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Medzinárodná konferencia OSN o populácii a rozvoji konaná v sep-
tembri 1994 v Káhire prijala záverečný dokument – Akčný program OSN,
ktorý podpísali aj predstavitelia našej krajiny. Podľa tohto programu sa aj
vláda  SR  zaviazala  venovať  problematike  sexuálneho  a reprodukčného
zdravia svojich občanov, riešiť otázky vzdelávania v uvedenej oblasti, za-
bezpečiť také legislatívne opatrenia, ktoré budú rešpektovať základné ľud-
ské práva občanov, kam patrí aj právo na sexuálnu výchovu.

Odporúčania Akčného programu však ostávajú stále iba na papieri.
Opäť upozorňujeme na to, že učebné osnovy pod názvom  „Sexuálna vý-
chova pre 1. a 2. stupeň základnej školy“ schválené Ministerstvom škols-
tva SR v roku 1994 sú stále nerozpracované a neboli uvedené do praxe.

Celá sexuálna výchova, realizovaná pod rôznymi názvami (sexuálna
výchova,  výchova  k manželstvu  a rodičovstvu  a i.)  ostáva  na  ochote
a dobrovoľnosti zopár jednotlivcov z radov učiteľov základných, stredných
alebo vysokých škôl. Zároveň smutne konštatujeme, že v 21.storočí, kedy
sa sexualita na jednej strane vymaňuje z obdobia „tabuizácie a hriechu“,
stále cítiť  aj  z radov niektorých odborníkov a pracovníkov pracujúcich s
touto  problematikou  závan  niečoho  nečistého,  nízkeho  a nedôstojného.
Podľa  týchto  „odborníkov“  sexuálne  poúčanie  vedie  k skorému  začatiu
s pohlavným životom, umožnenie potratov vedie k rozkladu spoločnosti,
moderná antikoncepcia vedie k užívaniu si rozkoše a k voľným sexuálnym
vzťahom. Pritom sa domnievame, že výsledky niekoľko desaťročí  pôso-
biacej sexuálnej výchovy v škandinávskych štátoch jasne dokazujú opak.
Potvrdzujú to i výsledky Zvěřinovych (2) štúdií, ktorý tvrdí,  že správna
sexuálna  výchova  naopak  odďaľuje  zahájenie  pohlavného života,  vedie
k zvýšeniu  používania  antikoncepcie  a k dodržiavaniu  zásad  bezpečného
sexu.

Za posledných 10 rokov sa zvýšila priemerná vzdelanosť rodiny, par-
tneri si zakladajú rodiny po zrelšom a dlhšom zvážení. Už nezáleží na tom,
ktorý z partnerov na seba prevezme úlohu vychovávať deti, znižuje sa po-
čet potratov – za uplynulých 10 rokov viac ako o 58 % (1), vzrastá to-
lerancia k homosexuálnym párom.

Zdanlivo  potešujúce  konštatovania,  ktoré  je  ale  potrebné  vnímať
v širších súvislostiach. Ďalšie zlepšovanie situácie však znamená do proce-
su osobného rozvoja mladého človeka zapracovať vhodné výchovné pod-
nety. Tie však musia pôsobiť dlhodobo, plánovito, systematicky a cieľave-
dome.  A práve  to  má byť hlavná charakteristika sexuálnej  výchovy na
školách.

Keďže na Slovensku nefunguje systematická sexuálna výchova na
základných,  stredných  či  vysokých  školách,  nemôžeme  pozitívny  vplyv
sexuálnej výchovy potvrdiť na populácii mladých ľudí na Slovensku. Avšak
pre vypracovanie a predovšetkým zaradenie obsahu sexuálnej výchovy do
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edukačného procesu je nutné oprieť sa o terénny výskum, ako aj pozitívne
dôsledky  realizovanej  sexuálnej  výchovy  inde,  najmä v škandinávskych
krajinách.

Materiál a metodika.

Výskumnú vzorku tvorilo celkovo 101 študentov,  z toho 42 študen-
tov 1. ročníka vysokej školy a 59 študentov strednej školy vo veku 17-18
rokov. Štruktúru výskumnej vzorky zobrazuje tab.1. Priemerný vek res-
pondentov bol 18,2 roka.

Ženy Muži Spolu
Stredoškoláci 45 14 59
Vysokoškoláci 23 19 42

Σ 68 33 101

Tab. 1
Štruktúra skúmaného súboru

Dotazník vlastnej konštrukcie obsahoval 27 otázok, ktoré zisťovali
postoje respondentov k partnerstvu, manželstvu, sexualite, láske a rodi-
čovstvu, pričom sme sa zamerali aj na vedomostné otázky v oblasti sexu-
ality. Dotazník sme administrovali anonymnou formou v novembri 2000 so
štandardnou inštrukciou. Keďže údaje respondentov SŠ a VŠ sa výrazne
približujú, vyhodnocujeme jednotlivé otázky spoločne. Pre túto prednášku
sme vybrali vyhodnotenie niektorých z položených otázok.

Výsledky a diskusia

Z údajov v tabuľke 2 vidíme, že len 2 % respondentov počíta s deť-
mi hneď po skončení školy, ale až 91,1 % ich chce až neskôr, preferujú
najprv profesionálny a ekonomický rast.
 

Ženy Muži Spolu
Áno, hneď po skončení

školy
0 6,1 2,0

Áno, ale až neskôr 91,2 90,9 91,1
Neviem 8,8 3,0 6,9

Nie 0 0 0
Σ 100,0 100,0 100,0

Tab. 2
Otázka: Chcel by si mať rodinu?

(v %)
*

Naši respondenti síce prijímajú myšlienku založenia vlastnej rodiny,
posúva sa však hranica veku, ktorú považujú respondenti za vhodnú na
uzavretie manželstva. Získané odpovede znázorňuje tabuľka 3.

2



Za  najvhodnejšie  obdobie  pre  uzavretie  manželstva  pre  ženu  aj
muža považujú respondenti vek medzi 24 – 28 rokov. Postoje našich res-
pondentov sa približujú aj skutočnému stavu, podľa ktorého vo vlani uzav-
retých 27 340 nových manželstvách v SR bol priemerný vek ženy 24,8
roka a muža 27,7 roka (3).

Vek Respondent muž Respondent žena
muža ženy muža ženy

do 20 r. 6,1 0 8,8 4,4
20 – 24 r. 42,4 6,1 33,8 0
24 – 28 r. 45,4 81,8 47,1 60,3

viac ako 28 r. 6,1 12,1 10,3 35,3
Σ 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 3
Optimálny vek na uzavretie manželstva podľa respondentov.

(v %)
*

V roku  1999  sa  narodilo  na  Slovensku 56  223  detí,  z nich  9480
mimo manželstva (3). Zistili sme, že 11,9 % našich respondentov si myslí,
že manželstvo by nemalo vzniknúť na základe otehotnenia partnerky.

V tabuľke 4 demonštrujeme postoje našich respondentov k získava-
niu sexuálnych skúseností pred vstupom do manželstva.

Naše zistenia približne korešpondujú s údajmi Bútorovej (4), ktorá
uvádza, že 70 % ľudí nenamieta proti tomu, aby mali ľudia sexuálny styk
už pred svadbou, 25 % má opačný názor. V postojoch ženských respon-
dentiek  však  pozorujeme  istú  zdržanlivosť.  Zreteľne  viac  žien  súhlasí
s predmanželským sexuálnym stykom za predpokladu pozitívnej perspek-
tívy vzťahu, naviac asi šestina ženských respondentiek prejavila na rozdiel
od mužov nerozhodný postoj k tejto otázke. Naopak, takmer dvojnásobok
mužov považuje predmanželskú sexuálnu aktivitu za prirodzenú, adekvát-
nu veku. Zistené rozdiely však nie sú štatisticky signifikantné. 

Muži Ženy
Áno, je to užitočné 36,3 26,5

Áno, ale iba keď chceme s partnerom uzavrieť
manželstvo

6,1 30,9

Patrí to k mladosti 48,5 26,5
Nie, som za zdržanlivosť 9,1 0

Neviem posúdiť 0 16,1
Σ 100,0 100,0

Tab. 4
Otázka: Je potrebná sexuálna skúsenosť pred manželstvom?

(v %)
*

Zisťovali sme tiež, aký postoj zastávajú respondenti k inštitúcii man-
želstva. Partnerstvo by ako formu spolužitia uprednostnilo pred manžels-
tvom  31 % študentov. Manželstvo by uzavrelo 60 % respondentov, z nich
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26,2 % udáva ako dôvod právnu istotu. Vyhranený názor na túto otázku
nemá 9 % respondentov.

*
V súčasnosti sme v našej spoločnosti svedkami toho, že starostlivosť

o deti a domácnosť prestáva byť dominantnou úlohou žien. Tabuľka 5 zo-
brazuje názor na rozdelenie starostlivosti pri výchove detí.

Zistili sme, že potrebu rozdeliť si povinnosti cítia všetky respondet-
ky,  len dve tretiny mužov – respondentov má tiež takýto postoj (rozdiel
je štatisticky významný na hladine p < 0,05). Zaujímavé je, že až 12,1 %
mužských respondentov si myslí, že starostlivosť o deti je výhradne žen-
skou záležitosťou. Aj tento postoj bude potrebné vhodným výchovným pô-
sobením  meniť  tak,  aby  sa  vytváralo  skutočne  harmonické  partnerské
a výchovné prostredie. 

Muži Ženy
Výrazne ženská záležitosť 12,1 0

Ženská povinnosť, ale  rád vypo-
môžem

21,2 0

Povinnosti si treba rozdeliť       66,7
*     

    100,0
*    

Σ 100,0 100,0

Tab. 5
Otázka: Koho záležitosťou je starostlivosť o deti ?

(v %)
p < 0,05

*
Aj napriek tomu, že naši respondenti preukazujú priemerné vedo-

mosti o antikoncepcii, je pozoruhodné, ako nezodpovedne sa správajú. Až
32,7 % respondentov uviedlo, že nepoužívajú pri pohlavnom styku žiadnu
antikoncepčnú metódu. Ďalších 30,7 % používa hormonálnu antikoncep-
ciu, bariérové antikoncepčné metódy (prezervatív, pesar, vaginálne peny)
používa 32,7 % respondentov. Zvyšných 3,9 % používa ako antikoncepciu
biologickú metódu. Platí tu teda, že znalosť či akceptácia konkrétnej metó-
dy antikoncepcie  je  nevyhnutnou,  no  nie  postačujúcou podmienkou jej
skutočného užívania.
Rovnako aj vedomosti v oblasti pohlavne prenosných chorôb nás upozor-
ňujú na potrebu sexuálnej výchovy na školách. Znalosť sa obmedzila na 3
choroby, a to AIDS (76,2 %), syfilis (71,4 %) a kvapavku (64,3 %). Iba
4,8 % respondentov vie, že za pohlavne prenosné ochorenie sa považuje
aj herpes, hepatitída a mykotické ochorenia.

Závery

Na záver by sme chceli konštatovať:
- sexuálnu výchovu je potrebné chápať ako dlhodobý proces formovania

osobnosti dieťaťa, a to nepretržite až do obdobia adolescencie; 
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- keďže úloha rodiny v tejto oblasti zlyháva, je nutné ju zabezpečovať
kvalifikovanými, špeciálne  vyškolenými  odborníkmi  v oblasti  školstva
s patričnou podporou vedenia škôl a metodických centier;

- nevyhnutné je do tohto procesu zaradiť aj vysoké školy, ktoré budú za-
bezpečovať prípravu budúcich učiteľov pre výučbu sexuálnej výchovy
na školách;

- je potrebné vypracovať komplexný metodický materiál (osnovy) sexu-
álnej výchovy;

- realizácia sexuálnej výchovy ma slúžiť aj ako dôležitá súčasť prevencie
a ochrany detí a mládeže pred sexuálne prenosnými chorobami a sexu-
álnym zneužívaním.
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20 – 24 r. 42,4 6,1 33,8 0
24 – 28 r. 45,4 81,8 47,1 60,3

viac ako 28 r. 6,1 12,1 10,3 35,3
Σ 100,0 100,0 100,0 100,0

Tab. 3
Optimálny vek na uzavretie manželstva podľa respondentov.

(v %)

Muži Ženy
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