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17. Kto sú gejovia a&lesby?
Gejovia a&lesby sú 'udia, ktor(ch sexuálne pri*ahujú osoby rovnakého pohlavia:

 • u&gejov (mu)i sú na mu)ov) 

 • u&lesieb ()eny sú na )eny). 

Sú$asné vedecké poznanie sa priklá!a k&tomu, )e táto ich orientácia je biologicky daná a&preto aj prirodzená.  

O&odli"n$ch sexuálnych identitách a orientáciách
 •  Sexuálna identita $loveka vyjadruje rod(y) 'udí, s& ktor(mi sa stoto)!ujeme (cítim sa ako )ena, cítim sa ako 

mu)).  

 • Sexuálna orientácia vyjadruje pohlavie osoby, s&ktorou chceme ma* romantick( alebo sexuálny vz*ah.

Dobre vedie%
LGBTQ+
Ide o&súhrnn( pojem pre sexuálne identity, $o nie sú heterosexuálne. Znak + sa niekedy pridáva na koniec skratky a&ozna-
$uje +ir+ie spektrum sexualít, ktoré uvedená skratka nezah0!a.

Pri sexuálnej identite sa pou)íva ve#a rôznych pojmov:

 •  Heterosexuál

  -  tú)ba ma* romantick( alebo sexuálny vz*ah s&osobou opa$ného pohlavia.

 •  Homosexuál (gejovia a&lesby)

  -  uprednost!ovanie romantick(ch alebo sexuálnych vz*ahov s&'u#mi rovnakého pohlavia.

 •  &Bisexuál (pansexuál)

  -  záujem o&romantické alebo sexuálne vz*ahy s&'u#mi rovnakého, ale aj opa$ného pohlavia.

 •  &Asexuál

  -  nezáujem o&)iadny sexuálny kontakt; mô)e, ale nemusí prejavi* záujem o&romantické vz*ahy.

 •  Obvykle 'udí pri*ahuje opa!né pohlavie – heterosexuálna orientácia.

 •  Nie je v+ak nezvy$ajné, ke# sa dospievajúcim pá$i niekto rovnakého pohlavia – homosexuálna orientácia.

 •  Je tie) mo)né, )e $loveka pri*ahujú aj chlapci a&diev!atá zárove( – bisexuálna orientácia.

 •  .eny, ktoré pri*ahujú iné )eny, sa naz(vajú lesby.

 •  Mu)i, ktor(ch pri*ahujú mu)i, sa ozna$ujú v(razom gay (gej).

Odhalenie sexuálnej identity
V&období dospievania je h'adanie sexuálnej identity prirodzen(m procesom. Niektor(m dospievajúcim mô)e chví'u trva*, 
ne) zistia, akú majú sexuálnu identitu, $i sa cítia by* viac )enou alebo mu)om, bez oh'adu na to, aké majú pohlavie. Rovna-
ko postupne sa utvára uvedomenie si toho, akí 'udia ma pri*ahujú. Niektorí si r(chlo presne uvedomia, $o ich romanticky 
a&sexuálne pri*ahuje. Iní rad+ej po$kajú, alebo&najprv experimentujú. Vä$+ina 'udí svoje romantické a&sexuálne pocity roz-
víja a&chápe vo veku tíned)era, ale niektorí ich poznajú u) od detstva a&iní a) v&dospelosti.

NA ZAMYSLENIE...
Homofóbia
Homofóbia doslovne znamená strach z&gejov a lesieb. Homofóbni 'udia sú presved$ení, )e by* gejom je nemorálne a/alebo 
neetické, ba priam nechutné. Gejov mô)u zámerne ignorova* alebo mô)u by* vo$i nim aktívne agresívni, krutí, mô)u ich 
+ikanova*, diskriminova* alebo zneva)ova*, poni)ova*.

Nevra)ivos* vo$i in(m 'u#om na akomko'vek, aj neopodstatnenom, podklade, nie je správna.


