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3.8. Sexuálne násilie a zneužívanie detí

Problematika sexuálneho zneužívania detí je citlivou, ale veľmi aktuálnou témou súčasnosti. 
Nedostatočná informovanosť ľudí však zvýhodňuje páchateľa a jeho obeť stavia do nevýhodnej 
pozície. Nikto z dospelých by nemal utajovať odhalené zneužívanie, ale mal by sa snažiť 
deťom v ich nerovnom a bezbrannom postavení voči dospelému páchateľovi pomôcť. 
Sexuálne zneužívanie je vždy aktom násilia. Riešenie nachádzame nielen v trestnej represii 
voči páchateľovi, ale najmä v širokej prevencii a informovanosti. Najdôležitejšia je výchova 
k sebaúcte cez poznanie, že o svojom tele má každý právo rozhodovať sám, že rozoznávanie 
pocitov a dotykov je veľmi dôležité, že máme právo povedať NIE!

3.8.1. Čo je sexuálne zneužívanie?

Existuje mnoho definícií spojenia sexuálne zneužívanie. Nie je ľahké nájsť takú, ktorá by 
uspokojovala každého. Zdravotná komisia Rady Európy z roku 1992 ho vymedzuje ako 
„nepatričné vystavenie dieťaťa sexuálnym kontaktom, činnosti či správaniu“.

Podľa Elliotovej (1995) pod sexuálnym zneužívaním rozumieme „využívanie osoby mladšej 
ako 15 rokov na sexuálne pôžitky, uspokojenie či iný prospech dospelou osobou, spravidla 
výrazne staršou. Ak je však dieťa od osoby, ktorá ho zneužíva, závislé (rodič, učiteľ...), 
predlžuje sa veková hranica, keď hovoríme o zneužívaní, až do 18 rokov. K sexuálnemu 
zneužitiu môže dôjsť aj u dospelých osôb, ak sú zbavené svojprávnosti. Sexuálnu aktivitu 
s použitím násilia charakterizujeme ako znásilnenie, sexuálnu aktivitu medzi najbližšími 
príbuznými ako incest. Sexuálne aktivity medzi deťmi mladšími ako 15 rokov sa u nás 
považujú len za poruchy správania“.

Podľa Vlčkovej (2001) zahŕňa sexuálne zneužívanie akékoľvek dotýkanie, styk či vykorisťovanie 
kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do starostlivosti alebo kto sa dostal s dieťaťom do 
nejakého kontaktu (rodič, príbuzný, priateľ, odborný, resp. dobrovoľný pracovník alebo celkom 
cudzia osoba).

Podľa Cvikovej (1997) sú sexuálnym zneužívaním akékoľvek sexuálne aktivity dospelého 
zamerané na dieťa, ktoré na aktuálnej úrovni svojho emocionálneho a intelektuálneho 
vývoja nie je schopné s týmito sexuálnymi aktivitami informovane a slobodne súhlasiť. 
Dospelý pritom využíva asymetrické mocenské vzťahy medzi dospelými a deťmi, aby dieťa 
prehovoril a prinútil ku kooperácii. Zaväzuje dieťa mlčaním a tým ho odsudzuje na bezbrannosť 
a bezmocnosť.

V novom slovenskom trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. sa nachádza celý rad ustanovení na 
ochranu detí a mládeže v trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti a v trestných 
činoch proti rodine a mládeži. Trestným činom je obchodovanie s deťmi (§ 180), znásilnenie 
(§ 199), sexuálne násilie (§ 200), a sexuálne zneužívanie osoby mladšej ako 15 rokov (§ 201). 
Aj osoby, ktoré, zneužívajúc svoju autoritu a závislosť osoby mladšej ako 18 rokov alebo 
osoby zverenej, pohnú ju k súloži alebo iným spôsobom sexuálne zneužijú, tým spáchajú 
trestný čin (§ 202). Trestnými činmi sú aj súlož medzi príbuznými (incest), odloženie (§ 205) 
a opustenie dieťaťa (§ 206), zanedbanie povinnej výživy (§ 207), týranie blízkej a zverenej 
osoby (§ 208) i ohrozovanie mravnej výchovy mládeže (§ 211).

Zákon presne definuje všetky dôležité pojmy (chránená, zverená, blízka, mladistvá osoba, 
trestnoprávna zodpovednosť...) vo výklade pojmov. Podrobnejšie informácie a výklad 
jednotlivých paragrafov nájdete na www.zakonysr.sk.
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3.8.2. Formy sexuálneho zneužívania (Elliotová, 1995)

1. Dotykové: pohlavný styk vaginálny, orálny, análny a  intrafemurálny (medzi stehná); 
dotýkanie sa erotogénnych zón detského tela, prenikanie prstom, jazykom alebo inými 
predmetmi do pošvy alebo do konečníka, prostitúcia a sexuálna turistika; sexuálne 
obťažovanie, znásilnenie, incest, sexuálny útok s následkom smrti obete.

2. Bezdotykové: obscénne telefonické rozhovory, nútené odhaľovanie častí tela a jeho 
fotografovanie, nútené sledovanie pornografických filmov, časopisov, exhibicionizmus, 
účasť na sexuálnych aktivitách, kde nedochádza k telesnému kontaktu a pod.

3.8.3. Fakty o sexuálnom zneužívaní 
(podľa Elliotovej, 1995, Vaníčkovej, 1999 a Cvikovej, 1997)

1. Každá forma sexuálneho zneužívania, aj bez penetrácie a použitia fyzického násilia, vyvoláva 
u detí citový chaos, ktorý im môže spôsobiť vážne psychické problémy.

2. Sexuálne zneužívanie je násilným aktom, nie osobitnou formou sexuality, preto patrí vo 
vyučovaní do tematickej oblasti násilie, nie sexualita. Je dôležité, aby deti pochopili, že ide 
o moc, nadvládu a že je to násilný trestný čin.

3. Prípadov sexuálneho zneužívania detí je v skutočnosti niekoľkonásobne viac než oznámených 
prípadov.

4. Väčšina obetí má osobný vzťah k páchateľovi.

5. Páchateľmi sú väčšinou muži (takmer 90 %), menej ženy.

6. Páchateľmi pritom nie sú iba pedofilne orientovaní devianti, ale veľká časť ich pochádza 
priamo z blízkeho okolia a rodiny obete. Tieto prípady zanechávajú na psychike dieťaťa 
najnebezpečnejšie následky aj preto, lebo sa ťažko odhaľujú. Dieťa sa totiž často samo 
snaží udržať zneužívanie v tajnosti. Bohužiaľ, matky, ktoré vedia o sexuálnom vzťahu medzi 
otcom a dcérou, často tiež mlčia, lebo sa boja straty partnera a verejnej hanby. Niekedy 
samy nabádajú dieťa na utajovanie zneužívania.

7. Sexuálne zneužívanie cudzími páchateľmi je pomerne zriedkavé.

8. Na nijakom človeku nevidno, či zneužíva deti.

9. Páchateľ veľmi zriedka koná z momentálneho popudu, naopak, zväčša si programovo 
pripravuje situácie, ktoré mu umožnia dostať sa do blízkosti svojej obete bez podozrenia 
okolia.

10. Sexuálne zneužívanie môže pretrvávať dlhý čas, niekedy aj roky, najmä ak sa odohráva 
v rodine.

11. Takmer všetci páchatelia zneužívajú svoje obete opakovane.

12.  Najčastejšie postihnutými sú dievčatá vo veku 6 až 11 rokov, potom 0- až 5-ročné a až 
potom 12- až 16-ročné dievčatá.

13. Výskyt sexuálneho zneužívania sa neviaže na nijakú spoločenskú vrstvu, ale na isté 
charakteristiky rodinného prostredia: na pohlavne špecifické rozdelenie rolí, sociálnu 
izoláciu, autoritatívnu výchovu, rigidné sexuálne normy, prísnu morálku.

14. U mnohých obetí sexuálneho zneužívania v detstve môže nastať trvalé narušenie psychiky 
a kvality ich sexuálneho prežívania v dospelosti.

15. Deti nie sú nikdy zodpovedné za sexuálne zneužívanie!

16. Deti si sexuálne zneužívanie nevymýšľajú! Ak o ňom hovoria, je isté, že ho v nejakej forme 
zažili.
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17. Nikto sa nemôže dopustiť sexuálneho zneužívania nedopatrením.

18. Vzhľadom na pasivitu dieťaťa pri odhaľovaní jeho sexuálneho zneužívania je veľmi dôležité 
citlivo reagovať na príznaky signalizujúce sexuálne zneužívanie. Niektoré prípady zneužitia 
sa nemusia navonok prejaviť nijakými príznakmi. Inokedy sa tieto príznaky snažia postihnuté 
deti z rozlične motivovaného strachu úzkostlivo skrývať. Tieto skutočnosti často sťažujú 
odhalenie zneužitia.

19. Zneužívané deti sa hanbia, cítia sa pošpinené, strácajú sebadôveru, žijú v neustálom strachu 
a neistote, pociťujú bezmocnosť, cítia sa vinné.

20. Každé dieťa sa snaží sexuálnemu zneužívaniu zabrániť všetkými dostupnými 
prostriedkami.

21. Deťom sa ťažko otvorene hovorí o zneužívaní. V mnohých prípadoch záleží len na nás, či sa 
takéto správanie podarí ukončiť, či sa nám podarí včas odhaliť a rozpoznať jeho príznaky a 
či vôbec nájdeme v sebe ochotu a odvahu sa v takejto záležitosti angažovať.

22. Niektoré správanie je vždy protizákonné. Incest (sex medzi blízkymi príbuznými) je vždy 
nezákonný, bez ohľadu na vek. Všetko, čo uráža alebo škodí iným – sexuálne obťažovanie, 
znásilnenie – je protizákonné.

23. Sexuálne obťažovanie nemusí mať len fyzický charakter, za obťažovanie sa považujú aj 
nevhodné obscénne poznámky, telefonáty, vypiskovanie, gestá. Tie nesúvisia s fyzickou 
príťažlivosťou. Ich cieľom je ponížiť inú osobu, uplatňovať silu a osobnú moc.

24. Obeťami sexuálneho násilia sú častejšie deti s nízkym sebavedomím a závislé od svojho 
okolia. Ohrozené môžu byť aj deti psychicky deprivované, zanedbávané a mentálne 
retardované.

3.8.4. Prejavy sexuálne zneužívaných detí 
(spracované podľa Elliotovej, 1995)

1. Naznačujú, že majú určité tajomstvá, ktoré nemôžu nikomu prezradiť.

2. Poruchy v prijímaní potravy (jej nadmerný príjem alebo odmietanie).

3. Chronická depresia, nočné mory, strach z tmy a poruchy spánku, straty pamäti.

4. Nápadná pasivita, ustrašenosť, nevysvetliteľné samovražedné pokusy.

5. Opakované úteky z domu a zmeny v správaní – náhle striedanie nálad.

6. Nevhodné sexuálne vyzývavé správanie, neprimerané ich veku.

7. Začínajú klamať, kradnúť alebo vulgárne sa vyjadrovať s cieľom upútať na seba pozornosť.

8. Majú pri sebe peniaze nejasného pôvodu.

9. Prejavy neurotizácie – pomočovanie, obhrýzanie nechtov, poruchy reči.

10. Neochotné prezliekanie sa na hodiny telesnej výchovy.

11. Netešia ich predtým obľúbené činnosti. Predstierajú zákaz chodiť von.

12. Bez prirodzene vysvetliteľných dôvodov odmietajú niektorých dospelých ľudí, boja sa ich, 
nechcú ich vidieť.

13. Kreslia sexuálne inšpirované obrázky.

14. Zdá sa, akoby tajili niečo, čo im robí starosti. Zmeny v školskom prospechu.

15. Objavujú sa u nich infekcie močových ciest, krvácanie alebo zvýšená citlivosť v  análnej 
a genitálnej oblasti. Bolesti a krvácanie v hrdle.
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16. Chronické bolesti hlavy a žalúdka. Ťažkosti s dýchaním – dusenie sa.

17. V ich správaní sa začínajú objavovať regresívne prvky správania menších detí – cmúľanie 
palca, obklopovanie sa hračkami a podobne.

18.  Preberajú rodičovské úlohy v domácnosti do takej miery, že sa starajú viac o ostatných ako 
o seba.

19. Pokúšajú sa sexuálne zneužiť iné deti atď.

3.8.5. Postup pri odhalení sexuálneho zneužívania

Môžu nastať dve možnosti: buď sa nám dieťa samo zdôverí, alebo sami zneužívanie 
odhalíme. Postupnosť krokov závisí od priamych (modriny, iné rany na tele) alebo nepriamych 
(záškoláctvo, zvýšený záujem o sexualitu) dôkazov. V prípade podozrenia na sexuálne zneužitie 
odporúčame (Elliotová, 1996; Bednařík a kol., 2004, Cviková, 1999):
• Najprv vyhľadať radu a podporu v poradenskom zariadení.
• Kontaktovať odbor starostlivosti o dieťa a rodinu na príslušnom okresnom úrade.
• Zvážiť oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. Ak informujeme políciu, musí byť 

jasné, že jej zásah má úradný charakter. To znamená, že ak vyjde najavo trestný čin, musí byť 
stíhaný bez ohľadu na to, či si to poškodené osoby alebo oznamovateľ želajú, alebo nie.

• Zvážiť možnosť lekárskeho vyšetrenia. To môže byť pre dieťa zaťažujúce, pre niektoré deti je 
však dôležité vedieť, či sú zdravé. V prípade trestného konania sa môže lekárske potvrdenie 
použiť v dôkazovom konaní.

• Snažiť sa zachovať pokoj, pokúsiť sa nepôsobiť šokovane.
• Pri rozhovoroch na túto tému dávať pozor, aby takto postihnuté deti nenadobudli pocit 

vlastnej viny. Nezabúdajte spomenúť, že existujú aj také reálne situácie, keď sa nedá 
odmietnuť a nedá sa ani privolať pomoc. Zdôraznite, že v takomto prípade nie je vinné 
dieťa, a ak boli nejaké deti takto zneužité a nikomu to neoznámili, sú veľmi statočné, ale aj 
napriek tomu by sa mali snažiť požiadať o pomoc nejakú dospelú osobu. Ak sa vám dieťa 
zverí, sľúbte mu, že ho budete ochraňovať. Nezaväzuje vás to však mlčať o tom, s čím sa vám 
dieťa zverí.

• Dať dieťaťu najavo, že mu veríte, a nenútiť ho hovoriť, ale povzbudiť ho a čakať, kým samo 
nájde odvahu a prehovorí. Pochváliť ho za to!

• Získané informácie nikdy nebagatelizovať vyhláseniami, že sa vlastne nič vážne nestalo. 
Dieťa chce, aby ste ho brali vážne.

• Pomôcť dieťaťu získať sebavedomie tým, že ho nebudete obviňovať z toho, čo sa stalo, 
dať mu najavo, že váš vzťah k nemu sa nemení, že ho máte rád/rada. Vyzdvihnúť jeho silné 
stránky.

• Myslieť na to, že dieťa môže mať k páchateľovi stále pozitívny vzťah. Nevnucovať mu 
v tomto smere svoje pocity.

• Každý, kto pracuje s deťmi, mal by poznať príznaky svedčiace o možnej prítomnosti nejakého 
nebezpečenstva a vedieť, na koho sa v takomto prípade obrátiť o pomoc. Niektoré deti už 
boli zneužité, ale dosiaľ to nikomu neoznámili.

• Ak prebieha vyšetrovanie, vhodne a primerane o ňom informovať dieťa, aby nezískalo pocit 
neistoty a ohrozenia. Hovorte s ním otvorene a pokojne o všetkých možných následkoch.

• Na Slovensku existuje sieť viacerých mimovládnych organizácií so širokým spektrom služieb, 
ktoré dokážu často reagovať flexibilnejšie ako štátne orgány. Odporúčame zverejniť kontakty: 
Linka detskej istoty 0800/112 112, Linka detskej dôvery 0800/117 878, Celoslovenská 
informačná linka Pomoc obetiam násilia 0800/111 321 (odporúčame priebežne preverovať 
ich aktuálnosť).
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3.8.6. Prevencia sexuálneho zneužívania

Najúčinnejšou ochranou detí pred ich sexuálnym zneužívaním je dostatočná a veku primeraná 
informovanosť o láske a sexualite a prevenčné výcviky formou interaktívnych a sociálnych 
hier. Informované dieťa dokáže rozoznať zámery útočníka, a ak absolvovalo efektívny výcvik, 
dokáže na sexuálny útok primerane reagovať.

1. Pravidelne sa venujte nácviku metód úniku: krik, útek, udržiavanie bezpečnej vzdialenosti, 
predstieranie hluchoty, kopanie, telefonovanie, rozhovory o práve na bezpečnosť, kurzy 
sebaobrany, povzbudzovanie na vyjadrovanie pocitov, rozhovory o dobre a zle mienených 
dotykoch, o ľudskom tele, naučiť deti hovoriť NIE.

2. Nácvikové hry opakujte. Tak si deti pestujú dôveru vo svoje vlastné vnútorné pocity a 
tie môžu byť príjemné alebo nepríjemné. Svoje rozprávanie môžete doplniť vhodným 
vysvetlením, že sa rozhodne oplatí radšej sa so všetkým hneď priznať, aj vtedy, ak dieťa 
urobilo niečo, čo podľa rodinných pravidiel urobiť nemalo.

3. Odbúravajte rodové stereotypy. Podstatnou súčasťou prevencie je kritická konfrontácia 
so socializáciou chlapcov a dievčat, ktorá podlieha striktným rodovým stereotypom (súbor 
očakávaní kladených na človeka mužského a ženského pohlavia). Pokúšajte sa neustále 
spochybňovať tradičné rodové stereotypy, aby obe pohlavia získavali väčšiu slobodu 
pohybu vo svojej role. V našej spoločnosti je to v súčasnosti ešte stále ťažké, ale váš citlivý 
prístup deťom sprostredkúva možnosť plnšieho vnímania ich osobností (Cviková, 1997).

Pri voľbe vhodných metód odporúčame podporovať nasledujúcich sedem bodov preventívnej 
výchovy (Cviková, 1997), s ktorými by ste mali zoznámiť aj rodičov:

1. O svojom tele rozhoduješ ty: Máš právo rozhodovať o tom, ako, kedy, kde a kto sa ťa 
bude dotýkať. Podporovaním pozitívneho uvedomovania si svojho tela deťom umožníme, 
aby k nemu získali pozitívny vzťah a chránili si ho. Zvýši sa ich sebavedomie a deti sa dokážu 
lepšie brániť.

2. Tvoje pocity sú dôležité: Môžeš dôverovať svojim pocitom. Niektoré pocity sú príjemné 
a cítiš sa pri nich dobre. Nepríjemné a čudné pocity ti napovedia, že niečo nie je v poriadku. 
Dieťa, ktoré sa naučilo vnímať svoje pocity, nedá sa manipulovať a vydierať.

3. Existujú príjemné a nepríjemné dotyky: Niektoré môžu byť bolestivé. Niektorí ľudia 
obchytávajú deti na intímnych miestach alebo nútia deti, aby ich obchytávali ony. Nikto 
nemá právo niečo také od detí vyžadovať, dokonca ani ľudia, ktorých ľúbiš. Dôležitá je 
primeraná sexuálna výchova, sprostredkujúca jazyk na pomenovanie pohlavných orgánov 
a sexuálnych aktivít.

4. Máš právo povedať nie: Porozmýšľajme o tom, v akých situáciách by mohlo byť nesprávne 
poslúchať bez ohľadu na svoje pocity. Sú aj situácie, v ktorých nesúhlas dieťaťa ignorujeme. 
Pre deti nie je vždy jednoduché povedať NIE. Vyjadrovanie nesúhlasu treba nacvičovať.

5. Poznáme dobré a zlé tajomstvá: Dobré tajomstvá nám spôsobujú radosť, zlé tajomstvá 
bývajú ťažké a nepochopiteľné. S takými, ktoré v deťoch vyvolávajú zlé pocity, sa treba 
zdôveriť, a to aj napriek sľubom detí, že nič neprezradia. Zneužívané deti sú pod neustálym 
tlakom nepríjemného tajomstva. Povzbudzujme ich, aby sa v prípade jeho výskytu niekomu 
blízkemu zdôverili.

6. Hovor o tom a hľadaj pomoc: Ak deti niečo ťaží, treba o tom hovoriť a nedať sa odradiť, 
kým nenájde pomoc. Učte deti robiť si zoznam ľudí, na ktorých sa môžu v prípade potreby 
a núdze obrátiť. Majú právo požiadať o pomoc.

7. Ty nie si na vine! Deti nie sú v prípade sexuálneho zneužívania nikdy na vine! Zodpovednosť 
nesie vždy dospelý.
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3.8.7. Podnety pre učiteľov/ky 
(podľa Bednaříka, 2004)

1. Zvolajte rodičovskú schôdzku a vyzvite rodičov na spoluprácu. Ich účasť a podpora sú veľmi 
dôležité.

2. Pohovorte si o tom, ako privolať pomoc, keď dieťa túto pomoc dospelej osoby potrebuje.

3. Hovorte o rozdieloch medzi tajomstvami rozdielnej podstaty. Sú tajomstvá bezpečné, 
neškodné, ale aj zlé, za ktorými cítiť nebezpečenstvo.

4. Pomôžte deťom vytvoriť si sieť z ich hľadiska dôveryhodných osôb.

5. Rozprávajte sa s deťmi o rozdieloch medzi rozličnými lákadlami, úplatkami a dobre 
mienenými darmi.

6. Pomôžte deťom naučiť sa zaobchádzať so zlomyseľnými osobami, s osobami, ktoré sa k nim 
nápadne blízko približujú a mohli by im ublížiť.

7. Veďte si záznamy o jednotlivých udalostiach. Len tak bude zaručená možnosť riadneho 
hlásenia a centrálnej evidencie prípadov priblíženia sa neznámej osoby k deťom.

8. Zoznámte sa s postupmi, ktoré sa praktizujú v mieste vášho pôsobenia či bydliska, a konajte 
podľa nich.

Hoci sa týranie a sexuálne zneužívanie odlišujú, majú aj čosi spoločné: netolerantné 
prekračovanie hraníc a neúctu k osobnosti dieťaťa vyjadrenú v autoritatívnom postoji 
silnejšieho dospelého človeka uplatňujúceho svoju moc voči slabšiemu – dieťaťu. Hľadajte 
cesty, ako učiť naše deti – vašich žiakov a žiačky v škole – rozhodovať o sebe a za seba 
samostatne a zodpovedne, povedať silné NIE, ktoré sa, ak to bude situácia vyžadovať, stretne 
s rešpektom a mnohým deťom zachráni detstvo.

Zaujímavými pomôckami sú odborné a populárne publikácie a videoprogram:
• Dunovský, J. – Marádová, E.: Neubližuj mi! Praha: Artemis 1997. Videoprogram.
• Braun, G. – Wolters, D: Proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Bratislava: Aspekt 1999.
• Cviková, J.: Konať proti násiliu na deťoch. Z nemeckého originálu Gegen Gewalt an handeln. Košice: Pro 

Familia, Aspekt 1999.
• Cviková, J.: To najdrahšie, čo máme? O sexuálnom zneužívaní detí. In: Aspekt 1997, č. 2.
• Mebes, M.: Dotyky nie sú na rozkaz. Bratislava: Aspekt 1997.
• Mebes, M.: Pusinky nie sú na rozkaz. Bratislava: Aspekt 1997.

Čo deti ešte zaujíma?

V súvislosti so sexuálnym násilím sa dievčatá a chlapci často pýtajú na rozličné formy 
sexuálneho správania, ktoré môžeme charakterizovať ako sexuálne deviácie. Uvádzame 
ich stručnú charakteristiku a všeobecné rozdelenie. Na získanie ďalších informácií 
odporúčame použiť literatúru uvedenú v zozname odporúčanej literatúry.

Sexuálne deviácie – stavy kvalitatívne zmenenej sexuálnej motivácie na úrovni sexuálnej 
identifikácie, orientácie, správania či ich vzájomné kombinácie. Vo všeobecnosti ich 
rozdeľujeme do štyroch skupín:

1. poruchy sexuálnej orientácie (pedofília, fetišizmus, zoofília, nekrofília, gerontofília, 
transvestitizmus);

2. poruchy sexuálnej identifikácie (transsexualizmus);

3. poruchy v sexuálnej aktivite (exhibicionizmus, voyeurstvo, masochizmus, sadizmus, 
agresivita);

4. kombinované deviácie (atypickí expozéri genitálu, pedofilní/efebofilní sadisti).



87

3.8.8. Aktivity
Námety: Hovorte o dotykoch. Väčšina detí vie, čo to je, má s tým skúsenosti a vie v tomto 
smere spoľahlivo rozlíšiť príjemné od nepríjemného.

Zaraďte do repertoáru tému objímania. Zoznam osôb, s ktorými sa deti objímajú, sa dá zostaviť 
verbálne aj písomne. Stačí sa ich opýtať, od koho dostávajú rady bozky, koho rady objímajú 
a, naopak, čo im je nepríjemné. Svoj „pusinkový“ zoznam môžu aj nakresliť.

Pripravte si makety nahej chlapčenskej a dievčenskej postavy, z papiera si vyrobte predĺžené 
farebné ruky s textom NIE – červené – a ÁNO – zelené. Využívajte ich pri hrách o príjemných 
a nepríjemných dotykoch.

Pri nácviku zručnosti odpovedať na nepríjemné podnety NIE modelujte situácie a požiadajte 
deti o pomoc pri ich tvorbe.

Hovorte o formách domáceho násilia, o týraní žien a detí, o možnostiach obrany a hľadania 
pomoci.

3.8.8.1. Čo by sa stalo, keby...?
(podľa Elliotovej upravila Rovňanová)

Cieľ: Učiť sa rozhodovať o vlastných problémoch v celej skupine, naučiť sa tvorivo riešiť 
vzniknuté situácie.

Veková skupina: Od 10 rokov.

Pomôcky: Kartičky so situáciami alebo pracovný list Čo by sa stalo, keby...?.

Čas:  30 – 45 min.

Počet účastníkov/čok: Optimálne 10 – 25.

Priebeh: Žiaci/čky sedia tradične v laviciach alebo v kruhu. Rozhovor môžete začať otázkou, či 
sa už niekedy ocitli v zložitej situácii, keď sa necítili bezpečne, keď im začalo prudko biť srdce. 
Kedy im začína prudko biť srdce a prečo? Ako sa cítia v prítomnosti cudzích ľudí? Ako sa človek 
cíti v takých situáciách? Ako by sa mal zachovať? Existuje nejaký všeobecne platný návod? Pozná 
niekto konkrétny príklad? Potom deťom ponúknite hru na produkciu návrhov možných riešení 
problémových situácií. Zvoľte si optimálny postup práce. Pracovný list môže dostať každý svoj 
alebo ho vopred rozstrihajte na jednotlivé kartičky, ktoré si deti budú ťahať z kôpky a ponúkať 
skupine svoje riešenia, pričom ostatní ich budú dopĺňať o ďalšie. Neuspokojte sa s mechanickými 
naučenými odpoveďami, ale žiadajte deti, aby zdôvodňovali svoje odpovede, riešenia. Sú aj 
situácie, v ktorých neexistuje správna odpoveď. Dbajte, aby sa deti nepreťažovali neúmerným 
počtom ponúkaných situácií. Spoločne diskutujte. Môžete si vytvoriť vlastný zoznam situácií. 
Zaujímavou alternatívou je vtiahnutie rodičov do procesu diskusie o danej problematike. Deti si 
vyberú v závere hodiny kartičku, ktorú predtým nemali, a prázdnu kartičku. Vezmú si ich domov, 
kde požiadajú niektorého z rodičov a iných známych dospelých o spoluprácu. Nech im poradia, 
ako v uvedenej situácii reagovať a prečo a dieťa si o tom urobí na kartičke záznam (kto a ako 
mu poradil). Na nasledujúcej hodine budú deti prezentovať svoje domáce úlohy a diskutovať 
o tom, ako vznikali.

Vyhodnotenie – reflexia:

1. Ocitáme sa často v ťažkých životných situáciách?
2. V ktorých situáciách sa cítime bezpečne a kedy už nie? Prečo?
3. Je jednoduché rýchlo vyhodnotiť situáciu a primerane reagovať?
4. Čo je pre človeka najťažšie, keď sa ocitne v nebezpečenstve?
5. Môžeme si osvojiť všeobecne fungujúce postupy v riešení krízových situácií?
6. Poznáš dostatok dospelých ľudí, ktorých môžeš v prípade potreby požiadať o radu?
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3.8.8.2. Zamyslenie – hra na áno – nie
(Rovňanová)

Cieľ: Zamyslieť sa nad možnosťami postupu v prípade nebezpečnej situácie, diskutovať v skupine 
o rozličných postojoch a názoroch, o rodových stereotypoch, o násilí a zneužívaní, získať nové 
informácie, utriediť si svoje vlastné, vytvoriť priestor na rozhovor o tom, ako sa ochrániť pred 
nebezpečenstvom sexuálneho zneužitia alebo znásilnenia, alebo akejkoľvek formy násilia.

Veková skupina: Od 13 rokov.

Pomôcky: Pracovný list Hra na áno – nie s dotazníkom a kľúčom k nemu podľa Elliotovej (1995), 
písacie potreby, hudba.

Čas: 45 – 60 min.

Počet účastníkov/čok: Optimálne 10 – 30.

Priebeh: Žiaci a žiačky sedia vo svojich laviciach. Vysvetlite im, že im ponúkate dotazník 
s tvrdeniami a oni/ony sa majú pokúsiť posúdiť ich pravdivosť odpoveďami áno – nie. Nejde 
o nijaký kvíz, ktorého odpovede budete hodnotiť. Práca s dotazníkom poskytne základňu na 
ďalšiu komunikáciu. S tvrdeniami deti nemusia stopercentne súhlasiť. Dotazník sleduje jediný 
cieľ – zamyslieť sa nad tým, ako optimálne postupovať v krízovej situácii. Nie je to súťaž, v ktorej 
by sa hodnotil počet správnych a nesprávnych odpovedí. Je to dotazník o sexuálnom zneužívaní, 
násilí a znásilnení určený staršej dospievajúcej mládeži. Dajte žiakom/žiačkam dostatok času na 
jeho vyplnenie, môžu pritom počúvať hudbu, ak súhlasia. Po jeho vyplnení môžete postupovať 
po otázkach a oboznamovať žiakov so správnymi odpoveďami a komentárom. Skúste im dať 
dotazník domov za domácu úlohu, nech ho postupne vyplnia s pomocou rodičov.

Alternatíva 1: Posaďte sa do kruhu, jednotlivé tvrdenia pripravte na samostatné kartičky, ktoré 
rozdáte žiakom/čkam, alebo si ich sami/y vyberú z vašich rúk. Do prostriedku kruhu umiestnite 
tri kartičky s nápismi áno – nie – neviem. Žiaci/čky nahlas prečítajú svoje tvrdenie, posúdia 
jeho pravdivosť, svoju odpoveď zdôvodnia, požiadate ostatných o spätnú väzbu (kto súhlasí/
nesúhlasí) a potom žiak/čka položí kartičku na správnu kôpku. V prípade, že nevie posúdiť 
tvrdenie, vyzvite ostatných/ostatné a spoločne nájdite správne riešenie. V závere ponúknite 
možnosť reflektovať svoje pocity a zistenia.

Alternatíva 2: Otázky a odpovede si pripravte na samostatné kartičky a farebne odlíšte 
otázky od odpovedí. Žiakov/čky rozdeľte na dve skupiny. Jedna z nich si vyberie otázky, druhá 
odpovede. Ich úlohou bude vytvoriť správne dvojice, k otázke nájsť správnu odpoveď. Všetci/ky 
sa tak musia pohybovať po triede, komunikovať, spolupracovať. Každá správna dvojica sa môže 
posadiť späť do kruhu vedľa seba. Hrajte dovtedy, kým nebudú sedieť všetky nájdené dvojice. 
Nasleduje prezentácia dvojíc a diskusia, reflexie o pocitoch z hry.

Vyhodnotenie – reflexia:

1. Bolo ťažké vyplniť dotazník a posúdiť pravdivosť tvrdení? Prečo áno/nie?
2. Ktoré tvrdenia ťa zaskočili? Prečo?
3. Dozvedel/a si sa niečo nové? Čo?
4. Pomohla ti táto hra získať nové informácie, zručnosti?
5. Ako sa teraz cítiš?
6. Bol si už svedkom nejakého násilia (doma, v škole, na ulici)? O čo šlo?
7. Existuje násilie medzi rodičmi v niektorých rodinách? Prečo?
8. Aké formy násilia sa vyskytujú v rodinách najčastejšie? Kto býva jeho obeťou?
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3.8.8.3. Hra so slovami
(Rovňanová)

Cieľ: V tejto aktivite žiaci/čky preukážu, získajú a utriedia si vedomosti a informácie 
o problematike sexuálneho násilia, zneužívania a sexuálnych deviácií. Je vhodná na uvedomenie 
si vlastnej zraniteľnosti a nedotknuteľnosti vlastného tela v prevencii sexuálneho násilia.

Veková skupina: Od 13 rokov.

Pomôcky: Pracovný list Hra so slovami, pero, pastelky.

Čas: 45 min.

Počet účastníkov/čok: 10 – 30.

Priebeh: Aktivita vhodná na úvod do problematiky. Skúste vyzvať žiakov/čky, aby hovorili 
o asociáciách na slová sexuálne násilie a sexuálne deviácie, hľadali rozdiely medzi nimi, prípadne 
ich spoločné znaky (ak sú). Upozornite ich, že sexuálneho násilia a zneužívania sa nedopúšťajú 
výlučne devianti, ale často obyčajní ľudia z nášho blízkeho okolia – rodičia, strýkovia, tréneri, 
učitelia, priatelia. Spýtajte sa ich, kde sa stretli s týmito pojmami, za akých okolností a v akých 
súvislostiach. Ponúknite im prácu s pracovným listom, ktorý im poskytne možnosť zorientovať 
sa v terminológii. Môžu sa rozhodnúť sami/y, či budú pracovať samostatne, alebo v skupinkách. 
Overte si, či pochopili zadanie úlohy, a nechajte ich pracovať – 5 až 8 minút s prvou časťou, ktorá 
sa zameriava na vyhľadanie určených slov. Zvážte použitie terminologického slovníka. V ďalšej 
časti sa žiaci/čky pokúsia vytvoriť správne dvojice – k termínom priradiť význam, vysvetlenie. 
Po vyplnení spoločne diskutujte o správnosti – nesprávnosti priradenia významov k termínom. 
Dajme deťom možnosť klásť otázky a spoločne hľadať odpovede. Odporúčaje pracovať 
s terminologickým slovníkom a odbornou literatúrou, vyhľadávať informácie cez internet.

Vyhodnotenie – reflexia:
1. Ako sa vám darilo vyplniť úlohy v pracovnom liste?
2. Stretli ste sa s novými slovami?
3. Dozvedeli ste sa niečo nové? Čo?
4. Myslíte si, že je dôležité mať základné vedomosti v danej problematike? Prečo?
5. Aký postoj zaujíma naša spoločnosť k obetiam a páchateľom sexuálnych deliktov?
6. Keby ste mali tú moc, čo by ste zmenili, doplnili v našej legislatíve?

Riešenie štvorsmerovky:

A B C P E D O F Í L I A D E F G

D E X H I B I C I O N I Z M U S

N P A I C N E V K I L E D A H U

T R A N S S E X U Á L B R S E M

I E F E T I Š I Z M U S N O L Z

H Z Y M R A D O G S E T G Ch M I

O O P R O S T I T Ú C I A I T D

V I B E R U N Y P W Q B C Z U A

M P Z N Á S I L N E N I E M V S

T R A N S V E S T I T A N U B W

Q A T I V I S E R G A E J S A P

Riešenie:
A B C D E F G H I J K
1 11 5 7 3 10 8 6 2 9 4
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3.8.8.4. Návod na bozkávanie
(podľa Vopla upravila Rovňanová)

Cieľ: V tejto aktivite preukážu deti svoju ľúbostnú odvahu, preveria si svoj vkus. Je vhodná 
na uvedomenie si jedinečnosti svojej osobnosti a nedotknuteľnosti vlastného tela v prevencii 
sexuálneho zneužívania. Dodáva deťom odvahu hovoriť NIE v určitých situáciách. Zamyslieť 
sa nad tým, kde sú hranice výchovy k poslušnosti a úcte voči autoritám, ako aj nad právom 
detí brániť svoje osobné hranice a nad rozdielnymi možnosťami dievčat a chlapcov toto právo 
uplatňovať.

Veková skupina: Od 12 rokov.

Pomôcky: Papier, pero, rúže na pery, ukážka nejakého návodu na použitie, ukážky z poézie, 
hudobné ukážky z piesní s motívom bozkávania (napr. P. Hammel: Čo sa stane, keď ju 
pobozkám?, Daj mi, milá, daj mi pusu...).

Čas:  45 min., resp. rozdeliť na dve hodiny (podľa aktuálnych možností).

Počet účastníkov/čok: 10 – 30.

Priebeh: V úvode sa porozprávajte o tom, ako si najbližší ľudia prejavujú pozitívne city, city 
lásky – nežnými slovami, osloveniami, pochvalami, nežnými dotykmi, bozkami. Spoločne 
pátrajte po pôvode bozku, objasňujte rozličné spôsoby bozkávania: Ako sa zvítajú dobrí známi 
v rozličných krajinách? V ktorých krajinách je nevhodné verejne sa bozkávať? Ako bozkáva 
svoju mamu malé dieťa, ako vy? Koľko spôsobov bozkávania poznáte vy osobne? Ktoré druhy 
zvierat sa „bozkávajú“? Viete objasniť „judášsky bozk“, „bozk anjela smrti“? Prečo sa ľudia 
bozkávajú? Poznáte aj zdravotné problémy, ktoré s bozkávaním súvisia? Nútil vás už niekto 
niekedy pobozkať niekoho proti vašej vôli? Kedy, od koho sú nežnosti pre vás príjemné, kedy 
a od koho nepríjemné? Viete odmietnuť, povedať NIE? Pomáhajte si knihami (Dotyky nie sú na 
rozkaz, Pusinky nie sú na rozkaz), listujte v nich a každú situáciu spoločne komentujte, dajme 
priestor na vyslovenie názoru deťom. Potom ich pozvite na malý experiment: napísať krátky 
návod na bozkávanie. Vysvetlite im, čo je to návod na konkrétnej ukážke. Vyzvite ich, aby sa 
pokúsili napísať vlastný návod, pričom si môžu vymyslieť adresáta, ktorým môže byť nesmelý/á 
spolužiak/čka, príslušník/čka inej civilizácie, niekto, koho poznajú, alebo niekto úplne neznámy. 
Svoj návod nemusia podpísať. Neskôr si ich prečítajte anonymne, alebo samostatne, ak budú 
mať deti odvahu. Môžu sa samy rozhodnúť, či budú pracovať samostatne, alebo v skupinkách. 
Overte si, či pochopili zadanie úlohy, a nechajte ich pracovať 10 – 20 minút. Dokážu vytvoriť 
veľmi zaujímavé návody. Atmosféru môžete aj trocha odľahčiť veselšími návodmi.

Vyhodnotenie – reflexia:

1. Ako sa vám páčil experiment? Bol pre vás vhodný?

2. Prečo sa ľudia bozkávajú? Má bozkávanie budúcnosť? Prečo?

3. Kto by chcel prečítať svoj návod?

4. Na záver si môžete urobiť malú výstavku lipogramov (odtlačkov pier namaľovaných rúžom), 
alebo svoj lipogram niekomu venovať. Hra s lipogramami môže byť samostatnou aktivitou. 
Dajte deťom k dispozícii rúže na pery a kartičky rovnakej veľkosti. Môžu k nim napísať venovanie 
a niekomu ich darovať, alebo vyhlásiť súťaž v hľadaní autorov jednotlivých lipogramov. 
Ubezpečujeme vás, že sa dobre zabavíte.

5. Treba sa učiť bozkávať? Čítali ste už v nejakom časopise návod na francúzske bozkávanie? Ak 
áno, čo si o tom myslíte?


