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STANOVISKO O NEDOVOLENOM SPRÁVANÍ 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 

1. Toto Stanovisko o nedovolenom správaní (ďalej len „Stanovisko”) bolo prijaté Právnou 

komisiou Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len „právna komisia”) na základe 

Článku 24 ods. 9 Rokovacieho poriadku ŠRVŠ (ďalej len „Rokovací poriadok”) dňa 5. 

decembra 2018.  

2. Stanovisko ustanovuje podrobnosti o nedovolenom správaní (Článok 24 Rokovacieho 

poriadku), posudzovaní závažného nedovoleného správania a procese podania odvolania 

ako opravného prostriedku. 

DRUHÁ ČASŤ  

DEFINÍCIE A ZÁSADY 

Článok 2 

1. Nedovoleným správaním je také konanie delegáta (páchateľa), ktorým počas zasadnutia 

valného zhromaždenia, bezprostredne pred ním, alebo bezprostredne po skončení:  

a) slovne napadol obeť; 

b) slovne znevážil obeť na základe pohlavia, farby pleti, národnosti, štátnej alebo 

etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, zdravotného hendikepu, náboženského 

vyznania alebo viery; 

c) vzbudil oprávnené pohoršenie u druhej osoby; 

d) sexuálne obťažoval obeť; 

e) inak slovne znevážil obeť, pričom takéto konanie mohlo mať alebo malo za 

následok citovú ujmu tejto osoby; a 

f) fyzicky napadol obeť. 

2. Páchateľom sa rozumie osoba o ktorej vznikol predpoklad, že sa dopustila 

nedovoleného správania podľa Stanoviska a bola nahlásená dôveryhodnej osobe podľa 

Článku 4 
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3. Obeťou sa rozumie osoba, o ktorej sa predpokladá, alebo ktorá o sebe tvrdí, že sa voči 

nej páchateľ dopustil nedovoleného správania. 

4. Dôveryhodnou osobou je jeden delegát a jedna delegátka určení predsedajúcim valného 

zhromaždenia podľa Článku 23 ods. 1 Rokovacieho poriadku. Časová pôsobnosť 

dôveryhodnej osoby začína jej určením a končí vymenovaním inej dôveryhodnej osoby 

na nasledujúcom zasadnutí Valného zhromaždenia ŠRVŠ (ďalej len „valné 

zhromaždenie”). 

Článok 3 

Zásady 

1. Prezumpcia neviny – páchateľ sa považuje za nevinného až do právoplatnosti 

rozhodnutia, ktoré konštatuje, že sa páchateľ takéhoto nedovoleného správania dopustil. 

2. Zásada ochrany obete – v konaní o nedovolenom správaní podľa Stanoviska sa prihliada 

na súkromie obete, jej dôstojnosť a integritu a akceptuje sa jej názor na nedovolené 

správanie. 

3. Zásada mlčanlivosti – dôveryhodná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, ktoré v súvislosti s výkonom svojej funkcie obdržal a zistil, okrem 

prípadov, kedy je ustanovené, že je tejto mlčanlivosti zbavený. Ak je dôveryhodná osoba 

zbavená mlčanlivosti, musí dbať na zásadu dôstojnosti obzvlášť citlivo.  

4. Zásada úsudku – v prípadoch, kedy je situácia podľa Stanoviska sporná alebo 

nejednoznačná platí, že dôveryhodná osoba vie kvalifikovane danú situáciu posúdiť 

alebo vyriešiť (úsudok o hmotnoprávnych ustanoveniach). V prípade ak situácia nie je 

upravená v Stanovisku rozhoduje o postupe dôveryhodná osoba v prihliadnutím na účel 

Stanoviska, zásady podľa tohto článku a zásady, ktoré vyplývajú z textu Stanoviska.  

TRETIA ČASŤ 

PREŠETRENIE A KONANIE O NEDOVOLENOM SPRÁVANÍ 

Článok 4 

Začatie konania 

1. Konanie o nedovolenom správaní sa začína podnetom (podaním) obeťou alebo osobou, 

ktorá bola svedkom nedovoleného správania (ďalej len „oznamovateľ”), alebo osobou, 

ktorá sa o nedovolenom správaní dopočula, dôveryhodnej osobe. Dôveryhodné osoby 

medzi sebou komunikujú a informujú sa o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa pri 
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výkone funkcie oboznámia. Pri komunikácii medzi dôveryhodnými osobami sa zásada 

mlčanlivosti nepoužije.  

2. Podnet môže byť podaný písomne alebo ústne.  

3. Dôveryhodná osoba si prijatie ústneho podnetu zaznačí v Zázname dôveryhodnej osoby 

(ďalej len „záznam”), ktorý obdrží po svojom vymenovaní od predsedu valného 

zhromaždenia. Do záznamu sa zapisujú všetky podstatné skutočnosti, ktoré osoba podľa 

ods. 1 tvrdí. V prípade písomného podania vykoná dôveryhodná osoba do záznamu 

poznámku o prijatí podnetu a podnet k záznamu priloží.  

4. V prípade, ak podala podnet osoba iná ako obeť, tak dôveryhodná osoba vypočuje osobu 

v podnete označenú ako obeť. V prípade, ak obeť s prešetrením nesúhlasí, alebo tvrdí, že 

k nedovolenému správaniu nedošlo, dôveryhodná osoba podnet odmietne.  

5. V prípadoch nedovoleného správania podľa Článku 2 ods. 1 písm. c) sa na druhú osobu 

pohoršenú správaním páchateľa vzťahujú ustanovenia o obeti primerane.  

6. Opakovaný podnet v tej istej veci bez predloženia nových dôkazov dôveryhodná osoba 

odmietne okamžite. Za tú istú vec sa považuje také konanie, v ktorom sa zhoduje aj 

páchateľ aj opis skutku a kde už prebieha alebo je ukončené konanie o nedovolenom 

správaní.  

7. Dôveryhodná osoba podnet okrem ods. 4 odmietne, aj ak: 

a) ide o anonymný písomný podnet; 

b) je podnet zjavne neopodstatnený; 

c) nie je jasné, kto je páchateľom; a 

d) vzhľadom na rozsah nedovoleného správania ide o bezvýznamné konanie. 

8. Proti rozhodnutiu dôveryhodnej osoby o odmietnutí podľa tohto článku nie je prípustné 

odvolanie.  

9. Dôveryhodná osoba informuje o odmietnutí podnetu oznamovateľa.  

Článok 5 

Prešetrenie 

1. Ak dôveryhodná osoba podnet neodmietne podľa Článku 4, tak začne prešetrenie 

nedovoleného správania; o tejto skutočnosti informuje oznamovateľa.  

2. Dôveryhodná osoba po začatí prešetrenia informuje páchateľa o začatí konania o 

nedovolenom správaní. V prípade, ak dôveryhodná osoba usúdi, že informovaním 
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páchateľa by mohlo byť zmarené náležité a riadne prešetrenie, tak ho informuje až po 

vypočutí všetkých osôb, ktoré by mohli mať vedomosť o nedovolenom správaní.   

3. Páchateľ má právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré vyplývajú z podnetu.  

4. Dôveryhodná osoba vypočuje všetky osoby, ktoré by mohli mať vedomosť o 

nedovolenom správaní (svedecké výpovede) zároveň ich poučí o zásade prezumpcie 

neviny páchateľa podľa Článku 3 ods. 1.  

5. Za dôkazy sa považujú svedecké výpovede a zvukové a obrazové záznamy. Žiadny z 

dôkazov nemá predpísanú hodnotu a dôveryhodná osoba ich posudzuje vo vzájomných 

súvislostiach. 

6. Dôveryhodná osoba zapisuje všetky dôkazy a podstatné skutočnosti, ktoré zistí, do 

záznamu.  

7. Dôveryhodná osoba zhromaždí všetky dôkazy a podstatné skutočnosti a dá možnosť 

páchateľovi sa k nim vyjadriť. Vyjadrenie páchateľa zapíše do záznamu.  

8. Dôveryhodná osoba je oprávnená vykonať konfrontáciu medzi páchateľom a obeťou, ak 

je to primerané a vhodné.  

9. Po zhromaždení všetkých dôkazov dôveryhodná osoba vydá rozhodnutie podľa Článku 

6.  

Článok 6 

Rozhodnutie 

1. Dôveryhodná osoba zváži výsledky prešetrenia, všetky dôkazy a skutočnosti a posúdi 

závažnosť nedovoleného správania. Dôveryhodná osoba taktiež zohľadňuje, či už bolo 

voči danému páchateľovi v minulosti vydané iné rozhodnutie. Následne dôveryhodná 

osoba vydá rozhodnutie, ktorým môže byť:  

a) zastavenie konania o nedovolenom správaní; 

b) ústne napomenutie; 

c) písomné napomenutie; a 

d) vytýkací list, ktorý bude zaslaný rektorovi príslušnej vysokej školy a dekanovi 

príslušnej fakulty, ktorú páchateľ reprezentuje.  

2. Rozhodnutie musí byť primerané danému nedovolenému správaniu. 

3. Rozhodnutie musí obsahovať identifikáciu dôveryhodnej osoby, páchateľa, obete, 

svedkov, opis skutku, určenie sankcie podľa ods. 1 a stručné odôvodnenie.  
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4. Rozhodnutie podľa ods. 1 písm. c) a d) sa doručuje páchateľovi osobne. Ak to nie je 

možné, doručí rozhodnutie predseda valného zhromaždenia do e-mailovej schránky 

páchateľa. 

5. Rozhodnutie tvorí prílohu záznamu; pri rozhodnutiach podľa ods. 1 písm a) a b) sa 

zaznačia do záznamu.  

Článok 7 

Odvolanie 

1. Proti rozhodnutiu podľa Článku 6 ods. 1 môže podať odvolanie  iba páchateľ a to do 24 

hodín od doručenia rozhodnutia dôveryhodnej osobe do rúk. Dôveryhodná osoba postúpi 

rozhodnutie spolu s odvolaním predsedovi valného zhromaždenia. V prípadoch podľa 

Článku 6 ods. 4 druhej vety podá páchateľ odvolanie do 48 hodín od prijatia rozhodnutia 

predsedovi valného zhromaždenia elektronickou formou.  

2. Odvolanie musí byť písomné a odôvodnené.  

3. Odvolanie má odkladný účinok voči právoplatnosti. 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

KONANIE O ODVOLANÍ A PRÁVOPLATNOSŤ ROZHODNUTIA 

Článok 8 

Konanie o odvolaní 

1. O odvolaní rozhoduje valné zhromaždenie. V konaní o odvolaní sa zásada mlčanlivosti 

dôveryhodnej osoby podľa Článku 3 ods. 3 nepoužije. 

2. Po prijatí rozhodnutia spolu s odvolaním zaradí predseda valného zhromaždenia konanie 

o odvolaní ako predposledný bod programu na danom valnom zhromaždení. V rámci 

tohto bodu prebiehajú všetky konania o odvolaniach, ktoré valné zhromaždenie 

prerokuje v poradí v akom boli odvolania podané.  

3. V prípade ak bolo zasadnutie valného zhromaždenia ukončené, zaradí predseda valného 

zhromaždenia konanie o odvolaní ako predposledný bod programu na ďalšie valné 

zhromaždenie.  

4. V prípade ak nie je prítomný páchateľ osobne, musí dostať možnosť pripojiť sa 

prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov.  

5. Predseda valného zhromaždenia najprv vyzve dôveryhodnú osobu aby valnému 

zhromaždeniu prezentovala doterajší priebeh konania o nedovolenom správaní. Následne 
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dá priestor obeti aby vystúpila. Po obeti vyzve páchateľa aby sa vyjadril ku konaniu o 

nedovolenom správaní a aby odôvodnil odvolanie. Následne otvorí predseda valného 

zhromaždenia rozpravu; v rozprave je možné klásť otázky dôveryhodnej osobe a 

páchateľovi, obeti iba s jej predchádzajúcim súhlasom. Rozprava končí na základe 

rozhodnutia predsedu valného zhromaždenia. Po ukončení rozpravy má právo 

záverečného vyjadrenia páchateľ a po nej obeť.  

6. Po ukončení rozpravy a záverečných vyjadrení dá predsedajúci hlasovať o odvolaní. 

Hlasovanie je tajné, pokiaľ nerozhodne valné zhromaždenie bez rozpravy inak. 

Pozmeňujúce návrhy a doplňujúce návrhy sú vylúčené. Valné zhromaždenie môže 

odvolanie:  

a) prijať – prijatie odvolania vyvoláva účinky podľa Článku 6 ods. 1 písm. a); alebo 

b) odmietnuť – rozhodnutie vydané dôveryhodnou osobou sa potvrdí.  

7. Znenie hlasovacieho lístka v prípadoch tajného hlasovania je:  

Hlasovanie č. ___ 

Odvolanie páchateľa [meno a priezvisko] vo veci nedovoleného správania: 

1. Prijímam 

2. Odmietam  

8. Výsledky tajného hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet vydaných 

hlasovacích lístkov, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet delegátov, ktorí 

hlasovali za prijatie odvolania, počet delegátov, ktorí hlasovali za odmietnutie odvolania 

a počet neplatných lístkov. O výsledku sa rozhoduje jednoduchou väčšinou prítomných 

delegátov.  

Článok 9 

Právoplatnosť 

1. Rozhodnutie dôveryhodnej osoby, proti ktorej nebolo podané odvolanie, nadobúda 

právoplatnosť uplynutím lehoty na podanie odvolania. Týmto končí konanie o 

nedovolenom správaní. 

2. Rozhodnutie valného zhromaždenia v konaní o odvolaní je konečné a právoplatné – nie 

je proti nemu prípustné odvolanie. Týmto končí konanie o nedovolenom správaní. 
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Článok 10 

Ak sa vyskytne zásadná pochybnosť o postupe podľa Stanoviska, rozhoduje v 

jednotlivých prípadoch predsedajúci na základe vyjadrenia právnej komisie. Predsedajúci 

je vyjadrením právnej komisie viazaný.  

Článok 11 

Postup po skončení konania o nedovolenom správaní 

1. Dôveryhodná osoba zapíše základné identifikačné znaky konania do Zoznamu konaní o 

nedovolenom správaní, ktoré eviduje podpredseda pre vnútorné záležitosti a ktorý slúži 

na posúdenie opakovaného nedovoleného správania.  

2. Po skončení konania o nedovolenom správaní sa všetky súvisiace písomnosti (záznam, 

rozhodnutie, odvolanie a.i.) naskenujú a vložia do obálky, na ktorej sú uvedené základné 

údaje o konaní a ktorá sa označí proti manipulácii a archivuje sa 1 rok v kancelárii 

ŠRVŠ. Kópia dokumentov v elektronickej podobe sa archivuje 3 roky na osobitnom 

USB kľúči. Za archiváciu a zabezpečenie elektronických kópii je zodpovedný 

podpredseda pre vnútorné záležitosti. 

3. Stanovisko nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia právnou komisiou.  


