
zodpovedný
Obaja zúčastnení/é by mali súhlas vyjadriť s jasnou radosťou. 

Obaja ľudia vedia, s čím presne súhlasia. Vždy. 

Obaja zúčastnení/é majú možnosť kedykoľvek zmeniť názor.
Aj uprostred aktivity. 

Každá aktivita si vyžaduje súhlas každý raz. Teda aj keď už osoba 
v minulosti s takouto aktivitou súhlasila. 

Slobodný 

Konkrétny

Entuziastický

Informovaný 

Obaja ľudia majú možnosť slobodne povedať áno alebo nie. 
Súhlas musí byť daný bez fyzického či psychického nátlaku 
alebo manipulácie. 

Odvolateľný

 ktorej dôverujete
 cítite sa s ňou bezpečne 
 o ktorej viete, že vás podporí

Ak ste v situácii, v ktorej potrebujete pomoc, 
obráťte sa na osobu:

Ak takúto osobu momentálne nemáte, 
je to v poriadku. 
Môžete sa obrátiť na krízovú linku. 

Súhlas môže byť vyjadrený slovami alebo gestami, 
v každom prípade má byť vyjadrený jasne. 

Pýtať si pomoc je odvážne

Jasný
dôležitý
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 jednoduchý

sexy

Krízové linky:
Bezplatná nonstop linka pre ženy: 0800 212 212
Bezplatná linka pre deti a mládež: 0800 12 12 12
Bezplatná linka Dôvery: 0800 800 566
Chatová online poradňa: www.ipcko.sk
OZ Žena v tiesni: 0907 346 374

viac o vzťahovej a sexuálnej výchove na:
instagram: @planovanerodicovstvo
www.rodicovstvo.sk

http://www.ipcko.sk/


Na súhlas sa môžeš spýtať napríklad:

- odtiahnutie- zjavné premáhanie sa- konanie pod tlakom či v strachu
- mlčanie a neutrálny alebo smutný výraz

- plač alebo vzlykanie- prosba o zastavenie aktu- súhlas pod nátlakom alebo ako výsledok

 vydierania či fyzického násilia 
- krútenie hlavou na znak nesúhlasu

- sex v spánku či bezvedomí 
- vydieranie, manipulácia, vyhrážanie, nátlak

"Nie."
"Mala príliš krátku sukňu."

"Ale veď sme spolu spali minulý týždeň!"

"Vyzývavo sa na mňa pozeral/a."

"Nepovedal/a nie."

"Nič nepovedal/a." 

"Povedal/a, že má antikoncepciu."

"Veď spolu chodíme už rok."

"Bola vlhká./Stál mu."

"Platil/a som za večeru." 

"Nie som si istá/ý..."

"Nie som pripravený/á."

 

A toto tiež nie:

Je toto okej?

Páči sa 
ti to?

Môžem?

Chcem to 

iba ak to 

chceš aj ty. 

Mám 
spomaliť?

Povedz mi,
ako sa ti to páči. 

Chceš, 
aby som...?

!    pokus o znásilnenie je takisto sexuálne násilie

!    násilník môže byť aj niekto, koho poznáme a/alebo

     sme s ním vo vzťahu 

Môžete napríklad: 

- nahlas povedať, že tejto osobe veríte 
- uistiť osobu, ktorá prežila násilie, že to 
   nie je jej chyba (za násilie je vždy 
   zodpovedný ten, kto ho pácha)
- ponúkneteme podporu, ktorú môžeme
   ponúknuť (napr.: bezpečné 
   miesto,ponuka na doprovod do 
   ambulancie alebo na políciu,...) 
- do ničoho ju/ho netlačíme 
   a rešpektujeme jej/jeho rozhodnutia
- na akékoľvek fyzické dotyky
   (napr.: objatie) sa spýtame, či môžeme 

Toto nie je súhlas:

Súhlas je dohoda o sexuálnej aktivite. Predtým,

ako s niekým máme sexuálnu aktivitu, uistíme sa, že aj tá druhá 

osoba to s nami chce mať.  Súhlas je pýtanie sa a rešpektovanie 

vôle iného človeka (netreba vám kolkovanú žiadosť, 

stačí komunikácia a rešpekt).  

O znásilnení aj dnes koluje množstvo mýtov, ktoré môžu osobe, 
ktorá prežila násilie, opätovne ublížiť. Každá osoba reaguje 
na takúto udalosť rôzne - niekto môže byť paralyzovaný, niekto je
smutný, niekto o tom nechce hovoriť, niekto chce hneď konať. 

Ak sa vám niekto zverí, že zažil sexuálne násilie, je dôležité ju/ho
podporiť a dôverovať mu/jej.  

Mám 

pokračovať? Sex bez súhlasu 
je znásilnenie. 

Čo robiť, ak sa vám niekto zverí s tým,
že zažil/a násilie?


