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3.2. Priateľstvo, láska a vývin partnerského vzťahu

3.2.1. Základné informácie

Ako ľudskí jedinci sa vyvíjame vo vzťahoch. Mladí ľudia sa v priebehu života zoznamujú 
s rozličnými formami vzťahov, na ktorých základe získavajú skúsenosti, rozvíjajú svoje potreby 
a učia sa, ako vo vzťahoch žiť. To, ako prežívajú svoje priateľské a intímne vzťahy, do veľkej miery 
predurčujú skúsenosti v rodine ako prvom „emocionálnom priestore“. Preto je veľmi dôležité, 
v akom rodinnom prostredí mladý človek vyrastá, či je milovaný, prijímaný, chápaný, akú 
starostlivosť mu venujú rodičia. V puberte rodina v očiach dospievajúceho stráca význam 
a do popredia sa dostávajú priatelia/ľky, partie, intímne vzťahy. Hľadanie  kamarátov/ok,                   
priateľov/liek, vysneného partnera/ky nie je vždy jednoduché, často môže viesť k mnohým 
sklamaniam a do veľkej miery súvisí s uvedomovaním si vlastnej príťažlivosti a so sebavedomím. 
To, že chlapec alebo dievča má problém s nadväzovaním priateľstiev, môže veľakrát signalizovať 
znížené sebavedomie, slabý sebaobraz, neistotu, úzkosť. Preto aj napriek tomu, že si to mladí 
ľudia nechcú pripustiť, potrebujú v tomto období podporu, opatrné a nenásilné vedenie od 
rodičov, učiteľov alebo iných ľudí, ktorým môžu dôverovať. (Sielert a kol., 1993)

Mladí ľudia sa snažia v období puberty podobať svojim priateľom/kám. Radi sa rovnako 
obliekajú, chcú rovnako vyzerať, chodia na rovnaké miesta, počúvajú rovnakú hudbu. To, že 
sú súčasťou partie, im dáva pocit, že niekam patria, pocit bezpečia a istoty, zvýšenie, resp. 
upevnenie sebavedomia. Niekedy je veľmi ťažké odolať presvedčovaniu, nátlaku priateľov/liek, 
a neurobiť niečo, čo mladý človek ani nechce. Napr. fajčiť, skúsiť drogy, nejsť do školy, mať 
pohlavný styk a pod. Toto experimentovanie býva v dospievaní veľmi lákavé, ale na druhej 
strane môže spôsobiť problémy. Dobrí/é priatelia/ľky sú tí/tie, ktorí/é rešpektujú názor ostatných 
a nesnažia sa vnucovať svoje názory iným. (Fenwicková, Walker, 1994)

V období puberty sa zvyšuje záujem o opačné pohlavie. Na začiatku ešte bráni nadväzovaniu 
vzťahov hanblivosť, neskúsenosť, emocionálna nevyrovnanosť. Je to čas prvých hravých 
kontaktov, keď sú v popredí erotické fantázie a platonické lásky, ktoré prinášajú intenzívne 
vnútorné zážitky. „Ozajstným“ láskam predchádzajú lásky zamerané na zidealizované osoby, 
ako sú speváci, herci, športovci. Mladých ľudí v tomto období zaujímajú otázky spojené s tým, 
ako sa bozkávať, ako zbaliť chalana, babu, kedy mať prvý sex, informácie týkajúce sa používania 
prezervatívu a pod. Vážne sexuálne vzťahy sú v puberte ešte výnimočné. Sexuálna aktivita 
má prevažne formu masturbácie, väčšinou vykonávanej tajne, s pocitmi viny. O škodlivých 
účinkoch masturbácie sa rozšírilo veľa výmyslov, v skutočnosti je masturbácia neškodným 
a celkom prirodzeným spôsobom, ako uspokojiť sexuálnu túžbu. Chlapci majú počas puberty 
sklon masturbovať viac ako dievčatá. Je to čiastočne preto, lebo penis je dostupnejší ako klitoris 
a chlapci sa ho odmala dotýkajú, vždy keď idú močiť. (Meredithová, 1992) Dospievajúci/e 
vyhľadávajú filmy, knihy a časopisy s erotickým obsahom a tieto podnety v nich vyvolávajú 
zvláštne, príjemné pocity, ktoré sa im páčia, vzrušujú ich. Predčasný sexuálny život je v tomto 
období ešte nežiaduci, lebo k nemu dochádza bez hlbších citových väzieb a často môže 
byť iba náhradou za nedostatočnú citovú reakciu v rodine. (Lisá, 1986) Okolo trinásteho, 
štrnásteho roku si dievčatá a chlapci začínajú viac všímať jeden druhého, nadväzovať prvé 
„vážnejšie“ kontakty, navzájom sa stretávať. Tieto stretávania sú pre mladých ľudí dôležitou 
súčasťou ich ďalšieho sexuálneho vývinu. Rodičia často robia chybu v tom, že bránia mladým 
ľudom v nadväzovaní ich prvých erotických kontaktov, čím môžu narušiť formovanie vzťahu 
k druhému pohlaviu. (Prevendárová, 1996) Rodičia by mali svoje deti vypočuť, nezosmiešňovať, 
nepodceňovať to, čo je pre ich dieťa „životne dôležité“. Podporia tak svoje dieťa v tom, aby 
sa im zdôverilo a otvorene sa s nimi rozprávalo aj o intímnejších veciach. Hoci každý rodič si 
myslí, že robí pre svoje dieťa len to najlepšie, niekedy môže svojím nevhodným zasahovaním a 
obmedzovaním dieťaťu skôr ublížiť.
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Okolo 15. roku sú chlapci a dievčatá fyzicky zrelí/é na to, aby mali pohlavný styk. Nie sú 
však emocionálne a sociálne zrelí/é na to, aby sa vyrovnali so záväzkami a zodpovednosťou, 
ktoré sexuálny vzťah prináša. Často rozmýšľajú o tom, že začnú sexuálne žiť len preto, lebo je to 
dôkaz lásky, lebo to uspokojí ich zvedavosť, zo strachu pred stratou priateľa/ky, majú sex pod 
vplyvom alkoholu alebo iných drog či preto, že ich kamarát/ka to už skúsil/a a pod. O tom, kedy 
a s kým mať sexuálny vzťah, má právo rozhodnúť sa každý/á sám/sama. Dôležité však je, aby 
to bolo s partnerom/kou, ktorého/ú má rád/rada, bolo to v zhode s jeho/jej osobnými názormi, 
aby sex bol chránený a plánovaný a aby obaja partneri dokázali niesť aj dôsledky. Prvá sexuálna 
skúsenosť môže byť úžasným zážitkom, ale môže byť aj veľkým sklamaním, dokonca i vtedy, keď 
si mladý človek myslí, že je pripravený, keď ide o tú pravú osobu, čas aj miesto. (Fenwicková, 
Walker, 1994)

Vývin každého partnerského vzťahu je individuálny. Obvykle sa však začína zoznámením 
dvoch ľudí, ktorí k sebe pociťujú vzájomnú náklonnosť, sympatiu, cítia sa spolu príjemne, 
a preto začnú častejšie vyhľadávať svoju spoločnosť, viac sa spoznávať. Ich vzťah môže zostať 
na úrovni priateľstva, alebo sa ďalej prehlbuje, partneri spolu chodia, hlbšie sa spoznávajú, 
nastáva obdobie zamilovanosti, v ktorom dominuje eroticko-sexuálna príťažlivosť. Zamilovanosť 
sprevádza búšenie srdca, pocit vnútorného napätia, túžba stráviť každú voľnú chvíľu so svojou 
láskou. Zamilovaný človek nie je niekedy schopný odpútať sa od partnera/ky ani v myšlienkach, 
často k nemu/nej však býva nekritický/á, nevenuje pozornosť jeho/jej nedostatkom, má pocit, že 
partner/ka je dokonalý/á. Zamilovanosť môže postupne prerásť v hlbší a stálejší cit, lásku – veľmi 
intenzívne citové prežívanie, hlboký, úprimný, nesebecký vzťah k milovanej osobe. Základom 
dobrých partnerských vzťahov je vzájomná komunikácia, priateľstvo, tolerancia, dôvera, 
istota, zmysel pre humor, rovnaké záľuby. Kým človek nájde toho, s kým sa rozhodne uzavrieť 
manželstvo, resp. s ním žiť a mať deti, môže prejsť týmito fázami vzťahu aj niekoľkokrát. Nie 
je ľahké rozoznať krátkodobé poblúznenie od vzťahu, ktorý sa stane trvalým. Stáva sa, že 
mladí ľudia uzavrú manželstvo v období zamilovanosti, ale keď táto pominie, zistenie, že si 
zobrali človeka, ktorého vlastne nepoznajú, býva niekedy veľmi kruté. Preto by celé obdobie od 
zoznámenia cez chodenie, zamilovanosť a intímny vzťah malo byť dostatočne dlhé na to, aby 
mohlo prerásť v hlbší cit, lásku. Urýchlenie chodenia alebo preskočenie niektorej z vývojových 
fáz vzťahu sa môže skončiť veľkým sklamaním, rozčarovaním. Rozpad vzťahu býva vo väčšine 
prípadov bolestivý pre obidvoch partnerov, ktorí sa ho snažia niekedy zachraňovať za každú cenu, 
dúfajúc, že sa všetko urovná. Ukončiť vzťah vyžaduje veľkú odvahu, ale niekedy je nevyhnutné 
priznať si, že sa naozaj skončil a nemá význam ďalej sa vzájomne trápiť. (Prevendárová, 1995)

3.2.2. Aktivity

3.2.2.1. Moje srdce
(podľa Vopel, 1989, upravila Lukšíková)

Cieľ: Uvedomiť si môj vzťah k ľudom v okolí, ku komu ho mám bližší, kto má v mojom srdci 
miesto, vzťah k sebe samému.

Veková skupina: Od 11 rokov.

Pomôcky: Papier A 4, ceruzky, pastelky, fixky.

Čas: 40 min.

Priebeh: Chlapci a dievčatá sa budú zamýšľať nad tým, ktorí ľudia sú pre nich/ne v živote 
dôležití, majú ich radi/y, pociťujú k nim priateľstvo a lásku. Skúsia sa zamyslieť, kto všetko má 
miesto v ich srdci. Každý chlapec a dievča nakreslí na papier veľké srdce a vyznačí v ňom diely, 
ktoré patria jednotlivým obyvateľom jeho/jej srdca. Do každého dielu napíše meno osoby, ktorú 
má rád/rada, a vyznačí, aké miesto zaberá vo svojom srdci on/ona sám/sama. Budú na to mať 
10 minút. Keď skončia, rozdelia sa do štvorčlenných skupín a budú spolu diskutovať o svojom 
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srdci. Obrázky si môžu aj vzájomne poukazovať. Po 15 minútach sa vrátia do veľkej skupiny. 
Dôležité je poukázať na to, že iných môžeme mať radi len do takej miery, ako dokážeme mať 
radi seba.

Vyhodnotenie:
1. Ako sa mi páčila hra?
2. Koho mám najčastejšie vo svojom srdci?
3. Čo si cením na ľuďoch, ktorých mám rád/rada?
4. Je niekto, na koho som zabudol/la?
5. Aké miesto patrí mne?

3.2.2.2. Recept na dobrého/ú priateľa/ku
(podľa Alexová, Vopel, 1987, upravila Lukšíková)

Cieľ: Získanie a udržanie priateľov/liek závisí od toho, či sebaobraz priateľa/ky získava niečo 
z priateľského vzťahu. Dievčatá a chlapci sa musia naučiť, že sú pre svojich priateľov/ky ako 
zrkadlo. Ich reakcie priateľom/kám dokazujú, či sú dobrí/é, alebo zlí/é, dôležití/é, šikovní/é, 
alebo nešikovní/é. Keď dievčatá a chlapci rešpektujú svojich priateľov/ky, hovoria im, prečo ich 
majú radi/y a v čom sú dobrí/é, potom posilňujú ich sebavedomie a vnímajú seba samých/é ako 
príťažlivých/é. Dievčatá a chlapci si môžu vytvoriť originálny obraz svojho priateľa/ky a rozmyslieť 
si, ktoré pozitívne vlastnosti má ich priateľ alebo priateľka.

Veková skupina: Od 10 rokov.

Pomôcky: Papier, fixky, ceruzky.

Čas: 40 – 50 minút.

Priebeh: Chlapci a dievčatá sa budú zamýšľať nad otázkami: Ako by sa ku mne mal/a správať 
môj/moja priateľ/ka? Mal/a by si o mne myslieť, že som dobrý/á alebo šikovný/á? Mal/a by som 
byť pre neho/ňu sympatický/á alebo by ma mal/a stále kritizovať, napádať, zhadzovať?

Aj naši priatelia/ľky sú radi/y, keď vidíme ich dobré stránky a dáme im to najavo. Chlapcov 
a dievčatá vyzvite, aby mysleli na skutočne dobrého priateľa/ku, ktorého/ú majú alebo mali 
radi/y. Zatvoria oči a budú hľadať odpovede na tieto otázky: Ako vyzerá tvoj/a priateľ/ka?, Akú 
farbu majú jeho/jej oči a vlasy?, Aký/á je vysoký/á?, Ako sa väčšinou oblieka?, Ktorú hru sa veľmi 
rád/rada hrá?, Ktoré jedlo má rád/rada?, O čom rád/rada rozmýšľa?, Akú má povahu?, Aké sú 
jeho/jej nálady?, Čo je na ňom/nej ešte zvláštne?, Čo ho/ju robí obľúbeným/ou?, Prečo je dobrý/á 
priateľ/ka?, Čo vie dobre?

Po otvorení očí chlapci a dievčatá napíšu recept, v ktorom vymenujú všetky „prísady“ potrebné 
na to, aby vznikol/la taký/á priateľ/ka, ako je ten/tá ich. Pokúsia sa nájsť odpoveď na otázky: 
Všetci/ky poznáme recepty na varenie alebo opis potravín. Čo všetko treba na to, aby sa chlapec/
dievča stal/a tvojím/ou priateľom/kou? Ako sa musia jednotlivé časti spojiť a ako treba s nimi 
zaobchádzať? Chlapci a dievčatá dostanú na riešenie čas 20 minút. (Ak bude treba, prečítajte 
vhodný recept na varenie, ktorý ste si vymysleli pre svoju detskú rodinu.) Na záver dievčatá a 
chlapci prečítajú svoje recepty. Samozrejme, zaujímavé sú prípady, keď dotyčný/á priateľ/ka je 
súčasne členom/kou skupiny. Potom nasleduje vyhodnotenie.

Alternatíva: Práca na recepte môže mať aj formu skupinovej práce.

Vyhodnotenie:
1. Ako sa mi hra páčila?
2. Ktorá časť receptu je pre mňa veľmi dôležitá?
3. Čo by na to povedal/a môj/moja priateľ/ka, keby si mohol/la recept prečítať?
4. Ktorý recept sa mi páčil?
5. Prečo je dôležité správať sa k priateľovi/ke priateľsky?
6. Čo by som chcel/a ešte povedať?
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3.2.2.3. Balón priateľstva
(Krištofičová)

Cieľ: Zábavnou formou rozmýšľať nad tým, čo je v priateľstve dôležité.

Veková skupina: Od 9 rokov.

Pomôcky: Veľký papier, farbičky/fixky.

Čas: 20 – 30 minút, v závislosti od počtu detí.

Priebeh: Dievčatá a chlapci sa rozdelia do skupín po 5 členoch, dostanú veľký papier a fixky. Za 
úlohu budú mať nakresliť balón. Do hornej časti balóna napíšu všetko, čo priateľstvo utužuje, 
drží nad vodou, a do dolnej časti – tam, kde sú nakreslené závažia – napíšu všetko, čo priateľstvo 
rozdeľuje, ničí, čo ho „ťahá k zemi“. Nasleduje čítanie jednotlivými skupinami.

Vyhodnotenie:

Diskutujte o tom, v čom sa skupiny zhodli, teda čo je zrejme dôležité pre priateľstvo a čo 
by v priateľstve určite nemalo byť. Na záver poďakujte všetkým účastníkom za ochotu 
a spoluprácu.

3.2.2.4. Mená, ktoré objavuje láska
(podľa Alexová, Vopel, 1987, upravila Lukšíková)

Cieľ: Nachádzať rozličné spôsoby, ako môžeme jednoducho vyjadriť svoj vzťah (lásku, 
náklonnosť, blízkosť, priateľstvo).

Veková skupina: Od 9 rokov.

Pomôcky: Tabuľa, krieda, alebo flipchart, fixky.

Čas: 30 min.

Priebeh: Vyzvite dievčatá a chlapcov, aby si spomenuli, na čo najviac mien, ktorými ich oslovujú 
rodičia, učitelia/ľky, kamaráti/ky, keď im chcú dať najavo, že ich majú radi/y a keď sú na nich 
nahnevaní/é. A naopak, nech vymyslia, aké mená používajú v takýchto situáciách deti pre 
svojich rodičov, učiteľov/ky, kamarátov/ky a aké pomenovania používajú, keď sú zaľúbení/é.

Vyhodnotenie:
1. Akú úlohu zohráva v našej rodine milé oslovenie?
2. Viem používať takéto oslovenie?
3. Ako používam nadávky?
4. Aká atmosféra panuje v tejto skupine?
5. Prevažujú agresívne, alebo priateľské oslovenia?
6. Používame najmä neutrálne oslovenia?
7. Prečo sa ľudia milo oslovujú?
8. Sú ľudia, ktorí môžu žiť bez oslovenia?
9. Čo by som ešte chcel/a povedať?

3.2.2.5. Signály lásky
(podľa Alexová, Vopel, 1987, upravila Lukšíková)

Cieľ: Precvičiť sa v schopnosti dorozumieť sa s inými alebo porozumieť signálom, ktoré vysielajú 
ľudia, keď sa im niekto páči, keď sú zaľúbení a pod.

Veková skupina: Od 9 rokov.

Pomôcky: Papier, ceruzky.
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Čas: 45 min.

Priebeh: Na úvod položte dievčatám a chlapcom niekoľko otázok na zamyslenie sa nad 
problémom:
1. Ako zistíte, či vás má niekto rád, alebo dokonca vás ľúbi?
2. Kto z vás si myslí, že dokáže rýchlo zistiť, či ho má niekto rád?
3. Kto sa už niekedy sklamal?
4. Ako zistíte, že vás ľúbia súrodenci a rodičia?
5. Ako žena zistí, že ju manžel ľúbi?
6. Ako muž zistí, že ho manželka ľúbi?

Chlapcov a dievčatá rozdeľte podľa počtu do menších skupín po štyroch-piatich. Nech 
porozmýšľajú nad tým, ako my ľudia prejavujeme priateľstvo a lásku:
1. skupina: medzi rovesníkmi/čkami.
2. skupina: medzi dospelými a deťmi.
3. skupina: medzi dospelými.
4. skupina: ako spoznajú, že im niekto vyjadruje náklonnosť.
5. skupina: ako oni vyjadrujú náklonnosť k niekomu.

Po uplynutí 20 minút každá skupina prezentuje zapísané postrehy pred ostatnými.

Vyhodnotenie:
1. Ako dobre dokážem pozorovať iných ľudí?
2. Aké znamenia sám/sama používam, keď mám niekoho rád/rada?
3. Prečo je dôležitá reč bez slov?

3.2.2.6. Ako spolu vychádzať
(podľa Alexová, Vopel, 1987, upravila Krištofičová)

Cieľ: Naučiť sa ukázať opačnému pohlaviu, čo sa mi na ňom páči, a zlepšiť vzájomnú 
komunikáciu.

Veková skupina: Od 10 rokov.

Pomôcky: Netreba.

Čas: 45 min.

Priebeh: Dievčatá urobia so stoličiek vnútorný kruh a chlapci okolo nich vonkajší kruh. Chlapci, 
resp. vonkajší kruh, mlčia a počúvajú. Dievčatá, resp. vnútorný kruh, dostanú inštrukciu, aby 
rozprávali, čo sa im páči na chlapcoch: aké by mali mať vlastnosti, výzor, čo sa im páči, čo ich 
priťahuje na ich správaní. Budú sa rozprávať, akoby chlapci ani neboli v miestnosti. Dievčatá 
treba upozorniť, že nemajú myslieť na konkrétnych chlapcov, na nikoho z triedy, ale na 
chlapcov/mužov všeobecne. Ak sa dievčatá ostýchajú začať, vyzývajte ich po jednej, aby sa 
každá z nich vyjadrila. Má sa hovoriť iba o pozitívach, teda o tom, čo sa im páči, a nie o tom, 
čo sa im nepáči. Chlapci budú celý čas mlčať. Potom dostanú slovo oni. Môžu povedať, čo ich 
zaujalo, čo sa im nepáčilo, opýtať sa na to, čomu nerozumeli. Dievčatá im odpovedia. Potom 
sa kruhy vymenia, dovnútra pôjdu rozprávať chlapci, vonkajší kruh vytvoria mlčiace dievčatá. 
Zopakujete tie isté inštrukcie.

Vyhodnotenie: Na záver spoločne diskutujte o tom, čo je vo vzťahu podstatné, o tom, že 
neexistuje ideálny muž ani ideálna žena, ale človek dokáže veľa vecí na sebe zmeniť, prispôsobiť 
sa. Treba hľadať spoločné riešenia a o tom, čo sa mi nepáči, komunikovať.
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3.2.2.7. Pozývanie na rande
(Krištofičová)

Cieľ: Zábavnou, odľahčujúcou formou pomôcť chlapcom a dievčatám nájsť spôsoby, ako pozvať 
niekoho na rande, ako s ním/ňou nadviazať kontakt, resp. ako niekoho citlivo odmietnuť, 
poukázať aj na prekonávanie spoločenských predsudkov o tom, že prvý nadväzuje kontakt 
chlapec.

Veková skupina: Od 12 rokov.

Pomôcky: Papiere podľa počtu chlapcov a dievčat, fixky.

Čas: 20 min.

Priebeh: Chlapci aj dievčatá sa rozdelia (prípadne ich rozdeľte vy) na dve a dve skupiny 
s rovnakým počtom členov. Jedna dievčenská skupina dostane za úlohu napísať 10 pozvaní 
a druhá dievčenská skupina 10 odmietnutí pozvania na rande. Takúto úlohu dostanú aj obe 
chlapčenské skupiny. Pozvania aj odmietnutia budú číslovať od 1 do 10. Budú na to mať 10 
minút (podľa potreby aj viac). Potom vybraný/á predstaviteľ/ka chlapčenskej aj dievčenskej 
skupiny (jeden pozýva na rande a druhý odmieta) zaradom prečítajú svoju úlohu.

Vyhodnotenie:

Rozprávajte sa o tom, aké majú dievčatá a chlapci skúsenosti s nadväzovaním kontaktov, čo sa 
im osvedčilo, čo naopak nie.

3.2.2.8. Zoznamovací inzerát
(Lukšíková)

Cieľ: Uvedomiť si svoje osobné prednosti a zamyslieť sa nad predstavami o budúcom partnerovi/
ke.

Veková skupina: Od 12 rokov.

Pomôcky: Papier, pero, výstrižky inzerátov z novín.

Čas: 45 min.

Priebeh: Dievčatá a chlapci sa rozdelia do skupín po piatich, pokúsia sa v časopisoch nájsť 
zoznamovacie inzeráty, ktoré ich niečím upútali, a v skupine spolu diskutujú. Potom sa vrátia 
do veľkého kruhu a každá skupina predstaví jeden inzerát, ktorý sa jej najviac páčil. Každý/é 
chlapec/dievča napíše svoj zoznamovací inzerát, ktorý môže byť dlhší, ako sú bežne v novinách. 
Napíše doň, čo ho/ju robí zaujímavým/ou, prečo sa považuje za človeka, ktorého sa oplatí ľúbiť, 
ale aj to, aký by mal/a byť jeho/jej vysnívaný/á partner/ka. Potom v kruhu prečítajú svoj inzerát.

Alternatíva: Inzeráty sa môžu zozbierať, pomiešať, znovu rozdať a dievčatá a chlapci budú 
hádať, ktorej osobe inzerát patrí.

Vyhodnotenie:

V diskusii rozoberte, ako sa inzeráty podarili. Môžete sa zamerať na to, aké inzeráty píšu chlapci, 
aké dievčatá, či sa v niečom odlišujú.

3.2.2.9. Terč lásky
(podľa Sielert, 1994, upravila Lukšíková)

Cieľ: Čo je to láska?

Veková skupina: Od 12 rokov.

Pomôcky: Veľké výkresy, fixky.
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Čas: 45 min.

Priebeh: Dievčatá a chlapci sa rozdelia do skupín po piatich. Každá skupina dostane veľký 
výkres, na ktorý nakreslí terč aspoň s piatimi kruhmi. Potom si zhromaždia pojmy, ktoré patria 
k téme láska, a umiestnia ich na terč – najdôležitejší do stredu, menej dôležité na okraj. Treba, 
aby sa zjednotili na tom, na ktoré miesto čo patrí. Cvičenie sa môže obmeniť tak, že skupiny 
budú homogénne a bude sa porovnávať chlapčenský a dievčenský terč.

Vyhodnotenie:

Diskutujte o tom, čo je pre lásku, vzťah dôležité, čo menej dôležité, že na to, aby vzťah dobre 
fungoval, treba často robiť kompromisy, prispôsobovať sa, niekedy aj upustiť zo svojich zásad.

3.2.2.10. Domček ako vzťah
(podľa Lukšík, Supeková, 2003, upravila Lukšíková)

Cieľ: Uvedomiť si, čo vytvára partnerský vzťah.

Veková skupina: Od 12 rokov.

Pomôcky: Veľké papiere, fixky, počet papierov závisí od počtu malých skupín.

Čas: 45 min.

Priebeh:

1. V úvode dievčatám a chlapcom pripomeňte, že budovanie partnerského vzťahu nie je celkom 
jednoduché a vždy závisí od obidvoch partnerov, ako bude ich vzťah vyzerať.
2. Budovanie vzťahu je niečo podobné ako stavba domu. Čo potrebujeme na stavbu domu? 
Rozdeľte triedu do malých skupín. Každá skupina dostane veľký papier a fixky. Úlohou bude 
nakresliť vzťah ako dom, základy, múry atď. a vždy opísať, čo vo vzťahu tvorí základy, čo múry. 
Ponechajte na skupinách, ako pristúpia k „stavbe domu“. Nedajte im jasné inštrukcie, či sa 
má dom končiť strechou, resp. čo má tvoriť strechu domu. Skupiny nechajte pracovať 15 – 20 
minút, podľa potreby.
3. Každá skupina opíše svoj dom.
4. Spoločne hľadajte, čo je dôležité pre základ vzťahu (napr. láska, zamilovanosť), čo pre múry 
(spoločné koníčky, tolerancia, komunikácia, schopnosť riešiť konflikty). Dievčatá a chlapcov 
pobádajte, aby sami/y pochopili, čo je pre vzťahy dôležité. Pri každej „tehličke“ hľadajte reálne 
príklady, prečo je pre vzťah dôležitá a čo sa môže stať, ak bude chýbať napr. tolerancia alebo 
spoločné záujmy.
5. Ak máme postavený dom, až vtedy môžeme urobiť strechu. Zdôraznite, že pre niekoho je 
strechou manželstvo a deti, pre niekoho trvalý vzťah, pre niekoho iného prvý sexuálny styk 
alebo rozchod.
6. Upozornite, že niektorým ľuďom sa nechce stavať dom, možno ich to nebaví, pretože je to 
zdĺhavé a náročné. Nechce sa im kopať základy (na tabuľu môžete nakresliť dom bez základov), 
steny postavia iba z dreva, je to ľahšie ako postupné kladenie tehličiek (opäť nakreslite iba tenké 
múry), a rýchlo chcú urobiť strechu zo slamy. Ak však príde prvý vietor, dom im spadne (rukou 
môžete zotrieť takýto „slabý dom“).
7. V závere zhrňte najdôležitejšie predpoklady kvalitného partnerského vzťahu a pripomeňte, že 
„postaviť“ taký vzťah je otázkou veľmi dlhého času, nie niekoľkých týždňov alebo mesiacov.
8. Ďalej môžete viesť diskusiu o tom, ako zvládať konflikty, hovoriť o rizikovom/ej partnerovi/ke 
atď.

Očakávané výsledky:

Jasným poukázaním na riziko rýchleho vzťahu, ktorého prvoradým cieľom nezriedka býva 
sexuálny styk, si dievčatá a chlapci uvedomia, že sexualita a milovanie patria do trvalého 
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a pevného partnerského vzťahu, ktorý sa buduje postupne. Súčasne pochopia, že kvalitný 
partnerský vzťah si vyžaduje viac ako iba byť zamilovaný.

Alternatívy:

A. Ak nemáte dostatok času, kreslite dom spoločne s triedou na tabuľu a spoločne opisujte 
základy, múry a strechu.
B. Skupiny môžete rozdeliť tak, aby boli pohlavne homogénne. V tom prípade môžete ďalej 
diskutovať o tom, ako vidia vzťahy dievčatá a chlapci, hľadať rozdiely a podobnosti, čo im 
navzájom môže pomôcť pochopiť pohľad opačného pohlavia.
C. U starších chlapcov a dievčat (od 14 rokov vyššie) môžete jednu skupinu požiadať, aby kreslila 
domček vzťahu homosexuálne orientovanej dvojice. Porovnaním dievčatá a chlapci zistia, že 
napriek „inej“ orientácii je to partnerský vzťah, ktorý potrebuje rovnaké základy a „múry“ 
ako heterosexuálne orientovaná dvojica. Takto môžete použiť techniku aj na odstraňovanie 
predsudkov proti vzťahom homosexuálne orientovaných dvojíc.

Poznámky: Pri každej vekovej skupine dbajte na zvolenie vhodného jazyka a vhodné príklady 
na upozornenie na význam jednotlivých aspektov, ktoré ste do domčeka kreslili. Dôležité je 
tiež pamätať na to, že rozličné vekové skupiny majú odlišnú predstavu o „vzťahu“ a aj odlišné 
priority. Napr. pre žiakov/čky 9. ročníka sú na niekoľko najbližších rokov prioritou vzťahy, ktoré 
existujú tu a teraz a s veľkou pravdepodobnosťou sa neskončia manželstvom. Pamätajte, že pre 
žiakov/čky ZŠ a študentov 1. – 2. ročníkov SŠ nie je otázka uzavretia manželstva tou hodnotou, 
nad ktorou by momentálne skutočne vážne premýšľali. Preto by aj príklady, ktoré budete voliť 
na ilustráciu rozličných „tehličiek“ vzťahu, mali byť blízke ich životu a potrebám (napr. v oblasti 
riešenia konfliktov bude ako príklad vhodnejší konflikt o tom, či sa ísť bicyklovať s inými 
priateľmi/kami, alebo iba vo dvojici, a nie riešenie konfliktu napr. o štýle výchovy detí). Je teda 
dôležité vopred si uvedomiť, aký cieľ má technika splniť: pripraviť žiakov/čky na bezproblémové 
prežitie študentských lások, alebo na kvalitný partnerský vzťah v dospelosti.

3.2.2.11. Sexuálny život – kedy a prečo ho začať?
(Lukšík, Supeková, 2003)

Cieľ: Uvedomiť si súvislosti sexuálneho života, vyhnúť sa nátlaku, uvedomiť si motívy, ktoré 
vedú k začatiu sexuálneho života, diskutovať o rozmanitých motívoch sexuálneho styku tak, aby 
chlapci a dievčatá sami/y pochopili dôsledky.

Veková skupina: Od 13 rokov.

Pomôcky: Tabuľa, krieda.

Čas: 45 min.

Priebeh: 1. Dievčatám a chlapcom povedzte, že často sa stretávate s otázkou, kedy je najlepšie 
začať sexuálne žiť. Mladých ľudí táto otázka zaujíma. Skúste na ňu nájsť odpoveď.
2. Rozdeľte tabuľu na tri stĺpce. Do prvého napíšte otázku „Kedy?“. Požiadajte dievčatá 
a chlapcov, aby povedali, kedy je podľa nich najvhodnejšie začať so sexuálnym životom. 
Ponechajte na nich, či odpoveď pojmú z časového hľadiska, alebo na základe iných okolností. 
Snažte sa získať čo najviac odpovedí.
3. Do stredného stĺpca napíšte otázku „Prečo?“. Vysvetlite žiakom a žiačkam, že je užitočné 
položiť si aj otázku, prečo sa ľudia začnú milovať, čo ich k tomu vedie, aké sú ich motívy. Opäť 
ich požiadajte, aby hľadali čo najviac odpovedí.
4. Do posledného stĺpca napíšte otázku „Čo čakám?“. Opýtajte sa žiakov, čo podľa nich ľudia 
očakávajú od milovania, čo čakajú, že im sexuálny styk prinesie.
5. Vráťte sa k odpovediam na otázku „Prečo?“. Upozornite na to, že otázka súvisí s otázkou „Čo 
čakám?“. Ak niekto vníma sexuálny styk ako reprodukciu, zrejme od styku očakáva splodenie 
dieťaťa (ak máte tieto dve odpovede napísané, spojte ich farebnou kriedou). Ak má niekto 
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styk pre peniaze, očakáva zisk (opäť spájajte odpovede, ak vám niektoré chýbajú, dopíšte ich). 
Upozornite na rebéliu – niektorých ľudí v rodine vychovávajú prísne, čoho dôsledkom môže 
byť v období puberty vzopretie sa proti všetkým zákazom rodičov a skorý začiatok aktívneho 
sexuálneho života. Môžete sa opýtať, čo potom v skutočnosti takýto styk ľuďom prinesie (otázku 
môžete nechať bez odpovede). Osobitne sa zaoberajte nátlakom, a to:
a) skupinovým – mám partiu, v ktorej všetci hovoria, že „to“ robia. Mám v ich očiach negatívnu 
nálepku „panic, panna, poctivka“. Aby som sa vyrovnal/la rovesníkom/čkam a získal/a si ich 
rešpekt a uznanie, urobím to tiež. Opäť ostáva otázka, čo mi to v skutočnosti prinesie;
b) partnera – vymenujte pár argumentov, ktoré často používajú partneri/ky, napr. „Ak ma máš 
rád/rada, tak mi to dokáž...“, „Ak sa to nestane, rozídem sa s tebou...“. Upozornite na to, že 
často si myslíme, že ak dôjde k styku, partner/ka ma bude ľúbiť ešte viac. V skutočnosti nasleduje 
takmer okamžite rozchod (partner/ka dosiahol/la, čo chce). Hovorte o tom, že skutočne milujúci 
partner/ka bude rešpektovať vaše zamietavé stanovisko a nebude naliehať. Diskutujte o tom, 
aké dôsledky môže mať, ak robíme niečo proti svojej vôli (pod nátlakom, z rebélie, pre zisk 
a pod.). Hovorte o tom, aby chlapci a dievčatá vždy vopred premýšľali, či to naozaj chcú. Pri 
každej odpovedi na otázky „Prečo?“ a „Čo čakám?“ sa spýtajte, či to skutočne stačí, či je práve 
toto najlepší dôvod.
6. Vráťte sa k odpovedi na otázku „Kedy?“. Upozornite na to, že neexistuje jednoznačná odpoveď 
(okrem odpovede „po uzavretí manželstva“, ktorú ponúka náboženstvo). Zdôraznite, že ak je 
niekto presvedčený o správnosti odpovede „po uzavretí manželstva“, je to jeho názor a našou 
povinnosťou je rešpektovať to. Inou odpoveďou je „vtedy, keď budem ja aj partner/ka skutočne 
chcieť, keď budem na to pripravený/á a najmä keď budeme obidvaja schopný niesť možné 
následky“. Diskutujte o odpovediach, pýtajte sa, čo napr. znamená „je to individuálne“.
7. V tomto momente môžete prejsť k téme rizík súvisiacich so sexuálnym stykom. Ak vám 
neostáva čas na detailnú diskusiu o rizikách, presuňte ju na nasledujúcu hodinu. Nezabudnite 
však v závere vymenovať všetky riziká: neželané tehotenstvo, pohlavne prenosné infekcie 
vrátane HIV.

Očakávané výsledky:

Dievčatá a chlapci si uvedomia, prečo je dôležité premýšľať nad tým, kedy a či chcú začať 
s aktívnym sexuálnym životom. Naučia sa identifikovať nátlak a dôsledky podľahnutia 
nátlaku. Pochopia, čo im môže sexuálny styk priniesť, naučia sa rozhodovať samostatne 
a zodpovednejšie.

Alternatívy, skúsenosti:

Mali by ste si vopred pripraviť súbor základných odpovedí, s ktorými budete ďalej pracovať 
tak, aby ste zachytili najčastejšie sa vyskytujúce reálne dôvody a mohli ste ich vzájomne spájať. 
Pri samotnej technike sa však necháva na dievčatá a chlapcov, aby hľadali odpovede, aby ich 
spektrum bolo čo najširšie.
Uvádzame príklady odpovedí, ktoré by vám nemali chýbať, a ich prepojenie:

Kedy? Prečo? Čo očakávajú?
– keď sú pripravení – zo zvedavosti – uspokojenie túžob, 

zvedavosti
– 15 rokov – chcú mať dieťa – narodenie dieťaťa
– 18 rokov – z lásky – upevnenie vzťahu
– po uzavretí manželstva – pre zisk – peniaze, výhody, 

darčeky
– čo najskôr – lebo partner chcel – viac lásky, podať dôkaz
– keď to obidvaja chcú – pomsta niekomu – dobrý pocit z pomsty
 – rovesníci/čky – rešpekt, uznanie 

kamarátov
 – túžby – odovzdanie sa
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3.2.2.12. Abigail a Gregor
(podľa Vopel, 1981, upravila Lukšíková)

Čas: 30 – 45 minút, prípadne si pripraviť dvojhodinový blok – 90 minút.

Veková skupina: Od 13 rokov.

Pomôcky: Pracovný list Príbeh o Abigail a Gregorovi.

Cieľ: Hľadanie súvislostí medzi láskou, sexualitou a mocou, rozprávanie o osobných normách 
a postojoch.

Priebeh: Hru uveďte tak, že sa budete zaoberať témami ako láska a sexualita, vernosť a nevera, 
zranenie a pomsta. Chlapcom a dievčatám prečítajte príbeh o Abigail a Gregorovi. Potom ich 
rozdeľte do skupín a dajte im text príbehu spolu s otázkami na papieri. Vyzvite ich, aby diskutovali 
o tom, aký postoj mali jednotlivé osoby k sexualite, aké druhy lásky sa v príbehu vyskytli. Každý 
nech sám porozmýšľa o tom, s ktorou z postáv by sa dokázal stotožniť, ktoré správanie je mu 
sympatické a naopak, ktoré nie. V závere zdôraznite, že úloha nemá jednoznačné riešenie, 
posudzovanie závisí od subjektívneho vnímania dôležitosti hodnôt a morálky – čo je morálne 
pre jedného, nemusí byť morálne pre druhého a naopak. Hra môže vyvolať silné emócie.

Príbeh: Abigail a Gregor

Bolo raz dievča, ktoré sa volalo Abigail. Žila pri Aligátorovej rieke, ktorá sa hemžila krokodílmi. 
Jej priateľ Gregor žil na druhej strane rieky. Obidvaja boli do seba zamilovaní a pociťovali veľkú 
túžbu vzájomne sa vidieť. Nanešťastie však búrka zničila malý most, takže bolo pre nich ťažké 
dostať sa k sebe. Abigail takmer zomierala od túžby. Preto vyhľadala rybára Sindbáda, ktorý 
jediný vlastnil v širokom okolí loď. Opísala mu situáciu a prosila ho, aby ju previezol cez rieku. 
Sindbád bol ochotný, ale pod podmienkou, že Abigail sa s ním predtým musí vyspať. Abigail 
bola rozhorčená týmto výmenným obchodom, pretože Sindbáda nemilovala, a preto s ním 
ani nechcela spať. Odmietla Sindbádove požiadavky a vybrala sa hľadať iných ľudí, ktorí by jej 
pomohli. Sklamaná prišla domov k matke a rozpovedala jej o Sindbádovom návrhu. Poprosila 
ju o radu. Matka jej odpovedala: „Pozri, Abigail, si už veľké dievča. Sama sa musíš rozhodnúť, 
čo chceš urobiť,“ a išla si po svojom. Abigail dlho uvažovala. Nakoniec sa rozhodla prijať 
Sindbádovu ponuku, pretože za každú cenu chcela vidieť Gregora. V noci spala so Sindbádom. 
Ten splnil svoj sľub a na druhý deň ráno ju previezol na druhú stranu rieky. Po niekoľkých 
šťastných hodinách s Gregorom pocítila Abigail potrebu povedať mu, čo sa stalo. Keď si Gregor 
celú príhodu vypočul, bol od zlosti celý bez seba: Čo si to urobila?! Nemôžem tomu uveriť. Spala 
si so Sindbádom! Všetkému je koniec! Zabudni na nás! Nechcem mať s tebou už nič spoločné! 
Abigail zúfalá odišla. Horko plačúc stretla mládenca, ktorý sa volal Slug. Oprela sa o jeho rameno 
a vyžalovala sa mu. Slug počúval plný rozhorčenia a nahnevaný išiel za Gregorom. Abigail ho 
nasledovala, hľadela obďaleč a začala sa smiať.

Vyhodnotenie – reflexia:

1. Páčil sa vám príbeh? Prečo áno, prečo nie?
2. Ako by ste vy postupovali v úlohe jednotlivých postáv?
3. Je ťažké robiť vážne rozhodnutia?
4. Do akej miery postavy vnímali a rešpektovali potreby a názory iných?
5. Uvedomovali si Abigail a Sindbád zdravotné riziká svojho konania?
6. Čo si myslíte o predmanželskej sexualite?
7. Vedeli by ste vymyslieť podobný príbeh vašich súčasníkov (rozhodnutie o sexe, spôsob 
ochrany pred SPI/HIV, vernosť, trpezlivosť čakať, láska)?
8. Aké názory prevládajú v skupine?
9. Ako ste sa k sebe správali? Boli ste slušní, dokázali ste sa vypočuť? Boli ste vypočutí?
10. Ako ste sa cítili na začiatku/teraz? Čo chcete ešte povedať?


