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Sexuálna výchova sa po mnohých rokoch 
absencie v školstve znovu dostáva do po-
predia záujmu odborníkov a verejnosti. 
V súčasnosti je snaha o jej zaradenie do vý-
chovno-vzdelávacieho procesu rovnako 
v bežných, ako aj špeciálnych školách. Na 
osobitných školách je (alebo priliehavej-
šie: mala by byť) problematika partnerstva, 
rodičovstva a sexuality preberaná v rámci 
predmetu Výchova k manžels tvu a ro-
dičovstvu (ďalej tiež VMaR), ktorého naj-
novšie, inovované učebné osnovy boli 
vydané MŠ SR, dňom 29. 6. 1998 pod 
č. 2493/1998-41 s platnosťou od septemb-
ra 1998. Ako je známe, VMaR nie je samo-
statným predmetom, ale p redmetom inte-
grovaným do celkovej výuky. Určité témy 
(napr. vznik a vývoj ľudského jedinca) sú 
preberané v rámci prírodopisu, iné zasa 
v predmete občianska náuka a etická vý-
chova (výchova v rodine, zásady zdravé-
ho života, negatívny vplyv drogových zá-
vislostí na sexuálne a reprodukčné zdra-
vie.. .), v zásade však zostáva mnoho tém 
obsiahnutých v učebných osnovách VMaR 
neprebratých. 

Z našich skúseností, ako aj z prieskumu 
Messingerovej (2000) vyplýva, že väčši-
na žiakov OŠ nie je po absolvovaní VMaR 
vôbec pripravená žiť usporiadaný sexuál-

ny, manželský a rodinný život. Môžeme 
si preto položiť otázku, kde sú príčiny toh-
to nepriaznivého stavu a kde ešte máme 
rezervy. 

Pri analýze príčin treba v prvom rade 
spomenúť, že samotný druh postihnutia, 
osobnostná nezrelosť žiakov a nevyhovu-
júce rodinné prostredie je najčastejším 
dôvodom, prečo tieto deti v živote zlyhá-
vajú. Rizikom mentálne postihnutých žia-
kov je ich naivita, nedostatok pudovej se-
bakontroly, obmedzená schopnosť rozváž-
ne myslieť a konať, ktoré v interakcii 
s výchovne insuficientným rodinným zá-
zemím vedie ku promiskuite, prostitúcii, 
pohlavnému zneužívaniu a iným druhom 
sexuálne motivovanej kriminality, akými 
sú napr. incestuózne styky a znásilnenia. 
Forenzní psychológovia a sexuológovia 
k o n š t a t u j ú , že m e n t á l n e r e t a rdovan í 
a mentálne subnormní jedinci sa často stá-
vajú páchateľmi i obeťami sexuálne mo-
tivovaných trestných činov (Molčan -
Bárdoš a kol. 1989, Heretik 1993 a ďalší). 

Veľké rozdiely sú medzi r ó m s k y m i 
a nerómskymi absolventami OŠ. Neróm-
ski žiaci sú podľa niektorých učiteľov 
prístupnejší k informáciám, neponáhľajú 
sa tak veľmi do sexuálne aktívneho živo-
ta, čas te jš ie použ íva jú an t ikoncepc iu 
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a snažia sa mať jedného stáleho partnera 
(Messingerová 2000). U absolventov OŠ 
často dochádza k nevhodnému výberu 
partnera (s agresívnym správaním a dro-
govou závislosťou v anamnéze), k rozpa-
du manželstva, mnohodetnosti a násled-
nému zanedbávaniu vlastných detí, opus-
teniu alebo prenechaniu výchovnej zodpo-
vednosti na príbuzných. Rómski žiaci sú 
neraz vo veku 13 rokov „zasnúbení", ale-
bo dievčatá pracujú ako prostitútky (tam-
tiež, 2000). Tieto skutočnosti učiteľom OŠ 
veľmi sťažujú výchovnú činnosť. 

Problém, ktorý bráni realizácii výchov-
no-vzdelávacích cieľov, proklamovaných 
u č e b n ý m i osnovami V M a R , spoč íva 
mimo iné aj v nedostatku vhodných učeb-
níc a metodických materiálov, v nedosta-
točnej profesionálnej pripravenosti peda-
gógov, neochote vedenia školy koordino-
vať sexuálnu výchovu v rámci medzipred-
metových vzťahov a mimovyučovacej čin-
nosti. Mnohé z vymenovaného by sa vy-
riešilo, keby VMaR bola samostatným 
neklasifikovaným vyučovacím predme-
tom, s konkrétnou časovou dotáciou mi-
nimálne 2 hodín týždenne a s konkrétnym 
pedagógom, zodpovedným za výchovno-
-vzdelávacie výsledky v danom predmete. 

Hoci na tento problém bolo na odbor-
ných fórach už viackrát upozorňované a je 
známy aj kompetentným pracovníkom 
Ministerstva školstva, n i e j e predpoklad, 
že by sa v dohľadnej dobe niečo zmenilo. 

Potešiteľné zmeny zaznamenávame as-
poň v súvislosti s kval i f ikovanosťou pe-
dagógov pre VMaR na osobitných ško-
lách. Konkrétne na Pedagogickej fakulte 

Univerzity Komenského, odbore Pedago-
gika mentálne postihnutých, študenti ab-
solvujú povinný jednosemestrálny kurz 
Citovej a sexuálnej výchovy, ukončený 
zápočtom a skúškou, ktorý budúcim uči-
teľom poskytuje teoretické a metodické 
základy tohto predmetu. Taktiež existuje 
na pôde PdF UK v Bratislave 2ročné Spe-
cializačně inovačné štúdium „Školskej se-
xuálnej výchovy a poradenstva pre rodin-
nú sexuálnu výchovu", ktoré bolo schvá-
lené MŠ SR a je určené absolventom uči-
teľských odborov. Prví ukončili toto štúdi-
um v šk. roku 1999/2000. 

Chvályhodnú aktivitu vyvíja aj Z d r u -
ženie na pomoc ľ u ď o m s men tá lnym 
p o s t i h n u t í m v SR, ktorí v spolupráci 
s nemeckým Lebenshi l fe začali realizo-
vať projekt sexuálnej pedagogiky pre ro-
dičov, vychovávateľov a pracovníkov špe-
ciálnych škôl. Nedostatočnú profesionál-
nu pripravenosť pedagógov pre realizáciu 
sexuálnej výchovy na osobi tnej škole 
možno čiastočne kompenzovať spoluprá-
cou školy s inými odborn íkmi alebo skú-
senými laikmi. Odporúčame napríklad 
organizovať besedy so sexuológom, psy-
chológom, manželským párom vychová-
vajúcim viac detí, prípadne bývalým od-
chovancom detského domova. Na školách, 
kde sexuálna výchova z rôznych príčin 
absentuje (a je ich dosť), treba aspoň zria-
diť „informačný kútik" formou nástenky 
či vývesky k rôznym aktuálnym problé-
mom partnerstva, rodičovstva a sexuality, 
alebo „schránku dôvery", ktorá by v prí-
pade potreby mohla slúžiť ku krízovej in-
tervencii. 

229 



Vyučovanie sexuálnej výchovy v mno-
hom závisí od samotného učiteľa, od jeho 
schopností, životných skúseností, poznat-
kov, názorov, od jeho ochoty hľadať spô-
soby a formy výučby tohto predmetu. 
Učitelia však bez ohľadu na to, či sa chcú 
alebo nechcú týmto zaoberať, sú často 
nútení riešiť problémy spojené so sexua-
litou. Medzi na jčas te j š ie sa vyskytujúce 
p r e j avy spo jené so sexual i tou žiakov 
osobitnej školy patrí nutkavá masturbá-
cia, používanie obscénnych výrazov, na-
dávok a obchytkávanie sa navzájom na 
intímnych miestach. Učiteľ si neraz kla-
die otázku, či reagovať, alebo nereago-
vať na aktuálnu situáciu, či (a ako) je 
možné ju výchovne využiť v prospech 
žiakov. 

Na niektoré otázky sa pokúsime zodpo-
vedať a predložiť zároveň návrh aktivít 
(interakčných úloh a hier), vhodných pre 
sexuálnu výchovu žiakov OŠ. Predovšet-
kým sme toho názoru, že učiteľ by mal 
reagovať na slovné vulgarizmy, ale nie 
krikom, vyhrážaním sa, či znižovaním 
známky zo správania. Najlepšie je, ak túto 
tému preberie v samostatnom vyučova-
com bloku. Takisto by mal venovať po-
zornosť sebaukájaniu, manifestujúcemu sa 
počas vyučovania alebo cez prestávky. 
Deťom treba vysvetliť, že táto činnosť je 
výsostne intímna, a preto nepatrí na ve-
rejnosť. O zakázaných činnostiach však 
treba so žiakmi diskutovať. (Napríklad 
prečo je potrebné pestovať pohlavnú zdr-
žanlivosť, kedy je užitočná, kedy naopak 
nezdržanlivosť môže človeka priviesť do 
problémov atď.). 
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Návrhy interakčných úloh: 
Žiaci sa rozdelia do menších 3—4člen-

ných skupín, v každej je jeden zapisova-
teľ. Úlohou ostatných žiakov je navrhnúť 
čo najviac neslušných výrazov, súvisiacich 
so sexom a nájsť ich ekvivalent v spisov-
nej slovenčine ( jedným slovom, alebo 
opisné). Zapisovateľ má hárok papiera, 
rozdelený zvisle na dve polovice. Vľavo 
do stľpca pod sebou píše navrhované vul-
garizmy, vpravo ich ekvivalenty. Pokiaľ 
žiaci nepoznajú spisovný výraz, čo sa čas-
to stáva, poradí učiteľ. Podotýkame, že 
k tejto úlohe treba pristupovať s najväčšou 
vážnosťou, bez zľahčovania a nenechať sa 
vyviesť z rovnováhy povznesenou až búr-
livou náladou, ktorá v triede panuje. Po 
dokončení úlohy, keď sa „slovník" vyčer-
pá, žiaci dostanú ďaľšiu inštrukciu: Papier 
treba zvisle preložiť na dve polovice 
a ľavú odtrhnúť. Vonku, pod dohľadom 
učiteľa a pri zaistení elementárnej bezpeč-
nosti napokon zoznamy neslušných slov 
spálime. Pálenie symbolizuje „odstraňo-
vanie zo života". 

Otázky k diskusii: Prečo je dobré po-
znať a používať spisovné výrazy? (Naprí-
klad aby sme sa vedeli dohovoriť so sluš-
nými ľuďmi, prečítať si odbomú príručku 
atď.). Je vhodné tlmočiť žiakom postoj, 
ktorý odzrkadľuje našu úctu k sexualite, 
z ktorej sa rodí život, sexualite tajomnej 
i krásnej, pokiaľ sa spája s hlbokou ľud-
skou náklonnosťou.. . Taktiež sa môžme 
so žiakmi dohodnúť na trestných bodoch 
za každý použitý neslušný výraz. Dohoda 
predpokladá, že každý žiak má svojho 
„kontrolóra", t.j. v dobrovoľne vytvorených 



dvojiciach sa žiaci kontrolujú navzájom. 
Body sa písomne registrujú a priebežne 
sumarizujú. Za prekročenie stanoveného 
limitu nasleduje trest, ktorý si žiaci sami 
vyberú. Nezabudneme však zároveň na 
odmenu pre tých, ktorí dosiahli najmenší 
počet trestných bodov. 

Vyššie navrhované interakčné úlohy 
majú za cieľ fo rmovan ie nových, sociál-
ne akcep tova teľných postojov, dosiaľ 
nepoznaných komunikačných zručnost í 
a sp rávan ia , ktoré je v súlade s etickými 
normami spoločnost i . Ďalším c ieľom 
VMaR je n a d o b ú d a n i e r e l e v a n t n ý c h 
vedomost í týkajúcich sa partnerstva, ro-
dičovstva a sexuality. V tejto súvislosti 
navrhujú Miller a Telljohann (1992) akti-
vitu, vhodnú na upevňovanie prebratého 
učiva o anatómii a fyziológii reprodukč-
ného systému. Hru sme čiastočne upravo-
vali do kresebnej podoby. Uvádzame ju 
preto, lebo v princípe je použiteľná pri 
akomkoľvek učive: Pracuje sa s tromi sa-
dami kariet. N a j e d n e j sú napísané názvy 
orgánov, druhá sada obsahuje ich schema-
tický nákres, tretia popis funkcie. Tak na-
príklad na j edne j kartičke bude napísané 
va jcovod, na ďalšej znázornenie tejto 
„tuby", spojenej svojou štruktúrou s ma-
ternicou, a tretia karta bude obsahovať 
informáciu, že ide o miesto, kde dochád-
za k oplodneniu. Karty s názvami, popi-
som a nákresom by mali byť zostavené pre 
každý reprodukčný orgán, preberaný na 
hodine. Učiteľ potom rozdá kartičky med-
zi žiakov. Ich úlohou bude nájsť správnu 
trojicu. Hra umožňuje žiakom pestrú in-

terakciu a možnosť upevňovať si vedo-
mosti zábavnou formou. Nasledujúca hra 
je zameraná na prevenciu sexuálneho 
obťažovania a zneužívania. Využíva sa pri 
nej obľúbená metóda dramatizácie, kde 
predlohu tvorí modifikovaná verzia zná-
mej rozprávky o Č e r v e n e j č i apočke . 
Vhodná je najmä pre mladších žiakov oso-
bitných škôl. 

Základná osnova príbehu: 
Názorne podľa výstižných obrázkov 

a zväčšených papierových makiet hlav-
ných postáv prerozprávame klasický dej 
rozprávky. Uprostred deja zameníme ma-
kety Červenej čiapočky a vlka za diev-
čatko a muža, použi júc pr i tom slová: 
„Bolo raz jedno milé dievčatko, skoro 
také ako naša Červená čiapočka. Jedné-
ho dňa stretlo na ulici (ihrisku, pri ško-
le. . . ) usmiateho, príjemného a láskavého 
u ja" . . . Celý klasický príbeh postupne 
upravujeme do príbehu dnešnej doby. 
Dievčatko potom vymeníme za chlapca, 
s pripomienkou, že aj jemu by sa mohol 
tento príbeh stať. „Ten milý, dobrý, usmia-
ty ujo, ktorému dieťa verilo, bol v skutoč-
nosti veľmi zlý. Tak ako vlk, aj on sa ro-
bil, akože je ockov kamarát a chcel diev-
čatku ponúknuť cukríky, či iné maškrty. . . 
Zavolal ho k sebe domov (na opustené 
miesto, do bytu atď.) a tam sa ho dotýkal 
na tele, vyzliekal, obchytkával ho a spô-
soboval mu bolesť a zranenie" . . . Napo-
kon nezabudneme s deťmi prediskutovať, 
kde sa stala chyba, čo urobila zle Červe-
ná čiapočka, kde urobilo chybu dievčat-
ko/chlapec. 
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Záverom chceme upozorniť čitateľov na 
publikáciu, ktorá by mala vyjsť ešte tohto 
roku v Slovenskom pedagogickom nakla-
dateľstve (Prevendárová 2000, v tlači). 
Veríme, že hoci sú tam uvedené interakč-
né hry a úlohy pôvodne určené bežnej 
populácii žiakov MŠ a ZŠ, nebude pro-
blém prispôsobiť ich chápaniu ľahko men-
tálne postihnutých. 
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