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ÚVOD 

S poskytovaním sexuálnej výchovy na Slovensku nie je naša spoločnosť 

vysporiadaná dodnes. Konštatujú to nielen mimovládne organizácie, ale aj 

mnohí odborníci a odborníčky z oblasti vedy a výskumu, učitelia a učiteľky z 

praxe rôznych typov a stupňov slovenských škôl, odborní zamestnanci a 

zamestnankyne a tiež samotní rodičia detí. Postaveniu a významu sexuálnej 

výchovy sa v súčasnosti venuje nedostatočná pozornosť, jej formálny charakter 

nevyhovuje medzinárodným štandardom a holistickému ľudsko-právnemu 

prístupu. Navyše ideologická kontroverznosť témy, nedostatok záujmu zo strany 

kompetentných školských orgánov i vzdelávacích možností pre pedagogických a 

odborných pracovníkov a pracovníčky spôsobujú, že úroveň sexuálnej výchovy 

za väčšinou členských krajín EÚ zaostáva a nenapĺňa ľudsko-právne štandardy 

OSN ani odporúčania Výboru CEDAW o dostupnosti sexuálnej výchovy v školách. 

V učebných osnovách oficiálne schválených pre predmet s názvom výchova k 

manželstvu a rodičovstvu sú ošetrené len okrajovo alebo chýbajú témy sexuálnej 

orientácie, rodových stereotypov, sexuálnych a reprodukčných práv, prevencie 

sexuálneho násilia či odstraňovania diskriminácie vrátane HIV pozitívnych ľudí. 

Ani v príprave školských dokumentov súvisiacich so spustením školskej 

kurikulárnej reformy v roku 2008 kompetentní nereflektovali  odporúčania 

odborníkov a odborníčok Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a ani odborne 

pripravené materiály pre aktualizáciu existujúcich učebných osnov výchovy k 

manželstvu a rodičovstvu. 

Naša organizácia sa usiluje dlhoročne v problematike sexuálnej výchovy 

školám a školským zariadeniam pomáhať rôznymi aktivitami - buď priamo v 

školách a školských zariadeniach v práci s deťmi, učiteľmi a učiteľkami a tiež s 

rodičmi; sprostredkovane cez našu webovú stránku, ktorá poskytuje s 

aktuálnymi informáciami aj užitočné odkazy na ďalšie zdroje informácií pre 

vlastný sebarozvoj a vzdelávanie. Projekt "Sexuálna výchova v kontexte 

ľudských právzameraný na vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov a zamestnankyne škôl a školských zariadení považujeme za 

dôležitý príspevok k zlepšeniu úrovne poskytovania sexuálnej výchovy na 

Slovensku v súlade s medzinárodnými záväzkami SR. Veríme, že prispeje k 

napĺňaniu záväzkov našej krajiny v ľudsko-právnej oblasti, najmä odporúčaniam 

Komisie OSN pre postavenie žien. 
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Publikácia obsahuje základné informácie o ľudsko-právnych východiskách 

sexuálnej výchovy v medzinárodnom a národnom kontexte, vymedzenia 

dôležitých pojmov, analyzuje súčasné postavenie sexuálnej výchovy v školskom 

systéme v kontexte prebiehajúcej školskej reformy so stručným pohľadom na 

vývoj učebných osnov sexuálnej výchovy, neskôr premenovanej na výchovu k 

manželstvu a rodičovstvu. Zároveň v nej uvádzame rôzne prístupy ku klasifikácii 

princípov a zásad sexuálnej výchovy, širšie i užšie vymedzenie jej cieľov, 

základné didaktické východiská pre realizáciu aktivít zážitkovými metódami vo 

výstupe ktorých by mali byť konkrétne vedomosti, zručnosti a postoje 

primerané veku cieľovej skupiny (mladší, starší školáci a stredoškoláci). 

Je určená všetkým, ktorí uznávajú, že deti a mládež majú právo na 

systematickú, modernú, veku primeranú, citlivú a dôslednú sexuálnu výchovu. 

Sme presvedčení, že s použitím efektívnych metód, dodržaním princípov a zásad, 

v spolupráci s rodičmi, môžeme deti nielen poučovať o telesnom a duševnom 

živote muža a ženy, ale hlavne vychovávať k hodnotám, úcte k životu a zároveň 

ovplyvniť správanie mladých ľudí smerom k väčšej zodpovednosti k vlastnému 

sexuálnemu zdraviu i sexuálnemu správaniu a oddialeniu partnerských 

sexuálnych aktivít. Rešpektujeme právo človeka rozhodovať sa samostatne aj 

v otázkach sexuality. Ak sme informovaní a schopní informácie využiť, lepšie sa 

rozhodujeme. 

Absolvovanie výcviku, získanie dôležitých odborných relevantných informácií, 

experimentovanie s formami zážitkového participatívneho učenia podporuje 

učiteľov a učiteľky efektívnejšie využívať moderné metódy vyučovania a učenia 

sa v edukačnej praxi. Vlastný zážitok a reflexie v jednotlivých aktivitách nie sú 

obsahom žiadnej odbornej knihy ani metodickej príručky! Želáme preto 

všetkým, ktorí využívajú vo svojej edukačnej praxi naše námety zo vzdelávacích 

podujatí alebo z metodickej príručky a pracovných listov (2007) dostupných 

verejnosti na webovej stránke našej spoločnosti (www.rodicovstvo.sk), aby im 

poskytli potrebné poznatky, zážitky a pocity zmysluplnosti pri posilňovaní a 

kultivovaní zodpovedného sexuálneho správania našej mládeže. Dúfame, že 

pomôže zlepšiť ich informovanosť v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv, 

prevencie rizikového sexuálneho správania a odstraňovania stereotypov a 

predsudkov súvisiacich so sexualitou. 

Lenka Rovňanová 

za autorský tím 
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1 ĽUDSKOPRÁVNE VÝCHODISKÁ SEXUÁLNEJ 

VÝCHOVY 

Katarína Glosová 

1.1 MEDZINÁRODNÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC SEXUÁLNYCH, 

REPRODUKČNÝCH A ĽUDSKÝCH PRÁV 

Každé dieťa či mladý človek by si mal byť vedomý svojich základných práv 

a preto je nevyhnutné zaradiť výchovu a vzdelávanie o sexuálnych, 

reprodukčných a ľudských právach do celého systému vzdelávania detí a 

mladých ľudí a špeciálne sexuálnej výchovy (SXV) alebo výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu (VMR). Poznanie základných princípov ľudských práv je dôležité 

pre uvedomovanie si hraníc ľudských práv, pre schopnosť rozpoznať, kde sa 

končia práva jednej osoby a začínajú práva druhej, vedieť, kedy sú ohrozené 

alebo obmedzované práva a integrita danej osoby a kedy by svojím konaním, či 

už priamo alebo nepriamo, mohla obmedziť práva iných. 

Počas svojho vývinu si deti a mladí ľudia osvojujú základné informácie 

o svojom okolí, o vzorcoch žiaduceho a nežiaduceho správania, formujú si svoju 

vlastnú identitu, názory a presvedčenia. Súčasťou tohto procesu je aj 

objavovanie vlastnej sexuality, sexuálnej orientácie a rodovej identity, 

nadväzovanie prvých intímnych vzťahov a formovanie vzťahu k svojmu telu 

a k sebe samému. Preto by k informáciám, ktoré v období dospievania 

nadobúdajú, mali neodmysliteľne patriť aj informácie týkajúce sa sexuálnych, 

reprodukčných a ľudských práv. Na ich základe by mali byť deti a mladí ľudia 

schopní identifikovať formy priamej a nepriamej diskriminácie, vedieť, kedy sú 

vystavení nátlaku a vedieť, ako sa mu brániť, poznať hranice vlastného tela 

a vedieť sa samostatne a zodpovedne rozhodnúť, či, kedy, ako a s kým začať svoj 

sexuálny život, či a kedy budú mať deti, vybrať si, či a aký druh antikoncepcie 

budú používať. Mali by sa tiež dozvedieť, na aké služby a informácie majú nárok 

a kde a ako sa k nim môžu dopracovať. 

1.2 ČO SÚ SEXUÁLNE, REPRODUKČNÉ A ĽUDSKÉ PRÁVA 

Koncept ľudských, reprodukčných a sexuálnych práv je celosvetovo 

rozpoznávaný a uznávaný a vzťahuje sa na všetkých ľudí, bez ohľadu na ich 
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pohlavie, vek, rodinný stav, sexuálnu identitu alebo správanie, rodovú identitu, 

rasu, etnický pôvod, národný alebo sociálny pôvod, politické presvedčenie, 

štátnu príslušnosť, náboženské presvedčenie, sociálne alebo ekonomické 

postavenie, miesto, kde žijú, ich fyzické a duševné schopnosti, alebo zdravotný 

status. Napriek tomu s týmto konceptom mnoho ľudí nie je oboznámených 

a nevedia, akým spôsobom sa dotýka ich vlastných životov. Poznanie svojich 

ľudských a reprodukčných práv je nevyhnutné pre rozvíjanie 

sebauvedomovania, sebaúcty a pozitívneho obrazu o sebe samom, ako aj pre 

rozvoj tolerancie, porozumenia a rešpektu k iným ľuďom. 

Každý človek má právo na základné práva a ochrany1, ktoré zahŕňajú aj: 

 právo na rovnaké zaobchádzanie podľa zákona; 

 právo na potraviny, vodu, prístrešie a oblečenie; 

 právo na zaobchádzanie s úctou a dôstojnosťou; 

 právo na ochranu proti mučeniu; 

 právo na slobodu prejavu; 

 právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; 

 právo na zhromažďovanie a zapájanie sa do spoločnosti; 

 právo na vzdelanie; 

 právo na ochranu zdravia, vrátane prístupu k zdravotníckym informáciám a 
službám. 

Tieto základné ľudské práva bola odsúhlasené v globálnom spoločenstve 

štátov prostredníctvom OSN a sú formálne ukotvené v medzinárodných 

dohodách a ratifikovaná väčšinou vlád2. Ľudské práva sa vzťahujú aj na 

ekonomické a sociálne práva, medzi ktoré patrí napríklad právo na vzdelanie 

a zdravotnú starostlivosť. Zahŕňajú tiež špecifické sexuálne a reprodukčné 

práva. 

O sexuálnych a reprodukčných ľudských právach hovoríme vtedy, ak sa 

ľudské práva dotýkajú reprodukcie alebo sexuality, pričom tieto sa niekedy 

môžu prekrývať. Sexuálne práva zvyknú zahŕňať kontrolu jednotlivcov nad ich 

sexuálnou aktivitou a sexuálnym zdravím. Reprodukčné práva obvykle zahŕňajú 

                                                                    
1 Podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv, (UDHR, 1948) 
2 Dôležité, právne záväzné dokumenty týkajúce sa ľudských práv: Medzinárodný pakt o hospodárskych, 
sociálnych a kultúrnych právach, (ICESCR, 1966); Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach 
(ICCPR, 1966), Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, 1979), Dohovor o 
právach dieťaťa (CRC, 1989) 



9 

rozhodnutia týkajúce sa plodnosti a rozmnožovania. Oba pojmy spolu úzko 

súvisia, používajú sa však oba navzájom, nakoľko ľudská reprodukcia nie je už 

nevyhnutne viazaná na sexuálny život (napr. umelé oplodnenie) a rovnako 

sexualita nie je viazaná len na plodenie detí. 

Romantické a sexuálne zážitky ľudí sa tiež môžu stať záležitosťou ľudských 

práv. Iba vtedy, keď sú vládami krajín a štátov, ako aj samotnými jednotlivcami 

dodržiavané ich základné práva sa ľudia môžu zmysluplne rozhodovať o svojich 

intímnych vzťahoch, sexe a rodičovstve. Medzi takéto práva patria napríklad3: 

 mať rešpekt k telesnej integrite 

 možnosť rozhodnúť sa o tom, či, kedy a s kým vstúpia do ľúbostného 
vzťahu, dlhodobého vzťahu alebo manželstva; 

 odmietnuť zosobášiť sa príliš mladí, alebo proti svojej vôli;  

 mať konsenzuálne sexuálne a manželské vzťahy; 

 mať intímny alebo sexuálny vzťah s osobou rovnakého pohlavia; 

 rozhodnúť sa, či, kedy, s kým a za akých okolností mať sex, s vylúčením 
sexuálneho zneužívania a násilia; 

 rozhodnúť sa, či chcú otehotnieť, alebo mať deti; 

 možnosť používať kondómy na zabránenie neželaného tehotenstva a 
prenosu infekcií; 

 získať antikoncepčné informácie a služby; 

 dostupnosť bezpečného umelého prerušenia tehotenstva; 

 osvojiť si dieťa bez ohľadu na ich rodinný či zdravotný stav, sexuálnu alebo 
rodovú identitu; 

 dosiahnuť najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia vo vzťahu k sexualite, 
vrátane prístupu k sexuálnym a reprodukčným informáciám a službám; 

 vyhľadávať a šíriť informácie vo vzťahu k sexualite; 

 prijímať a poskytovať sexuálnu výchovu. 

Všeobecné práva detí boli definované viacerými medzinárodnými 

dohovormi, špeciálne však Dohovorom o právach dieťaťa z roku1989 a vzťahujú 

sa na všetky deti a mladých ľudí pod 18 rokov. Sexuálne a reprodukčné práva sa 

                                                                    
3 Na základe viacerých medzinárodných dohovorov: Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien (CEDAW, 1979), Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji v Káhire (ICPD, 1994), Svetová 
konferencia OSN o ľudských právach vo Viedni – Viedenská deklarácia (1993) , Akčná platforma IV. 
Svetovej konferencie o ženách v Pekingu (FWCW, 1995), Jakartské princípy (2006). 
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samozrejme dotýkajú aj detí a mladých ľudí. Keďže patria medzi zraniteľnú 

skupinu ľudí, na dodržiavanie ich ľudských, sexuálnych a reprodukčných práv 

by sa mal klásť osobitný dôraz a treba prihliadať na to, že práva detí a mladých 

ľudí sa vyvíjajú rovnako, ako sa vyvíjajú oni. Okrem vyššie spomínaných práv 

patria medzi sexuálne a reprodukčné práva detí a mladých ľudí aj (International 

Sexuality and HIV Curriculum Working Group, 2009, s. 28): 

 právo na rozvoj pozitívnych pocitov k svojmu vlastnému telu a sexualite; 

 právo byť chránené pred zneužívaním a nevhodnými dotykmi; 

 pri rozhodovaní o právach mladších detí a poskytovaní poradenstva 
dospelými opatrovníkmi treba vziať do úvahy najlepšie záujmy detí. Treba 
tiež vziať do úvahy schopnosť detí samostatne uplatňovať svoje práva; 

 právo na informácie pre ochranu ich zdravia, vrátane sexuálneho a 
reprodukčného zdravia. 

Každé dieťa alebo mladý človek by si malo byť vedomé svojich základných 

ľudských práv, aby mohlo robiť informované rozhodnutia prispievajúce k 

vedeniu plnohodnotného a zmysluplného života. Poznanie a dodržiavanie 

ľudských a reprodukčných práv napomáha k tomu, aby sa mladí ľudia mohli cítiť 

spokojne a uvoľnene vo svojom vlastnom tele, vedeli rozpoznať, kedy ich práva 

nie sú dodržiavané a boli schopní mať spokojné a šťastné vzťahy, robiť 

informované rozhodnutia týkajúce sa ich samých, ako kedy začať viesť sexuálne 

aktívny život. 

1.3 VÝVOJ KONCEPTU ĽUDSKÝCH, SEXUÁLNYCH 

A REPRODUKČNÝCH PRÁV 

Ľudské práva sú univerzálne práva, ktoré sú dané každému človeku od 

narodenia a sú nezávislé na jeho národnosti, etnickej a štátnej príslušnosti, 

pohlaví, socio-ekonomickom statuse, vierovyznaní a pod. V minulosti boli tieto 

práva priznávané len šľachte a ľuďom z vyšších spoločenských vrstiev. 

Najhlavnejšia zmena v definovaní a konceptualizácii ľudských práv nastala po 

druhej svetovej vojne, kedy bola Generálnym zhromaždením OSN prijatá 

Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), ktorá vymenúva a opisuje 

základné, nezrušiteľné a neodcudziteľné práva všetkých ľudí. Táto deklarácia 

síce nie je záväzným dokumentom, slúži však ako základ pre vytváranie 

národných a medzinárodných právnych noriem na ochranu ľudských práv, slúži 

tiež ako základ viacerých medzinárodných dohovorov a princípov zaoberajúcich 
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sa ľudskými právami a priamo z nej vychádzajú aj definície a normy sexuálnych 

a reprodukčných práv. 

Koncept sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv sa začal formovať v 

šesťdesiatych rokoch minulého storočia, v období tzv. sexuálnej revolúcie. Právo 

na plánované rodičovstvo a možnosť robiť vlastné rozhodnutia v oblasti 

plánovaného rodičovstva boli ukotvené v roku 1968 na Konferencii o ľudských 

právach v Teheráne. Odvtedy sa prístup k sexuálnemu a reprodukčnému 

zdraviu a právam založený na ľudskoprávnych východiskách značne vyvinul, 

pričom sa zdôrazňujú najmä právo na zdravie, rozhodnutie mať deti a na 

bezpečný a uspokojujúci sexuálny život.  

K rozšíreniu konceptu ľudských práv prispel aj Dohovor o odstránení 

všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW, 1979), ktorý v článku 12 

stanovuje univerzálny prístup k službám starostlivosti o zdravie, vrátane tých, 

ktoré súvisia s plánovaním rodiny, v článku 16 zaručuje mužom aj ženám rovnaké 

práva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia svojich detí a 

mať prístup k informáciám, vzdelávaniu a prostriedkom, ktoré im umožnia 

uplatňovať tieto práva a v článku 10 hovorí o prístupe k osobitným vzdelávacím 

informáciám, ktoré pomáhajú zabezpečiť zdravie a blaho rodiny, vrátane 

informácií a poradenstva o plánovaní rodiny. 

Asi najvýznamnejšími konferenciami zaoberajúcimi sa sexuálnym 

a reprodukčným zdravím boli Medzinárodná konferencia o populácii a 

rozvoji v Káhire (ICPD, 1994) IV. Svetová konferencia o ženách v Pekingu 

(FWCW, 1995). Pred nimi sa na oblasť reprodukcie a sexuality pozeralo výlučne 

z pohľadu plánovania rodiny s ohľadom jeho vplyvu na rast populácie kým 

v programoch týchto konferencií boli do plánovaného rodičovstva zahrnuté aj 

právo na lepšie sexuálne a reprodukčné zdravie ako aj oblasť ľudských práv 

a rodovej rovnosti. V súlade s definíciou Svetovej zdravotníckej organizácie 

zdravia bolo reprodukčné zdravie v Káhirskom akčnom programe definované 

ako: 

"Stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a ... nie iba neprítomnosť 

choroby alebo postihnutia, vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa reprodukčného 

systému a jeho funkcií a procesov." 

Okrem toho Článok 7.3 Akčného programu Medzinárodnej konferencie o 

populácii a rozvoji v Káhire (1994) definuje aj koncept reprodukčných práv 

(viď kapitolu Základné pojmy). 
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Akčná platforma IV. Svetovej konferencie o ženách v Pekingu potvrdzuje a 

dopĺňa definíciu reprodukčného zdravia o rozmer predchádzania násilia 

páchaného na ženách: 

"Ľudské práva žien zahŕňajú ich právo kontrolovať a slobodne a zodpovedne 

rozhodnúť o záležitostiach týkajúcich sa ich sexuality, vrátane sexuálneho a 

reprodukčného zdravia, bez nátlaku, diskriminácie a násilia. Určujú aj právo na 

rovné vzťahy medzi ženami a mužmi v otázkach sexuálnych vzťahov a 

reprodukcie, vrátane plného rešpektovania nedotknuteľnosti osôb, vyžadujú 

vzájomný rešpekt, súhlas a spoločnú zodpovednosť za sexuálne správanie a jeho 

dôsledky." 

Členské štáty OSN sa v Akčnom programe Konferencie o populácii a rozvoji 

Káhire zaviazali riešiť populačné problémy vo svojich krajinách a to najmä 

v súlade so štyrmi cieľmi: 

 všeobecný prístup k vzdelaniu; 

 zníženie dojčenskej a detskej úmrtnosti; 

 zníženie materskej úmrtnosti; 

 prístup k reprodukčnej a sexuálnej zdravotnej starostlivosti, vrátane 
plánovaného rodičovstva. 

Presadzovanie konceptu reprodukčných práv, ktoré v danej dobre vzbudilo 

veľkú kontroverziu a zmenilo ponímanie plánovania rodičovstva, je jedným 

z dôvodov, prečo sa táto konferencia považuje za míľnik v oblasti sexuálnych 

a reprodukčných práv. 

Rezolúcia Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví 

a právach (2002) stanovuje, že ženy a muži by mali mať možnosť slobodne 

robiť informované a zodpovedné rozhodnutia týkajúce sa ich sexuálneho 

a reprodukčného zdravia a práv a mali by mať k tomu dispozícii všetky 

prostriedky a preto odporúča členským štátom vyvinúť kvalitný plán národného 

zdravia, ktorý by všetkým ženám a mužom umožnil prístup k informáciám 

o plánovanom rodičovstve. Odporúča najmä: 

 širokú dostupnosť vhodných antikoncepčných prostriedkov ako 
preventívnych metód neželaného tehotenstva, pričom zdôrazňuje, že umelé 
prerušenie tehotenstva medzi takéto metódy nepatrí; 

 poskytovanie komplexnej SXV, ktorá poskytuje mladým ľuďom neskreslené 
a objektívne informácie potrebné pre to, aby mohli robiť slobodné 
rozhodnutia týkajúce sa ich intímneho života; 
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 participáciu mladých ľudí na formovaní a realizácii programov SXV 
v spolupráci s rodičmi; 

 pri poskytovaní SXV zohľadniť rodové a vývinové rozdiely medzi chlapcami 
a dievčatami, ako aj ich špecifické životné štýly; 

 komplexný, holistický prístup v SXV, pričom táto by mala obsahovať aj bio-
medicínske a psycho-sociálne aspekty a informácie o prevencii pohlavne 
prenosných infekcií (SPI), s prihliadaním na pozitívnu formuláciu 
informácií. 

Základný koncept sexuálnych a reprodukčných práv dopĺňajú aj Dohovor o 

právach osôb so zdravotným postihnutím (2006), ktorý explicitne 

rozpoznáva reprodukčné práva žien ako jedno zo základných ľudských práv a 

Jogjakartské princípy (2006) ktoré predkladajú zásady pre uplatňovanie 

medzinárodného rámca ľudských práv vo vzťahu k sexuálnej orientácii a 

rodovej identite. 

1.4 ZÁVÄZKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Na základe rôznych spomínaných medzinárodných dohovorov o sexuálnych, 

reprodukčných a ľudských právach Slovenskej republike vyplývajú nasledovné 

záväzky: 

 zabezpečiť mužom a ženám rovnaké práva rozhodnúť sa slobodne a 
zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí; 

 zabezpečiť prístup k informáciám týkajúcim sa sexuálneho 
a reprodukčného zdravia a práv, s osobitným zreteľom na plánovanie 
rodiny a SXV; 

 zabezpečiť dobrú dostupnosť kvalitných antikoncepčných a reprodukčných 
služieb a metód; 

 zabezpečiť voľne dostupné a primerané opatrenia pre dobrovoľnú 
reguláciu fertility v záujme zdravia a kvality života všetkých členov rodiny; 

 zabrániť akejkoľvek forme diskriminácie a násilia. 

1.5 ZÁKLADNÉ POJMY 

1.5.1 SEXUALITA 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo svojej pracovnej definícii (2002) 

definuje sexualitu takto: 
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"Je to centrálny aspekt ľudského bytia v priebehu celého života a zahŕňa 

pohlavie, pohlavnú identitu a rolu, sexuálnu orientáciu, erotiku, potešenie, intimitu 

a reprodukciu. Sexualita je zažívaná a vyjadrená v myšlienkach, fantázii, túžbach, 

viere, postojoch, hodnotách, správaní, rolách a vzťahoch. Hoci sexualita môže 

zahŕňať každý z týchto rozmerov, nie všetky sú vždy zažité alebo vyjadrené. 

Sexualita je ovplyvnená interakciou biologických, psychologických, sociálnych, 

ekonomických, politických, kultúrnych, etických, právnych, historických a 

náboženských a duchovných faktorov. 

Je to tiež spôsob, akým sa ľudia vnímajú a vyjadrujú ako sexuálne bytosti, 

povedomie o seba samých ako o mužoch alebo ženách, ich kapacita pre erotické 

skúsenosti a reakcie." 

1.5.2 SEXUÁLNE PRÁVA 

Zahŕňajú ľudské práva, ktoré sú už uznané vnútroštátnymi právnymi 

predpismi a medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach a ďalších 

medzinárodných dohôd. Medzi ne patrí právo všetkých osôb, bez nátlaku, 

diskriminácie a násilia: 

 prijímať najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia vo vzťahu k sexualite, 
vrátane prístupu k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti; 

 vyhľadávať a šíriť informácie vo vzťahu k sexualite; 

 prijímať sexuálnu výchovu; 

 mať rešpekt k telesnej integrite; 

 mať slobodnú voľbu partnera alebo partnerky; 

 rozhodnutie byť alebo nebyť sexuálne aktívny/a; 

 mať konsenzuálne sexuálne vzťahy; 

 mať konsenzuálne manželstvo; 

 rozhodnúť sa, či a kedy mať deti; 

 usilovať o uspokojujúci, bezpečný a príjemný sexuálny život. 

Zodpovedné uplatňovanie ľudských práv vyžaduje, aby všetky osoby 

rešpektovali práva druhých (Svetová zdravotnícka organizácia, návrh pracovnej 

definície, október 2002). 
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1.5.3 REPRODUKČNÉ PRÁVA 

Reprodukčné práva obsahujú niektoré ľudské práva, ktoré sú už uznané 

vnútroštátnymi právnymi predpismi, medzinárodnými dokumentmi o ľudských 

právach a ďalšími konsenzuálnymi dokumentmi. Tieto práva spočívajú v uznaní 

základného práva všetkých párov a jednotlivcov slobodne a zodpovedne 

rozhodovať o počte a čase narodenia ich detí a práva mať k dispozícii informácie 

a prostriedky nevyhnutné na to, aby tak mohli urobiť a tiež práva dosiahnuť 

najvyššiu úroveň sexuálneho a reprodukčného zdravia. Zahŕňa tiež ich právo 

rozhodovať o reprodukcii bez akejkoľvek diskriminácie, nátlaku či násilia, tak, 

ako je to vyjadrené v ľudskoprávnych dokumentoch. (Akčný program OSN 

prijatý na Medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoji, Káhira, 5-13 

septembra 1994, čl. 7.3). 

1.5.4 REPRODUKČNÉ ZDRAVIE 

Je to stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody, a nielen absencia 

ochorenia alebo poruchy, vo všetkých prípadoch, vzťahujúcich sa k reprodukčnému 

systému, k jeho funkciám a procesom. Reprodukčné zdravie zahŕňa aj ľudskú 

schopnosť mať uspokojenie prinášajúci sexuálny život, schopnosť reprodukovať sa, 

ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak robiť. 

Vychádzajúc z tejto podmienky zahŕňa aj právo muža a ženy na 

informovanosť, právo na prístup k bezpečným, efektívnym a akceptovateľným 

metódam plánovaného rodičovstva podľa vlastného výberu, ako aj metód 

regulácie plodnosti podľa vlastného výberu, ktoré nie sú proti zákonom, a právo 

na prístup k primeraným službám plánovaného rodičovstva, ktoré umožnia 

ženám prekonať bezpečne tehotenstvo, pôrod a materstvo a zabezpečia párom 

najlepšie možnosti ako mať zdravé deti. (Akčný program OSN prijatý na 

Medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoji, Káhira, 5-13 septembra 1994, 

čl. 7.2a). 

1.5.5 PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVO 

Je princíp centrálny vo vzťahu k vývoju antikoncepčných metód, 

antikoncepčného poradenstva a programov a kliník plánovaného rodičovstva. 

Vychádza z presvedčenia, že každý človek má právo slobodne sa rozhodnúť, či a 

kedy počne a porodí deti, a že antikoncepcia a reprodukčná starostlivosť a 

informácie by mali byť bežne dostupné, aby mu/jej pomohli otehotnieť alebo 

predísť neželanému tehotenstvu. 
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1.6 MEDZINÁRODNÁ SPOLOČNOSŤ PRE PLÁNOVANÉ 

RODIČOVSTVO 

IPPF (International Planned Parenthood Federation) je globálny poskytovateľ 

služieb a hlavný propagátor sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv pre 

všetkých. Skladá sa zo šiestich hlavných regiónov: 

Africký región, Arabský región, Región Východnej a Juhovýchodnej Ázie 

a Oceánie, Európska sieť, Región Južnej Ázie, Región Západnej hemisféry 

z ktorých každý pozostáva z viacerých členských organizácií spolu vo viac ako 

170 krajinách. 

 

Hlavnými presvedčeniami IPPF sú: 

 sexuálne a reprodukčné práva by sa mali medzinárodne uznávať ako ľudské 
práva, a preto by mali byť zaručené každému; 

 podporovať jednotlivcov, najmä ženy, aby prevzali kontrolu nad svojim 
reprodukčným životom; 

 presadzovať rovnosť medzi mužmi a ženami, s cieľom odstrániť rodové 
predsudky, najmä tie, ktoré ohrozujú blaho žien a dievčat; 

 presadzovať možnosť slobodných rozhodnutí. 

IPPF pracuje na piatich hlavných oblastiach reprodukčného a sexuálneho 

zdravia a práv: 

 široký prístup k bezpečným službám umelého prerušenia tehotenstva; 

 podpora prístupu k službám pre väčšinu sociálne vylúčených ľudí; 
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 podpora práv mladých ľudí na prístupu k sexuálnym a reprodukčným 
službám a antikoncepcii; 

 podpora kampaní za zlepšenie právnych predpisov, zvyšovanie 
informovanosti a odstraňovanie prekážky v poskytovaní služieb; 

 vychádzajúc z presvedčenia, že prístup = život, ponúka IPPF kontinuitu 
služieb v oblasti HIV a AIDS od prevencie k liečbe, starostlivosti a podpory. 

1.6.1 IPPF A PRÁVA MLADÝCH ĽUDÍ 

IPPF sa zaväzuje k poskytovaniu a propagácii služieb priateľských pre mládež, 

ktoré sú ľahko dostupné pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na ich vek, 

pohlavie, rodinný stav alebo finančnú situáciu. IPPF uznáva právo všetkých 

mladých ľudí na sexuálne potešenie a vyjadriť svoju sexualitu tak, ako si zvolia. 

Politika IPPF týkajúca sa mládeže uvádza, že IPPF sa zaväzuje podporovať, 

chrániť a presadzovať sexuálne a reprodukčné zdravie práva všetkých mladých 

ľudí. To zahŕňa právo na informácie a vzdelávanie v oblasti sexuality, a právo na 

potešenie a dôveru vo vzťahoch a vo všetkých aspektoch ich sexuality. Tieto 

informácie a vzdelávanie by mali posilniť nezávislosť a sebavedomie mladých 

ľudí a poskytnúť im vedomosti a dôveru robiť informované rozhodnutia. 

Okrem toho sa v politike IPPF týkajúcej sa mládeže uvádza, že: 

 informácie by mali byť prístupné pre deti a mládež všetkých vekových 
kategórií v súlade s ich rozvíjajúcimi sa schopnosťami; 

 bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo sexuálny život by mladí ľudia 
mali mať informácie, ktoré im umožnia cítiť sa pohodlne a sebavedomo 
ohľadom svojich tiel a sexuality; 

 komplexná SXV, ktorá pomáha mladým ľuďom získavať schopnosti 
vyjednávať vo vzťahoch aj ohľadom bezpečnejších sexuálnych praktík, 
vrátane toho, či a kedy sa rozhodnú sexuálne žiť, by mala byť k dispozícii; 

 široko založené stratégie sú mladým ľuďom potrebné na riešenie situácií 
ako v škole i mimo nej; 

 osobitná pozornosť by sa mala venovať najviac znevýhodneným mladým 
ľuďom. 

1.6.2 CHARTA SEXUÁLNYCH A REPRODUKČNÝCH PRÁV IPPF 

Charta sexuálnych a reprodukčných práv Medzinárodnej federácie pre 

plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation, IPPF) je 
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reakciou na výzvu, aby sa sexuálne a reprodukčné práva definovali v kontexte 

ľudských práv. Celá charta definuje 12 práv – všetky sa vyskytujú v 

medzinárodných dokumentoch o ľudských právach vrátane Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických 

právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru 

o právach dieťaťa. Všetky tieto práva sú prevzaté z prameňov, ktoré sú svojou 

povahou medzinárodné. Medzi základné práva patria (úplné znenie je v prílohe 

1): 

 Právo na život 

 Právo na slobodu a osobnú bezpečnosť 

 Právo na rovnosť a ochranu proti všetkým formám diskriminácie 

 Právo na súkromie 

 Právo na slobodu myslenia 

 Právo na informácie a vzdelanie 

 Právo rozhodnúť sa uzavrieť manželstvo, založiť si a plánovať rodinu 

 Právo rozhodnúť sa, či mať deti a kedy ich mať 

 Právo na zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia 

 Právo využívať poznatky vedeckému pokroku 

 Právo na slobodu zhromažďovať sa a zúčastňovať na politickom živote 

 Právo na ochranu proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu 

1.6.3 DEFINÍCIE VYBRANÝCH PRÁV S OHĽADOM NA DETI A MLADÝCH 

ĽUDÍ 4 

Tieto práva patria každému mladému človeku a nikto mu/jej ich nemôže 

odňať, bez ohľadu na to, či je dievča alebo chlapec, bohatý/á alebo chudobný/á, 

vydatá, ženatý alebo slobodný/á, bez ohľadu jeho/jej náboženstvo, farbu pleti, 

národnosť, sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav 

napríklad, ak je HIV-pozitívny/a. 

                                                                    
4 Podľa A Young Person´s Guide ( IPPF) určeného deťom a mladým ľuďom do 18 rokov 
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PRÁVO NA ŽIVOT 

Niektoré sexuálne a reprodukčné zdravotné problémy, ako je HIV a AIDS 

alebo nelegálne potraty, môžu viesť k chorobe a smrti. S informáciami, 

zručnosťami a službami, ktoré mladým ľuďom pomôžu urobiť kvalifikované 

rozhodnutie, môžu chrániť seba a ostatných pred nechceným tehotenstvom, HIV 

a inými sexuálne prenosnými infekciami. 

PRÁVO NA INFORMÁCIE A VZDELANIE 

Každý mladý človek by mal získať optimálne a ľahko zrozumiteľné informácie 

o sexuálnych a reprodukčných problémoch, ktoré mu/jej umožnia cítiť sa 

pohodlne so sebou samým, jeho/jej telom a sexualitou. Tieto informácie by 

mu/jej mali umožniť vytvoriť si vlastné rozhodnutia o svojom sexuálnom a 

reprodukčnom zdraví. Tieto informácie by mali byť poskytované bez toho, aby 

boli mladí ľudia odsudzovaní alebo sa cítili trápne či previnilo. 

Každý má právo na vzdelanie. Nikomu by nemalo byť odopreté vzdelanie len 

kvôli jeho/jej pohlaviu, socio-ekonomickému statusu alebo zdravotnému 

postihnutiu. Ak je mladá žena tehotná alebo má deti, stále má právo chodiť do 

školy. 

PRÁVO NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA 

Každý mladý človek môže navštíviť lekára/ku alebo zdravotnú sestru a získať 

celý rad sexuálnych a reprodukčných zdravotných služieb, ktoré sú dostupné a 

legálne v jeho/jej krajine, vrátane antikoncepcie a umelého prerušenia 

tehotenstva a zrozumiteľného poradenstva v otázkach jeho/jej sexuálneho a 

reprodukčného zdravia. Pri návšteve zdravotného centra by sa mladí ľudia mali 

cítiť vítaní, v bezpečí a pohodlne. Služby by mali byť cenovo dostupné pre 

každého. Nikto by mladých ľudí nemal poslať preč, alebo im zabránil prijať 

služby, alebo požadovať povolenia inej osoby (napr. súhlas rodičov alebo 

manžela/ky, ak sú zosobášení). 

PRÁVO NA SÚKROMIE 

Ak mladý človek povie zdravotníckej osobe alebo učiteľovi/ke niečo, čo 

nechce, aby niekto iný vedel, potom by to on alebo ona by mal/a rešpektovať. Ak 

bolo dieťa alebo mladý človek zneužitý/á, môžu mať dospelí povinnosť 

informovať ostatných, ktorí ho/ju môžu pomôcť chrániť alebo pomôžu chrániť 

jeho/jej záujmy. 
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PRÁVO NA OCHRANU PROTI MUČENIU A ZLÉMU ZAOBCHÁDZANIU 

Nikto, vrátane ľudí, ktorí sa starajú o dieťa či mladého človeka, nemajú právo 

nútiť ho/ju robiť veci so svojím telom, ktoré nechce robiť. Má právo povedať nie 

na sexuálny styk alebo iný nežiaduci akt, napríklad dotýkanie inými alebo byť 

nútený/á dotýkať sa ostatných ľudí. Obchodovanie s deťmi, detská pornografia a 

prostitúcia sú proti základným právam detí a mladých ľudí. 

1.6.4 ÚLOHA SPOLOČNOSTI PRE PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVO 

V KONTEXTE IPPF 

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (SPR) je mimovládna, nezisková 

organizácia, ktorej poslaním je od jej vzniku v roku 1991 podporovať 

zodpovedné a kultivované sexuálne správanie mužov a žien, a obhajovať 

základné ľudské práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. SPR je 

plnoprávnym členom Európskej siete Medzinárodnej federácie pre plánované 

rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation – IPPF) so sídlom 

v Bruseli. 

SPR sa stotožňuje s cieľmi IPPF, medzi ktoré patria aj: 

 podporovať výchovu ľudí k plánovanému a zodpovednému rodičovstvu; 

 obhajovať a chrániť mentálne aj fyzické zdravie rodičov, detí aj mládeže. 

SPR iniciuje a podporuje vytvorenie vzdelávacieho systému pripravujúceho 

najširšie vrstvy obyvateľstva, s dôrazom na mládež, na zodpovedné a plánované 

rodičovstvo, etiku vzťahov medzi mužom a ženou a kultivovaný sexuálny život. 

PREČO SÚ INFORMÁCIE DÔLEŽITÉ? 

 ľudia majú právo aj možnosti využívať metódy na regulovanie svojej 
plodnosti a vyhnúť sa tak neželanému tehotenstvu; 

 deťom a mládeži umožňujú lepšie sa chrániť pred sexuálnym zneužívaním, 
sexuálnou agresivitou ako aj pred infekciou HIV; 

 bezpečnosť metód plánovaného rodičovstva sa zvyšuje, ak ju predpisujú 
odborníci/čky, ktorí/é sledujú zdravotný stav jej užívateľov/iek. 

MEDZI CIELE SPR PATRÍ: 

 presadiť povinnú výchovu ku kultivovanej sexualite na všetkých stupňoch 
škôl; 

 presadiť prípravu učiteľov pre predmet SXV pre všetky stupne a typy škôl; 
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 rozšíriť predmet sexuálna výchova a reprodukčné zdravie na lekárskych 
fakultách; 

 sledovať dynamiku vedomostných zmien, postojov a sexuálneho správania 
detí, mládeže a ostatnej populácie; 

 podporovať právo slobodnej voľby mužov a žien rozhodovať o svojom 
reprodukčnom zdraví, sexuálnom živote a potomstve na základe 
dostatočného množstva objektívnych informácií. 

HLAVNÉ AKTIVITY SPR 

 účasť sa na tvorbe zákonov týkajúcich sa reprodukčných práv; 

 monitorovanie dodržiavania medzinárodne uznávaných reprodukčných 
práv ľudí vrátane práva na prístupu k bezpečnému, teda lekárom 
vykonanému prerušeniu tehotenstva; 

 organizácia odborných konferencií pre lekárov/ky, pedagogických/é 
odborných/é zamestnancov/kyne  (Sexuality, Slovenská konferencia o 
sexualite, sexuálnom zdraví a sexuálnej výchove) a tlačových konferencií 
pre novinárov/ky; 

 spolupráca s medzinárodnými inštitúciami zastrešenými v OSN, ako aj s 
ďalšími inštitúciami, ktoré sú aktívne v oblasti plánovania rodiny a ochrany 
reprodukčných práv ľudí; 

 odborné konzultácie a poradenstvo pre, lekárov, zdravotné sestry, 
pedagogických/é odborných/é zamestnancov/kyne  a mládež; 

 metodická pomoc, odborné a propagačné materiály k téme plánovaného 
rodičovstva, reprodukčného zdravia a ľudských práv. 
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2 SEXUÁLNA VÝCHOVA A JEJ VŠEOBECNÉ 

VYMEDZENIE 

Ivan Lukšík 

V súčasnosti sa v Európe uplatňujú viaceré koncepcie SXV, napr. rodinná 

výchova, sexuálna výchova, alebo výchova k medziľudským vzťahom. V príručke 

Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (IPPF) sa používa pojem 

sexuálna výchova (sexuality education) a v jej vymedzení sa zdôrazňuje 

komplexný prístup vychádzajúci z právneho kontextu, ktorý zahŕňa tak 

biologické, ako aj emocionálne a sociálne aspekty sexuality. Táto SXV pozostáva 

z troch zložiek: 

1. pomoc mladým ľuďom získavať presné a neskreslené informácie, 

2. rozvíjanie životných zručností a  

3. vytvárania pozitívnych postojov a hodnôt v oblasti sexuality. 

V prvej zložke poskytuje SXV mladým ľudom základné vedomosti 

o reprodukčných právach, informácie, ktoré vyvracajú rôzne mýty v oblasti 

sexuality, informácie o službách v danej oblasti a ďalšie. V druhej sa rozvíjajú 

životné zručnosti ako sú: kritické myslenie, komunikačné zručnosti, 

rozhodovanie sa, sebadôvera, asertivita, schopnosť brať na seba zodpovednosť, 

empatia a ďalšie. V tretej zložke sa vytvárajú pozitívne postoje a hodnoty 

v oblasti sexuality a medziľudských vzťahov, napr. otvorenosť voči názorom 

iných, sebaúcta a úcta k iným, pozitívne postoje k sexualite a k reprodukčnému 

zdraviu a ďalšie (K. Wellings, R. Parker, 2006). 

Jednoduchšie vymedzenie SXV hovorí, že je to proces získavania informácii 

formovania postojov, presvedčení a hodnôt v oblasti sexuality týkajúcich sa 

sebaobrazu jednotlivcov, vzťahoch a intimity (L. Rovňanová a kol., 2007). 

2.1  CIELE SEXUÁLNEJ VÝCHOVY NA SLOVENSKU 

Cieľom Výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) je „...vychovávať sociálne, 

morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať a správať sa v súlade s 

etickými normami a hodnotami uznávanými danou spoločnosťou vo svojom 

sexuálnom, manželskom a rodinnom živote“. (Koncepcia výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu v základných a stredných školách, 1996). 
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Cieľmi rozšírenej koncepcie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu a etike 

intímnych vzťahov (VMRaEIV) je poznať, ochraňovať a rozvíjať sexuálne 

a reprodukčné zdravie, sexuálne a reprodukčné práva, vlastnú intimitu 

a intimitu iných, poznať a prijať rodovú a sexuálnu identitu a rešpektovať 

rovnoprávnosť rodov, poznať význam rodičovstva, prijať rodičovskú rolu 

a schopnosť byť zodpovedným rodičom, spoznať, formovať a rozvíjať etické 

hodnoty, úctu a zodpovednosť k životu, naučiť sa porozumieť a rešpektovať 

„inakosť“ vo svetonázore, hodnotách a postojoch, rozvíjať sociálno-komunikačné 

zručnosti, rozvíjať kompetencie pre slobodné a zodpovedné informované 

rozhodnutia a osvojiť si a rozvíjať kompetencie pre formovanie optimálnych 

medziľudských vzťahov s ľuďmi rovnakého i opačného pohlavia (návrh 

učebných osnov VMRaEIV uvádzame v prílohe 2 a 3). 

2.2 PRINCÍPY A ZÁSADY SEXUÁLNEJ VÝCHOVY  

Ivan Lukšík, Lenka Rovňanová 

Úspech každého výchovného pôsobenia aj SXV je podmienený niekoľkými 

činiteľmi: osobnosťou učiteľa, osobnosťou žiakov a žiačok, úrovňou edukačného 

procesu a dodržaním princípov a zásad SXV ako i všeobecných podmienok 

učenia sa. Princípy vo výchove sú na jednej strane výsledkom súčasnej úrovne 

vedeckého poznania a na druhej strane vyjadrujú zovšeobecnenú spoločenskú a 

historickú skúsenosť s podobnými systémami u nás a v zahraničí. Dôsledné 

uplatňovanie a rešpektovanie princípov v praxi zvyšuje efektívnosť aj SXV. Je v 

nich vyjadrená vzájomná podmienenosť a previazanosť procesov výchovy a 

vzdelávania. 

Odborné publikácie v Čechách a na Slovensku vydané po roku 1990 ponúkajú 

rôzne pohľady na vymedzenie princípov, ktoré často uvádzajú aj ako zásady SXV. 

J Pondělíčková (1990) vychádza pri ich formulácii z didaktických zásad 

(spontánnosť, primeranosť, dôvera, pravdivosť, nadväznosť, otvorenosť), K. 

Janiš (2007) z princípov vymedzených V. Täubnerom (1996, 1999), následne ich 

upravil (spolupráca rodiny a školy, začlenenie SXV do všeobecného projektu 

výchovy dieťaťa, vedeckosť, dôvera, koedukácia SXV, etickosť, aktivita žiaka a 

spolupráca žiakov, komplexnosť a harmónia, osobnosť sexuálneho pedagóga, 

primeranosť). Neskôr doplnil princípy historickosti, alternatívnosti, primárnosti 
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rodiny a interdisciplinárneho prístupu. V podobnom kontexte definuje princípy 

SXV aj E. Poliaková (1996) a J. Prevendárová (2000).  

Všeobecnejší prístup zvolila L. Šulová (1997) zaraďujúc medzi princípy SXV: 

dlhodobosť výučby od vstupu dieťaťa do základnej školy, špeciálne pripravení 

odborníci, voliteľnosť predmetu, predstavenie obsahu SXV pedagogickému 

zboru a rodičom, pripravenosť učebných materiálov, interdisciplinárnosť a 

zaradenie partnerských a rodinných vzťahov do obsahu výchovy a vzdelávania. 

Súhlasíme s názormi D. Markovej, že školská sexuálna výchova ako jedna zo    

"sociálnych interakcií, v ktorej sa uskutočňuje sexuálna socializácia, môže 

prispieť k bohatšej sexualite/sexualitám a priateľskejšiemu zaobchádzaniu s 

ňou/ nimi" (2007, s. 73).  Zároveň, vo vzťahu k princípom a zásadám, uvádza, že 

nie je možné poskytnúť ich úplný a vyčerpávajúci obraz a zhrnula ich do 

siedmich bodov : SXV by nemala vychádzať z ideálov a ideológií, ale zo 

sociosexuálnych faktov; nevychádza zo sexuálnej skúsenosti prípadne 

nevinnosti chlapcov a dievčat, umožňuje chlapcom a dievčatám autonómne sa 

rozhodovať o prijatí/neprijatí noriem v sexuálnej oblasti, SXV by mala byť 

priateľská, otvorená a živá, vzťahová práca a efektívna môže byť len vtedy, keď 

si získa dôveru mladých ľudí (s. 68 - 70). 

Vyjadrujeme presvedčenie o tom, že bez skúsených a dobre pripravených 

učiteľov a učiteliek nemôže byť SXV systematická a efektívna. Uvedomujeme si, 

že SXV kladie na každého učiteľa a učiteľku vysoké nároky. Predovšetkým štýl 

výchovy a výučby, za ktorým sa skrýva spôsob prístupu ku žiakom a žiačkam, ich 

chápanie výučby, ich pôsobenie na názory, postoje, ich reakcie na negatívne javy, 

akceptácia ich prirodzenosti, induktívna disciplína, nabádanie k spolupráci...atď. 

Často sa dostávajú do situácií, v ktorých musia vyjadriť svoj názor, zaujať postoj. 

Preto by mali byť v SXV vzdelaní všetci pedagogickí a odborní zamestnanci a 

zamestnankyne. Nie je rozhodujúca aprobácia, ale ich schopnosť primerane 

hovoriť s deťmi a mladými ľuďmi o sexualite a otázkami s ňou súvisiacimi. 

Predpoklady učiteľa pre SXV posudzujeme zhodne s E. Poliakovou (1996) v 4 

rovinách: 

 Osobnostná - zbavenie sa predsudkov, mýtov, povier, stereotypov, 
pozitívny vzťah ku sexualite, k vlastnému i opačnému pohlaviu, zmysel pre 
humor, výborná úroveň sociálno-komunikačných zručností, dôveryhodnosť, 
prirodzená autorita, istota, vyrovnanosť, diskrétnosť; takt, 
citlivosť, dostatok odvahy hovoriť o sexualite bez ostychu a prirodzene. 
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 Pedagogická – vedomosti a zručnosti v pedagogickej komunikácii, 
psychológii, tvorivosť a flexibilita v didaktických postupoch; získať a udržať 
si dôveru detí prirodzenou autoritou, zvoliť vhodné metódy. 

 Informačná – prístup k odborným informáciám, neustále vzdelávanie sa. 

 Riadiaca – podpora riadiacich štruktúr od ministerstiev až po konkrétne 
vedenia škôl a školských zariadení pre vytvorenie priestoru pre realizáciu 
SXV v ich školských vzdelávacích programoch (ŠkVP).  

O dôležitosti prípravy kompetentných pedagógov/gičiek pre oblasť SXV píše    

L. Nemcová (2007) uvádzajúc ich potrebu hlavne v realizácii rôznych 

preventívnych programov v školách. Zároveň analyzuje pozíciu koordinátorov 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorí by mali byť kompetentní a zároveň 

zodpovední za plánovanie, realizáciu a následnú evalváciu aktivít SXV v 

konkrétnej škole a školskom zariadení. Podľa autorky "jeho hlavnou náplňou 

by mala byť okrem priameho edukačného pôsobenia aj spolupráca so všetkými 

zainteresovanými - pedagógmi, rodičmi, inými odborníkmi. mal by byť lídrom 

celého kolektívu, ktorý v škole môže realizovať VMR, súčasne môže plniť 

funkciu poradenskú a konzultačnú" ( 2007, s. 77). 

J. Vernarcová (2011, s. 56 - 58) v uvedenej súvislosti uvádza osem oblastí 

kľúčových kompetencií učiteľa učiteľky sexuálnej výchovy, ktoré následne 

charakterizuje v kontexte sexuálnej výchovy s prienikom jej princípov. Za 

výrazný problém v zavádzaní SXV do škôl považuje stále prevládajúci 

autoritatívny štýl práce a komunikácie pedagógov so žiakmi, ktorý je 

objektívnou prekážkou uplatňovania efektívnych aktivizujúcich metód i foriem v 

SXV. Zdôrazňuje zodpovednosť učiteľov a učiteliek a za jej základný znak 

považuje "vnútornú slobodu voči akýmkoľvek sexuálnym otázkam. Táto sloboda 

spôsobuje, že človek dokáže otvorene a slobodne hovoriť o problémoch ľudskej 

pohlavnosti, dokáže intuitívne vycítiť citlivosť žiakov. nesloboda v sexuálnej 

oblasti sa na jednej strane prejavuje strachom, obavami, nezdravým pocitom 

viny, na druhej strane nezrelým záujmom a fascináciou ľudskou sexualitou" 

(2011, s. 58). 

Nemecký autor U. Sielert (1994) vidí orientáciu školskej sexuálnej výchovy v 

troch základných hodnotách (v sebaurčení, úcte k dôstojnosti blížneho a 

podpore v spolunažívaní), ktoré rozpracoval do konkrétnych zásad: podpora 

namiesto obmedzovania, umožniť získať vlastné skúsenosti a ich reflexiu, 

sprostredkovanie informácií, podpora, posilňovanie sebahodnotenia a podpora 

sebaurčenia, sprostredkovanie otvoreného horizontu noriem, podpora 



26 

uvedomenia si svojho tela a pocitov, podpora citového vývoja, podpora 

priateľstva a partnerstva a SXV ako rodovo špecifická pedagogika).  

Na základe vyššie uvedeného a vlastných dlhoročných skúsenosti v oblasti 

vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň 

zameraného na rozvíjanie špecifických profesijných kompetencií odporúčame 

pri realizácii SXV s rôznymi vekovými skupinami detí a mladých ľudí dodržiavať 

nasledujúce princípy a zásady, ktoré sa nám (I. Lukšík - M. Supeková, 2003; I. 

Lukšík - Ľ. Lukšíková - L. Rovňanová, 2007) osvedčili: 

1. Sexuálna výchova vychádza z otázok a potrieb žiakov a žiačok: ak sa 
žiak a žiačka na niečo pýta, musí dostať odpoveď primeranú jeho/jej veku 
a chápaniu. Ak sa nepýta, nemusí to znamenať, že nad rôznymi otázkami 
nepremýšľa. Je povinnosťou učiteľa/učiteľky zaujímať sa o to, aké sú 
potreby žiakov a žiačok a naplniť ich. 

2. Otázky sa preberajú vzhľadom na sféru predpokladaného najbližšieho 
vývoja: ak dnes niečo zamlčíme, žiačka/žiak si odpoveď nájdu inde (nie 
vždy bude pravdivá). Ak predpokladáme, že je ešte príliš mladá/ý, aby 
niektoré veci pochopil/a, tak o rok-dva, keď jej/mu to budeme chcieť 
vysvetliť, už môže byť neskoro. 

3. Maximalizuje sa partnerský vzťah učiteľ/ka – žiak/čka: iba v otvorenom 
a priateľskom prostredí nám žiačky a žiaci dôverujú a akceptujú to, čo im 
chceme povedať. Direktívny a autoritatívny prístup to znemožňuje. 

4. Sexuálna výchova je dôverná: dôverné informácie, ktoré sa povedia 
v rámci sexuálnej výchovy, musia ostať tajomstvom. 

5. Sexuálna výchova je postupná, nadväzná a v čo najväčšej miere úplná: 
najvhodnejšie je, ak má učiteľ/ka jasný plán, predstavu, akými témami 
začne, prečo a kam smeruje. 

6. Sexuálna výchova vedie k sebapoznávaniu, poznávaniu iných 
a poznaniu ľudskej sexuality: človek, ktorý pozná sám seba, rozumie 
svojim reakciám a má zdravú sebadôveru. Podobne, ak sa naučí porozumieť 
iným, bude schopný ich rešpektovať a vážiť si ich. 

7. Sexuálna výchova je sociálna, komunikatívna: vníma žiačky a žiakov ako 
ľudské bytosti hodné úcty. Nevyužíva iba vysvetľovanie, ale predovšetkým 
rozhovory. Tak sa žiačky a žiaci naučia komunikovať. 

8. Sexuálna výchova odkrýva a eliminuje predsudky, nerovnosti, 
diskriminácie a tabuizáciu, a to vo všetkých možných oblastiach, či už ide 
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o otázku mužsko-ženských vzťahov, rozdelenia rolí, alebo sexuálneho 
správania a sexuálnych minorít. 

9. V sexuálnej výchove je ochrana zdravia a prevencia rizík nadradená 
ideám a hodnotám skupín: ochrana zdravia musí byť prvoradá a nesmie 
podliehať ideológii, napr. otázka dostupnej antikoncepcie, účinnosti 
prezervatívu musí byť prezentovaná vecne a vedecky, nie s ohľadom na 
ideologické pozadie. 

2.3 ZDÔVODNENIE POTREBY SEXUÁLNEJ VÝCHOVY V 

KONTEXTE ĽUDSKÝCH PRÁV A PRÁV DIEŤAŤA5 

Ivan Lukšík 

Všeobecne je málo jasných dôkazov o benefitoch vyplývajúcich zo sexuálnej 

výchovy. Prehľad štúdií WHO (M. Baldo, P. Aggleton, G. Slutkin, 1993,) však 

ukazuje že sexuálna výchova nevedie k skorším sexuálnym aktivitám. Britská 

prehľadová štúdia (S. Peckham, 1993) zase ukazuje, že intenzívna a kvalitná 

sexuálna výchova vedie k oddialeniu začiatku sexuálneho života. Novšia 

medzinárodná štúdia programov sexuálnej výchovy (D. Kirby, S. Laris, I. Rolleri, 

2006) prináša validnejšie dôkazy, že sexuálna výchova realizovaná na školách 

nevedie k nárastu sexuálnych aktivít a môže byť efektívna pri redukovaní 

rizikového sexuálneho správania. V týchto programoch sa zvyšuje poznanie 

a vedomie rizika, formujú sa postoje a hodnoty, vytvárajú sa zručnosti 

vyjednávať o sexe, používať kondóm, komunikovať s partnerom/kou a rodičmi. 

Podobne na pozitívny efekt oddialenia začiatku sexuálneho života, v zmysle 

nižších následných rizík v sexuálnom živote ako aj nižších rizík v oblasti užívania 

drog, poukazujú výsledky získané na Slovensku (I. Lukšík, G. Bianchi, M. Popper, 

1996). 

Podrobnejšiu analýzu SXV na Slovensku, zdôvodnenia potreby a možností jej 

realizácie, príležitostí a ohrození v kontexte slovenského školstva a podielu 

mimovládnych organizácií v tomto procese rozpracovali I. Lukšík a O. 

Pietruchová (2010, s. 91 - 115). 

                                                                    
5 Text tejto kapitoly sa nachádza v publikácii: Lukšík, I., Pietruchová O. Sexuálna výchova. In: B. Kahátová 

(Ed.): Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní. Bratislava: OSF, 2010, s. 91 – 115. ISBN: 978-80-970143-6-0. 
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2.4 PRÁVNY RÁMEC PRE SEXUÁLNU VÝCHOVU 

Ivan Lukšík 

Právny rámec sexuálnej výchovy, resp. VMR tvoria nasledovné dokumenty: 

Dohovor o právach dieťaťa (OSN, 1979) zaručuje v článku 13 „slobodu 

vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie každého druhu“ a podľa článku 14, 

štáty „musia uznávať právo dieťaťa na slobodu myslenia, svedomia 

a náboženstva“. V článku 24 Dohovor vyslovene zaväzuje štáty, ktoré podľa neho 

musia prijímať potrebné opatrenia pre „rozvoj výchovy k plánovanému 

rodičovstvu a služieb“. Podrobnejšie princípy o sexuálnych a reprodukčných 

právach mladistvých sú ďalej rozpracované v Akčnom pláne Medzinárodnej 

konferencie OSN o populácii a rozvoji, prijatému v Káhire roku 1994 (OSN, 

1994). 

Európsky dohovor o ľudských právach zaručuje deťom prístup 

k objektívnej SXV, vrátane informácií o antikoncepcii ako prevencii nežiaduceho 

tehotenstva. Túto skutočnosť potvrdil nálezom Európsky súd pre ľudské 

práva 7. decembra 1976 v prípade Kjeldsenovci a i. proti Dánsku, keď sa rodičia 

snažili zamedziť vyučovaniu SXV na školách. Pripomíname, že tento výklad je 

záväzný aj pre slovenský právny systém. 

Podľa ďalšieho dokumentu OSN Dohovor o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien (OSN, 1979) by mali štáty ženám a mužom zabezpečiť „... 

rovnaké práva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia 

ich detí ...“. Dohovor ďalej zaručuje prístup k potrebným informáciám a 

vzdelaniu a umožňuje ženám a mužom využiť prostriedky na kontrolu veľkosti 

svojej rodiny. Podľa Odporúčania CEDAW č. 21 sa plánovaním rodiny rozumie: 

zaručená sexuálna výchova, dostupnosť služieb pre plánovanie rodiny, 

dostupnosť bezpečných a spoľahlivých antikoncepčných metód, voľne dostupné 

a primerané opatrenia pre dobrovoľnú reguláciu fertility v záujme zdravia a 

kvality života všetkých členov rodiny (OSN, 1979). 

Rezolúcia Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví 

a právach (EP, 2002) obhajuje právo mladých ľudí na sexuálnu výchovu, ich 

právo na slobodné a informované rozhodnutie o ich sexuálnom a reprodukčnom 

zdraví, právo na široko dostupnú antikoncepciu a právo a dostupnosť kvalitných 

http://www.snslp.sk/rs/snslp_rs.nsf/0/C2D69E6FED1E452DC125709E00492F59?OpenDocument
http://www.rodicovstvo.sk/akcny-p.htm
http://www.rodicovstvo.sk/akcny-p.htm
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služieb v oblasti plánovaného rodičovstva. Pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné 

zdravie / sexuálnu výchovu mladistvých, rezolúcia zdôrazňuje: 

 že sexuálne a reprodukčné zdravie mladistvých a ich potreby pokiaľ ide 
o sexualitu a rozmnožovanie sa líšia od potrieb dospelých; 

 že aktívna účasť mladých ľudí (ich práva, názory a kompetentnosť) je 
dôležitá pre rozvoj, realizáciu a hodnotenie programov sexuálnej výchovy v 
spolupráci s inými stranami, najmä rodičmi; dôležitú úlohu tu zohráva aj 
zlepšovanie rodičovských schopností a zručností; 

 že SXV má byť poskytovaná rodovo citlivým spôsobom, t.j. s prihliadnutím 
na špecifickú citlivosť chlapcov a dievčat, a to so začiatkom už v detských 
rokoch, pokračujúc do dospelosti, so špecifickým prístupom v rôznych 
fázach vývinu, a s prihliadnutím na rôzne životné štýly, pričom primeranú 
pozornosť treba venovať sexuálne prenosným chorobám (napr. HIV/AIDS); 

 zdôrazňuje, že SXV musí obsahovať holistický a pozitívny prístup, ktorý 
prihliada na psycho-sociálne i bio-medicínske aspekty, a musí byť založená 
na vzájomnom rešpekte a zodpovednosti (EP, 2002). 

 Ministerstvo zdravotníctva SR snaží opakovane predložiť na rokovanie vlády 

Národný program ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia. Hoci program 

v roku 2008 prešiel celým legislatívnym procesom, jeho schváleniu vo vláde SR 

nakoniec zabránila Konferencia biskupov Slovenska. Jednou z prekážok 

programu bola práve pomerne moderná koncepcia SXV, ktorá zaručovala jej tzv. 

optimum pre každé dieťa. Ako už bolo spomenuté, takýto kompromis je zatiaľ 

v rámci SR nemožný a preto akýkoľvek posun smerom k modernejšej SXV po 

vzore iných štátov EÚ zatiaľ nemysliteľný. 
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3 SEXUÁLNA VÝCHOVA V KONTEXTE ŠKOLSKEJ 

REFORMY 

Lenka Rovňanová 

So sexuálnou výchovou (v škole s používaným pojmom výchova k manželstvu 

a rodičovstvu ) to nie je ani po rokoch neplodných diskusií a polemík vôbec 

jednoduché. Učitelia a učiteľky ZŠ a SŠ to nemajú ani v súčasnosti jednoduché, 

ani odborní/é zamestnanci/kyne. Očakávania spoločnosti od nich sú 

neprimerane vysoké a je takmer nemožné, aby dokázali, bez adekvátnej 

profesionálnej odbornej prípravy, zvládnuť všetky náročné požiadavky, ktoré na 

nich kladie spoločnosť. V súčasnosti akcentuje vzdelávanie a výchova smerujúce 

k rozvíjaniu kľúčových kompetencií tak, aby štátne obsahy vzdelávania boli 

kompatibilné s cieľmi krajín EÚ i OECD v oblasti vzdelávacej politiky. V súvislosti 

s nimi je namieste otázka úrovne zvládnutia uvedenej problematiky 

učiteľmi/kami pre ich následné rozvíjanie u žiakov/čok ako cieľových 

požiadaviek. Nezanedbateľné je vymedzenie a identifikácia špecifických 

kompetencií v zmysle spôsobilostí a zručností nielen vedieť, ale aj konať vo 

vzťahu k vyššie uvedeným „povinnostiam“ učiteľov/liek a vedení škôl. 

Zodpovedať na množstvo otázok v súvislosti s tým nie je cieľom našej publikácie. 

Snažíme sa tým poukázať na rozpor medzi automaticky očakávanou 

„multifunkčnosťou“ a odbornou pripravenosťou učiteľov/iek vo vzťahu 

k zvyšujúcim sa požiadavkám spoločnosti a ich limitovanou kapacitou 

a kondíciou. A zároveň na nevyhnutnosť vytvoriť dostupné podmienky pre 

rozvíjanie špecifických profesijných kompetencií potrebných pre úspešné 

zvládnutie požiadaviek - aj v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv. Školská 

reforma nemôže existovať bez aktívnej spoluúčasti učiteľov/liek a ich 

stotožnenia sa so zmenami a s nimi súvisiacimi novými požiadavkami na ich 

profesijnú prípravu a výkon. Hľadanie optimálnych podmienok, postupov 

výberu a spracovania učiva, uplatňovanie moderných metód vyučovania, foriem 

a technických prostriedkov podporujúcich zvyšovanie didaktickej účinnosti 

edukačného procesu, odstránenie formálnych vzťahov medzi učiteľmi/kami 

a žiakmi/čkami vo všetkých formách výchovy a vzdelávania sa stali 

nevyhnutnosťou. V oblasti SXV každý učiteľ/ka, bez rozdielu aprobácie, je 

denno-denne konfrontovaný aj niekoľkokrát s problémami súvisiacimi so 
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sexualitou, a nie je na adekvátne reakcie a proaktívne aktivity systematicky 

pripravovaný. 

Úsilie slovenských odborníkov o premenu tradičného školstva na moderné 

tvorivo-humanistické a poznatkovo-hodnotné školstvo s dôrazom na rozvíjanie 

slobodnej a zodpovednej osobnosti vyvrcholilo prijatím Zákona NR SR č. 

245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa ktorého sú 

v súčasnosti organizované základné a stredné školy a Zákona č. 317/2009 Z.z. 

o pedagogických a odborných zamestnancoch, predmetom ktorého sú okrem 

práv, povinností a predpokladov na výkon pedagogickej činnosti a na výkon 

odborných činností aj ďalšie skutočnosti, ktoré majú bezprostredný vplyv na 

výkon a sociálne postavenie pedagogických a odborných zamestnancov/kýň. 

Zákon sa vzťahuje aj na pedagogických zamestnancov/kyne organizácií 

zabezpečujúcich ich kontinuálne vzdelávanie (nie na vysokoškolských 

učiteľov/ky). 

Na základe vyššie uvedeného a vlastných dlhoročných skúseností s realizáciou 

SXV v rámci etickej výchovy a výchovy k manželstvu, rodičovstvu (VMR) ako 

samostatných predmetov, sme si v roku 2008 uvedomili, že procesy prípravy 

školskej reformy sú vhodnou príležitosťou pre zamyslenie sa nad postavením 

SXV v rámci VMR v systéme transformujúcej sa školy – v Štátnom vzdelávacom 

programe (ŠVP), pre aktualizáciu učebných osnov (UO) i pre hľadanie možností 

škôl jej zaradenia do školských vzdelávacích programov (ŠkVP) a vytvorenie 

vhodného modelu vzdelávania v rámci pregraduálnej prípravy (všetkých 

budúcich učiteľov/ky) a postgraduálneho kontinuálneho vzdelávania 

učiteľov/liek v tejto výchovnej problematike. Uvedené je dlhodobým záujmom 

činnosti Spoločnosti pre plánované rodičovstvo - presadiť problematiku SXV do 

inštitucionalizovaných foriem výchovy a vzdelávania žiakov a žiačok na rôznych 

typoch a stupňoch škôl a tiež pedagogických a odborných/é zamestnancov/kýň 

školstva. 

3.1 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

Kľúčové kompetencie sa podľa Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) 

ISCED1 – ISCED3 (označenie stupňov vzdelávania podľa medzinárodnej 

štandardnej klasifikácie vzdelávania) sa rozvíjajú primerane veku na všetkých 

stupňoch výchovy a vzdelávania (reflektujúc zameranie výchovy a vzdelávania 

v príslušnom stupni), sú na nich založené vzdelanostné modely ich absolventov. 
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Formujú sa na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú 

uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu 

a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú 

potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať, ale iba v činnosti. Sú rozvíjateľné 

v ktoromkoľvek predmete (aj v SXV), ich osvojovanie sa spája s procesuálnou 

stránkou učiva, s metódami, organizačnými formami a koncepciami vyučovania. 

Nie sú len cieľovým očakávaným výstupom procesu vzdelávania, ale sú aj 

prostriedkom na dosiahnutie cieľov. Považujú sa za kombináciu vedomostí, 

zručností, schopností, postojov, ktoré si žiaci a študenti rozvíjajú a dokážu ich 

správne v prípade potreby použiť. Zmyslom a cieľom vzdelávania podľa 

kompetencií je vybaviť žiakov a žiačky súborom kľúčových kompetencií na 

úrovni, ktorá je pre nich dosiahnuteľná a pripraviť ich tak na ďalšie vzdelávanie 

a uplatnenie v živote v spoločnosti. K ich utváraniu a rozvíjaniu musí smerovať 

a prispievať vzdelávací obsah a všetky aktivity, činnosti prebiehajúce v škole. 

Dodávame, že aj obsah a procesy v SXV. V našom ŠVP sa pôvodne osem oblastí 

kľúčových kompetencií rozšírilo o jednu na deväť: matematická kompetencia 

a kompetencie vedy a techniky sa uvádzajú samostatne: 

1. Komunikácia v materinskom jazyku. 

2. Komunikácia v cudzom jazyku. 

3. Matematická kompetencia. 

4. Kompetencie v oblasti vedy a techniky. 

5. Digitálna kompetencia – používanie IKT. 

6. Kompetencia naučiť sa učiť (learning to learn). 

7. Spoločenské a občianske kompetencie. 

8. Iniciatívnosť a podnikavosť ( entrepreneurship). 

9. Kultúrne povedomie a vyjadrovanie (cultural awareness). 

Kľúčové kompetencie sa vzájomne prelínajú a majú nadpredmetový 

programový charakter a pre jednotlivé stupne vzdelávania sa vymedzujú 

samostatne, sú taxatívne vymenované a charakterizované v jednotlivých ŠVP. 

Zároveň ich považujeme za východisko pre vyčlenenie obsahu do vzdelávacích 

oblastí: jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, človek a 

príroda, človek a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra, zdravie a 

pohyb. Vzdelávacie oblasti sú podľa Školského zákona spolu so zoznamom 

nepovinných a voliteľných vyučovacích predmetov súčasťou rámcových 
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učebných plánov obsahujúcich presne vymedzený najmenší počet vyučovacích 

hodín v rámci celého vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti. Pre 

jednotlivé vyučovacie predmety sú v ŠVP vypracované a v elektronickej podobe 

dostupné aj učebné osnovy so vzdelávacími štandardami: s uvedením rozsahu 

jednotlivých tém učiva, požadovaných vedomostí a zručností - obsahový 

štandard (čo sa má žiak naučiť) a k nim sú priradené výkonové štandardy (čo má 

žiak vedieť), určujúce kritériá úrovne zvládnutia vedomostí, zručností 

a schopností (§ 9, odst. 2). Sú vymenované aj kľúčové kompetencie, ktoré by sa 

mali pri vymedzených témach rozvíjať, ale bez uvedenia vzdelávacích 

štandardov pre ne. SXV / VMR sa v uvedených oblastiach nenachádza, nie je totiž 

povinným predmetom zaradeným do učebného plánu. 

Nadpredmetový charakter kľúčových kompetencií umožňuje ich rozvíjanie 

nielen v rámci predmetov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach podľa 

učebného plánu, ale aj prostredníctvom tzv. prierezových tém podľa ŠVP pre 

jednotlivé stupne škôl, kde vidíme priestor pre realizáciu obsahu i cieľov SXV (1, 

3, 4, 5 a 6): 

1. Osobnostný a sociálny rozvoj. 

2. Environmentálna výchova. 

3. Mediálna výchova. 

4. Multikultúrna výchova. 

5. Ochrana života a zdravia. 

6. Tvorba projektov a prezentačné zručnosti. 

7. Dopravná výchova (len pre ISCED1-2). 

V tejto súvislosti uvádzame, že vyučovanie orientované na kompetencie 

v našich školských podmienkach nie je okamžite aplikovateľné aj vzhľadom na 

svoju didaktickú neprepracovanosť a nesystematické zavedenie problematiky 

do praxe (jej zavedeniu nepredchádzalo vyškolenie učiteľov/liek!). 

3.2 ŠTÁTNY A ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

V súčasnosti je v SR zavedený dvojúrovňový participatívny model riadenia 

škôl, reprezentovaný hierarchicky nadradeným štátnym vzdelávacím 

programom (ŠVP), záväzným a východiskovým dokumentom pre následnú 

tvorbu individuálnych školských vzdelávacích programov (ŠkVP). Pre lepšie 
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porozumenie uvádzame stručnú charakteristiku obidvoch dokumentov 

v hierarchickom poradí: 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 Hierarchicky najvyšší cieľovoprogramový projekt vzdelávania. 

 Predstavuje prvú, rámcovú úroveň modelu riadenia škôl. 

 Vyjadruje hlavné princípy a ciele vzdelanostnej politiky štátu. 

 Vymedzuje všeobecné ciele škôl v podobe kľúčových kompetencií a zavádza 
prierezové témy. 

 Vymedzuje rámcový obsah vzdelania (70 %). 

 Je záväzným dokumentom pre tvorbu individuálneho školského 
vzdelávacieho programu školy (30 %). 

 Vydáva a zverejňuje ich pre jednotlivé stupne a typy škôl (ISCED) MŠ SR. 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 Základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a 
vzdelávanie v školách. 

 Vydáva ho riaditeľ/ka školy po prerokovaní v PR, RŠ a po písomnom 
súhlase zriaďovateľa školy. 

 Musí byť vypracovaný podľa školského zákona a v súlade s príslušným ŠVP 
a zásadami jeho tvorby. 

 Dáva priestor škole na tvorbu obsahu (30 %) – voľné disponibilné hodiny – 
špecifické regionálne a lokálne podmienky i požiadavky. 

 Školy nimi môžu posilňovať existujúce vyučovacie predmety alebo vytvoriť 
a zaviesť nové vyučovacie predmety, pre ktoré sú povinní vypracovať a 
schváliť učebné osnovy. 

Pri tvorbe školských vzdelávacích programov (ŠkVP) vidíme priestor pre 

zavedenie samostatného predmetu v konkrétnom ročníku s názvom sexuálna 

výchova, alebo výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov 

prípadne pod iným vlastným, zainteresovanými akceptovaným, názvom 

s minimálnou časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne, čo predstavuje 

plánovaných 16 hodín počas celého školského roka, resp. 33 hodín pri 

dvojnásobnej dotácii. A to už stojí za to zabojovať a presvedčiť rodičov, kolegov 

a vedenie školy o opodstatnenosti zaradenia SXV do jej vzdelávacieho programu. 

Obávame sa však, že snaha o zavedenie povinnej SXV pre všetky deti s jasne 
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vymedzeným základným obsahom je v súčasnosti bez snahy kompetentných o 

komplexný pohľad na problematiku nereálna. Argumentuje sa tým, že súčasná 

autonómia škôl, nielen pri tvorbe ŠkVP, vytvára dostatočné podmienky pre 

realizáciu SXV v školách. 

Zmeny, ktoré priniesla reforma školstva, môžeme považovať za výzvy aj pre 

mimovládne organizácie. Ako sme uviedli, v ŠVP a v procesoch tvorby ŠkVP je 

priestor pre možnosť presadiť odborne, občiansky i ľudsky dôležité témy. 

Zaujímavými myšlienkami o procesoch vstupu mimovládnych organizácii do 

školského vzdelávania a výchovy prispieva V. Dúbravová (2010) zdôrazňujúc 

fakt, že aktuálne spoločenské problémy, ktorými sa zaoberajú aj iné mimovládne 

organizácie sa stávajú témami či oblasťami pre výchovu a vzdelávanie 

nasledujúcich generácií. 

Sme presvedčení o tom, že vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov/kýň je efektívnejšie ako formálne zaradenie témy do vzdelávania. 

Bez pripravených a vzdelaných učiteľov/liek by sa stala téma opäť len 

formalitou. Rodičovská i pedagogická verejnosť postupne akceptujú 

začleňovanie nových tém do ŠkVP a vnímajú ich ako užitočné nástroje na 

riešenie problémov spoločnosti, medzi nimi aj dodržiavanie ľudských práv aj v 

oblasti sexuálnych a reprodukčných práv, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí 

žien a mužov, či uznanie rôznych menšín (i sexuálnych). Problémom pri 

akceptácii a podpore ponúkaných tém môže byť nesúhlas s obsahom alebo 

prístupom k ich prezentácii, konzervativizmus, tradičné  i stereotypné vnímanie 

problematiky, často i nevedomosť a obavy z inovatívneho prístupu k 

spracovaniu témy. 

3.3 OD UČEBNÝCH OSNOV SEXUÁLNEJ VÝCHOVY K UČEBNÝM 

OSNOVÁM VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 

A ICH ĎALŠÍM INOVÁCIÁM 

Za systémový a kvalitatívny krok vpred v problematike SXV môžeme 

považovať rok 1994, keď vtedajšie Ministerstvo školstva SR schválilo UO SXV 

pre 1. a 2. stupeň základnej školy (ZŠ) a pre stredné školy (SŠ) s platnosťou od 1. 

9. 1994 dňa 26.7.1994 pod č. 4028/94-212 a až do roku 1998 sa oficiálne 

používal termín „sexuálna výchova“ na pomenovanie danej oblasti výchovy 

a podľa nich bola SXV ako súčasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu zacielená 

na „utváranie základných vedomostí a správnych postojov v oblasti 
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heterosexuálneho správania a reprodukcie“ (s. 2). Garantkou ich zrodu bola      

E. Poliaková, ktorá sexuálnu výchovu definovala ako „nepretržitý vplyv 

pôsobiaci počas celého obdobia výchovy a vzdelávania jedinca na vývin ľudskej 

sexuality, kde sexuálne postoje a spôsoby správania stoja v centre výchovno-

vzdelávacích záujmov“ (2002, s. 7). Používanie slovného spojenia „sexuálna 

výchova“ sa stalo spoločensky diskutovaným problémom a na základe 

pripomienok niektorých pedagógov, rodičov, spoločenských organizácií, ale 

hlavne predstaviteľov cirkví, sa v roku 1996 utvorila pri MŠ SR pracovná 

skupina, ktorej členmi boli predstavitelia rôznych názorových skupín na obsah 

vyučovania SXV, jeho zaradenia do jednotlivých ročníkov a vyučovacích 

predmetov (odmietali jej zaradenie ako samostatného predmetu do učebného 

plánu školy) a polemizovali o „nevhodnosti“ názvu „sexuálna výchova“ a žiadali 

jeho zmenu. Pracovná skupina dala podnet MŠ SR na dôkladné prerokovanie 

„problematických“ otázok SXV (plánované rodičovstvo a antikoncepcia, sexuálna 

orientácia a LGBT, rodové stereotypy, sexuálne a reprodukčné práva) a inováciu 

učebných osnov tak, aby boli akceptovateľné všetkými názorovými skupinami. 

Táto úloha vyplývala pre MŠ SR aj z uznesenia vlády SR č. 390 zo 4. júna 1996 

v materiáloch Rozpracovanie komplexného programu prevencie nákazy 

HIV/AIDS v rezorte školstva a tiež Národného programu podpory zdravia 

schváleného uznesením vlády SR č. 659 v novembri 1991. Nutnosť a dôležitosť 

SXV (ale s novým názvom) deklarovala prijatými dokumentmi aj vláda SR, 

schváliac 4. júna 1996 uznesením č. 389 Koncepciu štátnej rodinnej politiky, kde 

v časti Základné princípy štátnej rodinnej politiky v bode C boli zahrnuté aj 

princípy už nie SXV, ale výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Následne 

z poverenia MŠ SR bol v marci 1997 v Štátnom pedagogickom ústave (ŠPÚ) 

vypracovaný návrh aktualizácie UO SXV , pričom názov „sexuálna výchova“ bol 

nahradený novým názvom, platným do súčasnosti, „výchova k manželstvu 

a rodičovstvu“ (VMR). Definitívny návrh UO VMR rešpektoval všetky 

pripomienky rôznych názorových skupín a bol súčasťou návrhu Koncepcie VMR, 

obsahujúcej problémové východiská, ciele a princípy VMR, inštitucionálne 

zabezpečenie cieľov a ďalšie úlohy a opatrenia pre priebežné skvalitňovanie 

VMR v ZŠ a SŠ a platiacej dodnes. S platnosťou od 1. septembra 1998 schválilo 

MŠ SR dňa 29. júna 1998 UO VMR pod číslom 2493 / 1998 – 41. Aké pozadie 

mala transformácia názvu? Ako uvádza E. Poliaková (2003, s. 18), jedným zo 

základných dôvodov mal byť fakt, že „vývojovo najstaršími cieľovými 

kategóriami tejto výchovy sú manželstvo a rodičovstvo“. Prikláňame sa skôr 

k autorkinmu názoru, že zmena názvu bola vyvolaná hodnotovo odlišnými 
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názorovými, ideologickými i politickými tlakmi a rozhodne nebola výsledkom 

pedagogického zvažovania výchovných cieľov v SXV. 

Posledná inovácia UO VMR pochádza z roku 2010 a boli schválené MŠ SR 15. 

marca 2010 pod číslom 4560/2010-916 s platnosťou od 1.septembra 2010. 

Podnetom pre ich poslednú aktualizáciu bolo uznesenie Vlády SR č. 192 z 26. 

marca 2008, ktorým Vláda SR schválila Národný program starostlivosti o deti a 

dorast v SR na roky 2008 – 2015. Podľa bodu B.1. tohto programu uložila 

podpredsedovi vlády a ministrovi školstva zabezpečiť jeho realizáciu do roku 

2015. Predmetný národný program v časti 4. Úrazy a násilie stanovil rezortu 

školstva úlohu č. 15 v znení Zaradiť problematiku komerčeného sexuálneho 

zneužívania detí do sexuálnej výchovy v ZŠ a v časti 6. Dorastový vek úlohu č. 3 

Inovovať UO VMR a navrhnúť zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov 

na podporu výchovy k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu, plánovanému 

rodičovstvu, prevencii sexuálne prenosných infekcií (SPI) (používanie 

kondómov), sexuálnemu zneužívaniu detí a mládeže a to aj s dopadom na žiakov 

1. stupňa ZŠ. Uvedené bolo zohľadnené a učebné osnovy VMR aktualizované. V 

súčasnosti sú dostupné na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu: 

http://www.statpedu.sk/sk/Vyhladavanie.alej?s=učebné+osnovy+výchovy+k

+manželstvu+a+rodičovstvu 

Na záver: vo vzťahu k riešenej problematike aj z ľudsko-právneho hľadiska 

ponúkame niekoľko otázok na zamyslenie (nech si skúsi čitateľ/ka odpovedať 

sám/sama): 

 Ak existuje rozdiel, aký je medzi SXV a  VMR?  

 Ktoré indikátory ich odlišujú? Prečo? 

 Prečo pôvodné učebné osnovy SXV z roku 1994 boli v roku 1998 
premenované na učebné osnovy VMR, pričom obsah, ciele a úlohy sa zmenili 
minimálne? 

 Nediskriminuje názov VMR skupiny ľudí, ktorí z rôznych objektívnych či 
subjektívnych dôvodov neuzavrú manželstvo, nestanú sa rodičmi, nemajú 
záujem o partnerský vzťah, majú inú sexuálnu orientáciu ako očakávanú 
heterosexuálnu? 

 Kde sú zadefinované „správne postoje“?, ...atď. 

V rámci procesu prípravy školskej reformy podľa nového školského zákona 

od 1. 9. 2008 vznikol návrh (I. Lukšík, E. Poliaková, L. Rovňanová et al), 

aktualizovaných učebných osnov pre predmet VMR s názvom „Výchova 
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k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov" (VMRaEIV) zohľadňujúci 

výsledky výskumov zameraných na poznatky žiakov/čok, učiteľov/liek v oblasti 

sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (I. Lukšík, Ľ. Lukšíková, 2005) ako 

súčasti prípravy Metodického materiálu (metodická príručka a pracovné listy) 

pre sexuálnu výchovu v rámci VMR pre 2. stupeň ZŠ (L. Rovňanová, I. Lukšík, Ľ. 

Lukšíková a kol., 2007) a bol predložený Štátnemu pedagogickému ústavu (ŠPÚ) 

s ambíciou zaradiť problematiku VMR v novokoncipovanom ŠVP do 

prierezových tém. Nestalo sa tak a návrh sa ocitol v uvedenom dokumente ako 

voliteľný predmet vo vzorových školských vzdelávacích programoch. Celý 

dokument je v súčasnosti dostupný na stránke ŠPÚ len vo vzorových školských 

vzdelávacích programoch a my uvádzame v prílohe verzie pre ISCED1 a ISCED2 

(príloha 2 a 3): 

 ISCED1: str. 58   
http://www.statpedu.sk/documents//16/vzdelavacie_programy/statny_vz
delavaci_program/skvp/vzor1.pdf  

 ISCED2: str. 100  
http://www.statpedu.sk/documents//16/vzdelavacie_programy/statny_vz
delavaci_program/skvp/vzor2.pdf  

 ISCED3: str. 116  
http://www.statpedu.sk/documents//16/vzdelavacie_programy/statny_vz
delavaci_program/skvp/vzor3.pdf  

Opäť, podobne ako s pokusom o akreditáciu vyššie spomínaného 

metodického materiálu pre SXV, nebola „politická“ vôľa využiť aktuálne 

spracovaný dokument v novokoncipovaných dokumentoch transformujúcej sa 

školy. Napriek tomu veríme, že v rámci tvorby samostatného predmetu SXV v 

ŠkVP, resp. záujmového útvaru, poslúži ako užitočný zdroj pre vypracovanie 

jeho obsahového štandardu. 

3.4 SEXUÁLNA VÝCHOVA A MOŽNOSTI JEJ REALIZÁCIE V 

SÚČASNEJ ŠKOLE 

Koncepcia VMR je stále aktuálna a platí aj s inovovanými UO v súčasnosti. Tie 

sú platné pre všetky ročníky a stupne vzdelávania (nielen reformované). 

Sexuálna výchova, nielen v rámci VMR sa môže v súlade s novou organizáciou 

školy realizovať ako: 

 Nepovinný alebo voliteľný predmet v nereformovaných ročníkoch.  

http://www.statpedu.sk/documents/16/vzdelavacie_programy/statny_vzdelavaci_program/skvp/vzor1.pdf
http://www.statpedu.sk/documents/16/vzdelavacie_programy/statny_vzdelavaci_program/skvp/vzor1.pdf
http://www.statpedu.sk/documents/16/vzdelavacie_programy/statny_vzdelavaci_program/skvp/vzor2.pdf
http://www.statpedu.sk/documents/16/vzdelavacie_programy/statny_vzdelavaci_program/skvp/vzor2.pdf
http://www.statpedu.sk/documents/16/vzdelavacie_programy/statny_vzdelavaci_program/skvp/vzor3.pdf
http://www.statpedu.sk/documents/16/vzdelavacie_programy/statny_vzdelavaci_program/skvp/vzor3.pdf
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 Záujmový krúžok v rámci záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy 
(je to pre školy výhodnejšie; vzdelávacie poukazy sú finančne kryté – školy 
z týchto prostriedkov hradia náklady spojené so zabezpečením záujmového 
vzdelávania a jedným z nich je aj finančná odmena pre učiteľa/ku, ktorý/á 
záujmový krúžok vedie). 

 Samostatný predmet v rámci učebného plánu v ŠkVP s minimálnou dotáciou 
0,5 hodín/týždeň = 16 vyučovacích hodín ročne v rámci disponibilných 
voľných hodín zo ŠVP, ak uvedená problematika patrí medzi priority 
výchovno-vzdelávacej stratégie školy. Časovú dotáciu si môže určiť škola, 
optimálna je 0,5 - 1 hodina/týždeň, čo znamená 16/33 vyučovacích hodín. O 
organizačnej forme môže opäť rozhodnúť škola (blokové vyučovanie, 
kurz...). 

 Ako súčasť triednických hodín. 

 V rámci etickej / náboženskej výchovy, občianskej náuky, biológie, 
prírodovedy, multikultúrnej a mediálnej výchovy...atď. 

 V rámci prierezových tém podľa potrieb a možností školy. 

 V rámci činnosti odborných zamestnancov a zamestnankýň školy 
(psychoetické výcviky, kurzy, ...atď.) v spolupráci so širšou odbornou 
komunitou. 

Je len na konkrétnej škole, jej vedení, žiakoch/čkách, ich rodičoch a 

učiteľoch/ľkách, odborných zamestnancoch/kyniach a cieľoch vychádzajúcich 

zo štátneho a školského vzdelávacieho obsahu, rámec ktorého vymedzujú otázky 

– aj vo vzťahu k SXV: 

 čo? – obsah; 

 koho? – cieľové skupiny; 

 prečo ? – zmysel, hodnoty, ciele; 

 ako? – stratégie a metódy; 

 kedy? – vek a dĺžka vzdelávania; 

 za akých podmienok ? – organizácia, legislatívny rámec, riadenie,...; 

 s akým efektom vzdelávať? aby sa postupne približovali k napĺňaniu jej 
cieľov aj v ľudsko-právnom kontexte a v súlade so všeobecnými cieľmi 
výchovy a vzdelávania. 

Vychádzajúc zo skúseností v pedagogickej praxi, štúdia rôznych zdrojov 

a deklarovaných výziev európskych a štátnych inštitúcií volajúcich po zmenách 

v školských systémoch výchovy a vzdelávania budúcich generácií, by sme za 
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hlavný všeobecný cieľ výchovy a vzdelávania podľa kompetencií (competence-

based-education) mohli považovať možnosť jednotlivca rozvíjať svoju osobnosť 

pre neho najprijateľnejším spôsobom (uplatňovať individuálnu vzťahovú 

normu), pričom by získal také vzdelanie a kompetencie, aby dokázal riadiť svoj 

vlastný život, plniť svoje pracovné úlohy v kooperácii s inými; aby bol slobodnou 

a zodpovednou osobnosťou, dostatočne silnou prežiť plnohodnotný život ako 

dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek. Sme presvedčení, že 

k tomuto ideálu môže svojím dielom prispieť aj systematická moderná 

koncepcia SXV, rešpektujúca jej ľudsko-právny rámec. Mala by byť však určená 

všetkým deťom v optimálne určenom minimálnom obsahu. 

Ďalšie odporúčania pre činnosť škôl a školských zariadení v SXV: 

1. Všetky činnosti by mal/a analyzovať, definovať, usmerňovať 
a vyhodnocovať učiteľ/ka, poverený/á vedením školy funkciou 
koordinátora/-ky VMR pre danú školu či školské zariadenie. Spolu 
s vedením školy  a podporou odborných zamestnancov (školský psychológ, 
špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg) vytvoriť školskú koncepciu SXV/VMR. 

2. S koncepciou školy v oblasti SXV/VMR oboznámiť pedagogický zbor 
a delegovať konkrétne úlohy. Umiestniť informácie o školskej koncepcii 
SXV/VMR na webovú stránku školy. 

3. Osobitnou skupinou pre odovzdanie informácií o školskej koncepcii 
SXV/VMR sú rodičia žiakov a žiačok školy. Prostredníctvom Rady rodičov, 
stretnutí s rodičmi a konzultácií cez triednych učiteľov/ky prezentovať 
základné informácie predpísané učebnými osnovami ako záväzné pre 
všetkých žiakov/čky. Ponúknuť rodičom možnosť získať viac informácií 
o obsahu, cieľoch a metodike SXV/VMR na dňoch otvorených dverí, 
vzdelávacích seminároch s koordinátorom/kou VMR, zadávať deťom 
cvičenia, splnenie ktorých vyžaduje komunikáciu a spoluprácu s rodičmi, 
informovať ich o ďalších možnostiach získavania potrebných informácií 
(odborná i populárna literatúra, internet, linky dôvery, odborné poradenské 
inštitúcie atď.). 

4. Dbať na to, aby oblasť SXV/VMR bola prirodzenou, normálnou a všetkými 
rešpektovanou súčasťou edukačného procesu. 

5. Pre rozvíjanie odborných a psychodidaktických kompetencií 
koordinátorov VMR odporúčame využívať ponuku vzdelávacích podujatí 
MPC, školských úradov i škôl, regionálnych inštitúcií a subjektov tretieho 
sektora. Tam získavajú účastníci/čky nielen nové informácie, ale hlavne 
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nové kontakty s kolegami/gyňami z iných škôl a odborníkmi/čkami 
z rôznych odborov. 

6. V prípade nejasností, problémov získať pre odbornú spoluprácu 
profesionálov/ky z radov lekárov/liek – gynekológov/čky a sexuológov/čky, 
psychológov/čky, odborníkov/čky  z regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva, poradenských školských zariadení alebo aj rodičov. 

7. V spolupráci s vedením školy hľadať možnosti na budovanie inventára 
pomôcok pre podporu vyučovania SXV/VMR: odborná literatúra pre 
učiteľov/ky a žiakov/čky, vzdelávacie multimediálne programy, 
videokazety, vzdelávacie DVD, nástenné obrazy, modely, bezplatné 
vzdelávacie programy od farmaceutických firiem Čas premien, S tebou 
o tebe (Procter & Gamble) a O dospievaní a menštruácii (Johnson & 
Johnson), krátke animované filmy (Bol raz jeden život) atď. 

8. Výsledky svojej školy prezentovať vhodnými formami na verejnosti (napr. 
školský časopis, prezentácie žiackych prác, publikovať v tlači, regionálnych 
novinách, organizovať regionálne vzdelávacie podujatia, zverejniť súbor 
osvedčených pracovných listov vo forme tlačoviny alebo na webe školy, na 
medzinárodnom internetovom portáli Moderný učiteľ...). 

9. Organizovať tematické literárne, výtvarné, fotografické súťaže pre 
žiakov/čky aj z oblasti SXV/VMR. 

Ciele SXV ako prierezovej témy sa posúvajú do oblasti výchovy. Obsah SXV nie 
je len cieľom kognitívneho poznávania, ale zároveň formatívnym prostriedkom 
osobnosti žiakov a žiačok. Nad kognitívnymi cieľmi prevažujú nonkognitívne 
ciele. Vhodnými stratégiami založenými na aktivite žiakov a žiačok 
ovplyvňujeme v školskom prostredí prežívanie, postoje i hodnoty mladých ľudí. 
Pripravujeme ich postupne najskôr na vnímanie a porozumenie problémom v 
spomenutých oblastiach a systematicky aj na ich reflexiu a vlastnú sebareflexiu, 
ktoré prispievajú k rozvoju kľúčových spôsobilostí potrebných pre aktívny 
prejav občianskych postojov v živote - aj v oblasti sexuality. 

3.5 ČO BY MALI VEDIEŤ VŠETCI UČITELIA, UČITEĽKY I 

RODIČIA 

Vzťah jedinca k sexualite a jeho sexuálny život v dospelosti je prirodzenou 

súčasťou jeho osobnosti a kvalita jeho sexuálneho prežívania nie je len 

výsledkom „sexuálneho poučenia“. Podľa Z. Matějčeka (1995, s. 90) sexuálna 

výchova začína v rodine, jej začiatok aj koniec je v citovej výchove a prebieha 

v troch stupňovito usporiadaných rovinách: 
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1. Citové vzťahy – vedomie rodinného zázemia ako zdroja lásky, dôvery 
a bezpečia. Schopnosť citlivo vnímať seba a iných. Množstvo emocionálnych 
zážitkov, ktoré dieťa zažíva od narodenia, sa pravdepodobne premieta do 
jeho neskoršieho citového i sexuálneho života. 

2. Citová rovina vytvára prirodzený základ pre rovinu sociálnu - dieťa si 
vytvára vzťah k sexualite nielen podľa vlastných citových zážitkov, ale tiež 
podľa sociálnych skúseností naučených zo svojho okolia – vzory a modely. 
To, čo vidí, čo prežíva a čoho sa aktívne zúčastňuje, ho ovplyvňuje 
neporovnateľne viac než to, čo len počuje ako poučenie. Významnú úlohu 
v sexuálnej výchove detí preto zohrávajú sociálne a sociosexuálne vzory 
v ich okolí, hlavne v podobe ľudí, ku ktorým sú deti viazané citovým 
vzťahom – rodičia, učitelia/ľky... Táto rovina sa prejavuje v samotnom 
správaní, utváraní postojov. 

3. Rozumová, poznávacia rovina. V nej získava dieťa „sexuálne poučenie“ 
v podobe informácií, poznatkov, ktoré si postupne osvojuje, prehlbuje 
a zdokonaľuje. Toto poznanie mu pomáha orientovať sa v okolitom svete 
a lepšie mu porozumieť. 

Od narodenia dieťa prežíva bohatú škálu pocitov, v období od dvoch do 

piatich rokov takzvanú intelektuálnu revolúciu, skúma a skúša rôzne 

spoločenské roly, začína vnímať súvislosti medzi sociálnym statusom, správaním 

a vlastnými skúsenosťami, uvedomuje si svoje potreby, túžby a plány. So 

vstupom do školy prekračuje dieťa hranice svojej najbližšej rodiny a vstupuje 

do budovania nových, širších sociálnych vzťahov v novom prostredí, kde si 

hľadá priateľov. Prehlbuje sa v ňom sociálna vnímavosť, veľa premýšľa 

o medziľudských vzťahoch. V puberte začína spájať sebapoznanie s tým, čo vie 

o iných. Čoraz častejšie vyhľadáva roly vyhovujúce jeho pocitom, pričom berie 

na vedomie potreby spoločnosti. Často získava nereálne predstavy, nové 

vedomosti a poznatky, učí sa objavovať a rozvíjať svoje interpersonálne a 

intrapersonálne kompetencie: komunikačné a sociálne zručnosti, učí sa 

spolupracovať, sebaovládať, rozvíjať a formovať svoje etické hodnoty, sebaúctu, 

učí sa poznávať a pozitívne hodnotiť seba i iných ľudí, identifikovať a vyjadrovať 

svoje city vhodnou slovnou zásobou, vnútorné prežívanie, učí sa pochopiť 

konanie, správanie a prežívanie druhých bez ohľadu na vzájomné sympatie, učí 

sa rešpektovať rozdiely a odlišnosti aj vo viere, hodnotách, postojoch, mravných 

zásadách i sexuálnej orientácii, učí sa riešiť konflikty, prijímať kritiku, učí sa 

zodpovednosti za seba, za svoje správanie. To všetko sú atribúty nesmierne 

dôležité pre zdravý partnerský, manželský a rodinný život. 
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Učitelia, učiteľky SXV, odborní/é zamestnanci/kyne a rodičia by preto mali 

vedieť, že: 

1. Sexualita je centrálnym aspektom ľudského bytia počas celého života 
jednotlivca a zahŕňa pohlavie, rodovú identitu a rodové roly, sexuálnu 
orientáciu, erotiku, pôžitok, intímnosť a reprodukciu. 

2. Sexualita je prežívaná a vyjadruje sa v myšlienkach, predstavách, túžbach, 
názoroch, postojoch, hodnotách, správaní, sexuálnych praktikách, rolách 
a vzťahoch. Môže zahŕňať všetky tieto dimenzie, ale nie každý jednotlivec 
ich prežíva a vyjadruje v úplnosti. 

3. Sexualitu ovplyvňuje interakcia biologických, psychologických, sociálnych, 
ekonomických, politických, kultúrnych, etických, právnych, historických 
a náboženských faktorov ( z definície sexuality podľa WHO). 

4. Deti a mladí ľudia sú ľudské bytosti, subjekty svojich vlastných práv, 
s právom na prístup k odborným poradenským službám a vykonávaniu 
sexuálnych a reprodukčných práv.  

5. Deti majú právo na komplexnú, otvorenú a objektívnu sexuálnu výchovu 
založenú na dôležitosti ľudských práv, na vedomostiach v súlade s vedeckým 
poznaním, rešpektovaní ich vývinových potrieb nezávisle od rodu, pohlavia, 
sexuálnej orientácie, etnicity, náboženstva, kultúry, veku, postihnutia, 
sociálno-ekonomických podmienok tak, aby im umožňovala v živote robiť 
informované, slobodné a zodpovedné rozhodnutia. 
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4 ZÁKLADY DIDAKTIKY SEXUÁLNEJ VÝCHOVY 

Lenka Rovňanová 

4.1 ČO JE EFEKTÍVNE A AKO TO FUNGUJE 

S tradičnými prednáškami v SXV neobstojíme. Ako najvhodnejšie sa javia 

interaktívne kognitívne, zážitkové a skúsenostné metódy založené na 

sociálnom učení a aktivizácii detí. Ich spoločným menovateľom je, že nielen 

informujú, ale poskytujú deťom skúsenosť, podporujú proces ich vlastného 

uvažovania, tvorivosť, umožňujú deťom v spoločných interakciách rozvíjať 

svoje sociálno-komunikačné zručnosti, v konfrontácii s ostatnými vyjasňovať 

a formovať vlastné názory, učiť sa rešpektovať názory a postoje iných. 

Umožňujú im vytvárať si úsudok na danú tému z vlastného prežívania 

a zážitkov, ktoré potom prirodzeným spôsobom ovplyvňujú ich postoje 

a správanie. 

Na takejto hodine sa vyžaduje zručný učiteľ/ka, aktívne deti pričom: 

 Učiteľ/ka vychádza z cieľov koncepcie SXV/VMR, jej učebných osnov 
a aktuálnych potrieb detí. 

 Netradičné metódy vyžadujú netradičnú organizáciu vyučovania: sedenie 
v kruhu, na zemi..., usporiadanie nábytku v triede  

 Učiteľ/ka vystupuje v úlohe moderátora/ky, komentátora/ky, ktorý/á 
navodí tému, vhodne usmerňuje diskusiu, výmenu názorov. 

 Určia sa spoločne jasné pravidlá a sankcie ich porušovania, dbá sa na ich 
dodržiavanie. 

 Učiteľ/ka sleduje priebeh a dej, ak sú otázky, požiada o vyjadrenia deti, 
povzbudzuje ich. 

 Platí zásada dobrovoľnosti v prejavovaní názorov: kto sa nechce vyjadriť, 
nemusí. 

 Učiteľ/ka sa snaží zaujať nehodnotiaci, nekritizujúci postoj. 

 Učiteľ/ka vyjadrí svoj názor nakoniec. 

 Učiteľ/ka sleduje krivku pozornosti detí, skupinovú dynamiku i stupeň 
únavy a vhodne deti aktivizuje. 

 Pri náročnejších témach môže odložiť uzavretie diskusie na nasledujúcu 
hodinu. Deti tak majú čas o veci uvažovať. 
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 Pri výbere metódy berieme do úvahy ciele aktivity, počet detí, ich vek, 
úroveň poznania, konkrétny vývinový stupeň, ...atď. 

 Dbáme, aby zvolené metódy podporovali rozvoj komunikačných 
a sociálnych zručností, aby informovali a poskytovali priestor na 
vzájomné vypočutie, pochopenie, spoznávanie, oddych i relax. 

 Dodržiavame všeobecné podmienky učenia, princípy a pravidlá SXV/VMR. 

 Volíme stratégie vyučovania vedúce k spolupráci a disciplíne.  

 Pre učiteľa/ku sú tieto metódy výzvou a šancou na sebavýchovu, vlastný 
rast, lebo poskytujú množstvo podnetov na to, aby sa usiloval o to, čo učí 
deti. 

Neexistuje žiadny jednoznačný návod, ako postupovať v konkrétnej situácii 

s konkrétnymi žiakmi/čkami. Keď stojíme pred nimi, v istom zmysle musíme 

zabudnúť na všetky teórie a dať sa viesť požiadavkami prítomnej chvíle a riadiť 

sa ich potrebami. Každé dieťa, skupina, trieda, každá hodina je iná, 

jedinečná a nová! 

4.2 PREHĽAD NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝCH METÓD 

Existuje mnoho ďalších metód. a rôzne prístupy k ich klasifikácií.  Niektoré sú 

efektívne viac, iné menej.  Nie je cieľom tejto publikácie poskytnúť ich 

komplexný prehľad. Vyberáme  za všetky stručný prehľad metód podľa J. 

Prevendárovej  (2000), ktoré sme upravili a doplnili: 

 monologické (prednášky, výklad v zmysle vysvetľovanie)), 

 dialogické ( beseda, diskusia, riadený rozhovor), 

 pracovné metódy (nácvik špecifických zručností), 

 hry (inscenačné – sociodráma, psychodráma, bábkové hry; interakčné – 
námetové a rolové, dramatizácia), 

 tréningové metódy (kurzy asertivity, výcviky sociálno-komunikačných 
zručností), 

 autoedukačné metódy (samostatná práca s literatúrou, samostatné 
pozorovania s následnou spoločnou diskusiou), 

 problémové metódy (otázkovo - diskusná sokratovská, otázkovo - objavná 
heuristická, riešenie problémov, projektová metóda, projektívna), 

 zážitkové aktivizujúce metódy a kooperatívne vyučovanie 
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Odporúčame využívať literárne zdroje, noviny, časopisy, filmy, umelecké 
fotografie, didaktické obrazy, schémy , ukážky výtvarných i hudobných diel, 
sochárskeho umenia, rôznych informačných letákov a propagačných 
materiálov. 

Väčšina aktivít by mala byť založená na aktívnej účasti detí. Ak realizujete 

obsah SXV/ VMR na hodinách etickej výchovy, odporúčame využiť modifikovanú 

metódu R. R. Olivara (1992) alebo metodiky inovačných alternatívnych 

edukačných programov (ITV Asociácie S. Kovalikovej, Združenia Orava, Krok za 

krokom, Občan a demokracia a ďalších) zameraných na rozvíjanie životných 

zručností. Uvedené metodiky využívajú hlavne kognitívne, zážitkové 

a skúsenostné metódy pozostávajúce z niekoľkých základných krokov: 

 Kognitívna a emocionálna senzibilizácia – pochopenie novej skutočnosti, 
význam a zmysel témy, emocionálne stotožnenie sa s ňou. Čo deti vnímajú 
z vecnej informácie. 

 Hodnotová reflexia - významná pre interiorizáciu hodnôt, noriem a ich 
zovšeobecnenie. Čo vyvolávajú informácie, čo sa deti pýtajú. Vedomé 
uvedomovanie si vlastného správania, prežívania. 

 Nácvik – vlastná aktivita. Vytvorenie zážitku prostredníctvom aktivity a 
vyvodenie praktických dôsledkov z novej skutočnosti, následné osvojenie 
správania, ktoré je s ňou v súlade. Je to úroveň rozhodovania a správania. Po 
ňom môže nasledovať opäť reflexia. 

 Zovšeobecnenie a transfer do praxe– reálna skúsenosť a prepojenie so 
životom. 

 Podpora naučeného – udržiavanie naučeného na dlhšiu dobu. 

4.3 UŽITOČNÉ RADY 

Vzhľadom k náročnosti na odborné pedagogické a didaktické zručnosti 

učiteľov/liek vo vyučovaní netradičnými metódami poskytujú autori/ky 

niekoľko užitočných rád pre efektívne postupy, ktoré sme upravili a doplnili na 

základe vlastných skúseností: 

1. Vytvoriť otvorenú, dobroprajnú a srdečnú atmosféru, určiť pravidlá a dbať, 
aby sa dodržiavali. 

2. Deti oslovovať zásadne rodnými menami. 

3. Sledovať pokroky skupiny. 

4. Prednosť rušivých vplyvov. 
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5. Pri hodnotení sa vyhnúť psychologizovaniu a filozofovaniu. 

6. Z času na čas požiadať o spätnú väzbu a učiť ju prijímať. 

7. Pred začiatkom aktivity zodpovedať niektoré otázky (aká je moja situácia 
a situácia účastníkov, aké majú potreby a záujmy, čo by malo prácu uľahčiť, 
ako pracovať účinnejšie, čo ma ruší a zraňuje, výskyt rušivých vplyvov, 
zámer aktivity...). 

8. Nebrániť deťom viesť hru iným smerom, než sme predpokladali, ale 
dbajme na dodržiavanie pravidiel. 

9. Pri časovom obmedzení zvážiť, či zvonenie predčasne neukončí hru. 
Nedajú sa totiž všetky hrať na pokračovanie. 

Kompetentní/é učitelia/ľky SXV by mali byť pripravovaní/é pre niekoľko 

oblastí kompetencií: odborno-predmetové (dobre poznať obsah SXV), 

psychologické (poznanie žiaka, jeho osobnostných charakteristík), 

psychodidaktické (riadiť edukačný proces, vytvárať optimálne podmienky, 

pozitívnu klímu), komunikačné (vo vzťahu ku žiakom/čkám, kolegom/gyniam, 

rodičom), organizačné a riadiace (plánovanie činností, realizácia, pravidlá), 

diagnostické a intervenčné (záujem o žiakov/čky - čo si myslia, cítia, konajú; aké 

majú problémy a prečo; ako pomôcť), poradenské a konzultatívne a 

sebareflexívne kompetencie. Podrobnejšie ich rozpisuje J. Vernarcová (2011). 

V metodike sa snažíme tvorivo improvizovať. Odporúčame vhodne vyberať 

relaxačné a oddychové aktivity, hry, piesne, tance, využívať hudbu, literárne 

ukážky, videofilmy, rozhlasové vysielanie a ďalšie didaktické pomôcky slúžiace 

na efektívnejšiu prácu, uvoľnenie napätia, či len tak pre zábavu. Ale pozor! 

Niektoré hry môžu pri nesprávnom vedení spôsobiť deťom psychické 

zranenia. Minimalizovať ich môžeme tým, že na sebe neustále pracujeme, 

vzdelávame sa - to umožňuje každému profesionálne rásť a zdokonaľovať svoje 

pedagogické majstrovstvo. Naučiť sa pravidelne získavať od svojich žiakov 

spätnú väzbu, nebáť sa žiadať spätnú väzbu, čo sa im na vás, vašom prístupe 

k nim páči a čo nie, v čom by ste mohli byť lepší. Ak sa dokážete z toho poučiť, 

stanete sa lepšími učiteľmi/kami a ľuďmi zároveň. 

4.4 NIEKOĽKO RÁD NIELEN UČITEĽOM A UČITEĽKÁM 

Realizovať SXV vlastných detí a detí v škole je veľmi zodpovedná a náročná 

úloha. Môže to byť veľmi pekný zážitok alebo nepríjemná a ťažká úloha. Ako ju 

vnímajú pedagogickí/é a odborní/é zamestnanci/kyne záleží len na nich! V tejto 
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súvislosti ponúkame niekoľko rád na zamyslenie sa nad svojou prácou, 

chápaním výučby a s ním spojeným vyučovacím štýlom. Pri ich spracovaní sme 

sa inšpirovali textom z neznámeho zdroja: 

1. Ak nemáte radi deti a nevážite si ich, neučte! Sú aj iné povolania, 
v ktorých sa môžete uplatniť. Skúste si vybrať a odísť. 

2. Chváľte deti, hovorte im často, akí sú šikovní a slušní. Funguje to. Skúste a 
uvidíte, že oni takí budú. 

3. Buďte nekonečne trpezliví. Čo dieťa nechápe dnes, pochopí možno zajtra, 
alebo neskôr a možno vôbec nepochopí. 

4. Odpúšťajte, ale zároveň trvajte na dodržiavaní pravidiel.  

5. Skúste učiť inak, ako učili vás. Nemusíte stále hovoriť vy, nechajte 
rozprávať deti. 

6. Vyhláste vojnu nude vo vašej triede a deti sa budú na vaše hodiny tešiť. 

7. Vážte si deti a rešpektujte ich. Berte ich ako rovnocenných partnerov 
a priateľov, s ktorými sa cítite dobre a vzájomne sa obohacujete. 

8. Hodnoťte len to, čo deti vedia, nie to, čo ste ich ešte neučili. Vyhýbajte sa 
zlým známka. Dajte deťom šancu. Každý má právo urobiť chybu a chyba je 
príležitosťou naučiť sa to dobre. Dovoľte deťom robiť chyby a skúšať 
ďalej. Ani vy sa nebojte priznať svoj omyl. Veď mýliť sa je ľudské. 

9. Neponižujte deti a neironizujte ich. Ak si naozaj musíte robiť z niekoho 
posmech, urobte si ho zo seba. 

10. Doprajte každému dieťaťu radosť z úspechu. 

11. Vzdelávajte sa a pracujte na svojom pedagogickom majstrovstve. Buďte 
tam, kde sa niečo deje. 

12. Povzbudzujte žiakov, aby sa pýtali na všetko, čo ich zaujíma. 

13. Pestujte rôznorodosť názorov. 

14. Umožnite deťom vyjadriť svoj vlastný názor. 

15. Dovoľte deťom rozhodovať v triede a rešpektujte ich rozhodnutia. 

16. Umožnite deťom robiť veci svojim spôsobom. 

17. Dovoľte deťom dospieť k vlastným názorom. 

18. Povzbudzujte ich samostatné myslenie. 
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4.5 NIEKOĽKO RÁD NIELEN RODIČOM 

Ak vás predchádzajúce riadky zaujali, chcete podrobnejšie informácie a rady, 

ako prežiť dospievanie svojich detí vo vekovej postupnosti - od mladšieho 

školského veku až do vstupu do dospelosti na konci strednej školy, odporúčame 

do vašej pozornosti knihy O. Trojana s názvom „O čápech, vránách a dětech!“ 

(Praha, 1999) a "Jak mluvit s dětmi o sexu" (Praha, 2009). My sme sa autorovými 

radami inšpirovali, doplnili sme ich na základe nášho odborného ľudsko-

právneho zámeru a praktických skúseností s výchovou a vzdelávaním 

jednotlivých cieľových skupín. Nie sú vyčerpávajúce. Sme presvedčení, že pri ich 

čítaní napadne čitateľa/ku  množstvo ďalších otázok, odpovedí, polemizujúcich 

postojov a snáď i ďalších užitočných rád, na ktoré sme zabudli, resp. nezmestili 

sa do nášho zámeru. 

1. Rozprávajte sa spolu s deťmi primerane a citlivo o sexuálnych hodnotách, 
ktoré im chcete odovzdať. 

2. Predvídajte otázky o sexualite a plánujte svoje odpovede. 

3. Na položené otázky sa snažte odpovedať ihneď. 

4. Nebojte sa priznať svoje rozpaky, deti ocenia vašu úprimnosť. 

5. Odpovedajte jednoducho a úprimne. 

6. Pýtajte sa detí, čo by ich zaujímalo. 

7. Využívajte každodenné situácie na vhodné poučenie, odovzdávajte 
rodinné postoje a hodnoty. 

8. Poskytnite deťom vhodnú literatúru, knihy a čítajte ich spolu. 

9. Pravidelne si prezerajte rodinné albumy s fotografiami svadieb, rodičov, 
tehotnej mamičky, detí po narodení... 

10. Poskytnite deťom základné informácie o chorobách (chrípka, nádcha, 
osýpky, ovčie kiahne), o vírusoch, ktoré ich spôsobujú, ale aj o AIDS – 
spôsoby prenosu a prevencie. 

11. Chráňte deti pred sexuálnym zneužitím, násilím a agresiou: chvejeme 
sa, keď o ňom počujeme, ale veľmi málo o ňom vieme, málo o ňom hovoríme. 
a v prípade podozrenia naň, nemáme dosť informácií a odvahy konať. 

12. Ak vás dieťa pristihne pri milovaní, zachovajte kľud. Vysvetlite deťom, že 
sa len tak hráte a máte sa radi, že je to vaša súkromná vec, že si neubližujete. 
Pohlavný styk v detských očiach a ušiach často vyzerá ako „ubližovanie 
otecka mamičke“. Využite túto situáciu na posilnenie rešpektu k súkromiu – 
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klopať na zatvorené dvere napríklad. Ak je váš vzťah založený na dôvere 
a porozumení, môže to byť vhodná chvíľa pre primerané poučenie. 

13. Otázka domácej nahoty si zaslúži zvláštnu pozornosť už v útlom veku detí. 
Možno sa deti cítia nepríjemne, keď vidia nahých rodičov, alebo keď niekto 
sleduje ich nahé telo. Možno sa cítia lepšie, keď sa rodičia pred nimi 
nevyzliekajú. Mali by ste tieto pocity rešpektovať a hovoriť o nich. 

14. Nehanbite sa pred svojimi deťmi prejavovať partnerovi/ke lásku 
a náklonnosť. Vaše spontánne objatia, nežné pohladenia, dotyky, slová lásky 
podporujú láskavú atmosféru rodiny a deťom poskytujú pocit bezpečia, 
istoty, že je v ich rodine všetko v poriadku. 

15. Na otázku masturbácie neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. 
Každá rodina sa rozhoduje na základe svojho presvedčenia a hodnôt. Ak ju 
neschvaľujete, vyjadrite svoj názor tak, aby dieťa nepocítilo hanbu, vinu 
a poníženie (môže mať skúsenosť s masturbáciou). Ak ju považujete za 
normálnu súčasť sexuality, pomôžte deťom pochopiť, že pre ňu existuje 
nejaký čas a vhodné miesto, aby si uvedomili existenciu určitých hraníc. 
Zároveň však berte na vedomie, že väčšina detí sa so svojimi genitáliami hrá 
v čase nudy, únavy, alebo len tak pre radosť; že masturbácia je normálna, ale 
jej absencia tiež; že neexistuje žiadne fyzické alebo psychické poškodenie 
spojené s masturbáciou a pokiaľ dieťa masturbuje nadmerne, môže ísť 
o nejaký problém, ktorý pomôže objasniť lekár/ka. 

16. Kontrolujte vývoj pohlavných orgánov a znakov svojich detí a veďte ich 
k dôslednej intímnej hygiene.  Vysvetľujte aj preventívny význam tejto 
starostlivosti. 

17. Pomôžte deťom uvedomiť si, že chlapci a dievčatá majú veľa možností a ich 
ciele a očakávania nemusia byť obmedzované ich príslušnosťou k rodu, 
pohlaviu. 

18. Pestujte v deťoch pocit šikovnosti, úspechu a sebadôvery, dávajte im 
najavo, že si ich vážite. Buď pozitívny vývoj svojich detí podporujete alebo 
potláčate.  

19. Nebojte sa hovoriť s deťmi o pohlavnom styku. Rodičia sú naozaj najlepším 
zdrojom informácií, lebo ich môžu poskytnúť s láskou a ostatnými 
hodnotami, ktoré v rodine uznávajú. 

20. Zaujímajte sa, čo vaše deti sledujú v televízii, čo čítajú, počúvajú. Dôležité 
je aj to, aby ste pozerali, čítali a počúvali spolu s nimi a potom sa o tom 
rozprávajte. Pomôžete tak deťom rozvíjať kritický pohľad, „filter“ a zároveň 
posilníte rodinnú komunikáciu. 
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21. Naučte svoje deti umeniu rozhodovať sa. Prijímajte ich rozhodnutia, pokiaľ 
nie sú škodlivé a stanovte hranice rozhodovania. 

22. Pomôžte deťom rozlíšiť správne informácie od mýtov a predsudkov 
(homosexualita). Vysvetlite, že názory ľudí na homosexualitu sú rôzne. 
Potom vyjadrite svoj názor. Pokiaľ ju považujete za nesprávnu, skúste 
povedať, že osobne si myslíte, že to nie je správne, ale nechcete tým povedať, 
že homosexuáli sú zlí a mali by byť diskriminovaní. Dôležité je rozlišovať 
medzi homosexuálnymi ľuďmi a homosexuálnou aktivitou a oddeliť názory 
od faktov. Dajte najavo, že výrazy „buzerant“ a „teploš“ sú ponižujúce 
a urážlivé a dokážu veľmi zraniť. Vysvetlite im, že ich často používame 
vtedy, keď sa hneváme a chceme niekoho zosmiešniť. 

23. Vyhýbajte sa kázaniu, povzbudzujte svoje deti k diskusiám a rozhovorom, 
buďte citliví k ich reakciám, uvedomujte si svoje pocity a zachovávajte 
zmysel pre humor. 

24. Naučte deti o čosi viac, než si myslíte, že potrebujú vedieť. 

25. Je dôležité naučiť deti, že pre každého sex znamená niečo iné a zlé 
pochopenie partnerových hľadísk a očakávaní v sexe môžu viesť k zmätkom 
v duši, krízam a hlbokým nedorozumeniam. Nebojte sa poukázať na 
príjemnú stránku sexuálneho styku, ktorá môže byť v správnej chvíli veľmi 
dobrým vyjadrením lásky, túžby, spojenia atď. 

26. Nezabúdajte, že vaše dcéry a synovia budú celý život v kontakte 
s opačným pohlavím. Je dôležité, aby pochopili a uvedomili si, ako pracuje 
telo a myseľ toho druhého! 

27. Neznepokojujte sa, ak nepoznáte odpovede na všetky otázky svojich detí. 
Nemusíte byť odborníkmi na sexuálnu problematiku, aby ste s deťmi 
dokázali komunikovať. Využite dostupné pomôcky, ktoré vám určite 
pomôžu. 

28. Buďte pozitívnym a zdravým vzorom svojim deťom pre sexuálnu rolu. 

29. Podporujte a rozvíjajte u detí zmysel pre budúcnosť. Pomôžte im plánovať 
krátkodobé a dlhodobé ciele a pomáhajte im ich plniť. Podporujte ich sny 
a túžby. 

30. Pre spoločenské styky s priateľmi pomôžte deťom určiť rozumné hranice. 

31. Učte svoje deti rešpektovať generačné rozdiely. 

32. Sexuálne rozhodovanie je pre dnešnú dospievajúcu mládež veľmi závažné 
a je smutné, že mnohí nie sú naň pripravení. Vaše dieťa nemusí byť 
jedným z nich. 
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4.6 ČO BY SA MALI DOZVEDIEŤ MLADŠÍ ŠKOLÁCI 

Od narodenia dieťa prežíva bohatú škálu pocitov, skúma a skúša rôzne 

spoločenské roly, začína vnímať súvislosti medzi sociálnym statusom, správaním 

a vlastnými skúsenosťami, uvedomuje si svoje potreby, túžby a plány. So 

vstupom do školy prekračuje hranice svojej najbližšej rodiny a vstupuje do 

budovania nových, širších sociálnych vzťahov v novom prostredí. Prehlbuje sa 

v ňom sociálna vnímavosť, premýšľa o medziľudských vzťahoch. prijíma nový 

režim, novú rolu, pravidlá, rituály a povinnosti - nadobúda nový sociálny status. 

Pre túto cieľovú skupinu mladšieho (6 - 8) a stredného školského veku chlapcov 

a dievčat (do 10 -11/12) rokov, je typické: 

 Uvedomovanie si väčšej autority učiteľov / -liek. 

 Mladší školský vek (6 – 8) je prechodným obdobím. Medzi deťmi sú 
viditeľné rozdiely v telesnom i duševnom vývoji. 

 Stredný školský vek (do 10 – 11/12 rokov) je pomerne pokojným obdobím 
prípravy na veľký tresk – pubertu.  

 Dominuje vysoká telesná zdatnosť a výkonnosť. Odlišnosti od normy sa 
vnímajú veľmi citlivo a môžu vyvolávať pocity menejcennosti, zvlášť 
u dievčat. 

 Ochranárske, rodičovské správanie voči mladším deťom. 

 Okolo 10. roku je veľmi dôležité prijatie mužskej a ženskej roly. 

 Vplyv vrstovníkov. Citlivé vnímanie kvality vzťahov medzi rodičmi, silné 
reakcie na skutočné alebo tušené ohrozenie.  

 Príjem množstva informácií z médií, s ktorými si často nevedia poradiť. 

 Riziková skupina pre sexuálne zneužívanie. 

 Sexualita ich zaujíma, zvyšuje sa však prirodzený ostych. 

 Neskôr – voči rodičom sa objavujú rôzne silné zábrany. 

DO KONCA TOHTO OBDOBIA BY SA MALI DETI POSTUPNE DOZVEDIEŤ, ŽE: 

 Chlapci majú penis a semenníky a dievčatá vagínu, vaječníky a maternicu. 

 Keď sa ľudia majú radi, prejavujú si lásku nežnosťami, dotykmi, bozkami, 
maznaním, objímaním. Podobne prejavujú lásku svojim deťom. 

 Informácie o dospievaní, zmenách v tele, ktoré dospievanie sprevádzajú. 

 Spojením spermie s vajíčkom dochádza k počatiu. Vzniká nový život, ktorý 
sa vyvíja v maternici v tele matky a jeho vývoj končí pôrodom. 
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 Keď sa rodičia milujú, môžu mať viac detí. 

 Niekedy sa rodičia rozchádzajú. Neznamená to však, že prestávajú milovať 
svoje deti. 

 Jeho/jej telo patrí len jemu/jej a nikto cudzí sa ho nesmie dotýkať, ani 
žiadať od neho/nej, aby sa ho dotýkal/a. 

 Ak si nie je isté v niektorých dotykoch, môže sa pýtať dospelých, ktorým 
verí a dôveruje. 

 Ak nemajú nikoho, komu by mohli dôverovať, môžu využiť linky dôvery. 

 Ak sa rozhodnú dospelí ľudia mať spolu dieťa, musia mať spolu pohlavný 
styk, pri ktorom prejdú spermie z mužského tela do ženského a jedna z nich 
môže oplodniť vajíčko. Už v okamihu počatia je rozhodnuté o pohlaví 
dieťaťa. 

 Dieťatko sa v tele matky vyvíja 9 mesiacov. Je to obdobie tehotenstva. 

 Sex nie je len pohlavný styk, ale aj maznanie, hladenie, bozky a ďalšie 
nežnosti, ktorými si dospelí prejavujú lásku. 

 Láska je cit, ktorý vzniká medzi ľuďmi opačného pohlavia. Rovnako pekný 
vzťah môže vzniknúť medzi dvoma mužmi či ženami a voláme ho 
homosexuálny vzťah. 

 Dospelí sa sami rozhodujú, či uzavrú manželstvo, alebo budú spolu žiť bez 
neho. 

 Väčšina náboženstiev a nepísaných noriem v spoločnosti vyžaduje, aby 
ľudia, ktorí sa majú radi, uzavreli manželstvo a v ňom priviedli na svet svoje 
deti. 

 Každý má právo rozhodnúť sa, koho chce milovať, s kým chce alebo nechce 
mať pohlavný styk a nikto nemá právo toho druhého nútiť k sexu. 

 Keď sa dieťa narodí, rodičia sú povinní sa o neho starať, preto by mali mať 
deti dospelí ľudia, ktorí sa o ne dokážu postarať, sú na to pripravení, 
pretože dieťa je záväzok na celý život. 

 Každý človek má právo rozhodnúť sa, či chce mať deti a koľko. 

 Keď sa ľudia milujú a nechcú mať dieťa, existujú prostriedky, ktoré im 
v tom pomôžu. 

 Niekedy sa stane, že si rodičia prestanú rozumieť a nechcú ďalej spolu žiť, 
preto sa rozchádzajú alebo rozvádzajú. Vtedy určí súd, u koho z rodičov 
dieťa zostane, ale druhý z rodičov je naďalej povinný sa oň starať a mať ho 
rád. 
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 Všetky deti majú rovnaké práva, nezáleží na tom, či sú to chlapci, dievčatá, či 
sú čierne alebo biele, či sú zdravé alebo choré, či žijú v úplnej alebo neúplnej 
rodine. 

 Niektorí ľudia sú nakazení vírusom HIV, ktorý spôsobuje chorobu AIDS. Je 
to smrteľná choroba, ktorá sa prenáša troma spôsobmi: kontaktom s krvou, 
hlavne u narkomanov; pohlavným stykom a z matky na dieťa počas 
tehotenstva, pôrodu či dojčenia. Ľudia nakazení vírusom HIV môžu žiť dlho 
a byť šťastní a v bežnom spoločenskom styku zdravých ľudí neohrozujú. 

 Obdobie dospievania sa nazýva puberta, počas ktorej dochádza k rôznym 
telesným a psychickým zmenám: menštruácia u dievčat, tvorba spermií 
u chlapcov. 

 Puberta začína skôr u dievčat. 

 V puberte sa objavuje veľa nových sexuálnych pocitov, o ktorých je 
potrebné hovoriť s dospelými, ktorým deti dôverujú. 

 Je prirodzené spoznávať svoje telo a jeho reakcie vlastnými dotykmi. 

 Pravidlá zdravého životného štýlu – bez závislostí. 

4.7 ČO BY SA MALI DOZVEDIEŤ STARŠÍ ŠKOLÁCI 

V puberte začínajú deti - dospievajúci spájať sebapoznanie s tým, čo vie 

o iných. Čoraz častejšie vyhľadáva roly vyhovujúce jeho pocitom. Z hľadiska SXV 

sú žiaci 2. stupňa ZŠ (11 – 15 rokov) najdôležitejšou cieľovou skupinou. Je pre 

nich typické: 

 Začínajú abstraktne myslieť, zovšeobecňovať a zároveň si začínajú 
uvedomovať vlastné duševné procesy, identifikovať svoje city a myšlienky, 
byť empatickí a kritickí zároveň. 

 Formuje sa u nich vedomie vlastnej spoločenskej hodnoty. 

 Dochádza ku kríze autority. 

 Osobnostne sú však zatiaľ nezrelé, rozvoj intelektu predbieha pomalšie 
osobnostné zrenie. Z toho vyplýva ich veľká zraniteľnosť. Vrcholia pocity 
menejcennosti, rozpaky a sklamania z telesných nedostatkov. Zvlášť 
dievčatá sú v tomto období ohrozované vznikom porúch prijímania potravy 
(anorexia a bulímia). 

 Postupne sa uvoľňuje závislosť od rodiny, formujú sa hlboké, často trvalé 
priateľstvá. Dochádza ku splývaniu chlapčenských a dievčenských skupín, 
partií. 
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 Vo zvýšenej miere sa začína postupne prejavovať sexuálny záujem, preto 
je to najvhodnejší čas na kultivované rozhovory o sexualite. 

 Zároveň je však prirodzená hanblivosť, ktorá sa možno doteraz 
neprejavovala, a to aj u detí s liberálnou výchovou. 

ŽIACI BY SA MALI PRETO POSTUPNE DOZVEDIEŤ, ŽE 

 Je úplne prirodzené, keď sa v tomto veku zamilujú. Nie sú však schopní 
niesť následky prípadného tehotenstva. 

 Je dobré spoznať anatómiu a fyziológiu pohlavných orgánov muža a ženy, 
pohlavného styku a osvojiť si, rozumieť a používať primeranú odbornú 
terminológiu o ľudskej sexualite. 

 Existujú rozdielne názory na niektoré otázky sexuality z pohľadu cirkví 
(predmanželská sexualita, antikoncepcia a plánovanie rodičovstva, 
interrupcia, homosexualita, masturbácia, funkcie sexu). 

 Každý človek má právo rozhodnúť sa o tom, či chce mať deti, koľko 
a v akom čase. 

 Muži a ženy rozmýšľajú a správajú sa určitým spôsobom - rozdielne. Je 
zaujímavé a užitočné naučiť sa reč druhého pohlavia. 

 K počatiu dochádza za určitých okolností vo vajíčkovodoch a na priebeh 
tehotenstva vplýva veľa vonkajších i vnútorných faktorov. Niektoré 
môžeme ovplyvniť (zdravý spôsob života – bez stresu, alkoholu, fajčenia, 
drog, liekov), niektoré nie (dedičnosť, pohlavie). 

 Podľa zákona je vekovou hranicou pre sex – pohlavný styk vek 15 rokov. To 
sa vzťahuje na všetky formy telesného sexuálneho správania. 

 Sex to nie je len pohlavný styk. Blízkosť, city, intimitu si môžu prejavovať 
hladkaním, maznaním, objímaním, bozkávaním a ďalšími nežnosťami. 

 Ak sa venujú sexuálnym hrám s partnerom alebo partnerkou staršími ako 
15 rokov, ten starší riskuje problémy so zákonom. 

 Orgazmus je veľmi príjemný zážitok. 

 Zvlášť dievčatá dokážu spočiatku orgazmus prežiť lepšie vlastnou 
stimuláciou. Dosiahnutie orgazmu je často otázkou času, skúseností 
a vzájomného poznávania sa a otvorenej a citlivej komunikácie o sexuálnom 
prežívaní s partnerom/kou. 

 Sami sú zodpovední za to, čo svojmu partnerovi /ke dovolia. 

 Masturbácia je bežná u chlapcov i dievčat, je súčasťou sexuality človeka. 
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 Nie sú povinní prejavovať svoju lásku sexom a nikto ich k tomu nesmie 
nútiť. Nikto nedlhuje sex svojmu priateľovi / priateľke. 

 Je dôležité dôverovať svojim pocitom a naučiť sa ich vhodným spôsobom 
vyjadrovať. 

 Vo vzťahu, známosti je potrebné dôrazne a jasne stanoviť hranice. 
Kedykoľvek môže povedať nie. 

 Väčšina dospievajúcich v našej krajine nezačne súložiť pred 16 rokom veku. 

 Ak nedokážu alebo nechcú počkať so sexom do dospelosti, mali by seba 
a partnera/partnerku chrániť pred nežiaducim tehotenstvom a sexuálne 
prenosnými chorobami vhodnými antikoncepčnými prostriedkami alebo 
prirodzenými metódami plánovaného rodičovstva. 

 Najvhodnejšou ochranou pred HIV je použitie prezervatívu v kombinácii so 
spermicídnym gélom. Jeho použitie si však vyžaduje určitú zručnosť. Nikdy 
nejde o 100 % ochranu. 

 Používať prezervatív nie je smiešne. Horšie je ho v prípade sexuálnych 
aktivít nepoužívať. 

 Otehotnieť môže dievča za určitých okolností aj počas menštruácie, alebo 
tesne pred ňou, či hneď po nej. V dospievaní nie je žiadne obdobie bezpečné. 

 Dievča môže otehotnieť, nakaziť sa sexuálne prenosnou chorobou, vírusom 
HIV aj pri prvom pohlavnom styku. 

 Prezervatív v kombinácii so spermicídnými prípravkami resp. 
antikoncepčnými pilulkami je najvýhodnejšou metódou bezpečného sexu 
pre tých, ktorí sa častejšie milujú. 

 Antikoncepčné pilulky chránia pred počatím, ale nie pred sexuálne 
prenosnými chorobami. Pred začiatkom ich užívania je potrebné 
gynekologické vyšetrenie. Pomôže určiť jej vhodnú formu. Užívanie 
hormonálnej antikoncepcie prepokladá pravidelné lekárske kontroly. 

 Gynekologické vyšetrenie neznamená stratu panenstva. 

 Pravidelné gynekologické prehliadky sú veľmi dôležité z hľadiska prevencie 
onkologických ochorení. Hanblivosť je potrebné prekonať. 

 Je dôležité osvojiť si metódy samovyšetrovania prsníkov a semenníkov. 

 Znásilnenie je trestný čin a ak k nemu dôjde, je potrebné informovať políciu, 
zveriť sa niekomu blízkemu, komu dôverujú a kto im dokáže pomôcť. 

 Za svoje telo sú zodpovední sami. Patrí len im a nikto cudzí sa ich nesmie 
dotýkať bez ich súhlasu, ani žiadať dotyky násilím. 



57 

 Mladé dievčatá a chlapci sa môžu stať obeťami týrania, sexuálneho násilia 
a zneužívania, incestu, obchodovania s „bielym mäsom“, či nútenej 
prostitúcie a pornografie. 

 Existujú inštitúcie, na ktoré sa môžu v prípade svojich problémov s dôverou 
obrátiť a požiadať ich o pomoc. 

 Existujú účinné metodiky na aktívnu sebaobranu a naučenie sa bezpečného 
správania a riešenia krízových situácií. 

 K základným hygienickým návykom kultúrnych ľudí patrí starostlivosť 
o čistotu rúk a chrupu rovnako ako o čistotu vonkajších pohlavných 
orgánov. 

 Svoje telo budú potrebovať ešte dlho, zodpovedná starostlivosť oň je dobrá 
investícia. 

 To, ako kto vyzerá, je dôležité len v niektorých profesiách. 

 V dospievaní je nerovnomerný vývoj normálny. 

 Primeraná telesná aktivita je pre telo oveľa prospešnejšia než rôzne 
redukčné diéty. 

 Oni sami sa rozhodnú, kedy a ako začať sexuálne žiť. Väčšina dospievajúcich 
uprednostňuje sex z lásky. 

4.8 ČO BY SA MALI DOZVEDIEŤ STREDOŠKOLÁCI 

V tomto období deti (15 - 19 rokov) odchádzajú zo základných škôl na 

stredné, kde väčšinou dovŕšia plnoletosť. Usilujú sa osamostatňovať od rodičov, 

dospelej autority. Hlásia sa k vlastnej generácii, často s výrazne silným kritickým 

postojom voči generácii rodičov, hoci sa za ním často skrýva ešte stále silná 

túžba byť nimi milovaní. V zložitom procese sebapresadzovania často čelia 

rôznym nástrahám a lákadlám v spoločnosti  a v extrémnej snahe presadiť sa, 

môžu zažiť nepríjemnú skúsenosť (drogové závislosti, nezodpovedné sexuálne 

správanie, neželané tehotenstvo či nákazy sexuálne prenosnými infekciami). 

Nadväzovanie známostí, erotické zbližovanie a prvé milostné vzťahy sú v 

tomto období typické. Emocionálne a osobnostné dozrievanie je veľmi 

individuálne. Na rozdiel od predchádzajúceho vývinového obdobia prebieha 

osobnostné zrenie rýchlejšie ako intelektuálny rozvoj. 

Stredná škola by mala vytvárať podmienky pre osvojenie si uceleného 

systému vedomostí, zručností, návykov, postojov, hodnôt a kompetencií tak, aby 

ich mladí ľudia dokázali vo svojom živote používať na riešenie dôležitých 
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životných situácií v spleti medziľudských vzťahov a na optimálnu orientáciu v 

spoločnosti.  

Nadväzujúc na informácie zo základnej školy by si mali opäť pripomenúť a  

rozšíriť svoje vedomosti o nižšie uvedené informácie, pri spracovaní ktorých 

sme vychádzali z odporúčaní O. Trojana (2009). Niektoré sme upravili, doplnili a 

zosumarizovali do nasledujúcich informácií, ktoré by sa mali stredoškoláci 

dozvedieť: 

 Stále neexistuje účinný liek, ktorý by spoľahlivo dokázal vyliečiť človeka 
infikovaného vírusom HIV. 

 Neexistuje žiadne účinné očkovanie proti HIV. 

 Existujú lieky, ktoré dokážu blokovať množstvo vírusu a tým umožňujú 
infikovaným prežiť aj niekoľko rokov bez toho, aby sa u nich vyvinuli 
príznaky AIDS. 

 Najviac infikovaných vírusom HIV je v najchudobnejších oblastiach sveta 
(Afrika), kde ľudia nemajú prístup ani k základnej zdravotnej starostlivosti. 

 V súvislosti s rizikovým sexuálnym správaním, okrem HIV, existujú ďalšie 
sexuálne prenosné infekcie (SPI) - kvapavka, syfilis, genitálny opar, 
hepatitída B. Väčšina z nich sa pri včasnom diagnostikovaní dá liečiť. Proti 
hepatitíde B existuje v súčasnosti účinné očkovanie (skupina aktivistov 
kritizuje akékoľvek očkovanie a odporúča rodičom detí, aby očkovanie 
odmietali; tento postup otvára spoločenskú odbornú i laickú diskusiu o 
výhodách/nevýhodách niektorých typov očkovaní). 

 Dievčatá a mladé ženy majú možnosť dať sa preventívne zaočkovať proti 
nákaze vírusom HPV - human papiloma vírus, ktorý spôsobuje onkologické 
ochorenia kŕčka maternice. Prenáša sa nechráneným pohlavným stykom. 

 Účinnou ochranou pre prenosom väčšiny SPI a neželaným tehotenstvom je 
správne použitie prezervatívu, ktoré sa dá nacvičiť. 

 Kedy, kde, s kým a ako začať sexuálne žiť sa rozhodujú mladí ľudia sami, 
bez súhlasu vyššej autority. Malo by to byť informované a zodpovedné 
rozhodnutie so zvážením všetkých možných nielen zdravotných následkov. 

 Mať sex len preto, lebo väčšina to už skúsila, nie je najšťastnejším 
argumentom pre prvý sex. Sexuálna zdržanlivosť nie je zlá a nehrozí, že 
niečo mladí ľudia zmeškajú.   

 Väčšina mladých ľudí uprednostňuje sex z lásky. 

 Už pri prvom pohlavnom styku môže dôjsť k počatiu alebo nákaze SPI, HIV. 
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 Kombinácia prezervatívu a antikoncepčných piluliek, resp. spermicídnych 
prípravkov znižuje riziko nákazy SPI, HIV i možnosti otehotnenia. 

 Deti majú právo narodiť sa ako chcené. 

 Ženy a muži majú právo rozhodnúť sa, či a kedy chcú splodiť a priviesť na 
svet potomka. Majú právo rozhodnúť sa aj nemať deti. 

 Ideálny vek pre prvé dieťa z fyziologického hľadiska ženy je medzi 20. - 28. 
rokom jej života. Často v tomto období ženy ešte nemajú vytvorené vhodné 
zázemie pre rodičovskú rolu (pracovné, ekonomické, materiálne či 
partnerské). To sú dôvody, pre ktoré ženy posúvajú materstvo za hranicu 
30. rokov svojho veku. 

 Pre výchovu detí je ideálna úplná, funkčná harmonická rodina, ale deti 
vyrastajú aj v rodinách neúplných a často dysfunkčných. 

 Rozvodovosť v našej krajine je vysoká. 

 Existujú inštitúcie zaoberajúce sa starostlivosťou  a dohľadom nad 
funkčnosťou výchovy a zdravého vývinu detí a mladistvých. 

 Ľudská sexualita je silno spojená s emóciami, vzťahmi, pozitívnymi pocitmi, 
plní nielen rozmnožovaciu funkciu, ale aj milostnú  a relaxačnú. 

 Každá spoločnosť určitým spôsobom sexualitu reguluje. Historicky 
najstarším tabu je incest (sex medzi blízkymi príbuznými). Zákon stanovuje 
vekovú hranicu (15 rokov) legálneho sexuálneho styku. 

 Sú medzi nami ľudia trpiaci sexuálnymi úchylkami.  Medializovanou je 
hlavne pedofília. Ľuďom, páchajúcim sexuálne delikty voči deťom býva 
nariadená povinná liečba v liečebni alebo ambulantným spôsobom. 

 Podľa našich zákonov si nikto nesmie od druhého vynucovať sex násilím. 
Môže to byť považované za pokus o znásilnenie alebo dokonané znásilnenie, 
ak došlo k sexuálnemu styku. 

 Ktokoľvek a kedykoľvek má právo svojmu / svojej partnerovi/ke 
odmietnuť sex  bez toho, aby to zdôvodňoval. 

 Násilných sexuálnych trestných činov sa často dopúšťajú ľudia z blízkeho 
okolia obete. Obeť ich zvyčajne pozná. 

 Interrupcia nie je antikoncepčná metóda. Problematika postoja k interrupcii 
je v našej spoločnosti riešená dvoma prístupmi: Prvý prístup "pro choice - 
pre voľbu" uznáva právo ženy rozhodnúť sa o svojom tehotenstve, každé 
dieťa má právo narodiť sa ako chcené a milované. Rozhodnutie priviesť na 
svet dieťa považuje za obrovskú zodpovednosť a preto presadzuje 
myšlienku "od interrupcií k antikoncepcii". Druhý prístup "pro life - pre 
život" sa opiera o náboženské východiská katolíckej cirkvi ajeho podstata 
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tkvie v nedotknuteľnosti ľudského života a z potreby chrániť práva 
nenarodeného dieťaťa. Za jediný prijateľný spôsob vedomého 
ovplyvňovania počatia považuje prirodzené metódy.  

 Na plánovanie rodičovstva existuje celý rad metód. Mladí ľudia majú právo 
na informácie o  nich, aby sa mohli v prípade potreby zodpovedne 
rozhodnúť pre tú, ktorá im v partnerskom vzťahu bude vyhovovať zo 
zdravotného i svetonázorového hľadiska. 

 Okrem prezervatívov v kombinácii s vhodným spermicídnym prípravkom 
existuje aj hormonálna antikoncepcia, ktorú moderná medicína považuje za 
bezpečnú a vhodnú aj pre mladé ženy pri dodržaní určitých zásad 
(konzultácie s gynekológom, pravidelné prehliadky). 

 Niektoré náboženstvá antikoncepciu netolerujú (okrem prirodzených 
metód - sledovanie a využívanie plodných a neplodných dní, bazálnej 
teploty). Uvedené metódy si však vyžadujú disciplínu a sú dosť nespoľahlivé 
a často vedú k neželanému tehotenstvu. 

 V sexuálnom živote človeka sa môžu vyskytnúť rôzne problémy. Je užitočné 
vedieť, že existujú odborníci - lekári /muži aj ženy (sexuológovia, 
psychológovia so zameraním na riešenie problémov v oblasti sexuality) a 
ich služby sú dostupné a v prípade potreby ich ľudia môžu využívať. 

 Sexuálne menšiny žijú vo všetkých spoločnostiach. Homosexualita sa často 
stáva politickou (ťažké presadzovanie legislatívy o registrovanom 
partnerstve) alebo  náboženskou témou (v niektorých moslimských 
krajinách sa homosexualita kriminalizuje a trestá smrťou). V civilizovaných 
krajinách majú homosexuálne orientovaní muži a ženy rovnaké práva i 
povinnosti. 

 ...atď. 

Na konci tohto obdobia, už ako dospelí mladí muži a mladé ženy, by mali 

vedieť, podobne ako ich učitelia/ľky i rodičia, že: 

 Sexualita je centrálnym aspektom ľudského bytia počas celého života 
jednotlivca a zahŕňa pohlavie, rodovú identitu a rodové roly, sexuálnu 
orientáciu, erotiku, pôžitok, intímnosť a reprodukciu. 

 Sexualita je prežívaná a vyjadruje sa v myšlienkach, predstavách, 
túžbach, názoroch, postojoch, hodnotách, správaní, sexuálnych praktikách, 
rolách a vzťahoch. Môže zahŕňať všetky tieto dimenzie, ale nie každý 
jednotlivec ich prežíva a vyjadruje v úplnosti. 

 Sexualitu ovplyvňuje interakcia biologických, psychologických, sociálnych, 
ekonomických, politických, kultúrnych, etických, právnych, historických 
a náboženských faktorov ( z definície sexuality podľa WHO). 
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 Deti a mladí ľudia sú ľudské bytosti, subjekty svojich vlastných práv, 
s právom na prístup k vykonávaniu sexuálnych a reprodukčných práv. 

 Majú právo na komplexnú a objektívnu sexuálnu výchovu v súlade 
s vedeckým poznaním, nezávisle od rodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, 
etnicity, náboženstva, kultúry, veku, postihnutia, sociálno-ekonomických 
podmienok tak, aby im umožňovala robiť informované, slobodné 
a zodpovedné rozhodnutia. 

Určite vás pri čítaní napadajú ďalšie témy. Neváhajte, nečakajte a diskutujte so 

svojimi žiakmi, žiačkami, kolegami a kolegyňami i rodičmi. Sprostredkujte im 

pravdivé informácie, na ktoré majú právo. Raz to môže byť pre nich nesmierne 

užitočné. Sme presvedčení, že vzájomný dialóg obohacuje všetkých 

zúčastnených. Máme pred sebou dospelých mladých ľudí, ktorí dychtia po živote, 

láske a sebarealizácii. Niektorí sa chystajú študovať, iní pracovať, cestovať, 

možno oženiť alebo vydať. To sú fakty. Čoraz viac sú od rodičov a iných autorít 

nezávislejší. To ale neznamená, že ich nepotrebujú. O sexe majú veľa informácií 

(škola nie je výlučný a jediný zdroj), ale vedia aj to, že život nie je len o sexe. 

4.9 NÁMETY NA CVIČENIA A ÚLOHY PRE TVORIVÚ 

A SAMOSTATNÚ ČINNOSŤ ŽIAKOV  

Spoločným cieľom námetov na aktivity je snaha jednoduchým, deťom a 

mladým blízkym spôsobom vysvetliť témy a pojmy láska, priateľstvo, 

partnerské vzťahy, vernosť, zodpovednosť, sexualita, manželstvo, 

rodičovstvo, sexuálne a reprodukčné práva tak, aby si k nim našli vlastnú 

cestu, ktorá im prinesie čo najmenej sklamaní. V mnohých prípadoch zasiali 

do detí hlboké pochybnosti ich skúsenosti z vlastnej rodiny. Deti majú 

potom sklon preceňovať blahodarnú moc lásky, čo nutne vedie k sklamaniu. 

Druhá možnosť je, že lásku a sex chápu cynicky, len ako hru a chvíľkové 

rozptýlenie. Ponúkané aktivity pomáhajú deťom učiť sa rešpektovať čaro 

a tajuplnosť lásky, zároveň zachovať a sprostredkovať tie hodnoty, bez 

ktorých sa láska nedá prežiť. 

Vhodných aktivít a hier na realizáciu SXV/VMR v ich rôznych 

modifikáciách je veľa. Naším cieľom nie je  všetky ich uvádzať, to ani reálne 

nie je možné. Uvádzame len námety pre  metodiku výchovy a vzdelávania a 

voľby vhodnej organizačnej formy pre všetkých, ktorí  chcú SXV/VMR učiť 

modernejšie a viac sa priblížiť životu - veď pre život sa učíme. 
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Upozorňujeme však, že každý pracuje s rozdielnymi deťmi v odlišných 

podmienkach, preto každú aktivitu/metódu odporúčame prispôsobiť 

konkrétnym podmienkam a situáciám, ktoré pozná len sám učiteľ/ka,  

vhodne modifikovať. 

Je vhodné ujasniť si pri každej plánovanej činnosti/aktivite fakty: o čom 

(obsah) a prečo (cieľ) to bude, koľko času na to potrebujeme, pre akú cieľovú 

skupinu je aktivita vhodná (autori/ky to vo väčšine prípadov uvádzajú, ale 

niekedy sa musíme rozhodnúť sami), aké pomôcky potrebujeme, ako máme 

postupovať, myslieť na potrebu reflexie a vyhodnotenia, prípadne 

sformulovania nových otázok a tém, ktoré sa v reflexii môžu otvoriť. A získame 

ďalšie podnety pre prácu. 

Mnoho námetov poskytujú v súčasnosti rôzne odborné publikácie. V prílohách 

publikácie uvádzame prehľad niektorých zaujímavých knižných i internetových 

zdrojov. Hotové námety aj so súborom pracovných listov pre SXV/VMR sú 

dostupné na webovej stránke Spoločnosti pre plánované rodičovstvo v sekcii 

sexuálna výchova a v jej časti metodiky. Obsahujú presné pokyny na realizáciu 

aktivít, kopírovateľné podklady na výrobu niektorých užitočných pomôcok, 

krátke učebné texty pre žiakov/čky a hotové pracovné listy. Súčasťou materiálu 

je aj metodická príručka pre učiteľov/ky obsahujúca základné informácie k 

niekoľkým východiskových témam SXV aj s opisom aktivít vhodných na 

otvorenie témy a následnou prácou s ňou. 

V nasledujúcej časti uvádzame niekoľko príkladov na tvorivú formuláciu úloh 
rozvíjajúcich nielen kognitívne, ale aj nonkognitívne funkcie žiakov/čok, ktoré 
sú veľmi dôležitým predpokladom pre tvorivé riešenie problémov. 

1. Posudzovať pravdivosť tvrdení. Tie môžu vytvoriť starší žiaci /čky sami, 
mladším pripravíme výroky na kartičkách. Môžu vymýšľať ďalšie na 
analogickom princípe. 

2. Nájsť „bielu vranu“ v skupine slov a zdôvodniť svoj výber. Pripravíme 
vopred my skupiny slov, v ktorých je jedno navyše, lebo nespĺňa spoločný 
znak ostatných. Deti majú nájsť to slovo a zdôvodniť svoj výber. Vyššou 
úrovňou tohto cvičenia je schopnosť žiakov vytvárať takéto skupiny slov. 
Napríklad: pošva – maternica – erekcia - vaječníky – vajíčko - ovulácia  
Bielou vranou v tejto skupine bude erekcia, lebo ostatné slová označujú časti 
a procesy ženských pohlavných orgánov, erekcia sa týka muža. 

3. Vytvárať dvojice slov, ktoré je potrebné správne nájsť a spojiť. 
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4. Vytvárať doplňovačky, osemsmerovky, rébusy. Ukryť v doplňovačke 
konkrétne slovo (puberta, dospievanie, láska, homosexualita, masturbácia, 
pohlavné choroby, tehotenstvo, sexualita, menštruácia, hygiena...) 
a pripraviť k nej podrobnú legendu, ktorá by obsahovala slová súvisiace so 
sexualitou. 

5. Vyrobiť tematické súbory kartičiek s rôznymi otázkami, odpoveďami 
k nim. Úlohou žiakov je vytvoriť takéto dvojice. 

6. V určenom čase vytvoriť zoznam slov k určenej téme (sexualita, rodina, 
AIDS, priateľstvo a láska, pohlavné orgány, antikoncepcia, sexuálna 
orientácia, sexuálne správanie...). Po jeho vypršaní prezentovať svoje 
zoznamy a v ďalšej časti sa pokúsiť vytvoriť z nich rôzne príbehy, 
zmysluplné texty. Môžu si vybrať formu i adresáta. Zdôrazňujeme zásadu 
taktu slušnosti. 

7. Riešenie morálnych dilem. Posudzovanie morálnosti správania sa 
a konania postáv v rôznych príbehoch. Najprv samostatne, potom diskusiou 
v menších skupinách, kde je potrebné dohodnúť sa na spoločnom riešení 
a to nakoniec prezentovať. 

8. Dokončenie príbehu. Ponúkneme krátke príbehy, ktoré zámerne 
neukončíme. Požiadame deti, aby sa pokúsili príbehy ukončiť vlastnými 
myšlienkami, otázkami...a potom spolu diskutujeme o dôsledkoch rôznych 
možností konca. 

9. Projektové práce. Pripravte rôzne zadania, nech si deti vyberú. Môžu 
pracovať samostatne, vo dvojiciach alebo menších skupinách. Dohodnite si 
kritéria pre formálne a obsahové spracovanie projektu a termín jeho 
prezentácie. Ponúknite im svoju pomoc vo forme konzultácií.  

10. Tvorba plagátov a koláží kombinovanými technikami k rôznym témam 
s využitím starých novín, časopisov a iných materiálov.  

11. Ankety pre spolužiakov – mladších i starších žiakov školy, učiteľov, rodičov 
k problémovým otázkam ľudskej sexuality. Mapovať názory, postoje, 
vedomosti (kedy začať sexuálne žiť, postoje k homosexualite, antikoncepcia, 
HIV/AIDS, SPCH, predmanželský sex, vernosť, láska, manželstvo, 
rodičovstvo, osamelý spôsob život, prostitúcia, interrupcia...) 

12. Rozhlasové relácie. Pripraviť materiál do relácie pre školský rozhlas 
k určeným témam (napr. 1.12. Deň prevencie AIDS). 

13. Využívanie moderných IKT. Pripravené rôzne zadania spracovať 
s pomocou informácií z internetu alebo využiť multimediálne programy, 
ktoré máte k dispozícii.  



64 

14. Zorganizujte konferenciu powerpointových prezentácií s odkazmi na 
vhodné internetové stránky. Určené, vybrané zadania spracujú žiaci do 
formy powerpointovej prezentácie. Dohodnite opäť jej rozsah a termín 
prezentácie. Pozvite na prezentácie kolegov, vedenie školy, rodičov, 
spolužiakov. Môžete v uvedených aktivitách prekročiť rámec svojej školy 
a zorganizovať regionálnu konferenciu formou výzvy. 

Pri tvorbe a hľadaní riešení niektorých úloh môžeme žiakom dovoliť používať 

literatúru, informačné letáky, vhodné webové stránky. Žiaci môžu sami 

navrhnúť postupy ich riešení v skupinách, triedach. Nech rozvíjajú svoju 

tvorivosť. 
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ZÁVER 

Uvedomujeme si fakt, že mladí ľudia získavajú sexuálne skúsenosti, či sa nám 

to páči alebo nie, aj bez potrebných kvalifikovaných informácií o možných 

rizikách a bez súhlasu dospelých. Skúsenosti zo stretnutí s pedagogickými a 

odbornými zamestnancami a zamestnankyňami na mnohých podujatiach nás 

presviedčajú o tom, že v ich radoch je mnoho takých, ktorí si uvedomujú, že 

nemôžeme donekonečna teoretizovať o potrebe sexuálnej výchovy, formálne 

spracovávať rôzne školské projekty o jej realizácii a v praxi zostávať naďalej 

ľahostajní a tváriť sa, že je všetko v poriadku. 

Sexualitu nie je múdre potláčať, múdrejšie je citlivo a systematicky o nej 

kultúrne a otvorene hovoriť. Dobrou bude SXV len vtedy, ak naplní potreby detí 

a mladých ľudí dôslednou, citlivou, primeranou cestou s použitím efektívnych 

interaktívnych aktivizujúcich metód a zážitkového učenia, s dodržaním 

princípov a zásad a v spolupráci s rodičmi. Uvedené metódy sú založené na 

sociálnom učení a aktivizácii žiakov/čok a ich spoločným menovateľom je, že 

nielen informujú, ale poskytujú skúsenosť, podporujú procesy ich vlastného 

uvažovania, tvorivosť, umožňujú v spoločných interakciách rozvíjať sociálno-

komunikačné zručnosti, v konfrontácii s ostatnými vyjasňovať a formovať 

vlastné názory, učiť sa rešpektovať názory a postoje iných. Umožňujú vytvárať si 

úsudok na danú tému z vlastného prežívania a zážitkov, ktoré potom 

prirodzeným spôsobom ovplyvňujú ich vlastné postoje a správanie. Aj to je 

cesta, na ktorej môžeme deti a mládež nielen poučiť o telesnom a duševnom 

živote muža a ženy, ale hlavne vychovávať k hodnotám, úcte k životu a zároveň 

ovplyvniť ich správanie smerom k väčšej zodpovednosti k vlastnému 

sexuálnemu zdraviu i bezpečnému sexuálnemu správaniu a oddialeniu 

partnerských sexuálnych aktivít, v ktorých dokážu na kultúrnej a kultivovanej 

úrovni napĺňať svoje sexuálne potreby a robiť zodpovedné informované 

rozhodnutia. 

Všeobecne vo vzťahu k sexualite, ako uvádza D. Marková (2007, s.206), „je 

žiaduce tematizovať rozmanitosť ľudských sexualít, a to bez toho, aby boli 

akékoľvek rozdiely a odlišnosti podrobené morálnemu hodnoteniu a súčasne 

podnecovať k takému prístupu k sexualitám, ktorý namiesto označovania na 

základe kategorizácie „dobré – zlé“, „správne – nesprávne“, „normálne – 

abnormálne“ atď., ponúka možnosť nazerať na sexuálne zážitky a skúsenosti 
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v ich kontinuite, individualite a mnohorakosti, a tým prispieva aj k podpore 

autonómnej, bohatej a akceptovanej sexuality“. 

Každé dieťa alebo mladý človek by si malo byť vedomé svojich základných 

ľudských práv, aby mohlo robiť informované rozhodnutia vďaka ktorým dokáže 

viesť plnohodnotný a zmysluplný život. Poznanie a dodržiavanie ľudských a 

reprodukčných práv prispieva k tomu, aby sa mladí ľudia mohli cítiť spokojne a 

uvoľnene vo svojom vlastnom tele, vedeli rozpoznať, kedy ich práva nie sú 

dodržiavané a dokázali fungovať v spokojných a šťastných vzťahoch, robiť 

informované rozhodnutia týkajúce sa aj ich aktívneho sexuálneho života. 

Úplne na koniec si dovoľujeme vysloviť myšlienku, že súčasná premena nášho 

školstva je natoľko závažnou prioritou pre ďalší vývoj spoločnosti, že by sa 

nemala stať hračkou v rukách politikov. Ak sa nepodarí do jeho premeny 

investovať dostatok spoločného úsilia, umu a peňazí, naše zaostávanie za svetom 

a vývojom vpred sa ešte viac prehĺbi. A to nielen v oblasti sexuálnej výchovy. 
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PRÍLOHA 1 – CHARTA SEXUÁLNYCH 

A REPRODUKČNÝCH PRÁV IPPF 

Charta sexuálnych a reprodukčných práv Medzinárodnej federácie pre 

plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation, IPPF) je 

reakciou na výzvu, aby sa sexuálne a reprodukčné práva definovali v kontexte 

ľudských práv. Celá charta definuje 12 práv – všetky sa vyskytujú v 

medzinárodných dokumentoch o ľudských právach vrátane Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a 

kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických 

právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Dohovoru 

o právach dieťaťa. Všetky tieto práva sú prevzaté z prameňov, ktoré sú svojou 

povahou medzinárodné. 

 Právo na život 

 Právo na slobodu a osobnú bezpečnosť 

 Právo na rovnosť a ochranu proti všetkým formám diskriminácie 

 Právo na súkromie 

 Právo na slobodu myslenia 

 Právo na informácie a vzdelanie 

 Právo rozhodnúť sa uzavrieť manželstvo, založiť si a plánovať rodinu 

 Právo rozhodnúť sa, či mať deti a kedy ich mať 

 Právo na zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia 

 Právo využívať poznatky vedeckému pokroku 

 Právo na slobodu zhromažďovať sa a zúčastňovať na politickom živote 

 Právo na ochranu proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu 

PRÁVO NA ŽIVOT 

IPPF Uznáva a verí, že každý človek * má právo na život a že nikto nesmie byť 

svojvoľne zbavený života (5). IPPF ďalej uznáva, že genocída je zločinom podľa 

medzinárodného práva (6) a že sa vzťahuje aj na prípady, keď sa prijímajú 

opatrenia vrátane plánovaného rodičovstva, ktoré majú zabrániť pôrodom v 

rámci národnej etnickej, rasovej, náboženskej alebo kultúrnej skupiny, s 

úmyslom zničiť takú skupinu úplne alebo sčasti, a preto sa zaväzuje, že: 
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 Život žiadnej ženy sa nesmie vystaviť riziku ani ohroziť z dôvodu tehotnosti. 
Toto právo sa týka najmä úmrtí, ktorým možno zabrániť – a súvisí najmä s 
nevyhnutnosťou znížiť rizikové faktory vysoko rizikového tehotenstva, ako 
sú „mimoriadne včasné, mimoriadne neskoré, priveľmi časté či priveľmi 
početné tehotenstvá.“ 

 Život žiadneho dieťaťa sa nesmie vystaviť riziku ani ohroziť najmä z 
dôvodu jeho pohlavia. 

 Život žiadneho človeka sa nesmie vystaviť riziku ani ohroziť z dôvodu 
nedostatočného prístupu k službám zdravotnej starostlivosti alebo 
informáciám o zdravotnej starostlivosti, poradenstve či službám týkajúcich 
sa sexuálneho a reprodukčného zdravia.** 

IPPF sa ďalej zaväzuje, že podnikne všetky kroky potrebné na dosiahnutie 

nasledujúceho práva 

 Právo všetkých detí ženského pohlavia na ochranu proti riziku zabitia. 

 Človekom sa podľa medzinárodného práva rozumejú všetky ľudské bytosti, 
ktoré sa narodili; pozri čl. 1 Všeobecnej deklarácie o ľudských právach: 
„Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.“ 

 Akčný program Medzinárodnej konferencie OSN o populácii a rozvoji 
(ICPD) odsek 7.2; definícia reprodukčného zdravia uvedená na s. 54, v 
oddiele Zásady časť Právo na zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia. 

PRÁVO NA SLOBODU A OSOBNÚ BEZPEČNOSŤ 

 Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, a preto: 

 Každý má právo slobodne využívať a kontrolovať svoj sexuálny a 
reprodukčný život, pričom berie primeraný ohľad na práva druhých. 

 Každý má právo na ochranu pred akýmkoľvek lekárskym zásahom 
súvisiacim so sexuálnym a reprodukčným zdravím okrem prípadov, keď k 
nemu dá plný, slobodný súhlas založený na informovanosti. 

 Každá žena má právo na ochranu pred akoukoľvek formou mrzačenia 
genitálií. 

 Uzákoniť a presadiť legislatívu proti páchateľom takých praktík a aktov na 
ženách, ako je mrzačenie ženských genitálií, zabíjanie novorodencov 
ženského pohlavia, prenatálna selekcia podľa pohlavia a násilie súvisiace s 
venom, a výrazne podporiť úsilie mimovládnych a spoločenských 
organizácií a odstránenie týchto praktík. 

 Každý má právo na ochranu pred sexuálnym obťažovaním. 
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IPPF sa ďalej zaväzuje podniknúť všetky kroky potrebné na zabezpečenie 

nasledujúcich práv: 

 Každý má právo na ochranu pred vonkajšími faktormi vyvolávajúcimi 
strach, hanbou, vinou, presvedčením založeným na poverách a inými 
psychologickými faktormi ovplyvňujúcimi sexuálnu reakciu alebo 
narušujúcimi sexuálne vzťahy. 

 Každý má právo na ochranu pred vynúteným tehotenstvom, sterilizáciou 
alebo potratom. 

PRÁVO NA ROVNOSŤ A OCHRANU PROTI VŠETKÝM FORMÁM DISKRIMINÁCIE 

Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovnoprávne pokiaľ ide o 

dôstojnosť a práva, a preto: 

 Nikto nesmie byť diskriminovaný vo svojom sexuálnom a reprodukčnom 
živote, v prístupe k zdravotníckej starostlivosti a službám na základe rasy, 
farby pleti, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, rodinného stavu, postavenia 
v rodine, veku, jazyka, náboženstva alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu 
alebo iného postavenia. 

 Každý má právo na rovnaký prístup k vzdelaniu a informáciám v záujme 
zabezpečenia zdravia a blaha, vrátane prístupu k informáciám, poradenstvo 
a službám týkajúcim sa sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv. 

 Všetky ženy a deti ženského pohlavia majú právo na primeranú výživu a 
starostlivosť počas celého života a na ochranu pred predsudkami, 
zvyklosťami a všetkými ostatnými praktikami, ktoré sú založené na 
myšlienke podradenosti alebo na stereotypných úlohách mužov a žien, a 
ktoré znamenajú ich diskrimináciu. 

 Žiadna žena nemôže byť diskriminovaná v prístupe k vzdelaniu, 
informáciám a službám súvisiacim s rozvojom alebo jej sexuálnym a 
reprodukčným zdravím. 

 Nikoho nemožno podriadiť programu sexuálnej a reprodukčnej 
starostlivosti, ktorého účinkom dochádza k diskriminácii určitej skupiny 
populácie. 

 Každý má právo na ochranu pred všetkými formami násilia, ktorého 
príčinou je rasa, farba, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné 
zmýšľanie, národnostný a sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné 
postavenie. 

 Všetky ženy majú právo na ochranu pred diskrimináciou v spoločnosti, v 
rodine alebo zamestnaní z dôvodov tehotenstva alebo materstva. 
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 Nikto nesmie byť počas svojho života diskriminovaný, pokiaľ ide o prístup k 
informáciám, zdravotnej starostlivosti alebo službám, ktoré súvisia so 
sexuálnymi a reprodukčnými právami a potrebami na základe pohlavia, 
veku, sexuálnej orientácii a telesného či duševného postihnutia. 

PRÁVO NA SÚKROMIE 

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, 

rodiny, domova, alebo korešpondencie, a preto: 

 Všetky služby týkajúce sa sexuálneho a reprodukčného zdravia, vrátane 
informácií a poradenstva, by mali klientom poskytovať súkromie a 
zaručovať, že osobné informácie o klientoch zostanú dôverné. 

 Všetky ženy majú právo samostatne sa rozhodovať o reprodukčných 
možnostiach, vrátane možnosti bezpečného potratu. 

 Každý má právo vyjadriť svoju sexuálnu orientáciu, aby mohol viesť 
bezpečný a uspokojujúci sexuálny život, pričom berte ohľad na blaho a 
práva ostatných, bez strachu z prenasledovania alebo popierania slobody či 
spoločenských zásahov. 

 Všetky poskytované služby starostlivosti o sexuálne a reprodukčné zdravie, 
vrátane informačných a poradenských služieb, by mali byť dostupné 
všetkým jednotlivcom a dvojiciam, najmä mladým ľuďom, a to spôsobom, 
ktorý rešpektuje ich právo na súkromie a právo na zachovanie dôvernosti. 

PRÁVO NA SLOBODU MYSLENIA 

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. Právo na 

slobodu presvedčenia a prejavu zahŕňa slobodu zastávať názor bez zasahovania, 

právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek 

prostriedkami a bez ohľadu na hranice, a preto: 

 Každý má právo na slobodu myslenia a prejavu v súvislosti so svojim 
sexuálnym a reprodukčným životom. 

 Každý má právo na ochranu pred obmedzovaním prístupu k vzdelaniu a 
informáciám týkajúcich sa sexuálneho a reprodukčného zdravia z dôvodov 
zmýšľania, svedomia a náboženstva. 

 Odborní zdravotnícki pracovníci majú právo odmietnuť z dôvodov 
svedomia poskytnúť antikoncepčné a interrupčné služby, len ak môžu 
klienta odkázať na iného zdravotníckeho pracovníka, ktorý je ochotný túto 
službu okamžite poskytnúť. Toto právo neplatí v naliehavých prípadoch, 
keď sú ohrozené životy. 
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 Každý má právo na ochranu pred reštriktívnym výkladom náboženských 
textov, viery, filozofií a zvyklostí ako nástrojov na obmedzovanie slobody 
myslenia v oblasti starostlivosti o sexuálne a reprodukčné. 

PRÁVO NA INFORMÁCIE A VZDELANIE 

Každý má právo na vzdelanie a najmä na špeciálne vzdelávacie informácie na 

zabezpečenie zdravia a blaha jednotlivcov a rodín, vrátane informácií a 

poradenstve o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a sexuálnych a reprodukčných 

právach, a preto: 

 Každý má právo na prístup k vzdelaniu a k pravdivým informáciám 
týkajúcim sa jeho sexuálneho a reprodukčného zdravia, práv a 
zodpovednosti, ktoré sú citlivé k otázke pohlavia, bez stereotypov a podané 
objektívnym, kritickým a pluralistickým spôsobom. 

 Každý má právo na dostatočné vzdelanie a informácie, aby sa zabezpečilo, 
že každé rozhodnutie súvisiace s jeho sexuálnym a reprodukčným životom 
sa uskutoční s jeho plným, slobodným súhlasom založeným na 
informovanosti. 

 Každý má právo na úplné informácie o relatívnych výhodách, rizikách a o 
účinnosti všetkých metód regulácie pôrodnosti a prevencie neplánovaného 
tehotenstva. 

Mala by sa podporovať integrovaná sexuálna výchova a služby pre mladých 

ľudí s podporou a vedením ich rodičov, pri ktorej sa zdôrazňuje zodpovednosť 

mužov za ich sexuálne zdravie a plodnosť, a pomáha im učiť sa túto 

zodpovednosť prijímať.. Výchova v rodine by sa mala začať v primeranom veku. 

Prostredníctvom zdravotníckych kampaní, médií, spoľahlivého poradenstva a 

vzdelávacieho systému pripraviť a rozširovať prístupné informácie poskytujúce 

ženám, mužom a najmä mladým ľuďom možnosť nadobudnúť poznatky o 

svojom zdraví, najmä o sexualite a reprodukcii pričom sa zohľadnia práva 

dieťaťa na prístup k informáciám, právo na súkromie, dôvernosť, rešpekt a 

súhlas založený na informovanosti, ako aj práva a povinnosti rodičov a právnych 

zástupcov vhodne usmerňovať a viesť dieťa spôsobom zodpovedajúcim jeho 

vývojovým schopnostiam. 
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PRÁVO ROZHODNÚŤ SA, ČI UZAVRIEŤ MANŽELSTVO, ZALOŽIŤ SI A PLÁNOVAŤ 

RODINU 

Právo rozhodnúť sa uzavrieť manželstvo, založiť si a naplánovať rodinu je 

súčasťou práva všetkých mužov a žien po dosiahnutí plnoletosti, uzavrieť 

manželstvo a založiť si rodinu bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov 

rasových, národnostných alebo náboženských, a preto: 

 Každý má právo na ochranu pred povinnosťou uzavrieť manželstvo bez 
plného, slobodného súhlasu založeného na informovanosti. 

 Každý má právo na prístup k službám starostlivosti o reprodukčné zdravie, 
pričom sa toto právo týka aj osôb, ktorých plodnosť je ohrozená pohlavne 
prenosnými ochoreniami. 

PRÁVO ROZHODNÚŤ SA, ČI MAŤ DETI A KEDY ICH MAŤ 

Všetky ženy majú právo na informácie, vzdelanie a služby potrebné na 

ochranu reprodukčného zdravia, bezpečného materstva a bezpečnej interrupcie, 

ktoré sú prístupné, dostupné a vyhovujúce pre všetky užívateľky. 

 Každý má právo na prístup k bezpečným, účinným a prijateľným metódam 
kontroly pôrodnosti, a to pokiaľ možno v čo najširšej škále. 

 Každý má právo slobodne si zvoliť a využívať takú metódu ochrany proti 
neplánovanému tehotenstvu, ktorá je pre neho bezpečná a prijateľná. 

PRÁVO NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA 

Každý má právo požívať najvyššie dosiahnuteľnú úroveň fyzického a 

duševného zdravia a preto: 

 Každý má právo na najvyššiu možnú kvalitu zdravotnej starostlivosti 
vrátane starostlivosti týkajúcej sa sexuálneho a reprodukčného zdravia. 

 Každý má právo na komplexné služby zdravotnej starostlivosti zahrňujúcej 
prístup ku všetkým metódam regulácie plodnosti, vrátane bezpečnej 
interrupcie, ako aj diagnózy a liečenia neplodnosti a pohlavne prenosných 
chorôb vrátane vírusu HIV/AIDS. 

 Všetci ľudia, a najmä deti ženského pohlavia a ženy, majú právo na ochranu 
pred tradičnými praktikami škodiacimi zdraviu. 

 Všetky ženy majú právo na poradenstvo v tehotenstve a pri neplodnosti, 
ktoré im umožní dospieť k vlastnému rozhodnutiu na základe objektívne 
podaných informácií. 
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 Každý má právo na služby zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia ako súčasti primárnej zdravotnej starostlivosti, 
ktoré sú komplexné, prístupné, a to finančne aj miestne, dôverné a 
primerane zohľadňujúce dôstojnosť a pohodlie človeka. 

 V súvislosti s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím majú všetky ženy 
právo na príslušné služby, ako aj na zodpovedajúcu výživu v čase 
tehotenstva a dojčenia. 

 Každý má právo na ochranu zdravia a na bezpečné pracovné podmienky 
vrátane ochrany poslania matky ako ženy. 

 Všetky pracujúce matky majú právo na poskytnutie platenej materskej 
dovolenky alebo materskej dovolenky so zodpovedajúcimi dávkami 
sociálneho zabezpečenia. 

Každý má právo na starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie, vrátane 

práva na: 

 informácie o prednostiach a rizikách všetkých metód regulácie plodnosti, 

 prístup k službám čo najväčšieho rozsahu, 

 voľbu rozhodnúť sa, či využije služby a ktoré metódy antikoncepcie využije, 

 bezpečnosť v súvislosti s dostupnými metódami a službami, 

 súkromie pri poskytovaní informácií a služieb, 

 dôvernosť v súvislosti s informáciami osobnej povahy, 

 dôstojnosť pri využívaní služieb zdravotnej starostlivosti o sexuálne a 
reprodukčné zdravie, 

 pohodlie v súvislosti s kvalitou starostlivosti pri poskytovaných službách, 

 kontinuitu dostupnosti služieb aj v budúcnosti, 

 slobodu názoru na poskytované služby. 

Reprodukčné zdravie je stav celkovej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a 

nielen neprítomnosť chorôb a neduhov vo všetkých charakteristikách týkajúcich 

sa reprodukčného systému, jeho funkcií a procesov. Reprodukčné zdravie preto 

zahrňuje schopnosť ľudí viesť uspokojivý a bezpečný sexuálny život, schopnosť 

rozmnožovať sa a slobodne sa rozhodnúť o tom, či, kedy a ako často sa tomu 

venovať. Súčasťou tejto poslednej podmienky je právo mužov a žien na 

informácie a prístup k bezpečným, účinným, dostupným a prijateľným metódam 

plánovania rodiny na základe vlastnej voľby, ako aj iných metód podľa vlastného 

výberu na reguláciu plodnosti, ktoré nie sú v rozpore so zákonom, a právo na 
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prístup k príslušným službám zdravotnej starostlivosti umožňujúcej ženám 

bezpečné tehotenstvo a pôrod a poskytujúcej dvojiciam najlepšie podmienky na 

to, aby mali zdravé deti. V súlade s uvedenou definíciou reprodukčného zdravia 

sa starostlivosť o reprodukčné zdravie definuje ako súbor metód, techník a 

služieb, ktoré prispievajú k reprodukčnému zdraviu a pohode predchádzaním a 

riešením jeho problémov. Zahrňuje aj sexuálne zdravie, ktorého účelom je 

posilnenie života a medziľudských vzťahov, a nielen poradenstvo a starostlivosť 

zameranú na reprodukciu a pohlavne prenosné choroby. 

Interupcia by sa v žiadnom prípade nemala podporovať ako metóda 

plánovaného rodičovstva. Prevencia neželaného tehotenstva sa musí stať 

najvyššou prioritou a je nevyhnutné vyvinúť maximálne úsilie, aby sa počet 

potrebných interrupcií obmedzil. Ženy, u ktorých došlo k neželanému 

tehotenstvu, by mali mať bezprostredný prístup k sploľahlivým informáciám a 

citlivému poradenstvu. V podmienkach, kde interrupcia nie je v rozpore so 

zákonom, by sa mala vykonávať bezpečným spôsobom. V každom prípade by 

ženy mali mať prístup ku kvalitným službám na zvládnutie komplikácií v 

dôsledku interrupcie. Bezprostredne po interrupcii by sa malo zabezpečiť 

poradenstvo, výchova a služby v oblasti plánovaného rodičovstva, čo by tiež 

pomohlo vyhnúť sa opakovaným potratom. 

Programy na zníženie materskej úmrtnosti a chorobnosti by mali zahrňovať 

informácie a služby reprodukčného zdravia vrátane služieb plánovaného 

rodičovstva. Na zníženie počtu vysokorizikových tehotenstiev by programy 

zamerané na zdravie matiek a bezpečného materstva mali obsahovať 

poradenstvo a informácie o plánovaní rodiny. Uznať a zaoberať sa vplyvom 

nebezpečných potratov ako hlavným problémom verejného zdravia. 

PRÁVO VYUŽÍVAŤ POZNATKY VEDECKÉHO POKROKU 

Každý má právo na prospech z vedeckého pokroku a jeho využitia, a preto: 

 Každý má právo na využitie a prístup k dostupnej technológii starostlivosti 
o reprodukčné zdravie, vrátane takej, ktorá súvisí s plodnosťou, 
antikoncepciou, interrupciou, kde by znemožnenie prístupu k tejto 
technológii malo škodlivý vplyv na zdravie a životnú pohodu. 

 Každý by mal mať právo na informácie o škodlivých účinkoch prostriedkov 
používaných pri starostlivosti o reprodukčné zdravie na životnú pohodu a 
na ochranu pred takými účinkami. 
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 Všetci klienti, ktorí využívajú služby starostlivosti o sexuálne a reprodukčné 
zdravie, majú právo na prístup k všetkým technológiám, ktoré sú bezpečné 
a prijateľné. 

Posilniť služby reprodukčného zdravia vrátane zlepšenia existujúcich metód a 

rozvíjania nových metód regulácie plodnosti, ktoré vychádzajú v ústrety 

potrebám užívateľov, sú prijateľné, ľahko použiteľné, bezpečné, bez dlhodobých 

a krátkodobých vedľajších účinkov a účinkov na ďalšiu generáciu, efektívne, 

dostupné a vhodné pre rôzne vekové a kultúrne skupiny, a pre rôzne fázy 

reprodukčného cyklu. Testovanie a zavádzanie všetkých nových technológií by 

sa malo priebežne sledovať, aby sa zabránilo ich prípadnému zneužitiu. 

Pri uskutočňovaní výskumu sexuálneho a reprodukčného zdravia by sa mala 

venovať zvláštna pozornosť dospievajúcim, aby sa vyvinuli vhodné postupy a 

programy a adekvátne technológie zodpovedajúce ich potrebám. Osobitná 

pozornosť by sa mala venovať výskumu pohlavne prenosných chorôb vrátane 

HIV/AIDS a výskumu neplodnosti. 

PRÁVO NA SLOBODU ZHROMAŽĎOVAŤ SA A ZÚČASTŇOVAŤ NA POLITICKOM 

ŽIVOTE 

Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, a 

preto: 

 Každý má právo zhromažďovať sa a viesť kampaň za sexuálne a 
reprodukčné zdravie, a za sexuálne a reprodukčné práva. 

 Každý má právo zakladať združenia, ktorých cieľom je podporovať sexuálne 
a reprodukčné práva a životnú pohodu. 

Tieto práva spočívajú v uznaní základného práva všetkých dvojíc a 

jednotlivcov rozhodovať sa slobodne a zodpovedne o počte, čase a načasovaní 

narodenia svojich detí, právo mať na to potrebné informácie a prostriedky, a 

právo dosiahnuť najvyššiu úroveň sexuálneho a reprodukčného zdravia Patrí 

sem aj právo rozhodovať sa o reprodukcii bez diskriminácie, nátlaku a násilia, 

ako je to vyjadrené v dokumentoch o ľudských právach. Pri uplatňovaní tohoto 

práva by dvojice a jednotlivci mali brať do úvahy potreby svojich žijúcich a 

budúcich detí a svoju zodpovednosť voči spoločnosti. 

PRÁVO NA OCHRANU PROTI MUČENIU A ZLÉMU ZAOBCHÁDZANIU 

Nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému 

zaobchádzaniu alebo trestu. Predovšetkým nikto nesmie byť bez slobodného 
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súhlasu založeného na informovanosti podrobený lekárskym alebo vedeckým 

pokusom, a preto: 

 Každé dieťa má právo na ochranu pred všetkými formami vykorisťovania, 
osobitne pred sexuálnym vykorisťovaním, detskou prostitúciou a pred 
všetkými formami sexuálneho zneužívania, násilia a obťažovania vrátane 
zvádzania alebo donucovania detí k akejkoľvek nezákonnej činnosti, 
využívania detí na prostitúciu alebo na iné nezákonné sexuálne praktiky a 
využívania detí v pornografii a pri výrobe pornografických materiálov. 

 Nikto nesmie byť podrobený lekárskym pokusom alebo experimentom 
súvisiacich so sexualitou alebo metódami a postupmi regulácie plodnosti 
bez jeho plného, slobodného súhlasu, založeného na informovanosti. 

 Všetky ženy majú právo na ochranu pred obchodovaním so ženami a 
vykorisťovaním žien prostitúciou. 

 Všetci civili – ženy aj muži – majú právo na ochranu pred znevažujúcim 
zaobchádzaním a pred násilím súvisiacim s ich sexualitou a reprodukciou, 
najmä v čase ozbrojeného konfliktu. 

 Každý má právo na ochranu pred znásilnením, sexuálnym násilím, 
sexuálnym zneužívaním a sexuálnym obťažovaním. 

Prijať komplexné opatrenia na odstránenie všetkých foriem vykorisťovania, 

zneužívania, obťažovania a násilia na ženách, dospievajúcich a deťoch. Sem 

patria rovnako preventívne opatrenia, ako aj rehabilitácia obetí. Zakázať 

ponižujúce praktiky, ako je obchodovanie so ženami, dospievajúcimi a deťmi a 

vykorisťovanie formou prostitúcie, pričom osobitnú pozornosť venovať ochrane 

práv a bezpečnosti tých, ktorí týmito trestnými činmi trpia. Tých, ktorí takéto 

situácie ohrozujú, najmä migrujúce ženy, ženy v domácnosti a školopovinné 

dievčatá. 

Prijať komplexné opatrenia na odstránenie všetkých foriem vykorisťovania, 

zneužívania a násilia voči ženám, najmä násilia v rodinách a znásilňovania. 

Osobitná pozornosť by sa mala venovať násiliu, ktoré je dôsledkom škodlivých 

tradičných alebo zvykových praktík a všetkých foriem extrémizmu, zahrňujúca 

jednak preventívne opatrenia a jednak rehabilitáciu obetí. 

Prijať príslušné opatrenia na určenie základných činiteľov, vrátane vonkajších 

faktorov podporujúcich obchodovanie so ženami a dievčatami formou 

prostitúcie a ďalšími formami komerčného sexu, vynúteného manželstva a 

nútenej práce, aby sa odstránilo obchodovanie so ženami. 
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Žiadať identifikáciu a odsúdenie systematických praktík znásilňovania a iných 

foriem neľudského a ponižujúceho zaobchádzania so ženami ako zámerného 

nástroja vojenských a etnických čistiek, a zabezpečiť v plnej miere pomoc a 

duševnú rehabilitáciu obetiam takéhoto zneužívania. 

Zabezpečiť, aby všetky zdravotnícke služby a ich pracovníci rešpektovali 

ľudské práva a etické, profesionálne normy citlivé k pohlaviu pri poskytovaní 

zdravotných služieb ženám. Tieto služby sa majú poskytovať s cieľom dosiahnuť 

zodpovedný, dobrovoľný súhlas založený na informovanosti, podporiť rozvoj, 

realizáciu a rozširovanie etických kódexov ovplyvnených existujúcimi 

medzinárodnými kódexmi lekárskej etiky, ako aj etickými princípmi, ktorými sa 

riadia ostatní zdravotnícki pracovníci. 

 

Text Charty IPPF v anglickom jazyku je dostupný na: 

http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm  

http://www.ippf.org/en/Resources/Statements/IPPF+Charter+on+Sexual+and+Reproductive+Rights.htm
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PRÍLOHA 2 - UČEBNÉ OSNOVY PRE VÝCHOVU 

K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU A ETIKE 

INTÍMNYCH VZŤAHOV 

Ivan Lukšík, Eva Poliaková, Lenka Rovňanová 

Predmet 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov 

HLAVNÝ CIEĽ 

Hlavným cieľom výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych 

vzťahov na 1. stupni základnej školy je prispieť k poznanie pochopeniu významu 

a hodnoty rodiny, ľudského života, zdravia, vlastného tela, ako aj priateľských 

vzťahov, vzťahov medzi dievčatami a chlapcami. Cieľom pritom nie je len 

poznanie, ale aj vytváranie a upevňovanie autentických sociálne a spoločensky 

prospešných postojov a hodnôt. 

ČIASTKOVÉ CIELE 

1. Rozvíjať úctu a zodpovednosť žiakov voči sebe, svojmu telu a iným, 
pomáhať žiakom rozvíjať pozitívne sebavedomie, pestovať sebaúctu žiakov. 

2. Pestovať v žiakoch schopnosť výberu na základe zdôvodneného 
rozhodnutia, a to i v prípade, že budú vystavení negatívnemu tlaku 
(asertivita). 

3. Formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými: vytvárať a zvládnuť 
priateľské vzťahy, odhaľovať a riešiť problémy, jasne a výstižne formulovať 
myšlienky, vypočuť mienku iných v diskusii.  

4. Viest žiakov k utváraniu osobnej bezpečnosti, poznanie rozdielov medzi 
vhodnými a nedovolenými telesnými dotykmi a odmietaniu nežiaducich 
dotykov. Naučiť ich orientovať sa v základných právach dieťaťa. 

5. Viest žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a vytvárali svoju 
autentickú rodovú rolu a identitu a rešpektovali rodové role iných. 

6. Zdôrazňovať význam kamarátstva a priateľstva, ktoré pomáhajú rozvíjať 
interpersonálne vzťahy – empatiu, komunikačné zručnosti. 

7. Pestovať v žiakoch pozitívne postoje k funkčnej rodine a rodičovstvu.  
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8. Rozvíjať starostlivosť o svoje zdravie, úctu voči vlastnému telu. 

9. Formovať postoje k bezpečnému správaniu, špeciálne v otázkach prevencie 
sexuálneho zneužívania. 

10. Poskytnúť žiakom prvotné informácie o vzniku a vývine ľudského jedinca, 
starostlivosť rodičov o dieťa (výživa a opatera). 

11. Poskytnúť žiakom základné poznatky o biologických, emocionálnych 
a sociálnych zmenách v puberte. 

OBSAH 

Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov na 1. 

stupni ZŠ  (ISCED 1): 

1. Výchova pre život v rodine  

2. Zásady zdravého života 

3. Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších návykových látok na zdravie 
a správanie človeka 

4. Rovnoprávnosť rodov 

5. Vznik a vývin ľudského jedinca 

6. Poznanie svojho tela, zmeny v organizme dieťaťa v období puberty 

1. VÝCHOVA PRE ŽIVOT V RODINE 

Význam rodiny pre osobnosť a spoločnosť. Psychologické a biologické 

rodičovstvo. Úloha matky. Úloha otca. Úloha rodiny v spoločnosti. Manželské 

a partnerské vzťahy, príbuzenské vzťahy a rôzne typy rodín (úmrtie, rozvod...). 

Rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa. Rodinné väzby. Úcta a rešpekt , 

dôvera medzi rodičmi a deťmi. Postavenie dieťaťa v rodine . Základné ľudské 

práva, detské práva. 

2. ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTA 

Zásady zdravého života - hygiena tela, fyzické a sociálne aspekty zdravia. 

Zachovanie zdravia závisí do istej miery od schopnosti robiť správny výber , 

rozhodnutie a zodpovedne konať. Komunikácia a vzťahy medzi ľuďmi. 

Predstavy o živote, význame hodnôt, vecí a ľudí v živote. Význam sociálnych 

zručností - presné a výstižné vyjadrovanie, schopnosť vypočuť mienku iných v 

diskusii, odhaľovať a riešiť problémy, asertívne správanie, sebaovládanie a iné. 
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Zdravé sebavedomie a sebaúcta človeka. Sebaprijatie, pocit vlastnej hodnoty 

a sebaúcty. Prevencia sexuálneho zneužívania, týrania a zanedbávania detí a 

nácvik bezpečného správania v rizikových situáciách. Naučiť sa povedať NIE. 

Linky dôvery. 

3. NEGATÍVNE DÔSLEDKY FAJČENIA, ALKOHOLU A ĎALŠÍCH NÁVYKOVÝCH 

LÁTOK NA ZDRAVIE A SPRÁVANIE ČLOVEKA 

Zdravie ako genetická štafeta. Fajčenie, alkohol a ďalšie návykové látky 

ohrozujú zdravie človeka – nervovú sústavu, srdce a cievy, pečeň, žalúdok. 

Mimoriadne nebezpečné je užívanie drog v období dospievania (ohrozuje aj 

zdravý vývin rozmnožovacích ústrojov) a v tehotenstve. Budúca matka fajčením 

a pitím alkoholu ohrozuje zdravý vývin plodu. Správanie človeka pod vplyvom 

alkoholu a iných drog - strata zábran, uvoľnené správanie. Nácvik asertívneho 

správania – odmietnutie alkoholického nápoja a iných drog. 

4. ROVNOPRÁVNOSŤ RODOV 

Rovnocennosť a rovnoprávnosť žien a mužov a ich špecifickosť. Základné 

informácie, čo sú to rodové roly a rodové stereotypy. Vzájomné správanie sa 

chlapcov a dievčat, slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, ochota vzájomne si 

pomáhať, gavalierstvo. Telesný vzhľad a hodnota človeka. Telesne postihnutí 

a inak handicapovaní ľudia medzi nami. Význam blízkeho človeka pre život 

jednotlivca - kamarátstvo a priateľstvo. Priateľstvo je viac ako kamarátstvo 

(obohacujúce a rizikové priateľstvo). Láska, rôzne podoby lásky a spôsoby jej 

vyjadrenia. 

Sexuálna orientácia – heterosexuálne a homosexuálne vzťahy – základné 

informácie. 

5. VZNIK A VÝVIN ĽUDSKÉHO JEDINCA 

Telo všetkých živých organizmov (rastlín, živočíchov a húb) sa skladá z 

buniek. 

Mikroskopovanie buniek. Pohlavné orgány muža a ženy a ich funkcia. Správne 

osvojenie terminológie. Zázrak vzniku života - oplodnenie – splynutie vajíčka a 

spermie, vznik oplodneného vajíčka. Vzťah dieťaťa a matky počas 

vnútromaternicového vývinu. Starostlivosť matky o narodené dieťa. Význam 

materinskej lásky. Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej žene. Genetické riziká. 
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6. POZNANIE SVOJHO TELA, ZMENY V ORGANIZME DIEŤAŤA V OBDOBÍ 

PUBERTY 

Dôležité zmeny v organizme dieťaťa v období puberty - vonkajšie pohlavné 

znaky, tvorba spermií a vajíčok, prvá menštruácia. Intímna hygiena – 

starostlivosť o pohlavné orgány v období dospievania – zvýšená vnímavosť voči 

zmenám, pravidelné návštevy odborných lekárov – prevencia vzniku 

onkologických ochorení. Vplyv fyzických zmien na emocionálnu a sociálnu 

oblasť duševného života dospievajúcich snaha o preberanie zodpovednosti za 

svoj život, častá mrzutosť a popudlivosť, nezhody s rodičmi. Ľahké skamarátenie 

sa s inými. Vyvarovať sa napodobňovať nevhodné správanie iných, základy 

asertivity. 

REALIZÁCIA 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov sa realizuje 

ako voliteľný predmet s časovou dotáciou: 1 vyučovacia hodina týždenne / 33 

hodín ročne s možnosťou spájania hodín do blokov podľa možností a potrieb 

školského zariadenia. 

METÓDA, POŽIADAVKY NA UČITEĽA, UČITEĽKU 

Základnou metódou je sociálne interakčné učenie, využívajú sa metódy 

brainstormingu, rolové hry, dramatizácia, diskusia, práca v dvojiciach a menších 

skupinkách, práca s pracovnými listami, problémová a projektová metóda, 

výklad primerané k veku a vyspelosti žiakov a žiačok. Všetky informácie, ktoré 

učiteľ/ka žiakom sprostredkúva, musia zodpovedať súčasnej úrovni vedeckého 

poznania a musia byt primerané veku z hľadiska biologického, psychického a 

sociálneho vývinu žiaka. Je to nevyhnutné preto, že učiteľ/ka odovzdáva žiakom 

nielen vedecké fakty a poznatky, ale predovšetkým formuje ich postoje, učí ich 

správaniu v reálnych životných situáciách aktuálnych i očakávaných. Dôležitým 

predpokladom učebnej činnosti žiaka je dostatok učebných pomôcok, najmä 

obrazov (napr. z knižných publikácií). Významovým prostriedkom realizácie 

výchovy je riešenie problémov v priebehu samostatnej činnosti žiakov a žiačok. 

Sústavne vedieme žiakov a žiačky k tomu, aby dokázali svoje názory vyjadriť 

a zdôvodniť. Nabádame ich, aby diskutovali s rodičmi o jednotlivých 

preberaných témach. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov sa realizuje v 

úzkej spolupráci školy a rodiny. Učiteľ/ka informuje rodičov o cieľoch, obsahu a 
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metódach výchovy k manželstvu a rodičovstvu, o zaradení učiva do ročníkov, 

učebných predmetov. Pri zohľadnení sociálnej a emotívnej úrovne žiakov 

a žiačok a materiálnych podmienok školy učiteľ/ka zostaví vlastný tematický 

plán na základe učebných osnov a tento po prípadnom prerokovaní 

s metodikom, metodičkou predloží na schválenie riaditeľovi, riaditeľke školy. 

Požiadavkou na učiteľa, učiteľku pre realizáciu výchova k manželstvu a 

rodičovstvu a etike intímnych vzťahov je ukončené vysokoškolské vzdelanie 

(Mgr.) a optimálne 220 hodín špecifickej prípravy v danej oblasti. 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 
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Bratislava, Nadácia pre deti Slovenska 2004.  

Bosá, M., Minarovičová K.: Rodovo citlivá výchova. Bratislava, Esfem 2005. 

Braun, G., Wolters, D: Proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Bratislava, Aspekt 1999.  

Braun, G.: Veľké a malé nie. Bratislava, Aspekt 1998. 

Cviková, J., Juráňová, J.: Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Bratislava, Aspekt 2005. 

Jonesová, H.: Zázrak života. Bratislava, Junior 1994. 
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Pondelíčková, Mašlová, J.: Pohlavný život alebo odpovede na otázky, ktoré si kladieš. Bratislava, Slovart 2005.  

Raynerová,C.: Nenič svoje múdre telo. Banská Bystrica, Sonus 1996. 

Rozinajová, H.: Etika heterosexuálnych vzťahov. Bratislava, SPN 1989. 

Rozinajová, H.: Základy rodinnej výchovy. Bratislava, SPN 1992. 

Strmeňová, J.: Doniesol ma bocian? Bratislava, Mladé letá 1971. 

Trojan, O.:O čápech, vránách a dětech. Praha, Grada 1999. 

Ugrocká, M.: Sexuálna výchova v 3. a 4. ročníku ZŠ. Bratislava, ŠPÚ 1995. 
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Osnovy sú zverejnené vo vzore k tvorbe školského vzdelávacieho programu 

pre ISCED 1 pre voliteľné predmety, 2008, www.statpedu.sk. 

 

http://www.statpedu.sk/
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PRÍLOHA 3 – UČEBNÉ OSNOVY PRE VÝCHOVU 

K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU A ETIKE 

INTÍMNYCH VZŤAHOV 

Ivan Lukšík, Eva Poliaková, Lenka Rovňanová 

Výchova k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov 

HLAVNÝ CIEĽ 

Hlavný cieľom výchovy k rodičovstvu a etike intímnych vzťahov na 2. stupni 

základnej školy je prispieť k poznaniu, pochopeniu významu a hodnoty 

ľudského tela, sexuality a partnerstva a rodičovstva pre seba a pre spoločnosť. 

Cieľom pritom nie je len poznanie, ale aj vytváranie a upevňovanie autentických 

sociálne a spoločensky prospešných postojov a hodnôt. 

ČIASTKOVÉ CIELE 

1. Pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, sebadôvery, 
rozvíjania tolerancie k iným a zodpovednosti ako základných podmienok 
zdravého rozvoja osobnosti a v rámci neho aj rozvoja sexuality, intimity 
a intímnych vzťahov. 

2. Viest žiakov a žiačky k pochopeniu významu a hodnoty lásky, intimity, 
sexuality a rodičovstva. Prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho 
života. V tomto procese sú podstatné presné informácie, ale tiež city, 
hodnoty a kultivovaná komunikácia. 

3. Pomáhať žiačkam a žiakom k rozpoznaniu rodových rolí a rodových 
stereotypov, pomáhať im osvojiť si autentickú a sociálne prospešnú rodovú 
identitu. 

4. Pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach 
psycho- sexuálneho vývinu ohľadom sexuálneho a reprodukčného zdravia 
v súlade so súčasným poznaním a normami sociálneho prostredia. 

5. Naučiť žiakov a žiačky základné poznatky o biologických, psychických 
a sociálnych zmenách v puberte. V týchto súvislostiach dať žiakom aj 
primerané informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva 
ženy a muža, priblížiť im proces rozmnožovania, vnútromaternicový vývin 
plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu. 
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6. Vysvetliť žiakom význam o rodičovstva, význam harmonickej a zdravej 
rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa. Naučiť ich základom 
starostlivosti o dieťa. 

7. Oboznámiť žiakov a žiačky s práva a povinnosti detí a rodičov v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv dieťaťa. 

8. Vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, 
vrátane nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy 
HIV/AIDS. V týchto súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a 
sebadisciplíny pri vytváraní kvalitných a rovnocenných partnerských 
a intímnych vzťahov. 

9. Vysvetliť žiakom a žiačkam nebezpečenstvo vplyvu užívania návykových 
látok sexuálne správanie, sexuálne a reprodukčné zdravie. 

10. Oboznámiť žiakov a žiačky so všetkými účinnými metódami plánovaného 
rodičovstva - prirodzené metódy, rôzne druhy antikoncepcie, ich účinnosťou 
a vplyvmi na zdravie. 

11. Naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, ako aj 
médií, naučiť ich aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužívaním. 

OBSAH 

Obsah výchovy k manželstvu, rodičovstvu a etike intímnych vzťahov na 2. 

stupni ZŠ: 

1. Priateľstvo, láska, vývin partnerského vzťahu. 

2. Sexualita, sexuálna orientácia. 

3. Kultivované dospievanie – fyzické a psychické zmeny v období dospievania. 

4. Anatómia a fyziológia pohlavných orgánov. 

5. Zodpovedný prístup k sexualite, plánované rodičovstvo, rodičovstvo, 
starostlivosť o dieťa. 

6. Negatívny vplyv užívania návykových látok na sexuálne a reprodukčné 
zdravie. 

7. Riziká, zásady bezpečnejšieho správania. 

8. Vzťahy medzi mužmi a ženami: rodové roly a rodové stereotypy. 

9. Prevencia sexuálneho zneužívania, obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia. 
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PRIATEĽSTVO, LÁSKA A VÝVIN PARTNERSKÉHO VZŤAHU 

Citový a sociálny vývin v období dospievania. Poznanie a pozitívny vzťah k 

druhým. Zmysel 

prvých priateľstiev a ich význam v živote dospievajúceho dievčaťa a chlapca. 

Sexualizácia prostredia – médiá, relativizácia hodnôt, vplyv na intímne vzťahy. 

Budovanie osobných hodnôt a správať sa podľa nich. Priateľstvo medzi 

chlapcami a dievčatami. Náklonnosť, zamilovanosť a láska. Význam citov pre 

zdravý psychosexuálny rozvoj dievčat a chlapcov. 

Intimita a riziko citovej izolácie. 

SEXUALITA, SEXUÁLNA ORIENTÁCIA 

Základné vymedzenie sexuality (podľa WHO) a normy v nej. Vymedzenie 

sexualita ako prirodzený prejav ľudského jedinca, ale aj ako prejav kultúrnosti a 

kultivovanosti osobnosti človeka. Nebezpečenstvo citového otupenia pri 

odtrhnutí sexu od osobného vzťahu a zodpovednosti. Prvý sexuálny styk. Rôzne 

aspekty a funkcie sexuality. Hľadanie autentickej sexuálnej a rodovej identity. 

Sexuálna orientácia, homosexualita, homofóbia, coming-out. Rôznosť prístupov 

k homosexualite. 

KULTIVOVANÉ DOSPIEVANIE– FYZICKÉ A PSYCHICKÉ ZMENY V OBDOBÍ 

DOSPIEVANIA 

Psychické a fyzické zmeny v období dospievania. Výtoky, menštruácia, 

polúcia. Masturbácia. 

Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania. Vplyv telesných a 

psychických zmien v puberte na zmenu postojov dievčat a chlapcov k svojmu 

telu a zmeny v kvalite postojov k opačnému pohlaviu. Rozdiely v 

psychosexuálnom vývine dievčat a chlapcov v období dospievania. Poruchy 

v prijímaní potravy – bulímia a anorexia. Sexualita v živote človeka. Kultivovaný 

a kultúrny prejav sexuality ako obraz mravného a sexuálne zrelého človeka. 

Požiadavka pohlavnej zdržanlivosti (pohlavnej abstinencie) v období 

dospievania ako podmienka udržania a posilňovania sexuálneho a 

reprodukčného zdravia. Rozdiely medzi biologickou. psychologickou a sociálnou 

zrelosťou. 
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Rodové roly a rodové stereotypy. Pohlavie a rod, rodová identita a rodová 

rola. Vznik a dôsledky rodových stereotypov. Očakávania od mužov a žien. 

Zmeny v rodových rolách. 

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA ROZMNOŽOVACÍCH ÚSTROJOV 

Základná terminológia -anatómia a fyziológia pohlavných orgánov muža a 

ženy. Samovyšetrovanie prsníkov u dievčat a semenníkov u chlapcov ako základ 

prevencie vzniku onkologických ochorení. Význam pravidelných 

gynekologických prehliadok v živote ženy a zvýšenej vnímavosti k akýmkoľvek 

zmenám na pohlavných orgánoch u mužov. 

Oplodnenie. Priebeh gravidity. Vývin plodu. Pôrod. Zásady starostlivosti o 

gravidnú ženu a plod. Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej žene. Starostlivosť o 

novorodenca. Prirodzená výživa dieťaťa – význam dojčenia pre zdravie 

novorodenca. 

Negatívne vplyvy ohrozujúce zdravie a život plodu: drogy (alkohol, fajčenie, 

ďalšie drogové závislosti), stres, nesprávna výživa, rizikový spôsob života. 

5. ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP K SEXUALITE, PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVO, 

RODIČOVSTVO, STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA 

Význam oddialenia sexuálnych aktivít do nadviazania trvalého partnerského 

vzťahu. Zdravotné a psychologické riziká predčasnej sexuality a striedania 

sexuálnych partnerov. Plánované rodičovstvo, antikoncepcia - základné 

poučenie o existujúcich metódach plánovaného rodičovstva. Zdravotné limity 

a obmedzenia v antikoncepcii. Interrupcia – odlišné prístupy (pro chice – pro 

life). 

6. NEGATÍVNY VPLYV NÁVYKOVÝCH LÁTOK NA SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ 

ZDRAVIE 

Návykové látky a ich vplyv na sexuálne správanie – strata zábran, riziko 

predčasných 

sexuálnych aktivít s ich negatívnymi dôsledkami. Zdravotné a sociálne riziká 

užívania návykových látok. Formy aplikácie návykových látok a možnosť nákazy 

HIV/AIDS. Drogy v období gravidity a počas dojčenia. Riziká pre plod a 

novorodenca. 



89 

7.RIZIKÁ, ZÁSADY BEZPEČNEJŠIEHO SPRÁVANIA 

Sexuálne prenosné infekcie a HIV/AIDS. Rizikové sexuálne správanie sa 

mladých ľudí a jeho dôsledky: šírenie AIDS a ďalších SPI, nežiaduca gravidita, 

nechcené deti, interrupcie, nezrelé manželstvá. Spôsoby bezpečnejšieho 

správania sa: sexuálna abstinencia, vernosť, vybrané druhy antikoncepcie ako 

prevencia pred infekciou HIV/AIDS a pred sexuálne prenosnými infekciami 

(SPI). 

8.VZŤAHY MEDZI MUŽMI A ŽENAMI: RODOVÉ ROLY A RODOVÉ STEREOTYPY 

Postavenie žien a mužov v spoločnosti a v partnerských vzťahoch, špecifiká 

mužskej a ženskej role. Rodové stereotypy ich existencia v rodine, škole, 

partnerských vzťahoch, médiách a textoch, obmedzenia, ktoré vytvárajú pre 

život žien a mužov. 

9. PREVENCIA SEXUÁLNEHO ZNEUŽÍVANIA, OBCHODOVANIE S ĽUĎMI, 

PROSTITÚCIA. 

Týranie a sexuálne zneužívanie detí – fakty, prejavy, prevencia. Obchodovanie 

s ľuďmi, prostitúcia a pornografia. Spoločenská a osobná ochrana pred týmito 

sociálno-patologickými prejavmi. Nácvik bezpečného správania a riešenia 

krízových situácií. Sexuálne deviácie – základné pojmy pre prevenciu. Linky 

dôvery. 

REALIZÁCIA 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov sa realizuje 

ako voliteľný predmet s časovou dotáciou: 1 vyučovacia hodina týždenne / 33 

hodín ročne s možnosťou spájania hodín do blokov podľa možností a potrieb 

školského zariadenia. 

METÓDA, POŽIADAVKY NA UČITEĽA, UČITEĽKU 

Základnou metódou je sociálne interakčné učenie, využívajú sa metódy 

brainstormingu, rolové hry, dramatizácia, diskusia, práca v dvojiciach a menších 

skupinkách, práca s pracovnými listami, informačnými zdrojmi(obrazy, modely, 

video film. Internet a pod.), problémová a projektová metóda, výklad primerané 

k veku a vyspelosti žiakov a žiačok. Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike 

intímnych vzťahov musí predovšetkým vychádzať z potrieb dospievajúcich 

dievčat a chlapcov v závislosti na ich veku a štádiách sexuálneho vývinu. Všetky 
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informácie, ktoré učiteľ/ka žiakom sprostredkúva, musia zodpovedať súčasnej 

úrovni vedeckého poznania a musia byt primerané veku z hľadiska biologického, 

psychického a sociálneho vývinu žiaka. Je to nevyhnutné preto, že učiteľ/kal 

odovzdáva žiakom nielen vedecké fakty a poznatky, ale predovšetkým formuje 

ich postoje, učí ich správaniu v reálnych životných situáciách aktuálnych i 

očakávaných. Dôležitým predpokladom učebnej činnosti žiaka je dostatok 

učebných pomôcok. Významovým prostriedkom realizácie výchovy je riešenie 

problémov v priebehu samostatnej činnosti žiakov a žiačok. Sústavne vedieme 

žiakov a žiačky k tomu, aby dokázali svoje názory vyjadriť a zdôvodniť. 

Nabádame ich, aby diskutovali s rodičmi o jednotlivých preberaných témach. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov sa realizuje v 

úzkej spolupráci školy a rodiny. Učiteľ/ka informuje rodičov o cieľoch, obsahu a 

metódach výchovy k manželstvu a rodičovstvu, o zaradení učiva do ročníkov, 

učebných predmetov. Pri zohľadnení sociálnej a emotívnej úrovne žiakov 

a žiačok a materiálnych podmienok školy učiteľ/ka zostaví vlastný tematický 

plán na základe učebných osnov a tento po prípadnom prerokovaní 

s metodikom, metodičkou predloží na schválenie riaditeľovi, riaditeľke školy. 

Požiadavkou na učiteľa, učiteľku pre realizáciu výchova k manželstvu a 

rodičovstvu a etike intímnych vzťahov je ukončené vysokoškolské vzdelanie 

(Mgr.) a minimálne 220 hodín špecifickej prípravy v danej oblasti. 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA 
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S tebou a o tebe. + 420325610774, Pískova Lhota 15, 290 01 Poděbrady, Česká republika 
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Osnovy sú zverejnené vo vzore k tvorbe školského vzdelávacieho programu 

pre ISCED 2, voliteľné predmety, 2008, www.statpedu.sk 
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PRÍLOHA 4 - LITERATÚRA PRE SEBAROZVOJ 

A HĽADANIE NÁMETOV NA PRÁCU S DEŤMI  

Táto príloha reprezentuje zoznam odporúčanej literatúry pre sebarozvoj 

pedagogických a odborných zamestnancov/kýň a pre hľadanie námetov na 

prácu s deťmi. 

1. Alexová, S. - Vopel, K. W. : Nechaj ma, chcem sa učiť sám. 1. – 4. diel. Bratislava, SPN 1992. 
Kniha v podobe jasnej metodiky v 4 častiach ponúka množstvo zaujímavých 
zážitkových aktivít na rozvoj sociálno – komunikačných zručností, konfrontáíciu 
názorov i úrovne informácií a vedomostí z rôznych oblastí života, vrátane sexuality. 
Vhodná pre všetky ročníky ZŠ. Vyžaduje tvorivosť učiteľa. Bez ilustrácií.  

2. Arltová, M.: Puberta je, když začínají s rodiči potíže. Praha, Portál 1995.  

3. Bianchi, G.: Upgrade pre sexuálnu výchovu. Zborník z konferencie „Alternatívy zodpovednej 
sexuálnej výchovy“ v Modre 28. – 30. 11. 2001. Bratislava, Veda – KVSBK SAV 2003.  

4. Bednařík, A. a kol.: Životné zručnosti a ako ich rozvíjať. Príručka pre pracovníkov s deťmi a mladými 
ľuďmi. Bratislava, Nadácia pre deti Slovenska 2004.  
Praktická príručka ponúkajúca množstvo životných zručností a návodnú metodiku 
ich rozvíjania pre rôznorodé vekové skupiny detí a mládež. Kniha obsahuje 
konkrétne aktivity, postupy, ako si vytvoriť aktivity na životnú zručnosť, ako 
s deťmi zavádzať a dodržiavať pravidlá v skupine, ako pripravovať a viesť aktivity 
a ako ich reflektovať. 

5. Bentovim, A.: Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha, Grada Publishing 1998. 

6. Bass, E. – Kaufman, K.:Láska je láska. Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov. 
Bratislava, Aspekt 2005. Kniha, ktorá pomáha prekonávať zbytočné bariéry 
nepochopenia a diskriminácie. Vynikajúca „príručka“ sexuálnej výchovy. 

7. M. Bosá - K. Minarovičová: Rodovo citlivá výchova. Bratislava, Esfem 2005. 

8. Braun, G. – Wolters, D:  Proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Bratislava, Aspekt 1999. 
Príručka pre matky a otcov vhodná pre prácu s rodičmi, učiteľmi i žiakmi v škole.  

9. Capella, A.:  Prirodzená cesta. Billingsova metóda.. Dolný Kubín, Zrno 1988. 
Informácie o antikoncepcii: ovulačná metóda, ktorej používanie nemá etické, 
kultúrne či náboženské prekážky.  

10. Cviková, J. – Juráňová, J.: Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Bratislava, Aspekt 
2005.Publikácia mapuje rodové stereotypy, ktoré vytvárajú a reprodukujú 
nerovnosť dievčat a chlapcov, žien a mužov. Obsahuje výber textov, literárnych 
ukážok, obrázkov a metodickú prílohu. 

11. Cviková, J. – Juráňová, J.: Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre. Bratislava, Aspekt 
2005.Publikácia nadväzuje na Ružový a modrý svet rodových stereotypov. Prináša 
informácie o tom, ako sa žena stáva tovarom, ale aj o tom, ako sa tomu – najmä 
v pedagogickej praxi – dá predchádzať. 

12. Dainowová, S.: Jak přežít dospívaní svých detí. Praha, Portál 1994 
Praktické rady, ako jednať v nebezpečných situáciách , ale aj o tom, ako sa môžu 
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rodičia vysporiadať s odchodom dospievajúceho dieťaťa z primárnej rodiny.  

13. Elliottová, M.: Jak ochránit své dítě. Praha, Portál 1995. 
Kniha zoznamuje verejnosť s najzávažnejšími problémami týkajúcimi sa možného 
ohrozenia dieťaťa a zaistenia jeho bezpečnosti pred takými javmi, ako je sexuálne a 
emocionálne zneužívanie, fyzické týranie, zanedbávanie, šikanovanie, drogová alebo 
alkohol. závislosť, choroba AIDS, hazardné hráčstvo a hráčska závislosť, škodlivý 
vplyv násilia a pornografie na televíznej obrazovke, na počítači atď. 

14. Fenwicková, E. , Walker, R.: Sexuálna výchova. Bratislava, Cesty 1996. 
Najčastejšie využívaná publikácia na 2. stupni ZŠ ako sprievodca citovým a telesným 
dospievaním detí s bohatým názorným materiálom.  

15. Ferko, Ľ.: Láska na Slovensku. Bratislava, Smena 1988. 
Zaujímavý beletrický sprievodca podobami lásky v historickom vývoji Slovenska. 
Použiteľný v senzibilizácii a pri historickom pohľade na niektoré „rodové úlohy“ 
pohlaví.  

16. Ferko, M.: Prvá láska nastorako. Bratislava, ČŠM 1989. 
O láske v rôznych podobách – žánroch – báseň, óda, hlavolam, inzerát, správy. 

17. Gravellová, K., Gravellová J.:Už som to dostala. Všetko, na čo sa ti nechce pýtať (ale čo by si 
rozhodne mala vedieť). Bratislava, Columbus 2004.  
Veľmi zaujímavá knižka pre dievčatá (i chlapcov), z ktorej sa dozvedia všetko 
o menštruácii a zmenách v dospievaní. Informácie sú doplnené vtipnými obrázkami. 
Kniha je vhodná aj pre učiteľov, rodičov. 

18. Gravellová, K., Castro N, Castro Ch.: Čo sa deje tam dole? Bratislava, Columbus 2004. 
Zaujímavé, zrozumiteľné a praktické čítanie o puberte určené chlapcom 
(dievčatám). Odpovedá na otázky – čo robiť s prebúdzajúcou sa sexualitou a ako sa 
pripraviť na pohlavný život.  

19. Gray, J.: Muži sú z Marsu, ženy z Venuše a deti sú z neba. Zásady pozitívneho rodičovstva 
k výchove spolupracujúcich, sebavedomých a citlivých detí. Bratislava, Ikar 2001. 

20. Harrisová, R. H., Emberley, M.: Poďme sa rozprávať o sexe. Bratislava, INA 1995. 
Pútavý komiksový sprievodca svetom dospievania, telesných zmien, sexu a zdravia 
využívajúc pritom zaujímavé otázky dvoch hlavných sprievodcov: vtáčika a včielky. 
Kniha sa využíva na 2. stupni ZŠ.  

21. Jonesová, H.: Zázrak života. Bratislava, Junior 1994. 
Nenahraditeľná pomôcka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ pre infomácie o vzrušujúcom 
vývoji dieťaťa s perfektným názorným materiálom v podobe transparentných fólií 
a jasných informácií.  

22. Kliment, M.: Sexuálne prenosné choroby. Bratislava, ŠPÚ 1995. 
Vhodný teoretický materiál ako doplnok k téme SPCH na 2. stupni ZŠ.  

23. Lukšík, I., Supeková, M.: Sexualita a rodovosť v sociálnych a výchovných súvislostiach. Bratislava, 
Humanitas 2003. 
Vybrané demografické trendy a sociálne podmienky v SR, sexualita a rodovosť 
v socio – kultúrnom kontexte, diskurzy o sexualite, náboženstvá a sexualita, 
sexualita a rodovosť, typy sexuálnej výchovy, porovnávanie, námety na aktivity 
a ukážky schém sexuálnej výchovy.  

24. Matějček, Z., Dytrych, Z.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada – Avicenum 1996.  
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25. Mebes, M.: Dotyky nie sú na rozkaz. Bratislava, Aspekt 1997.  

26. Mebes, M.:  Pusinky nie sú na rozkaz. Bratislava, Aspekt 1997. 
Veselé encyklopédie na prevenciu sexuálneho zneužívania detí. 

27. Mennenová, P.: Prvá láska. Všetko o láske a sexualite pre tínedžerov. Bratislava, Ikar 2002. 
Užitočná príručka pre chlapcov i dievčatá, učiteľov i rodičov o láske a sexualite. 
Sprievodca citovým i fyzickým dospievaním. Preklad z nemeckého originálu. 
Výborný text, originálne citáty, užitočné odkazy, testíky...  

28. Moravčík, Š.: Prvý bozk. Bratislava, Mladé letá 1991.  
Zbierka ľúbostných básničiek vhodných pre deti. 

29. Műller, J., Geisler, D.:Konečně to chápu! Praha, Aula Mutabene 1999. 
Kniha je venovaná deťom, učiteľom i rodičom. Recenzenti – významní českí 
odborníci zdôrazňujú, že je najzákladnejšou informáciou o ľudskej sexualite pre deti 
v škole – od 9 rokov. Poučný a zrozumiteľný poh2ad na ľudskú sexualitu s dôrazom 
na obdobie dospievania.  

30. Naik, A.: Sex. O sexe celkom normálne...spoznaj skutočnosť a mýty. Bratislava, Egmont 
1999. 
Úprimná kniha o sexualite pre všetkých, ktorí majú pocit zodpovednosti nielen za 
seba, ale i svojich blízkych. Aby mládež štartovala do presexualizovaného sveta 
dostatočne pripravená. Výborné čítanie nielen pre mládež, ale i učiteľov, rodičov.  

31. Nilsson, L.: Ako sa nepoznáme. Martin, Osveta 1989. 
Objavná cesta fotoaparátom po ľudskom tele a jeho jednotlivých orgánoch, 
autentické fotografie vyvíjajúceho sa človiečika.  

32. Nilsson, L., Furuhjelmová, M., Ingelman, Sundberg, A., Virsén, C.: Čakáme dieťatko. Martin, Osveta 
1987. 
O počatí, tehotenstve a pôrode + fotografie.  

33. Ondrisová, S., Šípošová, M., Červenková, I., Jójart, P., Bianchi, G.: Neviditeľná menšina. Bratislava, 
Nadácia Občan a demokracia 2002.  
Kniha objasňuje otázky týkajúce sa sexuálnej orientácie a umožňuje púohľad na 
viaceré aspekty života ľudí zo sexuálnych menšín. Venuje sa postojom 
heterosexuálnej väčšiny ku gejom, bisexuálom a lesbičkám ako zdroju konfliktov. 
V teoretickej časti ponúka pohľad do histórie prístupov k homosexualite, 
bisexualite, právnym aspektom tejto problematiky, dotýka sa konceptov sexuality 
i rodových rol vo vzťahu k homofóbii a konfrontuje niektoré z mýtov o gejských 
a lesbických rodinách.  

34. Podmanický, I., Glasa, J.: Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava, MC 1999  
Koncepcia VMR a výchovno-vzdelávací proces, osobnosť človeka, sexualita človeka – 
vývin, zložky, delikty, rizikové faktory, manželstvo, rodičovstvo, problémy a aktivity.  

35. Poliaková, E., Poradovský, K.: Keď dospievam. Bratislava, SPN 2003. 
218 otázok a odpovedí o ľudskej sexualite v siedmom prepracovanom vydaní. Veľmi 
dobrá pomôcka!  

36. Poliaková, E. a kol-: Výchova k rodičovstvu, manželstvu a etike intímnych vzťahov. K projektu EÚ: 
"Profesionálna príprava pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie na deti v otázkach 
rodičovstva, manželstva a etiky intímnych vzťahov. Zborník. Nitra, Slovdidac 1996. 

37. Poliaková, E., Konečný, P.: Učiteľ a sexuálna výchova. Zborník. Nitra, Slovdidac 1996.  
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38. Prevendárová, J., Kubíčková, G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava, SPN 1995. 
Domov a rodina, medziľudské vzťahy-zamilovanosť, priateľstvo a láska, výber 
životného partnera, sex. vzťahy a plánovanie rodičovstva,manželské a rodinné 
spolužitie, výchova detí v rodine, právna úprava manželských a rodinných vzťahov. 
V texte zaznamenáte „fungujúce“ rodové stereotypy.  

39. Prevendárová, J.: Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Bratislava, SPN 2000. 
Kvalitná ponuka metodiky aktivít pre prácu so stredoškolskou mládežou. Vhodná aj 
pre vyššie ročníky ZŠ.  

40. Pšenička, O.: Trblietanie dotyku. Sexuálna výchova v rodine. Prešov, JAS 1997. 
Kniha určená hlavne kresťanom, ale aj širokej verejnosti – rodičom, učiteľom. Dušou 
knihy je názor katolíckej cirkvi na správny spôsob rozdávania ľudského života 
podľa encykliky Jána Pavla II. Doplnená citátmi spisovateľov, básnikov, filozofov, 
psychológov, teológov. 

41. Rapoš, I. (ed): Metodická príručka. Občan a demokracia. Bratislava: Nadácia otvorenej 
spoločnosti, 1999.  

Metodické námety rozdelené do jednotlivých tematických oblastí ľudsko-právneho 
kontextu. Vhodné pre rôzne modifikácie na všetkých stupňoch a typoch škôl. 

42. Ringová, G.: Sexualita. 100 otázok a odpovedí. Bratislava, Egmont Neografia 1995. 
Otázky, ktoré sa dievčatá väčšinou ostýchajú na verejnosti vysloviť, zodpovedá 
otvorene a zrozumiteľne v tejto útlej knižke. 

43. Rovňanová, L.:  Námety pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu na I. stupni ZŠ. 
Zostavený výber aktivít zo záverečných prác ŠIŠ doplnený vlastnými. B. Bystrica, 
MPC 2001. 

44. Schneider, S.: Na co se ptají chlapci: Vše, co chtějí chlapci vědět o sexualitě. Praha, Knižný klub 
1996.  

45. Schneider, S.: Na co se ptají děvčata: Co chtějí děvčata vědět o sexualitě. Praha, Knižní klub 
1996.  

46. Smetáčková, I a kol..: Gender ve škole. Přiručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Praha, 
Otevřená společnost 2006. Publikácia o mužoch a ženách, o mužskosti a ženskosti 
v školskej praxi. Zaujímavá publikácia – príručka na posilnenie citlivosti súčasných 
i budúcich učiteľov a učiteliek voči rovnosti dievčat a chlapcov v školstve. 

47. Smetáčková, I. – Vlková, K.: Gender ve škole. Příručka pro vyučující předmětú občanská výchova 
na základních a středních školách.Praha, Otevřená společnost 2006. 
Príručka ponúka mnoho užitočných teoretických východísk k problematike 
rodových stereotypov. Zároveň obsahuje námety aktivít prostredníctvom ktorých sa 
si deti uvedomujú rozdielnosti v postavení mužov a žien v spoločnosti a dokážu 
kriticky reflektovať stereotypy. 

48. Stoppardová, M.: Dospievajúcim dievčatám. Martin, Neografia 1993. 
Príručka pre dievčatá, z ktorej sa dozvedia o zmenách sprevádzajúcich pubertu, o 
správnej výžive, zdraví, o vhodnom obliekaní a make-upe; o formovaní priateľských 
vzťahoch s chlapcami a dievčatami; oboznamuje s pohlavným životom a 
antikoncepciou; vysvetľuje, ako sa vyhnúť alkoholu, fajčeniu a drogám; hovorí aj o 
tom, ako sa treba čo najlepšie vzdelávať ako zvládnuť ťažkosti v škole. Často 
používaná nielen dievčatami!  

49. Stoppardová, M.: Intímna rukoväť pre dievčatá. Bratislava, Media klub 2000. 
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Pútavý, názorný sprievodca dospievaním pre dievčatá. Upravené vydanie publikácie 
Dospievajúcim dievčatám z roku 1993. 
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