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ÚVOD
Každý človek túži po láske, nehe a cite, praje si lásku nielen rozdávať, ale aj 
dostávať. Pre jedincov s mentálnym postihnutím však láska, partnerstvo aj  
sexuálny život bežnou záležitosťou nie je, aj keď majú rovnaké túžby  a 
potrebu milovať a byť milovaní ako ostatní ľudia. Vo svojom živote musia 
prekonávať množstvo prekážok, a to nielen kvôli svojmu postihnutiu, ale 
predovšetkým kvôli predsudkom spoločnosti. 
Zamestnanci Domovov sociálnych služieb (ďalej len DSS) mnohokrát
nevedia, ako majú ku klientovi a jeho sexuálnym potrebám pristupovať, ako
mu záležitosti ohľadne sexuálneho života vysvetliť. A z týchto dôvodov
klient, ktorý nie je poučený o možných rizikách sexuálneho správania, môže
byť obeťou sexuálneho zneužívania alebo si môže ublížiť aj sám.
Kým sexuálna výchova ( ďalej len SV) bežnej populácie si na Slovensku
pomaly, ale čoraz systematickejšie nachádza svoj priestor, ľudia so
špecifickými potrebami na komplexnú podporu a asistenciu v oblasti sexuality
stále len čakajú.
Zo všetkých predchádzajúcich uvedených dôvodov sme sa rozhodli venovať
problematike SV MP .
Chceme pomôcť rodičom klientov, personálu , ktorý je v priamom kontakte
s klientmi a predovšetkým napĺňať práva MP, týkajúce sa sexuality MP,
ktoré vyplývajú z medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na SV.



SÚČASNÁ SITUÁCIA ĽUDÍ 
S MP V DSS
Realitu života v DSS výstižne opisuje Tóthová (2001)
a niektoré charakteristiky z jej príspevku tu zdôrazním.
V týchto zariadeniach:

• sa málo rešpektujú potreby (a práva) klientov všeobecne,
• klienti prakticky nemajú žiadne súkromie, keďže sú viacerí 

ubytovaní v jednej izbe,
• personál v podstate rozhoduje o všetkom za klienta,
• je sexuálna osveta a sexuálna výchova minimálna,
• je personál častokrát šokovaný už predstavou masturbácie, 

pričom agresivita klientov je častokrát podmienená 
neuspokojovaním sexuálnych potrieb

• nie je zabezpečená koedukácia.



Preto je podľa nej potrebné:
• dlhodobo riešiť ubytovacie podmienky, až po možnosť 

zriaďovania viacizbových bytov pre viaceré partnerské 
dvojice,

• zvyšovať kvalifikovanosť samotného personál DSS 
v ľudských aj sexuálnych právach a potrebách mentálne 
postihnutých klientov,

• zapojiť do spolupráce v čo najväčšej miere rodičov mentálne 
postihnutých,

• vzdelávať MP v oblasti ľudských práv a sexuality osobitne 
a pomáhať im prevziať väčšiu zodpovednosť za svoj život.



Jarko a jeho problémy
Po pol roku ako som nastúpila do DSS Nádej nastúpil do zariadenia klient Jarko,
ktorý mal 33 rokov a ľahký mentálny postih a prvkami agresívneho správania.
Matka mu umrela, otec veľmi ťažko ochorel a tak sa dostal do opatery svojho
staršieho brata. Jarko bol zvyknutý na život na dedine v rodinnom dome
a odrazu sa ocitol v činžiaku, kde sa cítil ako v klietke. Nakoľko jeho brat
a manželka boli zamestnaní, musel bývať doma sám, začali mať problémy s jeho
správaním a preto sa rozhodli umiestniť ho v našom domove na týždenný pobyt.

Najprv sme ho ubytovali v izbe, kde bol sám , avšak po príchode nového klienta
sme ho museli presťahovať do izby , kde spávali 4 klienti. Jarko sa začal správať
čoraz agresívnejšie a chcel z nášho domova odísť. Kým bol v izbe sám , dokázal si
riešiť si svoje sexuálne aktivity masturbáciou. Dozvedeli sme sa to tak, že v noci,
približne pár minút pred polnocou sa v jeho izbe zapálilo svetlo. Keďže sme
nevedeli čo sa deje, zaklopali sme a vošli do izby, kde sme ho našli v chúlostivej
situácii. Túto situáciu sme nekomentovali a ani on nie.

Po presťahovaní na inú izbu už nemal súkromie , tak sa v noci utiahol do
rehabilitačnej miestnosti, kde si rozsvietil svetlo a keďže nezatiahol žalúzie na
oknách , všetko bolo vidieť na ulicu.

Jarko je muž, ktorému sa páčia ženy , ale z domu je poučený, že on sa nemôže
oženiť, ani mať partnerku a deti.



Táto situácia sa stala podnetom k riešeniu otázky SV v našom DSS. 
Začali sme si viac všímať aj sexuálne správanie ostatných klientov 
a zistili sme , že veľa ich neprimeraných reakcií súvisí s ich 
sexualitou.

Urýchlené riešenie situácie v DSS je naliehavejšie o to viac, že 
podľa Helsinskej deklarácie o rovnosti a službách pre ľudí 
s mentálnym postihnutím zo dňa 11. júla 1996 (Preambula, článok 6):

Ľudia s MP musia mať právo žiť v čo najmenej obmedzujúcom 
prostredí poskytujúcom súkromie. Väčšina DSS sú v rozpore 
s týmto princípom, sú už modelovo prežité, pretože vychádzajú 
z dnes už zastaraného princípu izolácie ľudí s postihnutím” (cit. 
podľa Kvietková, 2001, str. 7).



SEXUÁLNA VÝCHOVA MP 
V DSS NÁDEJ

Keďže na Slovensku vstúpil do platnosti nový
zákon č. 448 z 30. októbra 2008 o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991
Zb, o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého sa DSS musí
zaregistrovať a uviesť druh poskytovanej
sociálnej služby cieľovú skupinu a špecializáciu,
chceli by sme sa špecializovať na sexuálnu
výchovu MP a vytvoriť v našom DSS školiace
centrum.



Cieľové skupiny SV MP V DSS Nádej

Keďže doteraz v našom zriadení SV MP
v značnej

miere absentovala, chceme sa venovať SV
v školiacom stredisku na troch stupňoch:
1. cieľovou skupinou je personál starajúci sa

o ľudí so špecifickými potrebami,
2. cieľovou skupinou je rodina klientov,
3. široká verejnosť ( s cieľom zmeny v ich

postojoch).



Prvou kľúčovou skupinou je personál 
starajúci sa o MP

Základným vzdelávacím kurzom v oblasti sexuality mentálne postihnutých
by mal prejsť aj personál starajúci sa o ľudí so špecifickými potrebami
a to aj v prípade, ak nebude priamo vzdelávať svojich zverencov v tejto
oblasti. McCarthy a Thopmson (In Popper,2002) zdôrazňujú užitočnosť
takéhoto kurzu v tom, že personál:

• si lepšie uvedomí, že aj ľudia so špecifickými potrebami sú sexuálne bytosti,

že ich sexualita sa v zásade nelíši od sexuality kohokoľvek iného

• bude náchylnejší podporovať a umožňovať sexuálnu výchovu ľudí so
špecifickými potrebami

• sa nebude v tej miere ako doteraz obávať dôsledkov sexuálneho života ľudí
so špecifickými potrebami

• bude lepšie informovaný o osobitostiach týkajúcich sa vzájomných

partnerských vzťahov a sexuality mentálne postihnutých, ktoré sú odlišné
od jeho vlastnej skúsenosti

• bude ďalej šíriť optimálne stratégie (zdravotnú politiku) a spôsoby práce
s mentálne postihnutými v oblasti sexuality a tam, kde zatiaľ žiadne
neexistujú, poukáže na potrebu ich vytvorenia

• si zvýši svoju sebadôveru, aby sa prípadne podujal na sexuálnu výchovu ľudí
so špecifickými potrebami.



Druhou kľúčovou skupinou sú rodičia 
mentálne postihnutých jedincov. 

Podľa E. Kopalovej (1994) ďalšiu cieľovú skupinu tvorí rodina. Jej
vzdelávanie a osveta by mala napomáhať pri následnom pochopení sexuálnych
potrieb svojich detí.

Prevendárová (2001) tvrdí, že veľa rodičov MP jedincov, nie sú schopní
akceptovať sexuálne prejavy a berú ich ako komplikáciu, čo má za následok,
že o nej nehovoria a tak u jedincov vzniká citová a sexuálna frustrácia.

Podľa J. Kracíka (1992) je podstatné vychovávať rodičov, oboznamovať ich
s problematikou sexuálnej výchovy, poskytovať im metodické rady a návody,
aby vedeli ako majú postupovať pri výchove svojho postihnutého dieťaťa.
V neposlednom rade zohráva veľmi dôležitú úlohu v sexuálnej výchove hra,
literatúra, televízia, film, preto by rodičia nemali zanedbávať vyžívanie
týchto prostriedkov, aby jedincom s MP umožnili plnohodnotný sexuálny
život.



Treťou cieľovou skupinou je 
široká verejnosť

( s cieľom zmeny v ich 
postojoch).

Ďakujeme za pozornosť.



OTÁZKY
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Naša budova



Budova odzadu



Z našich izieb ...



Tu oddychujeme a vypĺňame si 
voľný čas



A keď nám škvŕka v bruškách, tu 
si ich naplníme
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Cesta autobusom



Naša ubytovňa



Vitálny svet



A v tomto bazéne sme šantili



Takúto nádheru sme mali 
okolo seba



Páčila sa nám aj hipoterapia



Tu vidíte kde sme jedávali



Bolo nám tam výborne



Dúfame, že sa nám takýto výlet 
ešte podarí zorganizovať
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