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Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na problematiku sexuálnej výchovy, ktorú vnímame ako 

efektívny nástroj na prevenciu rodovo podmieneného násilia v kontexte sociálnej 

práce. Príspevok upriamuje pozornosť na vymedzenie sexuálnej výchovy v prostredí 

Slovenskej republiky skrz optiku sociálnej práce, súčasne i ako dôležitý nástroj na 

prevenciu rodovo podmieneného násilia, predchádzanie diskriminácie žien či podporu 

rodovej rovnosti.  

Kľúčové slová: Sexuálna výchova. Prevencia. Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu. Rodovo podmienené násilie.  

 

Abstract 

The article focuses on the issue of sexual education as an effective instrument for 

the prevention of gender-based violence in the context of social work. The article 

draws attention to the definition of sexual education in the Slovak Republic through 

the optics of social work, as well as an important tool for the prevention of gender-

based violence, the prevention of discrimination against women and the promotion of 

gender equality. 

Keywords: Sexual education. Prevention. Education for marriage and 

parenthood. Gender-based violence.  

 

 

Úvod 

Problematika sexuálnej výchovy býva častým námetom odborných i 

laických diskusií. V súčasnosti je v európskom prostredí uplatňovaných 

niekoľko koncepcií sexuálnej výchovy, napr. rodinná výchova, výchova k 

medziľudským vzťahom, výchova k manželstvu a rodičovstvu alebo sexuálna 

výchova. Táto problematika však aj v dnešnej dobe predstavuje tabuizovanú 

tému, ktorá býva v mnohých prípadoch posudzovaná z politického, etického 

či náboženského hľadiska. V kontexte sexuálnej výchovy sa vedú rôzne 

polemiky o jej realizácií v spolupráci rodiny a školy. Mnohí však zastávajú 

názor, že prílišná otvorenosť týkajúca sa sexuálnej výchovy môže mať skôr 
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negatívny vplyv a viesť k predčasnému prebudeniu sexuality u detí. Jej 

hlavný význam však spočíva predovšetkým vo vytváraní pozitívnych 

postojov v oblasti medziľudských vzťahov, v tolerancii k sexuálnym 

menšinám, v prevencii neželaného otehotnenia, v znižovaní rizika sexuálne 

prenosných ochorení či v boji proti násiliu, zneužívaniu detí a sexuálnej 

kriminalite. Z hľadiska sociálnej práce zohráva sexuálna výchova (ktorá 

môže byť realizovaná v prostredí inštitucionálnej výchovy, ale aj v rodine, v 

rámci školskej sociálnej práce, v zariadeniach sociálnych služieb, či ako 

súčasť výcvikov, kurzov alebo voľnočasových aktivít) významnú rolu. 

Komplexné sexuálne vzdelávanie pomáha mladým ľuďom získať vedomosti 

a zručnosti dôležité pre uvedomelú, zodpovednú a slobodnú voľbu vzťahov 

a realizáciu rozhodnutí týkajúcich sa sexuality. 

 
1. Sexuálna výchova v kontexte sociálnej práce 

Počiatky sexuálnej výchovy v našom prostredí siahajú do obdobia prvej 

Československej republiky. Jej terminologický i obsahový charakter sa od 

tohto obdobia menil vplyvom spoločenských zmien, nových vedeckých 

poznatkov, ako i diskusií o tom, kto a akým spôsobom ju má vyučovať alebo 

čo má byť jej obsahom (Bosá, Minarovičová, Bosý a Lukáč 2015). 

V súčasnosti sa vyučovanie sexuálnej výchovy v Slovenskej republike riadi 

učebnými osnovami predmetov, ktorých je súčasťou (napr. Občianska náuka, 

Etická výchova, Náboženská výchova, Biológia). Samostatné osnovy sú 

spracované k predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sú však 

nepovinné a ich obsah už (od roku 2010) nie je povinný ani pre vyššie 

spomínané predmety (Bosá, Minarovičová, Bosý a Lukáč 2015). Jedná sa o 

tzv. transpredmetné vyučovanie v kontexte ktorého sa témy definované 

v osnovách riešia podľa vhodnosti, potreby alebo uváženia vyučujúceho či 

vyučujúcej na viacerých predmetoch. 

Dôležitosť sexuálnej výchovy potvrdzuje i skutočnosť, že jej obsahom sú 

témy týkajúce sa ľudských práv a to predovšetkým v kontexte práva na 

ochranu zdravia, práva na informácie, prípravy na rodičovstvo či párové 

spolužitie, reprodukčných práv, prevencie sexuálne prenosných ochorení, 

prevencie rizikového sexuálneho správania, sociálno-patologických javov a 

prevencie neželaného otehotnenia. Sexuálna výchova je definovaná ako 

„otvorená komunikácia medzi učiteľom/kou a žiakmi/čkami vychádzajúca z 

otázok žiakov a žiačok o sexualite a z ich potrieb. Smeruje k hlbšiemu 

poznaniu a porozumeniu jednotlivým oblastiam sexuality, partnerským 

vzťahom a ich dôsledkom na život človeka a je aj návodom na zdravší a 

plnohodnotnejší intímny, partnerský a sexuálny život“ (Rovňanová, Lukšík 

a Lukšíková et al. 2007, s. 9). Sexuálna výchova je v našom prostredí 

ovplyvnená „konzervatívnym diskurzom upriamujúcim pozornosť hlavne na 

manželstvo a rodičovstvo, zanedbávajúc pritom ľudsko-právne témy 
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sexuálnej výchovy a témy sexuálneho rizika či možností ochrany“ (Bosá, 

Minarovičová, Bosý a Lukáč 2015, s. 33). Jej obsah i cieľ sú často spájané s 

ohrozovaním mravného a zdravého vývinu detí vedúcemu k predčasnej 

sexualite. Sexuálna výchova ako školský predmet je teda zameraná na 

komplexnú prípravu detí i mladých ľudí na vstup do dospelosti, pretože 

„poskytuje široký rozsah informácií, prispieva k sebapoznaniu a 

sebahodnoteniu človeka, umožňuje otvorený prístup k vlastnému telu a 

k vzťahom s inými“ (Bosá 2005, [cit. 2018-07-07]). Zároveň ich učí 

vyjadrovať svoje pocity a postoje, rozvíja ich sebavedomie a schopnosť 

prijať vlastné telo, odolávať tlaku a v prípade potreby vyhľadávať pomoc.  

Mladí ľudia majú právo na služby a informácie, ktoré im umožňujú robiť 

zodpovedné a informované rozhodnutia o ich živote. „Majú právo na 

ucelenú, komplexnú, otvorenú a objektívnu sexuálnu výchovu založenú na 

dôležitosti ľudských práv, na vedomostiach zosúladených s vedeckým 

poznaním, na rešpektovaní ich vývinových potrieb nezávisle od rodu, 

pohlavia, sexuálnej orientácie, etnicity, náboženstva, kultúry, veku, 

postihnutia, sociálno-ekonomických podmienok“ (Spoločnosť pre plánované 

rodičovstvo 2013, [cit. 2018-07-07]). Reprezentatívny výskum slovenskej 

populácie vo veku od 18 do 45 rokov uskutočnený v roku 2012 ukázal, že 

71% populácie jednoznačne podporuje názor, že všetky deti na základnej 

škole by mali dostať základy rodičovskej a sexuálnej výchovy. Proti bolo len 

6,2% populácie. Výskum ukázal, že hlavným zdrojom informácii o sexualite, 

manželstve a rodičovstve pre deti a mladých ľudí do veku 18 rokov je škola 

(56%) (Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 2013, [cit. 2018-07-07]). V 

kontexte sociálnej práce sa tak vynára otázka o jej možnostiach zastať svoje 

miesto v tomto procese. 

Cieľom sociálnej práce ako profesie je podpora sociálnej zmeny, riešenie 

problémov klientov a klientok v ich medziľudských vzťahoch a posilňovanie 

integrity tých, ktorí sú ohrození sociálnou exklúziou (Truhlářová 2008, [cit. 

2018-07-07]). Základnými princípmi sociálnej práce sú sociálna 

spravodlivosť a dodržiavanie základných ľudských práv. Truhlářová (2008, 

[cit. 2018-07-07]) vidí rolu sexuálnej a rodinnej výchovy najmä v práci 

s jednotlivými klientmi či klientkami, v práci sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok s klientelou, ktorej sociálne vylúčenie a kríza v ktorej sa ocitli 

pramení prevažne z rodinného prostredia, vzťahových či sexuálnych 

problémov. Sexuálnu výchovu súčasne vníma ako jednu z najdôležitejších 

zložiek prevencie. Bosá (2005, [cit. 2018-07-07]) podobne vníma sexuálnu 

výchovu ako „jedinú zmysluplnú prevenciu takých závažných negatívnych 

spoločenských javov, ako je sebapoškodzujúce správanie, násilie v intímnych 

vzťahoch, sexualizované násilie, interrupcie, neželané tehotenstvo, 

rozvodovosť, sexuálne prenosné ochorenia a i.“. Sexuálna výchova je v 

kontexte sociálnej práce, okrem školského prostredia v rámci školskej 

sociálnej práce, realizovaná i v rodinnom prostredí, v zariadeniach sociálnych 
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služieb, ako súčasť výcvikov, tréningov, besied, kurzov, projektov, 

zážitkových, voľnočasových a osvetových aktivít, pričom sa zameriava na 

prevenciu rizikového sexuálneho správania, odstraňovanie stereotypov 

a predsudkov a pod. Riešenie klientovho či klientkinho problému môže mať 

v kontexte sexuálnej výchovy a sociálnej práce kuratívnu (v zmysle 

odstraňovania prekážok či dysfunkcií a ich následkov), preventívnu (v 

zmysle eliminácie reálnych alebo potencionálnych nedostatkov znižujúcich 

kvalitu života) alebo stimulačnú povahu (v zmysle podpory aktivity jedinca 

v rámci jeho integrácie) (Truhlářová 2008, [cit. 2018-07-07]).  

V kontexte realizácie sexuálnej výchovy s rôznymi cieľovými skupinami 

v sociálnej práci je nutné opierať sa o tieto zásady: (Rovňanová, Lukšík 

a Lukšíková et al. 2007; Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 2013, [cit. 

2018-07-07]): 

1. podpora miesto obmedzovania, 

2. sprostredkovanie informácií, 

3. sprostredkovanie otvoreného horizontu noriem, 

4. podpora citového vývoja, získanie vlastných skúseností a ich reflexia, 

posilňovanie sebahodnotenia a podpora sebaurčenia, 

5. maximalizácia partnerského vzťahu, 

6. je dôverná, sociálna a komunikatívna, postupná, nadväzná a v čo 

najväčšej miere celostná, úplná a komplexná, 

7. vedie k sebapoznávaniu, poznávaniu iných, k poznaniu a porozumeniu 

ľudskej sexuality,  

8. odkrýva a eliminuje predsudky, nerovnosti, diskrimináciu a tabuizáciu 

vo všetkých oblastiach vzťahov, rozdelenia rolí, sexuálneho správania a 

sexuálnych minorít, 

9. ochrana zdravia a prevencia rizík sú v nej nadradené ideám 

a hodnotám skupiny - ochrana zdravia musí byť prvoradá a nesmie 

podliehať ideológii. 

Kľúčovú úlohu však zohráva komplexný a holistický prístup zahŕňajúci 

biologické, emocionálne i sociálne aspekty sexuality, pričom stavia na troch 

zložkách (Spoločnosť pre plánované rodičovstvo 2013, [cit. 2018-07-07]): 

1. pomoc ľuďom získavať presné a neskreslené informácie 
(základné vedomosti o sexuálnych a reprodukčných právach; informácie 

o mýtoch v oblasti sexuality, informácie o službách v danej oblasti 

a pod.), 

2. rozvíjanie životných zručností (kritické myslenie, komunikačné 

zručnosti, rozhodovanie, sebadôvera, asertivita, schopnosť prevziať 

zodpovednosť, empatia a pod.),  

3. vytváranie pozitívnych postojov a hodnôt v oblasti sexuality a 

medziľudských vzťahov (otvorenosť voči názorom iných, sebaúcta a úcta 
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k iným, pozitívne postoje k sexualite a k sexuálnemu a reprodukčnému 

zdraviu a pod.). 

Zvlášť zraniteľnými skupinami vo väčšine krajín sú mladí ľudia a jedinci 

zo sociálne vylúčených komunít obyvateľstva práve kvôli nedostatočnému 

resp. absentujúcemu vzdelaniu a prístupu k primeraným službám - 

neadekvátna úroveň vedomostí, neprimerané a nedostatočné informácie 

a služby týkajúce sa reprodukčného zdravia, vysoký výskyt rizikového 

sexuálneho správania, diskriminačné sociálne praktiky, negatívny postoj k 

dievčatám a ženám a limitovaná možnosť žien a dievčat kontrolovať svoj 

sexuálny a reprodukčný život.  

 
2. Sexuálna výchova - nástroj na prevenciu rodovo podmieneného 

násilia 

Sexuálna výchova má svoje rodové aspekty. Nerovné postavenie mužov a 

žien v našej spoločnosti je spojené i s odlišným vnímaním ich sexuality. 

V dôsledku prevládajúcich stereotypných predstáv sa predpokladá, že sex je 

skôr mužskou než ženskou potrebou. Ženám sa prisudzujú vlastnosti spájané 

s emocionalitou, menšou sexuálnou túžbou a pasivitou, zatiaľ čo u mužov je 

za prejav ich mužskosti považovaná demonštrácia ich sexuálneho apetítu. 

Výskumy zo zahraničia ukazujú, že sexualita dievčat býva spájaná s 

reprodukciou, zatiaľ čo u chlapcov s požitkom a slasťou. Takéto stereotypné 

predstavy sa však spájajú s množstvom problémov. „Tí, ktorí takýmto 

stereotypom zodpovedajú sa stretávajú s problémami spôsobenými tým, že 

ich osobnosť a sexualita sa nerozvíja komplexne, ale jednostranne: muži 

nedokážu hovoriť o svojich obavách či problémoch, boja sa nehy a blízkosti, 

ženy môžu mať problémy s pozitívnym prijatím vlastného tela a prijatím seba 

samých ako sebavedomých sexuálnych bytostí“ (Jarkovská 2009). Informácie 

sa k nám od detstva dostávajú nie len z prostredia rodiny alebo školy, ale 

i médií, čo často vedie k skreslenému pohľadu na túto problematiku. 

„Prostredníctvom sexuality je uplatňovaná moc a normatívne usmerňované 

ľudské správanie a prežívanie“ (Rovňanová, Lukšík a Lukšíková et al. 2007). 

Jarkovská (2009) poukazuje na skutočnosť, že témy spojené s rizikami 

sexuálnej výchovy sú rodované a veľká časť predávaných informácií je 

spojená s viktimizáciou žien, pretože sú poučované o svojej zraniteľnosti 

a vykresľované ako potencionálne obeti mužov, čo spôsobuje zvyšujúci 

strach žien zo sexuality a tolerancii mužskej agresivity, ktorá je vnímaná ako 

prirodzená. V kontexte zvyšovania schopnosti žien zúčastňovania sa na 

rozhodovaní a vedení, práve socializácia a negatívna stereotypizácia žien 

a mužov, vrátané stereotypov prostredníctvom médií posilňuje tendenciu, aby 

rozhodovanie zostalo doménov mužov, čo bráni dosiahnuť ženám rovnakú 

úroveň vodcovstva (Raphael 2015, [cit. 2018-07-07]). Vnímanie žien ako 

poslušných a podriadených mužom súčasne vytvára podmienky na vznik 

rodovo podmieneného násilia v párových vzťahoch, ktorého podstata vzniku 
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tkvie práve v nerovnom rozdelení moci medzi ženou a mužom, ktorá je 

zneužitá na páchanie násilia v akejkoľvek forme. 

Rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch predstavuje jedno 

z najčastejšie sa vyskytujúcich porušení ľudských práv žien na svete. Úlohou 

sexuálnej výchovy je tak i spochybňovanie týchto stereotypných predstáv, 

rodových očakávaní a mýtov, odmietanie a odstraňovanie sexistických 

postojov a rodových nerovností. V tomto kontexte je možné vymedziť 

i sedem podstatných komponentov, ktoré by sexuálna výchova mala 

obsahovať spoločne s okruhmi tém, na ktoré by sa mala zameriavať 

(International Planned Parenthood Federation 2010): 

1. rod - porozumenie terminológií, rozdielu medzi rodom 

a pohlavím, rodovým rolám, rodovým stereotypom, prejavom 

a dôsledkom rodovej nerovnosti, konceptu mužskosti a ženskosti, 

meniacim sa hodnotám a normám v spoločnosti a pod., 

2. sexuálne a reprodukčné zdravie a HIV - informácie o sexualite a 

životnom cykle, anatómií, reprodukčnom procese, možnostiach 

antikoncepcie, možnostiach tehotenstva, legálnom a bezpečnom 

potrate, možnostiach prevencie a liečby pohlavne prenosných 

ochorení, rozvoji sebavedomia a posilňovaní úcty k vlastnému 

telu, búranie mýtov a stereotypov a pod.,  

3. sexuálne práva a sexuálne občianstvo - znalosť medzinárodných 

ľudských práv, vnútroštátnych politík, zákonov súvisiacich so 

sexualitou ľudí, pochopenie, že sexualita a kultúra sú rozmanité 

a dynamické, poznanie dostupných služieb a zdrojov, právo 

slobodne vyjadrovať a skúmať svoju sexualitu bezpečným, 

zdravým a príjemným spôsobom a pod., 

4. radosť - pozitívny prístup k sexualite, porozumenie, že sex by mal 

byť príjemný a nie nútený, sexualita ako súčasť života každého 

človeka, komunikácia a emócie v partnerských vzťahoch, 

vzťahový a partnerský kontext a pod., 

5. násilie - rozpoznanie rôznych druhov násilia voči mužom a ženám 

a ich prejavom (najmä rodovo podmieneného násilia), poznanie 

hraníc v sexuálnom a partnerskom vzťahu, mýty a fakty o násilí, 

schopnosť vyhľadať pomoc a vedieť sa brániť a pod., 

6. rozmanitosť - rozpoznávanie a pochopenie rozmanitosti v našom 

živote (napr. náboženstvo, kultúra, etnická príslušnosť, sociálno-

ekonomický status), diskriminácia, jej škodlivé účinky a tolerancia 

a pod.,  

7. vzťahy - rozpoznanie zdravých a nezdravých vzťahov ako 

i rôznych druhov vzťahov (rodinné, priateľské, partnerské, 

pracovné), komunikácia a čestnosť vo vzťahoch, emócie 
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a intimita, práva a povinnosti vo vzťahoch, rozdiel medzi sexom 

a láskou, kolektívny tlak a pod.  

Efektívne komplexné vzdelávanie v oblasti sexuálnej výchovy, ktoré je 

súčasne nediskriminačné a inkluzívne, je nevyhnutné na podporu rodovej 

rovnosti a práv ľudí a súčasne zohráva kľúčovú úlohu v prevencii a v boji 

proti rodovo podmienenému násiliu. Sexuálna výchova s cieľom predchádzať 

rodovo podmienenému násiliu môže byť považovaná za integrované 

opatrenie prevencie. Dôležité je i rozvíjanie zručností akými sú kritické 

myslenie, komunikačné a vyjednávacie schopnosti, rozhodovacie schopnosti, 

sebavedomie, asertivita, schopnosť prevziať zodpovednosť, ale i schopnosť 

klásť otázky a hľadať pomoc.  

 
Záver 

Sexuálna výchova je vnímaná ako efektívny nástroj na prevenciu 

a predchádzanie rodovo podmienenému násiliu, ako i diskriminácií žien 

a podporu rodovej rovnosti. Poskytovanie aktuálnych, objektívnych a 

pravdivých informácií prijateľnou a otvorenou formou a schopnosť 

kritického uvažovania umožňuje ľuďom správať sa zodpovednejšie vo 

vzťahoch a chrániť sa pred negatívnym tlakom okolia, médií a pod.  
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