
MÁM SKÚSENOS! 
SO SEXUÁLNYM 
OB!A"OVANÍM.
KAM SA MÔ"EM 
OBRÁTI!?
Sexuálne ob!a"ovanie je tak#m 
verbálnym, neverbálnym alebo 
fyzick#m správaním sexuálnej povahy, 
ktoré naru$uje dôstojnos!, vytvára 
zastra$ujúce, poni"ujúce, zneuc!ujúce, 
nepriate%ské alebo urá"livé prostredie. 

Online anonymné poradenstvo In!titútu pre v"skum práce 
a rodiny na stránke totojerovnost.eu v sekcii "Pomoc”

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

Slovenské národné stredisko pre #udské práva

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

Viac informácií nájdete v príru&ke Ako rie!i$ sexuálne ob$a%ovanie 

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

V rámci poskytovania právnych slu"ieb Stredisko vydáva odborné 
stanoviská vo veciach diskriminácie, bezplatne zastupuje 
ú&astníkov a ú&astní&ky v konaní vo veciach poru$enia zásady 
rovnakého zaobchádzania (vrátane sexuálneho ob!a"ovania) a 
zabezpe&uje právnu pomoc obetiam diskriminácie, sexuálneho 
ob!a"ovania a prejavov intolerancie. Stredisko má regionálne 
kancelárie v Bratislave, Banskej Bystrici, Ko$iciach a (iline. 

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

pomoc pri spísaní súdnej "aloby na základe 
antidiskrimina&ného zákona

pomoc pri rie$ení prípadov sexuálneho ob!a"ovania 
na pracovisku alebo vo vzdelávacích in$titúciách, &i in#ch 
in$titúciách

https://www.totojerovnost.eu
https://www.totojerovnost.eu


MÁM SKÚSENOS! 
SO SEXUÁLNYM 
NÁSILÍM.
KAM SA MÔ"EM 
OBRÁTI!?
Ak ste za!ili sexuálne násilie, 
pamätajte na to, !e to nie je va"a 
vina. Prelomte ml#anie, povedzte to 
niekomu. Máte právo na !ivot 
bez násilia, v bezpe#í a pokoji. 
Existujú $udia, ktorí vám pomô!u 
a poskytnú podporu. Ak ste v ohrození, 
volajte 158 alebo 112!

Poradenstvo na webovej stránke Zastavme násilie pre 
osoby so skúsenos!ou so sexuálnym násilím
www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/

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

Zariadenia pre obete rodovo-podmieneného (aj 
sexuálneho) násilia a domáceho násilia
www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/

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

Bezplatná non-stop linka pre "eny za"ívajúce násilie
0800 212 212
Národná linka pre !eny je dostupná v sloven#ine. Poradkyne na 
linke sú pripravené hovori& o v"etk'ch druhoch násilia, s ktor'mi sa 
!eny vo svojich !ivotoch stretávajú. V situácii ohrozenia tie! 
poskytujú  krízovú pomoc a v"etky potrebné informácie.  
Odpovedajú aj na základné otázky t'kajúce sa právnej pomoci, 
ako aj poskytujú asistenciu pri h$adaní pomoci (vrátane 
ubytovania) v regióne.

 V situácii akútneho ohrozenia a so súhlasom !eny mô!u poradkyne 
na linke kontaktova& políciu, záchrannú zdravotnú slu!bu alebo inú 
in"titúciu, ktorá mô!e !ene pomôc&.

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/poradna/
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/adresar/
https://www.totojerovnost.eu


!O MÁM ROBI" 
BEZPROSTREDNE 
PO SEXUÁLNOM 
NÁSILÍ?
Ak ste za!ili sexuálne násilie alebo 
znásilnenie, je to pre vás mimoriadne 
zlo!itá situácia. Mo!no sa rozhodnete 
hne" nekontaktova# políciu, to je 
v poriadku, v prvom rade sa sna!te 
dosta# do bezpe$ia a k%udu. 

Priná&ame nieko%ko odporú$aní, ako 
postupova#.

Zosta'te na bezpe!nom mieste. Pokia% je to mo!né, vyhnite sa 
"al&iemu kontaktu osamote s páchate%om.

1

Pokúste sa vyh"ada# dôveryhodnú osobu, ktorej sa mô!ete zdôveri# 
s t(m, $o sa stalo, alebo zavolajte na nonstop linku pre !eny 0800 
212 212. Bez oh%adu na okolnosti sexuálneho násilia pokúste sa 
spomenú# si na nejakú priate%ku alebo inú blízku osobu $i 
dôveryhodnú vzdialenú známu, na ktorú sa mô!ete okam!ite 
obráti#. Niekoho, kto vás bude sprevádza# na políciu alebo 
do nemocnice, poskytne vám úto$isko a postará sa o va&e 
bezpe$ie.

2

Ulo$te v%etky dostupné dôkazy, aj ke& ich mo$no budete chcie# 
zni!i#. Budete ich potrebova#, ak sa rozhodnete poda# trestné 
oznámenie. Dôkazom mô!e by# v&etko (v pôvodnom stave, teda 
neoprané) oble$enie, spodná a poste%ná bielize', a iné veci, 
s ktor(mi pri&iel páchate% do kontaktu. Skúste veci dôkladne ulo!i# 
– ka!dú v samostatnom plastovom vrecku. 

3

Vyh"adajte lekársku pomoc. Hoci to pre vás mô!e by# ve%mi #a!ké, 
pokúste sa podstúpi# lekárske, resp. gynekologické vy&etrenie 
bez predchádzajúceho um(vania $i sprchovania. Je to dôle!ité 
pre zaistenie dôkazného materiálu pre prípad, !e sa rozhodnete 
oznámi# znásilnenie na polícii alebo tak urobí zdravotnícke 
zariadenie. Pred cestou do nemocnice sa v&ak mô!ete prezliec#. 
Oble$enie odlo!te v pôvodnom stave ako dôkazn( materiál.
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https://www.totojerovnost.eu

