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15. Kedy je !as na prv$ pohlavn$ styk?  
Kedy je !as privies% na svet die%a?
+as na prv$ pohlavn$ styk sa nedá ur!i% presne pod#a veku.
Dôle)itou sú$as*ou ka)dého zdravého sexuálneho vz*ahu je SÚHLAS. 

 •  Dávame ho iba vtedy, ak to chceme, alebo ke# sme schopní ho da*. 

 •  Súhlas je o&na+om vlastnom rozhodnutí, bez akéhoko'vek nátlaku. 

 •  Najlep+ie je súhlas jasne vyslovi*. Vzájomná dôvera znamená, )e obaja partneri sa cítia príjemne. Znakom zre-
losti pre prv( pohlavn( styk je aj to, )e partneri sa doká)u o&zámere ma* spolu sex otvorene rozpráva* – o&dô-
vodoch a&mo)n(ch dôsledkoch. Nie iba deklamova* lásku a&dôveru ako prázdne slová.

 •  Naj$astej+ou manipuláciou, ktorou doká)e jeden partner druhého privies* k&súhlasu so sexom, je citové vydie-
ranie: „Ak sa so mnou nechce+ milova*, tak ma asi nemiluje+“. 

Odporú!ania:
 •  Ur$ite by  nemal by% pred 15. rokom veku (lebo je to protizákonné). 

 •  Ideálny pohlavn( styk je postaven( na milostnom vz%ahu, ktor( sa primerane rozvíjal a je v !om vzájomná 
dôvera partnerov.

 •  Preto aj prv( pohlavn( styk by mal prís* a) vtedy, ke# si partneri sú istí nielen za'úbenos*ou, ale aj dôverou a 
zva)ovali aj svoj #al+í spolo$n( )ivot. 

 •  Medzi za'úben(mi partnermi by malo by* fyzické zbli'ovanie postupné, od dr)ania sa za ruky, cez bozká-
vanie, objímanie, dotyky na erotick(ch miestach a prípadne vzájomné sexuálne uspokojenie bez penetrácie 
– priameho sexuálneho styku  (bez vniknutia penisu do vagíny). A&pritom by sa mali o&svojom telesnom zbli-
)ovaní,&pocitoch a&o$akávaniach otvorene rozpráva*.

 •  Zbli)ovanie by malo v)dy sledova% tempo toho „pomal"ieho“ vo vz%ahu, nikto by nemal ma* pocit, )e je 
pod tlakom. 

 •  Ak partneri nájdu pohodu a uspokojenie v „zbli)ovacích“ sexuálnych aktivitách, mô)u vyskú+a* aj pohlavn( 
styk. 

 •  Mali by sa v+ak o tom vopred rozpráva%, !i to chcú, ako a kedy to bude a hlavne, mali by sa dohodnú% na 
tom, akú formu ochrany pred ne'iaducim otehotnením a pred prenosom sexuálne prenosnej infekcie 
pou'ijú.

 •  Poveda* tomu druhému, $o od sexu o$akávame alebo $o je príjemné, je prejavom vzájomného re+pektu.

 •  Nie je vhodné svojho partnera zahanbova*. Kritizovanie a&oso$ovanie tela alebo vyvolávanie pocitu hanby je 
neúctivé.

!!! Pri rozhodovaní sa o&pohlavnom styku je najdôle'itej"ie, aby sa ani jeden z&partnerov necítil pod tlakom!!!
Strata panenstva !i panictva by mala prís% v&!ase a&za okolností, ktoré sú príjemné bez oh#adu na vek.
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Z&h'adiska mo)nosti otehotnenia je dôle)ité si uvedomi*, )e by sme mali by* pripravení prevzia* zodpovednos* za prípadné 
neplánované po$atie. S&t(m súvisí odpove# na otázku, kedy je vhodn$ !as privies% na svet prvé die%a?

Vtedy, ke* sú mladí #udia schopní sa o&die%a postara% a&doká'u vytvori% základné minimálne podmienky na jeho 
starostlivos% a&zdrav$ v$vin. A&tie' ke* majú aspo( základné vedomosti o&tom, !o starostlivos% o&die%a znamená 
a&ako ovplyvní ich *al"í 'ivot.

Z&fyziologického h'adiska sa vnútorné pohlavné orgány )eny vyvíjajú a) do 19. a) 21. roku jej veku. To znamená, )e aj tento 
fakt je dôvodom na zvá)enie zodpovedného prístupu k&rodi$ovstvu.

Nakoniec: 
Zdôveri* sa niekomu o&sexe mô)e prinies* cenné rady alebo&podporu, no rozhovor by mal by* v)dy dôvern(.


