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19. Ako sa s&mlad$mi #u*mi rozpráva%  
o&sexuálnom a&reproduk!nom zdraví?
 •  Otvorene priate'sky, ve'a po$úva* a&nesna)i* sa hne# presvied$a* o&svojom poznaní, pravde.Vz*ah $loveka k&se-

xualite a&jeho sexuálny )ivot v&dospelosti je prirodzenou sú$as*ou jeho osobnosti.

 •  Kvalita sexuálneho pre)ívania nie je len v(sledkom „sexuálneho pou$ovania“.

 •  Sexuálna v(chova by mala za$ína* v&rodinách, v&bezpe$nej komunite pod vedením dôveryhodnej osoby. Vhod-
nou osobou na sexuálnu v(chovu je aj u$ite'/u$ite'ka, pokia' doká)e vytvori* atmosféru dôvery.

 •  Sexuálna v(chova prebieha v&troch rovinách, v&ktor(ch je dôle)ité sa nau$i* a&uvedomova* si tieto fakty:

(1) Citová rovina
 •  Uvedomi* si, )e rodinné zázemie je zdrojom lásky, dôvery a&bezpe$ia. 

 •  U$i* sa citlivo vníma* seba a&in(ch. 

 •  Uvedomi* si, )e mno)stvo emocionálnych zá)itkov, ktoré die*a za)íva od narodenia, sa premieta do jeho ne-
skor+ieho citového i&sexuálneho )ivota.

 •  Na tomto základe si dospievajúci doká)e vytvori* svoj vlastn( „scenár“ pre svoj sexuálny )ivot, v&ktorom sa 
samostatne rozhoduje o&tom, $o chce a&$o nechce. 

(2) Sociálna rovina
 •  Citová rovina vytvára prirodzen( základ pre sociálnu rovinu – die*a si vytvára vz*ah k&sexualite nielen pod'a 

vlastn(ch citov(ch zá)itkov, ale tie) pod'a sociálnych skúseností nau$en(ch zo svojho okolia – vzory a&modely. 

 •  To, $o vidí, $o pre)íva a&$oho sa aktívne zú$ast!uje, ho alebo ju ovplyv!uje neporovnate'ne viac ne) to, $o len 
po$uje ako pou$enie. 

 •  V(znamnú úlohu v&sexuálnej v(chove detí preto zohrávajú vzory v&ich okolí v&podobe 'udí, ku ktor(m sú deti 
viazané citov(m vz*ahom – rodi$ia, u$itelia, a&#al+ie dospelé uznávané osoby. 

 •  Táto rovina sa prejavuje v&samotnom správaní detí a utváraní ich postojov.

 •  Sociálne vplyvy tvoria druh( scenár, pod'a ktorého robíme to, $o sa od nás o$akáva, alebo $o si myslíme, )e je 
správne, lebo to tak robia aj druhí. Toto platí aj pre sexualitu.

(3) Rozumová, poznávacia rovina
 •  V&nej získava die*a „sexuálne pou$enie“ v&podobe informácií, poznatkov, ktoré si postupne osvojuje, prehlbuje 

a&zdokona'uje. 

 •  Toto poznanie mu pomáha orientova* sa v&okolitom svete a&lep+ie mu porozumie*.

S&rodi$mi detí, ktoré prichádzajú do puberty, sa rozprávame otvorene o&fyziologick(ch, citov(ch zmenách a&zmenách vo 
vz*ahoch, ktoré za)ívajú ich deti. Ak je to je potrebné treba tie) citlivo vyvraca* rôzne m(ty, skreslenia a&predsudky oh'a-
dom sexuality a&vz*ahov medzi mu)mi a&)enami (o +kodlivosti masturbácie, o dominantnom postavení mu)ov vo vz*ahoch 
a&pod.)

Ako sme u) uviedli, v +kolách na Slovensku sa má realizova* V(chova k&man)elstvu a&rodi$ovstvu. Po jej absolvovaní by 
)iaci základn(ch a&stredn(ch +kôl mali „kona* a správa* sa v súlade s morálnymi zásadami spolo$nosti, vedie* odoláva* 
negatívnym vplyvom okolia a v dospelosti si dokáza* vybudova* harmonické partnerské vz*ahy zalo)ené na láske, úcte, 
vernosti, tolerancii a zodpovednosti, dokáza* by* zodpovedn(mi a&láskav(mi rodi$mi“ (koncepcia VMR). 

.ia', v&mnoh(ch prípadoch sa takáto sexuálna v(chova na na+ich +kolách zanedbáva.

Práve asistenti podpory zdravia mô'u pod vedením skúsen$ch 
supervízorov prispie% k&prospe"nej zmene aj v&tejto dôle'itej ob-
lasti zdravia !loveka.


