
     

 

 

 

Opatrenia proti rodovo podmienenému násiliu, 
vrátane sexuálneho obťažovania v kontexte 

výskumných organizácií 

Odporúčané študijné materiály 

Odporúčania 

 

Edukačné video 🔗 na tému ako bojovať s rodovo 

podmieneným násilím a sexuálnym obťažovaním so 
zameraním na výskumné organizácie a univerzity. Video 
je v anglickom jazyku, dostupné sú české titulky. Video 
vzniklo v rámci H2020 projektu Gender Academy. 
Stránka projektu obsahuje ďalšie užitočné materiály k 
podpore rodovej rovnosti. 
  

Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy 🔗 

Príručka prehľadne popisuje definíciu sexuálneho obťažovania a jeho 
špecifiká v prostredí vysokých škôl, vrátane odporúčaní pre nástroje 
prevencie a riešenia sexuálneho obťažovania.  
Zdroj: Čo so sexuálnym obťažovaním? Príručka pre vysoké školy 
(Andrej Kuruc, Veronika Valkovičová, 2020) – Inštitút pre výskum 

práce a rodiny (gov.sk) 🔗 

 
Guidelines for the prevention of sexual 
harassment, harassment on grounds of sex and psychological 

harrassment 🔗 

Dokument popisujúci základné definície a odporúčania pre výskumné 
inštitúcie v oblasti prevencie obťažovania, ktorý vznikol v rámci 
európskeho projektu TRIGGER-Transforming Institutions by Gendering 

Contents and Gaining Equality in Research. 🔗 

 
 

 

Guidelines on dealing with sexual harassment 🔗 

Odporúčania na riešenie problematiky sexuálneho obťažovania z 
Francúzska.  
 

  

https://youtu.be/oHWG40nuMTY
https://ge-academy.eu/
https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Co_so_sexualnym_obtazovanimPrirucka_pre_vysoke_skoly.pdf
https://ivpr.gov.sk/co-so-sexualnym-obtazovanim-prirucka-pre-vysoke-skoly-andrej-kuruc-veronika-valkovicova-2020/
https://ivpr.gov.sk/co-so-sexualnym-obtazovanim-prirucka-pre-vysoke-skoly-andrej-kuruc-veronika-valkovicova-2020/
https://ivpr.gov.sk/co-so-sexualnym-obtazovanim-prirucka-pre-vysoke-skoly-andrej-kuruc-veronika-valkovicova-2020/
https://triggerprojectupm.files.wordpress.com/2014/10/guia_acosodiscriminacion20150428_review_eng.pdf
https://triggerprojectupm.files.wordpress.com/2014/10/guia_acosodiscriminacion20150428_review_eng.pdf
https://triggerprojectupm.files.wordpress.com/2014/10/guia_acosodiscriminacion20150428_review_eng.pdf
https://triggerprojectupm.wordpress.com/
https://triggerprojectupm.wordpress.com/
https://eige.europa.eu/sites/default/files/sciencespo_guidelines_on_dealing_with_sexual_harassment_2.pdf
https://youtu.be/oHWG40nuMTY
https://ivpr.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Co_so_sexualnym_obtazovanimPrirucka_pre_vysoke_skoly.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/sciencespo_guidelines_on_dealing_with_sexual_harassment_2.pdf


 

 

Poznanie z domáceho prostredia 
 
Správa z výskumu – Sexuálne obťažovanie na vysokých 

školách 🔗 predstavuje výsledky doposiaľ jediného 

reprezentatívneho celoslovenského kvantitatívneho prieskumu 
sexuálneho obťažovania medzi študentkami a študentmi na 
Slovensku. Celkovo 76.23% (N = 1134) participantov uviedlo, že 
zažilo nejakú formu rodovo motivovaného obťažovania. 
Výsledky výskumu poukazujú nie len na mieru prevalencie 
obťažovania, ale poskytujú aj informácie o tom, komu sa študentky 
a študenti s touto skúsenosťou zdôverujú a čo si o sexuálnom 
obťažovaní myslia. Zdroj: Výskum – TOTO JE ROVNOSŤ 

(totojerovnost.eu) 🔗 
 

Poznanie z medzinárodného a zahraničného 
prostredia 

 
 

 

. 

Sexual harassment in academia – An international research review 

🔗 

 

Správa sumarizuje doterajšie zistenia v oblasti sexuálneho 
obťažovania v prostredí akadémií. 
 
 
 
 

 
Sexuální obtěžovaní na vysokých školých: Proč vzniká, jak se projevuje, co lze proti 

němu dělat  🔗 (Smetáčková – Pavlík – Kolářová) 

V rokoch 2008-2009 tím Karlovej univerzity v Prahe realizoval prieskum skúseností so 
sexuálnym obťažovaním. Príručka predstavuje výsledky prieskumu, spolu so základnou 
orientáciou v problematike. 
 
 
Štúdia z nórskeho kontextu o prevalencii 

a skúsenostiach so sexuálnym obťažovaním 🔗 

Sivertsen, B., Nielsen, M. B., Madsen, I. E. H., Knapstad, 
M., Lønning, K. J., & Hysing, M. (2019). Sexual harassment 
and assault among university students in Norway: A cross-
sectional prevalence study. BMJ Open, 9(6), e026993. 
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-026993 

https://www.totojerovnost.eu/downloads/SexualneObtazovanieNaVysokychSkolach/index.html
https://www.totojerovnost.eu/downloads/SexualneObtazovanieNaVysokychSkolach/index.html
https://www.totojerovnost.eu/index.php/vyskum/
https://www.totojerovnost.eu/index.php/vyskum/
https://www.vr.se/download/18.77b9d6db16ce4de844718a/1567582948995/Sexual%20harassment%20in%20academia%20VR2018.pdf
https://gender.fhs.cuni.cz/KGS-11-version1-metodika_pro______vyucujici_fi.pdf
https://gender.fhs.cuni.cz/KGS-11-version1-metodika_pro______vyucujici_fi.pdf
https://bmjopen.bmj.com/content/9/6/e026993
https://bmjopen.bmj.com/content/9/6/e026993
https://www.vr.se/download/18.77b9d6db16ce4de844718a/1567582948995/Sexual%20harassment%20in%20academia%20VR2018.pdf


 
 
 

 

 

Príklad z praxe: Ako informovať o 
problematike sexuálne obťažovania? 

Masarykova univerzita v Brne v sekcii webstránky Studenti ponúka sekciu 

Sexuálni obtežovaní, kde ponúka prehľad informácií o tom, čo je to sexuálne 

obťažovanie, ako je možné ho riešiť a odkazuje na poradenské centrum, čím 

vysiela jasný signál podpory pomoci obetiam. Informácie boli vypracované 

v spolupráci so spolkom Konsent, ktorý sa problematikou zaoberá. 

 

https://www.muni.cz/studenti/sexualni-obtezovani
https://konsent.cz/

