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Získava mládež na školách informácie o sexuálnom 

a reprodukčnom zdraví? 

 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie hrá sexuálna výchova dôležitú úlohu 

v príprave mladých ľudí na bezpečný, produktívny a uspokojujúci život bez HIV, 

sexuálne prenosných chorôb, nechcených tehotenstiev, rodovo-podmieneného 

násilia a rodovej nerovnosti, ktoré predstavujú závažné riziko pre ich celkovú 

fyzickú a duševnú pohodu.  

 

V roku 2018 podstúpilo umelé prerušenie tehotenstva až 14 dievčat mladších ako 14 rokov 

a 579 dievčat vo veku 15 až 19 rokov (zdroj informácií: NCZI). V roku 2017 sa narodilo až 

3598 detí matkám mladším ako 19 rokov, z toho 43 detí sa narodilo matkám mladším ako 15 

rokov (zdroj informácií: Štatistický úrad SR). Je preukázané, že vhodná sexuálna výchova 

častokrát vedie k oddialeniu začiatku sexuálneho života mladých ľudí (zdroj informácií: 

Svetová zdravotnícka organizácia, 2019) 

 

Napriek nepodloženým predsudkom je skutočným cieľom sexuálnej výchovy vzdelávať deti 

a mládež k lepšiemu pochopeniu aj takej problematiky ako sú HIV a AIDS, rodovo-

podmienené násilie alebo rešpekt k svojmu telu. 

 

Od januára 2020 zbiera Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (Stredisko) dáta v oblasti 

výučby sexuálnej výchovy (resp. výchovy k manželstvu a rodičovstvu) na štátnych základných 

a stredných školách. Snahou Strediska je zmapovať súčasný prístup mladej generácie 

k správnym a relevantným informáciám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, a nie zaviesť 

sexuálnu výchovu na školách. Cieľom Strediska je vyhodnotiť komplexné uplatňovanie 

sexuálnych a reprodukčných práv na Slovensku. Výsledky prieskumu budú zverejnené 

v Správe o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovného zaobchádzania v Slovenskej 

republike za rok 2019.  

 

Stredisko odmieta démonizovanie sexuálnej výchovy a šírenie nepravdivých informácií 

o svojej činnosti. Touto cestou zároveň ďakuje všetkým základným a stredným školám, ktoré 

mu poskytli dáta do jeho prieskumu. Dáta boli anonymizované a nebudú poskytnuté tretím 

stranám. Zároveň prízvukuje, že školám zapojením do prieskumu nevznikla povinnosť 

sexuálnu výchovu zaviesť. „Základné a stredné školy považujeme za jedného z kľúčových 

aktérov v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Naša inštitúcia spolupracuje s mnohými 

školami a vždy si vážila ich ťažkú a náročnú prácu spočívajúcu vo výchove a vzdelávaní našich 

detí. Zároveň, vyzývame tie školy, ktoré nám doposiaľ na našu žiadosť neodpovedali, aby sa 

tak nebáli urobiť.“ povedal Tomáš Földes, zamestnanec poverený vedením Strediska. 
 


