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1.  %o je typické pre chlapcov a!diev$atá  
v!období dospievania?

Od narodenia die*a pre)íva bohatú +kálu pocitov. 

Ak má dostatok podnetov z!domáceho prostredia, tak:
 •  Skúma a&skú+a rôzne spolo$enské role, za$ína vníma* súvislosti medzi sociálnym statu-

som, správaním a&vlastn(mi skúsenos*ami, uvedomuje si svoje potreby, tú)by a&plány. 
 •  So vstupom do +koly odchádza zo svojej najbli)+ej rodiny a&vstupuje do budovania +ir+ích 

sociálnych vz*ahov v&novom prostredí. H'adá si v&!om svoje miesto.
 •  Prehlbuje sa v&!om sociálna vnímavos*, ve'a prem(+'a o&medzi'udsk(ch vz*ahoch. 
 •  V&puberte za$ína spája* sebapoznanie (to, $o vie o&sebe) s t(m, $o vie o&in(ch. 
 •  "asto získava nereálne predstavy, osvojuje si nové vedomosti a&poznatky, u$í sa objavo-

va*.
 •  U$í sa fungova* v&náro$n(ch vz*ahoch, vhodne komunikova*, spolupracova*, ovláda* sa, 

vyjadrova* svoje pre)ívanie vhodnou slovnou zásobou, u$í sa pochopi* konanie, správa-
nie a&pre)ívanie druh(ch bez oh'adu na vzájomné sympatie, u$í sa rie+i* konflikty, prijí-
ma* kritiku.

 •  U$í sa re+pektova* rozdiely a&odli+nosti vo viere, hodnotách, postojoch, mravn(ch zása-
dách i&sexuálnej orientácii.  

 •  U$í sa by* zodpovedn(/á za seba a za svoje správanie. 
 •  To v+etko sú atribúty nesmierne dôle)ité pre zdrav( partnersk(, man)elsk( a& rodinn( 

)ivot.
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Deti v!mlad)om )kolskom veku (6 – 11/12 rokov)
Pre túto cie'ovú skupinu je typické:
 •  Uvedomovanie si vä!"ej autority u$ite'ov a&in(ch dospel(ch.
 •  Medzi de*mi sú vidite#né rozdiely v&telesnom i&du+evnom v(voji.
 •  Je pomerne pokojn(m obdobím prípravy na ve#k$ tresk – pubertu. 
 •  Dominuje vysoká telesná zdatnos% a&v$konnos%. Odli+nosti od normy sa vnímajú ve'mi 

citlivo a&mô)u vyvoláva* pocity menejcennosti, zvlá+* u&diev$at.
 •  Ochranárske správanie vo$i mlad+ím de*om.
 •  Okolo 10. roku je ve'mi dôle)ité prijatie mu'skej a&'enskej roly.
 •  Vplyv vrstovníkov silnie. 
 •  Citlivé vnímanie kvality vz%ahov medzi rodi!mi, silné reakcie na skuto$né alebo tu+e-

né ohrozenie. 
 •  Príjem ve'kého mno)stva informácií z&médií, s&ktor(mi si $asto nevedia poradi* a&zhod-

noti*.
 •  Sú rizikovou skupinou pre sexuálne zneu'ívanie.
 •  Sexualita ich zaujíma, zvy+uje sa v+ak prirodzen$ ostych.
 •  Neskôr – vo$i rodi$om sa objavujú rôzne silné zábrany.

Deti v!star)om )kolskom veku (11/12 – 15/16 rokov)
V&puberte za$ínajú dospievajúci spája* sebapoznanie s t(m, $o vedia o&in(ch. "oraz $astej+ie vy-
h'adávajú roly vyhovujúce ich pocitom. Z&h'adiska sexuálnej v(chovy sú najdôle)itej+ou cie'ovou 
skupinou. Je pre nich typické:
 •  Za$ínajú abstraktne myslie%, zov+eobec!ova* a& uvedomova* vlastné du+evné procesy, 

pomenova* svoje city a&my+lienky, by* empatickí a&kritickí zárove!. Majú potrebu vyjas-
!ova* si, $o je spravodlivé a&$o nie.

 •  Formuje sa u&nich vedomie vlastnej spolo!enskej hodnoty.
 • Dochádza ku kríze re"pektovania autority.
 •  Osobnostne sú zatia' neistí. Rozvoj intelektu (myslenie) predbieha pomal+ie osobnostné 

zrenie (osobnos*). Z&toho vypl(va ich ve#ká zranite#nos%. 
 •  Vrcholia pocity menejcennosti, rozpaky a& sklamania z& telesn$ch nedostatkov. 

Zvlá+* diev$atá sú v&tomto období ohrozované poruchami prijímania potravy (anorexia 
a&bulímia).

 •  Postupne sa uvo#(uje závislos% od rodiny.
 •  Formujú sa hlboké, $asto trvalé priate#stvá. Dochádza ku& spl(vaniu chlap$ensk(ch 

a&diev$ensk(ch skupín, partií.
 •  Vo zv(+enej miere sa za$ína postupne prejavova* sexuálny záujem, preto je to ve'mi 

dôle)it( !as na otvorené a kultivované rozhovory o sexualite.
 •  Je prítomná prirodzená hanblivos%, ktorá sa mo)no doteraz neprejavovala, a&to aj u&detí 

s&vo'nej+ou v(chovou.
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%o by sa mali postupne dozvedie'?
 •  .e je úplne prirodzené, ke# sa v&tomto veku zamilujú. Nie sú v+ak schopní robi* dobré 

rozhodnutia o&sexuálnom )ivote a &prípadnom sexuálnom styku, vies* dialóg s&potenciál-
nym sexuálnym partnerom a nies* následky prípadného tehotenstva.

 •  .e je dobré spozna* anatómiu a&fyziológiu pohlavn(ch orgánov mu)a a&)eny, pohlavného 
styku a&osvoji* si, rozumie* a&pou)íva* primeranú slovnú zásobu – odbornú terminológiu 
o&'udskej sexualite.

 •  .e existujú rozdielne názory na niektoré otázky sexuality z& poh'adu cirkví (predman-
)elská sexualita, antikoncepcia a& plánovanie rodi$ovstva, interrupcia, homosexualita, 
masturbácia, funkcie sexu).

 •  .e ka)d( $lovek má právo rozhodnú* sa o&tom, $i chce ma* deti, ko'ko a&v&akom $ase.
 •  .e mu)i a&)eny zvyknú rozm(+'a* a&správa* sa ur$it(m spôsobom – rozdielne. Je zaujíma-

vé a&u)ito$né rozm(+'a* nad prí$inami a&dôsledkami&t(chto rozdielov.
 •  .e k&po$atiu – oplodneniu dochádza vo vají$kovodoch. 
 •  .e na priebeh tehotenstva vpl(va ve'a vonkaj+ích i&vnútorn(ch faktorov. Niektoré mô)e-

me ovplyvni* (zdrav( spôsob )ivota – bez stresu, alkoholu, faj$enia, drog, liekov), niekto-
ré nie (dedi$nos*, pohlavie).

 •  .e pod'a zákona v&SR je vekovou hranicou pre „ legitímny – dovolen(“ pohlavn( styk vek 
15 rokov. To sa vz*ahuje na v+etky formy telesného sexuálneho správania.

 •  .e sexualita to nie je len pohlavn( styk. Blízkos*, city, intimitu si mô)u 'udia prejavova* 
hladkaním, maznaním, objímaním, bozkávaním a&#al+ími ne)nos*ami.

 •  .e orgazmus je ve'mi príjemn( zá)itok – pre )eny aj pre mu)ov.
 •  .e diev$atá doká)u spo$iatku orgazmus pre)i* lep+ie vlastnou stimuláciou – masturbá-

ciou. Dosiahnutie orgazmu po$as pohlavného styku s&partnerom je $asto otázkou $asu, 
skúseností a&vzájomného poznávania sa a&otvorenej a&citlivej komunikácie o&sexuálnom 
pre)ívaní s&partnerom $i partnerkou.

 •  .e sú sami zodpovední za to, $o svojmu partnerovi $i svojej partnerke dovolia.
 •  .e masturbácia je be)ná u&chlapcov i&diev$at, je prirodzenou sú$as*ou sexuality $loveka.
 •  .e nie sú povinní prejavova* svoju lásku sexom a&nikto ich k&tomu nesmie núti*. Nikto 

nedlhuje sex svojmu priate'ovi $i priate'ke.
 •  .e je dôle)ité &nau$i* sa  vhodn(m spôsobom vyjadrova* svoje pocity – príjemné aj neprí-

jemné.
 •  .e je dôle)ité ma* dostatok informácií o& sexualite a& zdraví a& vedie* rozumne posúdi* 

svoje správanie, ke# sme opantaní citmi a&pocitmi.
 •  .e vo vz*ahu, známosti je potrebné dôrazne a jasne stanovi* hranice. Kedyko'vek mô)e-

me poveda* nie.
 •  .e ak nedoká)u alebo nechcú po$ka* so sexom do dospelosti, je vhodné seba a&svojho 

partnera $i partnerku chráni*.
 •  .e vhodnou ochranou pred ne)iaducim otehotnením aj pred nákazou sexuálne prenos-

n(mi infekciami a vírusom HIV je pou)itie prezervatívu v&kombinácii so spermicídnym 
gélom. Jeho pou)itie si v+ak vy)aduje ur$itú zru$nos*. A nikdy nejde o&100 % ochranu.

 •  .e pou)íva* prezervatív nie je smie+ne (ani nemusí by* hrie+ne). Hor+ie je ho v&prípade 
sexuálnych aktivít nepou)íva*.
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 •  .e otehotnie* mô)e diev$a za ur$it(ch okolností aj po$as men+truácie, alebo tesne pred 
!ou, $i hne# po nej. V&dospievaní nie je z&tohto poh'adu )iadne obdobie bezpe$né.

 •  .e diev$a mô)e otehotnie*, nakazi* sa sexuálne prenosnou infekciou, vírusom HIV aj pri 
prvom pohlavnom styku.

 •  .e prezervatív v&kombinácii so spermicídnymi prípravkami resp. antikoncep$n(mi pilul-
kami je v(hodnou metódou bezpe$ného sexu pre t(ch, ktorí sa $astej+ie milujú.

 •  .e antikoncep$né pilulky síce chránia pred po$atím, ale nie pred sexuálne prenosn(-
mi infekciami. Pou)íva* sa mô)u len na základe lekárskeho vy+etrenia a&následne kúpi* 
v&lekárni na lekársky predpis. Lekár pri vy+etrení pomô)e ur$i* vhodnú formu. U)ívanie 
hormonálnej antikoncepcie si vy)aduje pravidelné lekárske kontroly u gynekológa. 

 •  .e gynekologické vy+etrenie neznamená stratu panenstva.
 •  .e pravidelné gynekologické prehliadky sú ve'mi dôle)ité z&h'adiska prevencie onkologic-

k(ch ochorení. Hanblivos* je potrebné prekona*.
 •  .e je dôle)ité nau$i* sa pou)íva* jednoduché metódy samovy+etrovania prsníkov u&diev-

$at a&semenníkov u chlapcov.
 •  .e znásilnenie je trestn( $in a&ak k&nemu dôjde, je potrebné informova* políciu, zveri* sa 

niekomu blízkemu, komu dôverujú a&kto im doká)e pomôc*.
 •  .e za svoje telo sú zodpovední sami. Patrí len im a&nikto sa ich nesmie dot(ka* bez ich 

súhlasu, ani )iada* dotyky násilím.
 •  .e diev$atá a&chlapci sa mô)u sta* obe*ami t(rania, sexuálneho násilia a&zneu)ívania, in-

cestu (sexuálneho vz*ahu medzi príbuzn(mi), ilegálneho obchodovania, $i nútenej pros-
titúcie a&pornografie doma i&v zahrani$í.

 •  .e existujú in+titúcie, na ktoré sa mô)u v&prípade svojich problémov s&dôverou obráti* 
a&po)iada* ich o&pomoc ( v&+kole, v&komunitnom centre, linky dôvery a&pod.).

 •  .e existujú ú$inné metodiky na aktívnu sebaobranu a&nau$enie sa bezpe$ného správania 
a&rie+enia krízov(ch situácií.

 •  .e starostlivos*ou o&$istotu tela vrátane pohlavn(ch orgánov predchádzame  infekciám 
a&in(m chorobám.

 •  .e svoje telo budú potrebova* e+te dlho, zodpovedná starostlivos* o! je dobrá investícia.
 •  .e to, ako kto vyzerá, je dôle)ité len v&niektor(ch profesiách. Starostlivos* o&zov!aj+ok 

je síce dôle)itá, ale e+te dôle)itej+ie je aké je vnútro $loveka.
 •  .e v&dospievaní je nerovnomern( v(voj normálny.
 •  .e primeraná telesná aktivita je pre telo ove'a prospe+nej+ia ne) rôzne reduk$né diéty.
 •  .e mladí 'udia sa sami rozhodujú, kedy a&ako za$a* sexuálne )i*. Vä$+ina dospievajúcich 

uprednost!uje sex z&lásky. Ale zvä$+a ide o&sex zo zamilovanosti. Zamilovanos* je pre-
chodn( stav, navoden( sexuálnymi a& mozgov(mi hormónmi a& nemusí by* na základe 
hlbokej lásky.


