#aním zvá!enie zahrnutia postihovania sexuálneho 
ob$a!ovania aj v rámci Trestného zákona, prípadne v rámci zákona 
o priestupkoch, ako miernej"ej formy sexuálneho násilia, #o by u&ah#ilo 
prístup k spravodlivosti. Mo!nos$ poda$ ob#ianskoprávnu !alobu pod&a 
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antidiskrimina#ného zákona by ostala zachovaná. 

• Vypracovanie komparatívnej anal%zy toho, ako je zákonom upravené  
postihovanie a prevencia sexuálneho ob$a!ovania vo verejn%ch podnikoch, 
verejn%ch priestranstvách, hromadnej doprave, prípadne so strany 
zákazníkov slu!ieb  v krajinách Európskej únie, prípadne v )al"ích krajinách. 
Zvá!enie mo!nosti zahrnutia t%chto oblastí do Antidiskrimina!ného zákona 
alebo inej právnej normy (Trestn" zákon, Zákon o priestupkoch) .  

• Prostredníctvom osvetovej kampane dopomôc$ ku zv%"eniu spolo#enského 
povedomia o zahrnutí sexuálneho ob$a!ovania do Antidiskrimina!ného 
zákona a mo!nosti vyu!itia tohto nástroja pri jeho rie"ení pre osoby so 
skúsenos$ou so sexuálnym ob$a!ovaním.   

 
Slu$by pre osoby so skúsenos#ou so sexuálnym ob#a$ovaním vrátane 
marginalizovan"ch skupín, ob!iansky a neziskov" sektor 
 
Experti a expertky sa zhodli na nieko&k%ch princípoch, ktoré by mali sp'(a$ 
slu!by pre osoby so skúsenos$ou so sexuálnym ob$a!ovaním. I"lo primárne o 
dôveryhodnos$ a anonymitu, ktoré pod&a nich tieto osoby vyh&adávajú a ktoré 
zni!ujú riziko )al"ej stigmatizácie a zvy"ujú dôveru samotnej osoby v tieto 
slu!by. Zásadn%m bol v"ak pod&a mnoh%ch scitliven% prístup 
poskytovate&ov/poskytovateliek slu!ieb, ktorého podstatou je práca s osobou so 
skúsenos$ou s ob$a!ovaním, ktorá )alej nestigmatizuje, nezra(uje a neobvi(uje 
túto osobu zo vzniknutej situácie. +al"ím zásadn%m princípom bol „individuálny 
prístup” poradenstva a pomoci. Experti a expertky )alej identifikovali rôzne 
potreby osôb so skúsenos$ou s ob$a!ovaním, ktoré vytvárajú dopyt po rôznych 
typoch a formách slu!ieb. Primárne hovorili o slu!bách psychologicko-
poradensk%ch a informa#no-právnom poradenstve. Ako primárnu potrebu 
identifikovali základné poradenstvo o právach a organizáciách (mimovládnych aj 
verejn%ch) a in"titúciách, ktoré zabezpe#ujú prístup k spravodlivosti. Nieko&ko 
expertov a expertiek na tému sexuálneho ob$a!ovania hovorilo v kontexte 
prístupu k spravodlivosti o preká!kach, ktoré za!ívajú "pecificky osoby 
z marginalizovan%ch skupín. Konkrétne pova!ovali za k&ú#ové dve skupiny – 
LGBTI &udí a osoby so zdravotn%m znev%hodnením.  
Ako najproblematickej"ie z h&adiska ob#ianskeho a neziskového sektora  vnímali  
expertky a experti participáciu mimovládnych organizácií na tvorbe verejn%ch 
politík a financovanie  ich aktivít a agendy. Pod&a mnoh%ch z nich nie je agenda 
sexuálneho ob$a!ovania v sú#asnosti primárnou pre ob#iansky sektor a MVO 
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poskytujúce slu!by. Je to pre nastavenie grantov%ch schém, ktoré nepovo&ujú 
takéto úzke zacielenie témy a nemô!u !iada$ financie len na tému sexuálneho 
ob$a!ovania, ke)!e by to pre ne nepredstavovalo trvalo udr!ate&nú agendu. 
Financie na aktivity #asto nezískavajú primárne organizácie s dostatkom 
poznatkov a expertízy pre danú problematiku, ale organizácie bez expertízy, 
ktoré majú dostatok finan#n%ch a organiza#n%ch kapacít, aby dokázali 
kooperova$ so "tátnymi orgánmi a zvláda$ svoj projektov% mana!ment. V%zvou 
pre aktivity ob#ianskeho a neziskového sektora v oblasti sexuálneho násilia a 
sexuálneho ob$a!ovania je pod&a nieko&k%ch expertiek tie! tzv. rétorika „rodovej 
ideológie”, ktorá vytvára opozíciu vo#i agende a aktivitám, ktoré sa sna!ia 
poukáza$ na "kodlivos$ rodov%ch stereotypov. 
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Odporú!ania:  

• Anal%za foriem podpory a existencie rôznych typov slu!ieb, ako aj nov%ch 
typov slu!ieb, ktoré pomáhajú alebo by mohli pomáha$ osobám so 
skúsenos$ou so sexuálnym ob$a!ovaním, vrátane prístupu k informáciám 
a právnemu poradenstvu v problematike sexuálneho ob$a!ovania aj od 
organizácií verejného sektora. 

• Vypracovanie "tandardov a metodologick%ch rámcov slu!ieb pre osoby so 
skúsenos$ou so sexuálnym ob$a!ovaním vrátane anal%zy mo!ností ich 
v#lenenia do sú#asného systému sociálnych a pomáhajúcich slu!ieb, 
vrátane posilnenia ich financovania.  

• Zvá!enie mo!nosti vyhlásenia dopytovo orientovanej v%zvy z Európskeho 
sociálneho fondu so zameraním na prevenciu a elimináciu sexuálneho 
ob$a!ovania.  

• Zvá!enie vyu!itia dota#nej schémy Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR zameranej na podporu rodovej rovnosti aj na podporu prevencie 
a eliminácie sexuálneho ob$a!ovania ako jedného z hlavn%ch cie&ov dota#nej 
schémy.  

• Podpora kampane, resp. vytvorenie platformy zameranej na dem%tizáciu tzv. 
rétoriky „rodovej ideológie”, ktorá vytvára opozíciu vo#i agende a aktivitám, 
ktoré sa sna!ia poukáza$ na "kodlivos$ rodov%ch stereotypov vrátane 
sexuálneho ob$a!ovania. 

 
Sexuálne ob#a$ovanie v zamestnaní – súkromn" a verejn" sektor 
 
Pod&a mnoh%ch expertov a expertiek je pre zabezpe#enie spravodlivosti na 
pracovisku najvä#"ou bariérou firemná/pracovná kultúra, ktorá bagatelizuje 
sexuálne ob$a!ovanie a  zámerne prehliada konflikty, ob$a!ujúce #i 
diskrimina#né správanie na pracovisku s t%m, !e predpokladá, !e zamestnanci #i 
zamestnankyne si vyrie"ia túto situáciu sami medzi sebou. Mnohí a mnohé 
naopak súhlasili s t%m, !e problém so sexuálnym ob$a!ovaním by mali primárne 
rie"i$ organizácie tam, kde samotn% problém vznikol – teda napr. na konkrétnych 
pracoviskách. Mo!nos$ ob#ianskoprávneho konania pova!ovali a! za vy""iu 
in"tanciu v prípade, !e interné nastavenia v organizácii zlyhajú. 
Experti a expertky tie! zdôraz(ovali, !e osoby, ktoré mô!u v organizáciách 
za!íva$ sexuálne ob$a!ovanie, zriedka disponujú informáciami o nále!itostiach 
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interného podávania s$a!ností. Za problematické pova!ovali, ak na pracovisku 
zamestnanci a zamestnankyne nemajú #o najjednoduch"í prístup k informáciám 
o tom, ako vzniknutú situáciu nahlasova$. Vágne a komplikovane nastavené 
mechanizmy sú jedn%m z faktorov, ktor% osoby so skúsenos$ou s ob$a!ovaním 
odrádza od do!adovania sa spravodlivosti. 
Nadnárodné korporácie majú pod&a mnoh%ch expertov a expertiek viac mo!ností 
nastavenia nástrojov na rie"enie sexuálneho ob$a!ovania a sú príkladom dobrej 
praxe. Naproti tomu malé a stredné podniky pova!ovali za problematické práve 
pre mal% po#et zamestnancov a zamestnank%(, obmedzené zdroje a ich 
prerozdelenie ako aj samotnú organizáciu práce.  
V neposlednom rade nieko&ko expertiek a expertov pomenovalo verejn% sektor 
a "tátnu slu!bu ako oblas$, v ktorej sa aj oni/ony samy stretli so sexuálnym 
ob$a!ovaním. 
 

Odporú!ania: 

• Vypracovanie metodického usmernenia (vrátene vzorového návrhu etického 
kódexu) pre zamestnávate&ov v súkromnom sektore s cie&om efektívne 
zabezpe#i$ prevenciu a rie"enie sexuálneho ob$a!ovania na pracovisku pre 
rôzne ve&kosti podnikov. 

• Komparatívna anal%za krajín Európskej únie so zameraním na rie"enie 
a prevenciu sexuálneho ob$a!ovania so strany zamestnávate&ov – 
legislatívne a nelegislatívne opatrenia. Na základe toho zvá!enie mo!nosti 
legislatívneho zavedenia povinnosti zamestnávate&ov ma$ antidiskrimina#nú 
smernicu, vrátane rie"enia a prevencie sexuálneho ob$a!ovania.  

• Do pripravovaného etického kódexu pre úradníkov a úradní#ky v spolupráci s 
Radou pre stálu slu!by zahrnú$ aj problematiku prevencie a eliminácie 
sexuálneho ob$a!ovania a rodovej diskriminácie a jej rie"enia zo strany 
orgánov verejnej správy, so zahrnutím témy aj do pripravovanej online 
etickej poradne.  
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Sexuálne ob#a$ovanie na vysok"ch &kolách   
 
Za najproblematickej"ie v rámci slovensk%ch vysok%ch "kôl experti a expertky 
pova!ovali dva faktory, ktoré pod&a nich prispievali k latencii sexuálneho 
ob$a!ovania v tomto prostredí, a to konkrétne hierarchické a rigidné "truktúry 
a vz$ahy a kultúra sexizmu a viktimizácie. Experti a expertky hovorili tie! o 
nedostato#n%ch mechanizmoch a nedostatku efektívnych nástrojov podávania 
s$a!ností na vysok%ch "kolách a o tom, !e #asto pou!ívajú ve&mi problematické 
postupy na odstránenie sexuálneho ob$a!ovania ako napr. #akanie na ukon#enie 
pracovnej zmluvy vyu#ujúceho/vyu#ujúcej v prípade, !e bola uzavretá na krátku 
dobu (zvy#ajne 3 – 4 roky). +al"ím problematick%m postupom je izolácia nie 
páchate&a/páchate&ky sexuálneho ob$a!ovania, ale ob$a!ovanej "tudentky #i 
"tudenta, #o )alej vedie k ich po"kodeniu a mô!e by$ pova!ované aj za 
neoprávnen% postih.   
 

Odporú!ania: 

• Vypracovanie metodického usmernenia (napr. vzoru etického kódexu) pre 
verejné i súkromné vysoké "koly so zameraním na prevenciu a elimináciu 
sexuálneho ob$a!ovania a rodovej diskriminácie  v spolupráci 
s Ministerstvom "kolstva, vedy, v%skumu a "portu SR. 

• Podpora zriadenia in"titútu ombudsmana/ombudsmanky pre akademickú 
etiku, ktor% by rie"il aj podnety zamerané na sexuálne ob$a!ovanie a rodovú 
diskrimináciu.  

 
Verejné politiky  
 
Mnohé dopytované expertky a experti definovali ako k&ú#ov% orgán v tvorbe 
verejn%ch politík zameran%ch na sexuálne ob$a!ovanie Odbor rodovej rovnosti a 
rovnosti príle!itostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky. Poukazovali v"ak na jeho (v sú#asnosti) limitované kompetencie. 
Nieko&ko expertiek definovalo rezort "kolstva (t. j. Ministerstvo "kolstva, vedy, 
v%skumu a "portu SR a Metodicko-pedagogické centrá) ako k&ú#ovú oblas$, v 
ktorej by mala by$ agenda prevencie a odstra(ovania sexuálneho ob$a!ovania 
tie! prítomná, na #o poukazujú aj dáta a skúsenosti z regionálnych in"pektorátov 
práce. Problémom je tie! nedostato#né zdie&anie tejto agendy medzi rezortmi, 
#o signalizuje nezáujem o tému a nedostatok politickej vôle venova$ sa jej. 
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Nieko&ko expertov a expertiek tie! opisovalo nedostato#né kapacity organizácií 
verejného sektora, ktoré pracujú s agendou sexuálneho ob$a!ovania. Hovorili 
primárne o organizáciách ako Slovenské národné stredisko pre &udské práva, 
Verejná ochranky(a práv, Koordina#no-metodické centrum pre rodovo-
podmienené násilie a domáce násilie, #i regionálne in"pektoráty práce. 
 

Odporú!ania: 

• Prioritizácia témy sexuálneho ob$a!ovania (ako sú#as$ rodovej diskriminácie 
a rodovo podmieneného násilia) vládou Slovenskej republiky, ktorá by 
dovolila relevantn%m aktérom venova$ diskriminácii a ob$a!ovaniu viac 
kapacít a zdrojov na túto tému. 

• Zahrnutie problematiky rodovej rovnosti, rodovej diskriminácie a sexuálneho 
ob$a!ovania do kompeten#ného zákona. (https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/SK/ZZ/2001/575/20090601.html). 

• Posilnenie kompetencií Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príle!itostí 
MPSVR SR v oblasti prevencie a eliminácie sexuálneho ob$a!ovania a 
posilnenie prierezovosti témy medzi ministerstvami napr. v organiza#nom 
poriadku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
(https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/organizacna-
struktura/uplne-znenie-organizacneho-poriadku-mpsvr-sr.pdf) 

• Doplnenie osobitného cie&a do nového Ak#ného plánu rodovej rovnosti, ktor% 
by sa venoval v%lu#ne úlohám v oblasti prevencie a eliminácie sexuálneho 
ob$a!ovania (v sú#asnosti je to podcie&  4.4. s dvoma úlohami).     

 
Regionálne in&pektoráty práce  
 
Pod&a mnoh%ch expertov a expertiek je sexuálne ob$a!ovanie na pracovisku a! 
sekundárnou agendou in"pektorátov práce, ktoré sa #astej"ie zaoberajú 
záva!n%mi poru"eniami Zákonníka práce – napr. poru"enie bezpe#nosti pri 
práci. Preukázanie skutkovej podstaty diskriminácie alebo sexuálneho 
ob$a!ovania na pracovisku je tie! náro#né. Pri t%chto komplexn%ch prípadoch 
potrebujú metodiky, ktoré by im pomohli situáciu efektívne pre"etri$ a vyvodi$ 
dôsledky. Regionálne in"pektoráty práce zárove( nedisponujú dostato#n%mi 
kapacitami a ani kompetenciou pre prevenciu a vyh&adávanie prípadov, ktoré by 
spadali pod ich pôsobnos$. U! v sú#asnosti sa v"ak venujú postupnej 
"pecializácii svojich pracovísk, in"pektorov a in"pektoriek aj v témach 
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diskriminácie. Cie&om tejto "pecializácie je nie len vytvori$ skupinu expertov a 
expertiek, ktorí by sa venovali vybran%m problémom, ale mohli by tie! 
poskytova$ poradenstvo in%m in"pektorom a in"pektorkám. Av"ak aj tu je 
zásadn% problém obmedzen%ch zdrojov, ke)!e "pecializovaní in"pektori a 
in"pektorky okrem "pecializovanej agendy vykonávajú aj mno!stvo inej práce.  
 

Odporú!ania: 

• Vypracovanie metodického usmernenia pre regionálne in"pektoráty práce, 
ktoré sa zameria  na odha&ovanie a prevenciu rodovej diskriminácie 
a sexuálneho ob$a!ovania na pracovisku a  ktoré by im pomohlo situáciu 
efektívne pre"etri$ a vyvodi$ dôsledky.  

• Pokra#ovanie zabezpe#enia "pecializácie in"pektorov a in"pektoriek práce 
so zameraním na diskrimináciu, vrátane rodovej diskriminácie  a  sexuálneho 
ob$a!ovania, prostredníctvom nav%"enia finan#n%ch prostriedkov 
a posilnenia personálnych kapacít. 

 
Slovenské národné stredisko pre %udské práva (SNS'P) 
 
Vo vz$ahu k Stredisku vnímali expertky a experti ako problematické  najmä jeho 
kompeten#né vymedzenie oproti jeho finan#n%m a personálnym kapacitám. 
Zlep"enie finan#ného zabezpe#enia (tzn. rozpo#tu organizácie) boli expertmi 
a expertkami pova!ované za k&ú#ové pre zlep"enie personálnych a poznatkov%ch 
kapacít – napr. v sú#asnosti má Stredisko len limitované mo!nosti "pecializova$ 
svojich zamestnancov a zamestnankyne (t. j. napr. aj v oblasti sexuálneho 
ob$a!ovania). Takisto by to zlep"ilo kompetenciu Strediska zbiera$ dáta a 
uskuto#(ova$ prieskumy v tejto oblasti.  
Pod&a nieko&k%ch expertiek by malo Stredisko aktívnej"ie kooperova$ s 
neziskov%m sektorom a in%mi "tátnymi a verejn%mi organizáciami, ktor%m by 
malo poskytova$ poznatky pre aktívne nastavovanie verejn%ch politík. Ako 
zásadné tie! experti a expertky vnímali )al"ie budovanie statusu Strediska 
a "írenie povedomia o jeho aktivitách a agende. Za k&ú#ové na jednej strane 
pova!ovali zlep"enie renomé organizácie medzi in%mi organizáciami verejného a 
"tátneho sektora, no na druhej strane zdôraz(ovali, !e pre nap'(anie jeho 
primárnej agendy  je nutné, aby sa zv%"ilo "iroké povedomie o jeho práci a 
kompetenciách. 
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Odporú!ania:  

• Zabezpe#enie "pecializácie Slovenského národného strediska pre &udské 
práva na jednotlivé formy diskriminácie, vrátane rodovej diskriminácie 
a sexuálneho ob$a!ovania prostredníctvom nav%"enia adekvátnych 
finan#n%ch a personálnych kapacít, zavedenie "tandardov poskytovania 
právneho poradenstva a zameranie na vyh&adávanie prípadov rodovej 
diskriminácie a sexuálneho ob$a!ovania.  

• Zabezpe#enie aktívnej kooperácie Slovenského národného strediska pre 
&udské práva   s neziskov%m sektorom a in%mi "tátnymi a verejn%mi 
organizáciami, ktor%m by malo poskytova$ poznatky pre aktívne 
nastavovanie verejn%ch politík napr. prostredníctvom pracovn%ch skupín.  

• Zv%"enie povedomia o aktivitách a agende Strediska a zlep"enie jeho 
statusu u odbornej a laickej verejnosti prostredníctvom osvetovej kampane.  

 
 
Policajn" zbor SR 
 
Pod&a expertov a expertiek by mali príslu"níci a príslu"ní#ky polície osobu 
nasmerova$ na príslu"né "tátne orgány, ak ide o formy ob$a!ovania, ktoré sú 
vyhodnotené ako nenap'(ajúce skutkovú podstatu trestného #inu.  
Ako problematick% tie! vnímali potenciálny prístup polície v prípadoch 
nahlasovania trestn%ch #inov, kedy  pristupujú k osobe s nedostatkom 
odborného poznania o sexuálnom ob$a!ovaní, stereotypne #i s nedôverou. Je to 
aj preto, !e im ch%ba vzdelávanie v tejto oblasti, ktoré by im mohla poskytnú$ 
napríklad Policajná akadémia. Mnohí experti a mnohé expertky sa v"ak e"te viac 
priklonili ku konceptu "pecializácie vo vnútri Policajného zboru. Ako dôvod 
uvádzali zna#nú fluktuáciu zamestnancov a zamestnank%(, ktorá bráni tomu, 
aby bol ka!d% príslu"ník a príslu"ní#ka vzdelaná, resp. scitlivená v témach 
sexuálneho násilia. V sú#asnosti sa musia venova$ prípadom, ktoré sú im 
pridelené bez rozdielu, #o im zriedka povo&uje "pecializova$ sa, #i vzdeláva$ sa 
jeden/a od druhého/druhej. 
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Odporú!ania: 

• Kontinuálne vzdelávanie príslu"níkov a príslu"ní#ok Policajného zboru SR aj 
v téme sexuálneho ob$a!ovania. 

• Príprava informa#ného letáku pre príslu"níkov a príslu"ní#ky Policajného 
zboru SR, kam sa mô!u osoby so skúsenos$ou so sexuálnym ob$a!ovaním 
obráti$.  

• Zabezpe#enie "pecializácie príslu"níkov a príslu"ní#ok Policajného zboru SR 
na rie"enie prípadov domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane 
sexuálneho násilia a sexuálneho ob$a!ovania.  

 
Justi!n" systém 
 
Mnoho expertov a expertiek sa zhodlo v tom, !e do súdneho systému sa dostáva 
menej prípadov v porovnaní s t%m, ak% vysok% je v spolo#nosti v%skyt 
ob$a!ujúceho správania a násilia. Nedôvera v to, !e bude 
s$a!ovate&ovi/s$a!ovate&ke poskytnutá adekvátna právna ochrana, je primárnym 
problémom. Experti a expertky zdôraz(ovali zna#nú d'!ku súdnych sporov, aj ich 
finan#nú a #asovú náro#nos$, ktorá mô!e by$ pre s$a!ovate&a/s$a!ovate&ku 
bariérou. 
Primárnu v%zvu pre slovensk% súdny systém pod&a expertov a expertiek 
predstavuje vzdelanie a scitlivenie aktérov tohto systému. Vzdelávanie sudcov a 
sudk%( v slovenskom justi#nom systéme v"ak pod&a nich v sú#asnosti 
komplikuje dobrovo&n% charakter vzdelávania. Zárove( existujú organizácie, ktoré 
takéto vzdelávanie zabezpe#ujú (primárne Justi#ná akadémia), no ide o 
hierarchické "truktúry, ktoré si vytvárajú agendu sami a sú uzavreté vo#i 
expertíze, ktorá by mohla prichádza$ z in%ch organizácií. Alternatívnou cestou, 
ktorú spomínali mnohé expertky a experti, by bola "pecializácia súdov, ktorá by 
zabezpe#ila, !e o prípadoch násilia a ob$a!ovania by rozhodovali orgány a 
jednotlivci priamo vy"kolení a vy"kolené v téme. Av"ak sú#as$ou tejto 
"pecializácie by mala by$ aj in"titucionalizácia autorít vo vnútri súdneho 
systému, ktoré by rozhodovali o povinnom vzdelávaní.    
Niektorí experti a expertky hovorili o nedostatku expertízy aj s oh&adom na 
psychologické súdne znalectvo v oblasti sexuálneho násilia, vrátane sexuálneho 
ob$a!ovania. 
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Odporú!ania: 

• Zabezpe#enie povinného vzdelávania sudcov a sudk%( v slovenskom 
justi#nom systéme v téme Antidiskrimina!ného zákona, rodovej rovnosti, 
vrátane sexuálneho ob$a!ovania prostredníctvom "pecifick%ch vzdelávacích 
programov zabezpe#en%ch relevantn%mi odborníkmi a odborní#kami.  

• Anal%za mo!nosti "pecializácie súdov, v rámci toho osobitné rie"enie 
prípadov diskriminácie a sexuálneho ob$a!ovania, ktoré by zabezpe#ilo, !e o 
prípadoch násilia a ob$a!ovania by rozhodovali sudcovia a sudkyne priamo 
vy"kolení a vy"kolené v téme. 

• Anal%za mo!nosti oslobodenia antidiskrimina#n%ch prípadov od súdnych 
poplatkov a skrátenie lehôt trvania súdneho konania pri tak%chto prípadoch.  

• Zv%"enie  expertízy psychologického súdneho znalectva prostredníctvo 
vzdelávania.  

 
Média a informovanie 
 
Mnohí experti a expertky pova!ovali neinformovanos$ a scitlivenie v téme za 
zásadn% problém. Práve zadefinovanie problému sexuálneho ob$a!ovania a 
znalos$ jeho prí#in a následkov vedie mu!ov a !eny k tomu, aby sa prihlásili k 
t%mto skúsenostiam a do!adovali sa spravodlivosti. Zárove( definovali dva ciele 
vzdelávania zameraného na scitlivenie "irokej verejnosti. Prv%m je odhalenie 
latencie sexuálneho ob$a!ovania. Druh%m je vzdelávanie o podstate sexuálneho 
ob$a!ovania a o rodov%ch stereotypoch, ktoré podnecujú takéto správanie, 
sexualizáciu !ien a mu!ov a ich objektivizovanie. Vzdelávanie pod&a nieko&k%ch 
expertiek mô!e by$ zakomponované aj do vzdelávacích programov u! na 
základnej "kole. Jeho podstatou je vyvracanie m%tov o sexuálnom ob$a!ovaní a o 
sexuálnom násilí, #i informovanie o tom, aké rôzne podoby mô!e ma$ rodová 
diskriminácia. Experti a expertky hovorili v kontexte scitlivovania na tému 
sexuálneho ob$a!ovania osobitne o cie&ovej skupine pomáhajúcich profesií, 
zamestnávate&ov a vedenia "kôl, ktorá je pod&a nich k&ú#ová, ke)!e sú to práve 
títo &udia, ktorí vytvárajú a udr!ujú mechanizmy, ktoré chránia osoby v 
organizáciách pred sexuálnym ob$a!ovaním. 
Mnoho z nich sa zhodlo na tom, !e táto téma je v sú#asnosti prítomná v 
mediálnom priestore len zriedkavo – primárne je to pre to, !e novinári a 
novinárky majú tendenciu popisova$ skôr verejne známe prípady a súdne 
konania. Niekedy novinári a novinárky nedisponujú ani dostato#n%m právnym 



 
 
 

 
73 

vzdelaním, aby o tejto téme mohli komunikova$ dostato#ne citlivo, odborne a 
netrivializovali následky sexuálneho ob$a!ovania. Ako problematickú vidia 
expertky a experti ch%bajúcu motiváciu t%chto &udí, ako aj ch%bajúce finan#né 
ohodnotenie, ktoré by pre nich mohlo by$ motivujúce. V sú#asnom mediálnom 
priestore a v kontexte rétoriky médií na tému sexuálneho ob$a!ovania ch%bajú 
tie! tzv. „nositelia a nosite&ky”  témy, tzn. verejné známe osoby, ktoré tému 
sexuálneho ob$a!ovania ponímajú za svoju a venujú sa advokácií v mediálnom 
priestore. 
 

Odporú!ania: 

• Podpora informa#n%ch aktivít zameran%ch na scitlivovanie "irokej verejnosti 
prostredníctvom vzdelávania o podstate sexuálneho ob$a!ovania a o 
rodov%ch stereotypoch, ktoré podnecujú takéto správanie napr. v rámci 
dota#nej schémy MPSVR SR, z Európskeho sociálneho fondu at). 

• Podpora vzdelávania zameraného na prevenciu sexuálneho ob$a!ovania  
prostredníctvom vzdelávacích programov u! na základnej a strednej "kole 
v spolupráci s Ministerstvom "kolstva, vedy, v%skumu a "portu SR 
a Metodicko-pedagogick%mi centrami. 

• Podpora informa#n%ch aktivít na tému sexuálneho ob$a!ovania zameran%ch 
na pomáhajúce profesie, zamestnávate&ov a vedenia "kôl.  

• Podpora aktivít  na zapojenie novinárov a novinárok do "írenia informácií 
o prevencii sexuálneho ob$a!ovania a rodovej diskriminácie, vytváranie 
pozitívnych príkladov dobrej praxe.  
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Prílohy  
 

Príloha ". 1 

Dotazník pre expertky a expertov – „Nástroje na odstránenie sexuálneho 
ob#a$ovania ako formy rodovej diskriminácie“  

Verzia 06.12.2018 

Veronika Valkovi!ová, Andrej Kuruc, IVPR 

- Informácie a informovan" súhlas sú sú!as&ou „Informa!ného letáku“ 

- Anonymizovan" dotazník – ka$d" komunika!n" partner/partnerka dostane 
!íseln" kód a zaradenie pod%a sektora zamestnania, mená nie sú uvádzané.  

- Ak komunika!n" partner/partnerka nemá v oblasti jednotliv"ch otázok 
expertízu, otázka sa neberie v úvahu.   

 

Koncept sexuálneho ob#a$ovania 

- Ako vnímate sexuálne ob$a!ovanie? Je pod&a vás sexuálne ob$a!ovanie 
prepojené s násilím, resp. rodovo podmienen%m násilím?  

- Je sexuálne ob$a!ovanie pod&a vás záva!n%m spolo#ensk%m problémom?   

- Je pod&a vás prevencia a rie"enie sexuálneho ob$a!ovania v rôznych 
prostrediach dôle!itou sú#as$ou politík zameran%ch na rodovú rovnos$? Pre#o? 
 
Prípady a právna úprava sexuálneho ob#a$ovania 

- V sú#asnosti je sexuálne ob$a!ovanie (hlavne na pracovisku, vo vzdelávaní 
a v prístupe k slu!bám) obsiahnuté v Antidiskrimina#nom zákone. Je táto právna 
úprava sexuálneho ob$a!ovania pod&a vás dostato#ná? 

- Mala by sa pod&a vás táto právna úprava nejako zmeni$? Ako?  

- Stretávate sa v rámci svojej práce s konkrétnymi prípadmi sexuálneho 
ob$a!ovania v rámci pomoci klientkam prípadne klientom? Majú va"e 
klientky/klienti problémy domôc$ sa spravodlivosti? ,o sú naj#astej"ie 
problémy? (skúste poveda$ o konkrétnych prípadoch).    

 
Zamestnávatelia a &koly 



 
 
 

 
77 

- ,o pod&a vás v sú#asnosti najviac bráni mu!om a !enám so skúsenos$ou 
ob$a!ovania v zamestnaní, aby sa do!adovali spravodlivosti (t. j. nahlasovali 
ob$a!ovanie, podávali s$a!nosti a pod.)?  

- Ak%mi spôsobmi zamestnávatelia na Slovensku naj#astej"ie adresujú sexuálne 
ob$a!ovanie a jeho prípady na pracovisku? Ako by sa mohli pod&a vás tieto 
nástroje (alebo ich v%ber) zmeni$ a zlep"i$?   

- ,o pod&a vás v sú#asnosti najviac bráni mu!om a !enám so skúsenos$ou 
ob$a!ovania na vysokej "kole, aby sa do!adovali spravodlivosti (t. j. nahlasovali 
ob$a!ovanie, podávali s$a!nosti a pod.)?  

- Ak%mi spôsobmi "koly naj#astej"ie adresujú sexuálne ob$a!ovanie a jeho prípady 
na akademickej pôde? Ako by mohli tieto nástroje (alebo ich v%ber) zmeni$ a 
zlep"i$?  

- Hovorili sme o "kolskom prostredí a zamestnaní. V ak%ch in%ch prostrediach je 
pod&a vás na Slovensku sexuálne ob$a!ovanie problémom? Sú tieto oblasti 
dostato#ne adresované právnymi normami a in"titúciami? 
 

Práca poskytovate%ov slu$ieb a orgánov !innom v trestnom konaní 

- Pokia& sa bavíme o &u)och, ktorí za!ívajú/za!ili sexuálne ob$a!ovanie, aké rôzne 
slu!by by mali by$ prístupné, aby bola zabezpe#ená kvalita !ivota a prístup k 
spravodlivosti pre t%chto &udí? 

- Niekedy mô!e by$ sexuálne ob$a!ovanie sú#as$ou trestnej #innosti, ktorá je 
spojená so sexuálnym násilím. Ako v sú#asnosti vnímate prácu polície v oblasti 
rie"enia prípadov sexuálneho ob$a!ovania a sexuálneho násilia (ak ich vnímame 
ako prepojené)?   

- Pova!ujete kapacity polície (finan#né, organiza#né, personálne, 
poznatkové/vedomostné) za dosta#ujúce v oblasti sexuálneho ob$a!ovania? Kde 
vidíte najvä#"ie v%zvy?  

- ,o táto in"titúcia pod&a vás potrebuje?   

- Ako v sú#asnosti vnímate prácu justície v oblasti rie"enia súdnych !alôb, ktoré 
sa t%kajú  sexuálneho ob$a!ovania? 

- Pova!ujete ich kapacity (finan#né, organiza#né, personálne, 
poznatkové/vedomostné) za dosta#ujúce v oblasti sexuálneho ob$a!ovania? Kde 
vidíte najvä#"ie v%zvy?  

- ,o tieto in"titúcie pod&a vás potrebujú? 
 

 



 
 
 

 
78 

(tátne/ne&tátne organizácie a in&titúcie 

- Ktoré "tátne orgány (ak nejaké) pova!ujete za k&ú#ové v oblasti verejn%ch politík 
adresujúcich prevenciu a elimináciu sexuálneho ob$a!ovanie?  

- Ako vnímate ich prácu v oblasti sexuálneho ob$a!ovania? Ako vnímate v%voj za 
posledné roky? 

- Ako vnímate prácu regionálnych in"pektorátov práce v oblasti sexuálneho 
ob$a!ovania? Ako vnímate v%voj ich práce za posledné roky?  

- Sú ich kapacity pod&a vás dostato#né? Kde vidíte priestor pre zlep"enie? ,o 
tieto in"titúcie pod&a vás potrebujú? 

- Ako vnímate prácu Slovenského národného strediska pre &udské práva v oblasti 
sexuálneho ob$a!ovania? Ako vnímate v%voj práce strediska v oblasti sexuálneho 
ob$a!ovania za posledné roky? 

- Sú jeho kapacity dostato#né? Kde vidíte priestor pre zlep"enie? ,o stredisko 
pod&a vás potrebuje?  

- Sú v rámci neziskového a ob#ianskeho sektora organizácie, ktoré pova!ujete za 
k&ú#ové v oblasti agendy sexuálneho ob$a!ovania?  

- Ako vnímate prácu neziskového a ob#ianskeho sektora v oblasti sexuálneho 
ob$a!ovania? Ako vnímate v%voj ich práce v oblasti sexuálneho ob$a!ovania za 
posledné roky?  
 

Verejná mienka a scitlivenie 

- Myslíte si, !e je neodborná verejnos$ dostato#ne scitlivená v problematike 
sexuálneho ob$a!ovania? Aké sú v sú#asnosti najvä#"ie v%zvy v oblasti 
scitlivenia "irokej verejnosti?  

- Aké spôsoby sú pod&a vás najú#innej"ie na scitlivovanie "irokej verejnosti v 
oblasti sexuálneho ob$a!ovania?  (t. j.  mediálne kampane, vzdelávanie na 
"kolách #i politické programy a agenda) 

- Ak by ste si mali predstavi$ mediálnu kampa(, ktorej cie&om by bolo scitlivie$ 
verejnos$ v oblasti sexuálneho ob$a!ovania, #o by pod&a vás mala obsahova$?  

- Ako vnímate sú#asn% mediálny diskurz/rétoriku v oblasti sexuálneho 
ob$a!ovania? Komunikujú pod&a vás médiá o tejto téme efektívne? Kde vidíte 
problémy? Kde vidíte potenciál pre zlep"enie? 
 

- Chceli by ste nie#o doda$?  
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