
Ako zákon definuje pojmy ako obťažovanie a násilie? 
 

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu a boji 
proti nemu (Istanbulský dohovor) z roku 2011 definuje sexuálne násilie ako 

“účasť na vaginálnom, análnom alebo orálnom preniknutí sexuálneho charakteru akoukoľvek 
časťou tela alebo akýmkoľvek predmetom do tela inej osoby bez jej súhlasu, účasť na iných 
činnostiach sexuálnej povahy bez súhlasu alebo prinútenie inej osoby zapojiť sa do činov 
sexuálneho charakteru s treťou osobou bez súhlasu danej osoby”. 
Medzi formy sexuálneho násilia patrí napríklad: preniknutie do tela (penetrácia, známa aj ako 
znásilnenie), pokus o znásilnenie, nechcené sexuálne návrhy alebo sexuálne obťažovanie 
(vrátane požadovania sexu ako odmeny za nejaké láskavosti), nechcené sexuálne dotyky, nútenie 
k rôznym sexuálnym aktom či praktikám. 

V najširšom zmysle slova sú násilím všetky vynucované aktivity sexualizovanej povahy:  

• verbálne (dvojzmyselné narážky, vtipy so sexuálnym podtónom...), 
• neverbálne (pohvizdovanie, cmukanie, gestá, rozposielanie emailov so sexuálnym 

obsahom...)     
• fyzické (nežiaduce dotyky, potľapkávanie, nútenie do sexuálnych praktík, znásilnenie...).  

Trestný zákon vymedzuje v §200 sexuálne násilie ako: kto násilím alebo hrozbou 
bezprostredného násilia donúti iného k orálnemu styku, análnemu styku alebo k iným 
sexuálnym praktikám alebo kto na taký čin zneužije jeho bezbrannosť, potrestá sa 
odňatím slobody na 5-10 rokov.  

- Trestný zákon rozlišuje znásilnenie (obeťou môže byť len žena a ide len o súlož), 
potom sexuálne zneužívanie (obeťou nemusí byť len žena ale ktokoľvek a nemusí ísť 
len o súlož ale výpočet je rozšírený aj o vyššie spomenuté aktivity) a potom sexuálne 
zneužívanie (ktorého obeťou sú len osoby mladšie ako 15r.) 

 
Jednou zo zakázaných podôb sexualizovaného násilia je aj sexuálne obťažovanie. V oblasti 
pracovnoprávnych a obdobných vzťahov, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, 
poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelávaní je zakázané zákonom č. 365/2004 Z. z. Je to tzv. 
Antidiskriminačný zákon, podľa ktorého ide o formu diskriminácie z dôvodu pohlavia a/alebo rodu. 
 
§2a antidiskriminačného  zákona1  
(4) Obťažovanie je také správanie, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k 
vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, 
zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo 
môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti. 
 
(5) Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, 
ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré 
vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. 
 
 

 
 
 

 
1 podľa antidiskriminačného zákona platí takzvané obrátené dôkazné bremeno, teda ak obeť vie dôveryhodne 
zdôvodniť, že k obťažovaniu došlo, je na páchateľovi, aby diskrimináciu vyvrátil 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365


Čo sa ráta ako obťažovanie a čo sú len nevinné vtípky?  
 
Sexuálnym obťažovaním je také správanie sexualizovanej povahy, ktoré narúša dôstojnosť 
inej osoby. V zásade platí, že hranica medzi flirtovaním a sexuálnym obťažovaním je tam, kde 
je to žene alebo dievčaťu nepríjemné. Sexuálna pozornosť sa stáva sexuálnym obťažovaním 
vtedy, keď je pre danú osobu nevítaná.  
   

Čo robiť ak sa vám niečo takéto stane? Ako sa ženy môžu účinne 
brániť?  

 
- je dôležité, aby dala žena najavo, že je pre ňu dané správanie neželané, či už verbálne 

alebo neverbálne (je však hlavne na mužoch, aby zvažovali to, ako sa k ženám budú 
správať) 

- pomôžu svedecké výpovede (strach zo straty zamestnania alebo z eskalácie násilia)  
- antidiskriminačná civilná žaloba alebo oznámenie priestupku/TČ 

 
 

Čo hovoria štatistiky?  
 

 
 
Od začiatku roku 2020 evidujeme stúpajúci trend:  
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Prečo súdy riešia tak málo prípadov obťažovania?  
 

- Otázka na MS SR 
 
 

Aké tresty sú za exhibicionizmus, stalkerstvo, obchytkávanie alebo 
obtieranie sa o iných ľudí?  

 
- V závislosti od kvalifikácie závažnosti takého konania – podľa priestupkového zákona, 

podľa Trestného zákona alebo podľa Antidiskriminačného zákona (civilná žaloba)  
 
 
 
 


