Definícia potvrdzujúceho súhlasu
Potvrdzujúci súhlas je vedomé, dobrovoľné a spoločné rozhodnutie všetkých účastníkov zúčastňujúcich
sa na sexuálnej aktivite. Súhlas možno vyjadriť slovne alebo činmi, ak tieto slová alebo činy jasne
vyjadrujú povolenie dobrovoľne sa zúčastniť na sexuálnej aktivite. Mlčanie alebo nedostatočný odpor
neznamenajú vyjadrenie súhlasu. Definícia súhlasu sa nelíši v závislosti od pohlavia, sexuálnej orientácie,
rodovej identity ani rodového vyjadrenia účastníka.
Súhlas s akýmkoľvek sexuálnym aktom alebo predchádzajúcou sexuálnou aktivitou po vzájomnej dohode
medzi akýmikoľvek stranami alebo s ľubovoľnou stranou nepredstavuje súhlas s akýmkoľvek iným
sexuálnym aktom.
Súhlas sa vyžaduje bez ohľadu na to, či je osoba iniciujúca akt pod vplyvom drog alebo alkoholu.
Predbežný súhlas možno kedykoľvek odvolať.
Súhlas nemožno vyjadriť, keď je určitá osoba neschopná prijať rozhodnutie, t. j. keď určitá osoba nemá
schopnosť vedome sa rozhodnúť pre účasť na sexuálnej aktivite. Takáto neschopnosť môže byť
spôsobená nedostatočným uvedomovaním si skutočnosti alebo spánkom, nedobrovoľným obmedzením,
prípadne tým, že osoba nemôže vyjadriť súhlas iným spôsobom. V závislosti od stupňa intoxikácie môže
byť osoba pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných látok neschopná prijať rozhodnutie, a preto nemôže
vyjadriť súhlas.
Súhlas nemožno vyjadriť, keď je výsledkom akéhokoľvek nátlaku, zastrašovania, násilia či vyhrážania sa
ublížením.
Po odvolaní súhlasu alebo v prípade, že súhlas viac nemožno vyjadriť, sa musí sexuálna aktivita ukončiť.

Zbavenie obvinení z činov spáchaných pod vplyvom drog a alkoholu
Zdravie a bezpečnosť všetkých študentov univerzity Rockland Community College majú najvyššiu
prioritu. Univerzita RCC uznáva, že študenti, ktorí v čase, keď došlo k spáchaniu násilia (okrem iného
domáceho násilia, násilia počas schôdzky, prenasledovania či sexuálneho napadnutia), požívali alkohol
alebo drogy (či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne), môžu váhať, či takéto incidenty nahlásiť z obavy z
možných dôsledkov vyplývajúcich z ich vlastného konania. Univerzita RCC študentom dôrazne
odporúča, aby domáce násilie, násilie počas schôdzky, prenasledovanie či sexuálne napadnutie nahlásili
pracovníkom univerzity. Svedok konajúci v dobrej viere alebo nahlasujúci individuálny skutok v dobrej
viere, ktorý akýkoľvek prípad domáceho násilia, násilia počas schôdzky, prenasledovania alebo
sexuálneho napadnutia oznámi pracovníkom univerzity RCC alebo policajným príslušníkom, nebude v
zmysle kódexu správania platného na univerzite RCC’s stíhaný za porušenie zásad týkajúcich sa
požívania alkoholu alebo drog, ku ktorému došlo v čase spáchania domáceho násilia, násilia na schôdzke,
prenasledovania či sexuálneho napadnutia, prípadne tesne pred tým či potom.

Práva študentov
Všetci študenti majú nasledujúce práva:
Študenti majú právo nahlásiť príslušný prípad miestnemu policajnému oddeleniu alebo štátnej polícii.

Študenti majú právo, aby sa k nahláseniam domáceho násilia, násilia počas schôdzky, prenasledovania a
sexuálneho napadnutia pristupovalo so všetkou vážnosťou.
Študenti majú právo sa rozhodnúť, či oznámia trestný čin alebo porušenie predpisov a zúčastnia sa na
súdnom pojednávaní, vyšetrovaní alebo uplatňovaní trestného práva bez nátlaku zo strany príslušnej
inštitúcie.
Študenti majú právo zúčastňovať na procese, ktorý je spravodlivý, nezaujatý, poskytuje primerané
oznámenia a zmysluplnú príležitosť vypočuť si študentov.
Študenti majú právo, aby sa k nim pristupovalo s úctou a aby im príslušná inštitúcia v úctivej,
spravodlivej a slušnej miere sprístupnila služby v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a
poradenstva, ak sú k dispozícii.
Študenti nahlasujúci určitý prípad majú právo vyhnúť sa akýmkoľvek podozreniam, že sú v čase
spáchania príslušných trestných činov a porušení predpisov vinní alebo že mali konať inak, aby týmto
trestným činom alebo porušeniam predpisov predišli.
Študenti majú právo opísať príslušný incident čo najmenšiemu počtu zástupcov príslušnej inštitúcie, ako
je možné, a nevyžaduje sa od nich, aby incident zbytočne opisovali znova.
Študenti majú právo na ochranu pred odvetným konaním zo strany inštitúcie, akéhokoľvek študenta,
obvinenej osoby alebo odporcu či ich priateľov, rodinných príslušníkov a známych v rámci jurisdikcie
príslušnej inštitúcie.
Študenti majú právo minimálne na jednostupňové rozhodovacie konanie.
Študenti majú právo na sprievod poradcu podľa vlastného výberu, ktorý môže pomáhať a radiť osobe
nahlasujúcej konkrétny prípad, obvinenej osobe alebo odporcovi pri súdnom pojednávaní alebo
vyšetrovaní vrátane všetkých stretnutí a vypočúvaní súvisiacich s konkrétnym procesom.
Študenti majú právo využívať svoje občianske práva a vykonávať náboženské úkony bez zásahu zo strany
vyšetrovateľov, trestného súdnictva či bez ohľadu na súdne alebo vyšetrovacie postupy príslušnej
inštitúcie.

Príslušné práva sa uplatňujú bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národný pôvod, náboženskú príslušnosť,
vierovyznanie, vek, postihnutie, pohlavie, rodovú identitu alebo vyjadrenie, sexuálnu orientáciu, rodinný
stav, tehotenstvo, predispozície vyplývajúce z genetických charakteristík, vojenskú hodnosť, status obete
domáceho násilia či usvedčenie z trestného činu a bez ohľadu na to, či k trestnému činu alebo porušeniu
predpisov došlo v priestoroch univerzity, mimo nich alebo počas štúdia v zahraničí.

Máte právo nahlásiť príslušný prípad univerzitnej polícii, univerzitnej bezpečnostnej službe, miestnemu
policajnému oddeleniu alebo štátnej polícii, prípadne sa môžete rozhodnúť prípad nenahlásiť, nahlásiť
incident svojej inštitúcii, získať ochranu zo strany inštitúcie pred odvetným konaním v dôsledku
nahlásenia incidentu a získať pomoc a zdroje od svojej inštitúcie.

