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„Slovo ma ľahkosť vetra ale silu hromu“ 

Victor Hugo 

 

ÚVODOM... 

Na to aby sme pochopili rodovú rovnosť a prečo je tak dôležitá, je nutné si definovať základne 

pojmy a definície. 

Čo je to pohlavie? 

Pohlavie je výsledkom kombinovania genetických znakov formujúcich sa do typológie, ktorú 

nazývame ženské a mužské pohlavie. Pohlavie sa vzťahuje k biologickým rozdielom medzi 

ženami a mužmi. Pohlavné rozdiely, súvisiace s ženskou a mužskou fyziognómiou, zvyčajne 

zostávajú nemenné naprieč kultúrami a časom. 

Pohlavie (angl. sex) je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy identifikovateľná na 

základe pohlavných orgánov, chromozomálnej a hormonálnej výbavy a druhotných pohlavných 

znakov. Pohlavie človeka je vrodené, biologicky dané a spravidla nemenné (s výnimkou tzv. 

transgenderových operácií). 

Pohlavie novorodenca je atribútom, ktorý najvýraznejšie ovplyvňuje prístup rodičov a okolia 

k dieťaťu. Prejavuje sa to napr. v obliekaní do modrej alebo ružovej farby, výberu farby a 

zariadenia detskej izby, hračiek (autíčok alebo bábik), spôsobu hry a komunikácie. Samotné 

matky zaobchádzajú inak s dievčatkami a inak s chlapcami. 

Pohlavie je do veľkej miery genetická predispozícia s ktorou sa rodíme.  Sú prípady kedy sa 

narodí dieťa s oboma pohlaviami, takzvaná intersexualita.  V našich podmienkach potom o 

pohlaví rozhodujú rodičia alebo príslušný lekár/ka. 

Čo je to rod? 

Spôsoby správania sa, obliekania a vonkajších prejavov je to, podľa čoho sa jednotlivci v 

každodennom kontakte s druhými orientujú a rozlišujú ľudí na mužov a ženy. Hoci to nie sú 

biologické znaky – pretože tie pod odevom nevidíme – napriek tomu ich považujeme mylne za 

pohlavie. V tejto súvislosti však rozlišujeme pohlavie ako biologickú charakteristiku a tzv. 

„sociálne pohlavie“, ktoré je akousi nadstavbou nad samotnou biológiou. Je to celkový výzor 

človeka a jeho správanie, ktoré nazývame „rod“. 

Rod je koncept, referujúci k sociálnym rozdielom medzi mužmi a ženami, ktoré sú 

spoločensky určené a vnímané ako prirodzené, historicky meniteľné a majú široké variácie 

tak v rámci kultúr, ako aj medzi nimi. 

Rod (angl. gender) vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú mužom 

a ženám. Je to súbor vlastností, činností a znakov, ako sa ako muži a ženy utvárame 
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a prezentujeme. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, 

očakávaní, jazyka, atď. a  je časom a kultúrami meniteľný. 

„Nerodíme sa ženami, stávame sa nimi“, napísala už v 40. rokoch minulého storočia Simone 

Beauviour. Naznačila tým skutočnosť, že hoci sa rodíme s biologickým pohlavím ako muži 

a ženy, až počas života sa pod vplyvom očakávaní a noriem spoločnosti v nás formuje to, čo je 

všeobecne považované za „ženské“ a „mužské“.  Tieto vzory spávania sú tak silné, že väčšina 

z nás sa celý život snaží priblížiť sa k ideálnemu obrazu „typického muža“ alebo „typickej ženy“. 

Ak tieto vzory správania odmietame alebo ignorujeme,  vystavujeme sa často  výsmechu, 

odmietaniu a odsudzovaniu zo strany ostatných členov spoločnosti.  

Zjednodušene povedané rod je akýmsi súborom očakávaní v správaní, prežívaní a v 

interakciách s okolitým svetom ale aj samých so sebou. A z týchto očakávaní vynikajú tzv. 

rodové stereotypy. 

Stereotypy alebo predsudky sú zovšeobecňujúce predstavy o istej skupine ľudí. Rodové 

stereotypy zjednodušene a generalizujúco hodnotia schopnosti a vlastnosti mužov a žien alebo 

vytvárajú zjednodušené obrazy mužskosti a ženskosti, pričom zabúdajú na jedinečnosť každého 

človeka. Stereotypy mávajú zvyčajne negatívny náboj a na ich základe sa predpokladá, že všetci 

príslušníci a všetky príslušníčky istej skupiny sa správajú rovnako a sú rovnakí/rovnaké. V 

prípade rodových stereotypov to vedie k všeobecne rozšíreným a hlboko zakoreneným 

predstavám o mužoch a ženách. Predpokladá sa napríklad, že všetky ženy sú citlivé a všetci 

muži sú racionálni (alebo že „ženy sú z Venuše a muži z Marsu“), pričom racionálna žena či 

citlivý muž sa nepovažujú za „normálnych“. 

Rodové stereotypy zvyčajne považujeme za „prirodzene dané“, avšak v skutočnosti sú to 

modely správania, ktoré sú ľuďom vštepované od raného detstva a ktorým sa v podstate učíme, 

tak ako rodnej reči alebo inému sociálnemu správaniu. To spôsobuje, že v deťoch sa nerozvíja 

to, čo je im prirodzené, ale ich individualita sa potláča v prospech utkvelého modelu ženstva 

alebo mužstva. 

 

Stereotypy nehrajú vždy len negatívnu rolu. Zjednodušujú a urýchľujú orientáciu v životných 

situáciách. Na druhej strane ale vedú k povrchnosti. Keďže sú prítomné všade okolo nás, 

chápeme ich ako normy, ktoré sú nemenné. Nie je to však pravda. 

 

Práve tieto stereotypy vychádzajú k rodových rolí. Tie  označujeme ako  očakávané správanie a 

prijatie správania a činností, ktoré súvisia so sociálnou pozíciou, tak ako sa vyvinuli v čase v 

danej kultúre, napr. tradičný obraz pretrvávajúci v slovenskej spoločnosti je, že ženy sa starajú 

o domácnosť a deti a muži o finančné zabezpečenie. 

 

V dôsledku biologizujúcich tendencií sa deľba práce medzi pohlaviami vníma ako čosi 

prirodzené; odlišné sociálne úlohy mužov a žien, ale aj ich odlišný sociálny status sú údajne 

podmienené prírodou, hlavne vyššou fyzickou silou muža a schopnosťou ženy rodiť – práve 



RovnopRávne školy 

 

 

 
 

4 

schopnosť rodiť deti je tým biologickým faktorom, s ktorým sa najčastejšie spája, vysvetľuje i 

ospravedlňuje sociálne postavenie žien (napr. vo sfére platenej práce). 

 

Rodová rola je jednou zo sociálnych rolí udržiavaných spoločnosťou a potvrdzovaných 

každodenným životom. Je utváraná obrazmi „mužskosti“ a „ženskosti“, ktoré sú formované 

prostredím a menia sa jednak historicky v čase vývojom spoločnosti, ale i podľa rôznych kultúr 

na základe sociálnych, kultúrnych a náboženských vplyvov a tradícií.  

Hoci je rodová rola je jednou z množstva iných sociálnych rolí, spravidla ju vnímame ako 

prirodzenú, biologicky podmienenú a historicky potvrdenú. Takéto zaužívané tradičné normy 

správania sa v závislosti od pohlavia – výzor, správanie sa a vystupovanie, voľba zamestnania 

a záľuby – označujeme ako rodové stereotypy.  

Prečo je dôležité sa rozprávať o rodových stereotypov a rodových rol? 

Lebo to je práve prameňom diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorú zažívame vo 

všetkých oblastiach života. 

 

ČO JE A ČO NIE JE DISKRIMINÁCIA Z DôVODU POHLAVIA/RODU? 

Diskriminácia je každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu alebo 

iných ľudí, ktorí majú istú moc, právomoci alebo sa pohybujú v prostrediach, kde sú ľudia 

jeden od druhého istým spôsobom závislí. Štát by mal dohliadať na to, aby ľudia neboli v 

spoločnosti znevýhodnení na základe pohlavia. Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu je 

zvyčajne skrytá, pretože funguje v spolupráci s rodovými stereotypmi, ktoré často vystupujú 

ako „normálne“ a „správne“. 

 

Diskriminácia na základe pohlavia – priama: Je to taká situácia, keď sa s človekom zaobchádza 

menej priaznivo pre jeho pohlavie (napr. v inzerátoch typu „prijmeme muža na miesto 

riaditeľa“). 

 

Diskriminácia na základe pohlavia – nepriama: Je taká situácia, keď zákon, prax alebo politika, 

ktoré sa zdajú na prvý pohľad ako nediskriminujúce (neutrálne), majú negatívny vplyv na jedno 

z pohlaví (napr. zamestnávateľ/zamestnávateľka sa rozhodne, že školení sa budú zúčastňovať 

iba zamestnanci a zamestnankyne, ktoré u neho/u nej pracujú na plný úväzok. Keďže však na 

polovičný úväzok pracujú takmer výhradne ženy, je toto rozhodnutie diskriminačné). 

 

Kto môže diskriminovať? 

V prípade diskriminácie na základe pohlavia/rodu môže diskriminovať v podstate každý človek, 

ktorý má nad inými istú moc či právomoci rozhodovania o veciach dôležitých pre iných, 

napríklad aj svojimi utkvelými predstavami o mužskosti, resp. ženskosti. 
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Diskriminovať môže štát prostredníctvom svojich predstaviteľov a predstaviteliek, teda 

štátnych úradníkov a úradníčok, policajtova policajtiek, colníkov a colníčok, pracovníkov a 

pracovníčok väzenskej stráže, sudcov a sudkýň, prokurátorova prokurátoriek, a pod. 

Z posledného štatistického výskumu napríklad vyplynulo, že ženy na Slovensku zarábajú 

podstatne menej ako muži napriek tomu, že majú rovnaké vzdelanie, prax i schopnosti ako 

muži na tej - ktorej pracovnej pozícii. Takéto správanie je diskriminujúce z hľadiska 

pohlavia/rodu a vyplýva z utkvelej predstavy, že živiteľom rodiny má byť muž, čo v dnešnej 

dobe už zďaleka nie je pravda. 

 

Diskriminovať môže aj ten/tá, ktorý/á poskytuje nejaké služby verejnosti, ako napríklad 

majiteľ/majiteľka reštaurácie či súkromná bezpečnostná služba povoľujúca vstup do 

zábavného podniku. Diskriminovať môže aj zamestnávateľ/zamestnávateľka 

prijímajúci/prijímajúca nového zamestnanca či novú zamestnankyňu alebo 

nadriadený/nadriadená, ktorý/á rozhoduje o prémiách či ďalšom pracovnom postupe svojich 

podriadených. 

 

Diskriminovať môže aj kolega či kolegyňa v práci alebo spolužiak či spolužiačka v škole – 

napríklad zosmiešňovaním, ponižovaním, ohováraním či nabádaním na diskrimináciu, keďže v 

zamestnaní či v škole sa ľudia pohybujú v spoločnom prostredí, komunikujú spolu, výsledky ich 

práce či štúdia mnohokrát závisia od spolupráce s inými. 

 

Nevyhnutnou podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby sme mohli hovoriť o diskriminácii, je, 

že ten/tá, kto diskriminuje, má moc alebo právomoci, poskytuje služby či predáva tovary pre 

iných, alebo sa pohybuje spolu s inými v istom uzavretom prostredí, kde sú ľudia navzájom od 

seba istým spôsobom závislí. 

 

Je diskriminácia to isté čo netolerancia? 

Diskriminácia nie je to isté čo netolerancia. Ak sa manželia spolu hádajú, pretože sa nedokážu 

dohodnúť na výchove svojich detí alebo na trávení voľného času – nie je to diskriminácia, ale 

rodinné nezhody a netolerancia. Taký konflikt môže byť veľmi vážny a môže skončiť aj 

rozvodom, ale ťažko v ňom nájsť diskrimináciu, lebo muž aj žena sú si vo svojich vzťahoch rovní 

a žiaden z nich nie je od toho druhého závislý. Ak by ale jeden z manželov bol ekonomicky 

závislý na tom druhom a z tohto dôvodu by musel znášať fyzické či psychické násilie, nátlak 

alebo zosmiešňovanie, išlo by sa o diskrimináciu. 

 

Ak spoločnosť hľadajúca asistentku uverejní inzerát v znení: „Prijmeme ženu do 25 rokov,“ ide 

o priamu diskrimináciu na základe pohlavia a veku, pretože neumožňuje mužom a ľuďom nad 

25 rokov uchádzať sa o takúto pozíciu. Podobne by išlo o diskrimináciu na základe pohlavia, 

keby zamestnávateľ alebo zamestnávateľka prijal/a do zamestnania na vedúcu pozíciu z dvoch 

kandidátov muža, aj napriek tomu, že žena by mala na uvedenú prácu očividne lepšie 
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predpoklady (vyššie vzdelanie, prax a pod.) a rozhodol by iba stereotyp, že muži sa viac 

„hodia“ na vyššie funkcie. 

 

Keď známa diskotéka v centre mesta vyberá vstupné len od mužov a na vstupných dverách má 

nápis „Baby zadarmo“ ide o priamu diskrimináciu na základe pohlavia. Zároveň by v tomto 

prípade mohlo ísť aj o pokyn na diskrimináciu – ak by zamestnanec či zamestnankyňa podniku 

vyberajúci/vyberajúca vstupné bol/a predtým inštruovaný/á svojím zamestnávateľom/svojou 

zamestnávateľkou, že má vyberať vstupné iba od mužov. 

 

ČO JE TO RODOVÁ ROVNOSŤ? 

Rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať „rovnaké 

zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska práv, 

výhod, povinností a možností. Všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje 

schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, 

ašpirácie a potreby žien a mužov sa uznávajú, hodnotia, berú do úvahy a podporujú 

rovnako.“ (citované Glosár rodovej rovnosti – Pojem: rodová rovnosť, nerovnosť, 

pojmy,http://glosar.aspekt.sk). Znamená tiež „rovnakú viditeľnosť, rovnaké postavenie a 

rovnakú účasť oboch pohlaví vo všetkých sférach verejného a súkromného života s cieľom 

plnohodnotného spoločenského uplatnenia žien a mužov.“ (definícia podľa Rady Európy) 

 

Rodová rovnosť (alebo v ang. gender equality) sa snaží o rovnaký prístup, zaobchádzanie a 

rozdelenie zdrojov bez diskriminácie a rodovej netolerancie. 

 

CVIČENIA 

 

Skúste si sami precvičiť - ako ste na tom s rodovými stereotypmi. (Tieto cvičenia sa dajú 

alternatívne prebrať aj so žiakmi a žiačkami z vyšších ročníkov) 

 

1. 

Skúste napísať na  papier dievča a chlapca a napíše pre nich typické charakterové črty chlapca 

a dievčaťa. Premýšľajte (napr. chlapci, - agresivita, bojovnosť, priebojnosť a pod., dievčatá - 

jemnosť, citlivosť, starostlivosť...a pod.)... Skúste odpovedať na otázky, prečo si myslíte, že toto 

sú typické charakterové črty jednotlivých pohlaví? Teraz napíšte na druhý papier, aké povolania 

v dnešnej dobe zarábajú najviac, a prečo? Skúste odpovedať, aké vlastnosti sú typické a 

charakteristické pre výkon tohto povolania. Rozdeľte to na to, čo viac vykonávajú muži a ich 

mzdu za výkon tohto povolania a čo viac v súčasnosti vykonávajú ženy, a ich mzda za výkon 

povolania. Pri povolaniach, ktoré zarábajú najviac, zhodnete, ktoré cenné vlastnosti pre výkon 

tohto povolania sú spoločnosťou určené pre dievčatá alebo chlapcov? 

 

http://glosar.aspekt.sk/
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Aké črty a charakteristiky sú vo svete na pracovnom trhu najviac cenené a ohodnotené? 

 

A ku ktorému pohlaviu ich skôr pripisujete? 

 

Skúste diskutovať, prečo je to tak? 

 

Pomôžte si videami: 

https://www.youtube.com/watch?v=y-l3E6XGnrY 

https://www.youtube.com/watch?v=3Digyk05JoE 

https://www.youtube.com/watch?v=67D4N2Dw0HQ 

 

2. 

Skúste si pozrieť reklamné letáky, časopisy, a pod., kde sa nachádzajú hračky a reklamy na 

hračky, náradie a domáce potreby a spotrebiče. 

Vidíte na prvý pohľad, komu sú určené? 

 

V čom je rozdiel? 

 

Čo to vo Vás vyvoláva? 

 

Ak máte deti, aké darčeky im zvyknete najčastejšie kupovať? 

 

3. 

https://www.youtube.com/watch?v=VcZ7p04SDDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9PKQtkLw64c 

Pozrite si videá a diskutuje, prečo je to tak, čo vo vás videá evokujú? 

 

Stretávate sa s tým? 

 

Kde a v akých intervaloch? 

 

Myslíte si, že to súvisí aj nižším mzdovým ohodnoteným pre ženy? 

 

4. 

Skúste si pozrieť aj túto prípadovú štúdiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=9PKQtkLw64c&ab_channel=Elite-MondayLovers 

 

5. 

Skúste si predstaviť, že ste práve gravidná, alebo v prípade muža, že čakáte dieťa s vašou 

partnerkou. Lekárske vyšetrenia zistia, že vaše dieťa je ohrozené na živote a zdraví a už pre Vás 

z medicínskeho hľadiska nedokážu nič spraviť. Ste zúfalý/zúfalá, a tak vyhľadáte alternatívne 

https://www.youtube.com/watch?v=9PKQtkLw64c&ab_channel=Elite-MondayLovers
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spôsoby, kde Vám povedia, že Vám dokážu pomôcť ale pod jedinou podmienkou, a tak, že 

vopred určíte, aké pohlavie by dieťa malo mať. Je to síce absurdná predstava, ale pre cvičenie 

zaujímavá. 

Premýšľajte a napíšte odpoveď a skúste zhodnotiť - prečo ste si vybrali práve toto konkrétne 

pohlavie?   

 

Bol to chlapec alebo dievča? 

Ak chlapec prečo? 

 

Ak dievča prečo? 

 

Analyzujte z pohľadu rodových stereotypov. Všimli ste si rodové stereotypy, ktoré sú 

zakorenené, podmienené Vašimi odpoveďami? Vnímate to, ako dôležité? Ak nie, ako sa podľa 

Vás môžu Vaši študenti/ študentky, žiaci a žiačky slobodne rozhodovať napr. o výbere 

budúceho povolania, prípadne školy? Nie je práve slobodná vôľa základom prijatia 

zodpovednosti a spolupatričnosti a budovania participatívnej spoločnosti? 

 

Aj preto vznikol projekt „ROVNOPRÁVNE ŠKOLY (GECM)“, ktorý mal za úlohu vypracovať 

možnosti nastavenia škôl a školských zariadení do čo najväčšej možnej rovnoprávnosti a 

rodovej rovnosti.  Odporúčame pre lepšie nastavenie a pochopenie témy si prejsť jednotlivé 

„značky/charty“ ako aj k tomu priradené príručky. Dostupné sú tu: 

https://sccd-sk.org/projekty/rovnopravne-skoly-gecm/ 

 

6. 

Skúste sa zamyslieť a napísať, kde vy v svojom živote zažívate/ zažili rodové stereotypy, 

prípadne diskrimináciu? Stretávate sa s ňou aj dnes? Ako sa pri tom cítite? 

 

7. 

Jedným z posledných cvičení je rýchly test. Napíšte na papier, rýchlo doplňte: 

 

3 významné spisovateľky …………... 

3 významných politikov …………….. 

3 významné osobnosti spoločenského života (vo vašom okolí) ………... 

3 významné športovkyne ……………. 

3 významných vedcov ………………. 

3 významne fyzičky, botaničky, vedkyne ………….. 

 

Pri ktorej kategórií ste mali väčšie problémy? 

 

A naopak čo vám išlo rýchlo a ľahko? 

 

https://sccd-sk.org/projekty/rovnopravne-skoly-gecm/
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Čo myslíte prečo je to tak? 

 

SEXUÁLNA ORIENTÁCIA ALEBO PREFERENCIA 

 

Pri definovaní základných pojmov je dôležité spomenúť čo je to aj sexuálna orientácia/ 

preferencia. Táto terminológia alebo jej priznanie bolo donedávna tabu práve kvôli 

spoločensko-kultúrnemu kontextu, ktorý nepriznával, eliminoval, až prenasledoval sexuálne 

odlišnosti, ktoré boli vedou a medicínou dávno pozorované. 

 

Medzi základné pojmy patria: 

 

Sexuálna, erotická a/alebo emocionálna náklonnosť k osobám toho istého pohlavia = 

homosexualita, k osobám odlišného pohlavia = heterosexualita alebo k obom pohlaviam = 

bisexualita. 

 

Podľa niektorých autorov a autoriek sa ľudia nachádzajú na kontinuu od homosexuálnej po 

heterosexuálnu orientáciu (tzv. jednodimenzionálny prístup). Podľa iných homosexuálna a 

heterosexuálna náklonnosť tvoria dve nezávislé kontinuá (viacdimenzionálny prístup). 

 

V závislosti od spoločenských noriem a stupňa ich zvnútornenia sa správanie človeka môže a 

nemusí zhodovať s jeho/jej sexuálnou orientáciou. 

 

Výskumy uvádzajú rôzne pomery zastúpenia homosexuálnej, bisexuálnej a heterosexuálnej 

orientácie v populácii: najčastejšie sa uvádzajú údaje od 1 – 4 % po 25 – 40 %, v závislosti od 

spôsobu definovania pojmu (ako fantázií, ako správania, resp. ako dlhodobejšej identity). 

Údaje sa menia aj v dôsledku stupňa demokratickosti krajiny, v ktorej sa výskum uskutočňuje. 

Nepanuje zhoda v tom, či je sexuálna orientácia vrodená, alebo získaná.  

 

Sexuálna orientácia môže zahŕňať rôzne typy príťažlivosti človeka k osobám jedného alebo 

viacerých pohlaví či rodov. Súvisí so schopnosťou mať s ľuďmi romantické, intímne aj sexuálne 

vzťahy. Napriek tomu, že pojem sexuálna orientácia často zahŕňa rôzne typy príťažlivosti, 

jednotlivé typy nemusia byť vždy totožné. To znamená, že sú ľudia, ktorí napríklad dokážu 

nadväzovať romantické vzťahy iba s 1 pohlavím, ale sexuálne vzťahy nadväzujú aj s inými 

pohlaviami, alebo opačne. Niektorí ľudia nepociťujú sexuálnu príťažlivosť vôbec, pričom 

romantickú príťažlivosť pociťovať môžu. Keďže sexuálna orientácia nie je presne definovaná či 

vymedzená, zahŕňa romantické, citové, sexuálne aj fyzické aspekty príťažlivosti a môže sa 

počas života vyvíjať, hovoríme, že existuje na spektre. 

Nie je dokázané, či je sexuálna orientácia človeka v génoch, alebo je formovaná spoločnosťou. 

Avšak, väčšina ľudí z odbornej obce sa zhoduje, že sexuálna orientácia sa formuje pred 

narodením alebo ranej fáze ľudského života. Čo je však dôležité pochopiť je, že sexuálnu 

http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=156
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=23
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=23
http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&vid=23
https://www.goodreads.com/book/show/55301696-sex-ed
https://www.prirodzeneweb.sk/pohlavna-anatomia/
https://www.prirodzeneweb.sk/rodova-identita/
https://www.prirodzeneweb.sk/telesne-a-emocionalne-procesy-sexualna-tuzba-a-sexualna-aktivita/
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation/sexual-orientation/what-causes-sexual-orientation
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orientáciu nie je možné vedome ovplyvňovať alebo meniť. Je to daná súčasť identity človeka, 

ktorá sa počas života môže formovať, ale tento proces nie je vedome ovládateľný. Niekedy sa 

môžeme stretnúť s tvrdeniami, že niekto svoju orientáciu zrazu „zmenil“, keď sa v niektorom 

životnom bode začal identifikovať napríklad ako homosexuál, kým predtým bol v 

heterosexuálnych vzťahoch. 

Najčastejšia sexuálna orientácia je heterosexuálna. Mužov heterosexuálnej orientácie 

priťahujú iba ženy a heterosexuálne ženy priťahujú iba muži. Iné bežné sexuálne orientácie sú 

napríklad: 

• homosexuálna – ľudia, ktorých priťahuje iba ich vlastné pohlavie alebo rod, pričom 

homosexuálni muži sa volajú gejovia a homosexálne ženy sa volajú lesby; 

• bisexuálna – ľudia, ktorých priťahuje viac než 1 pohlavie; 

• pansexuálna – ľudia, ktorých priťahujú ľudia bez ohľadu na ich rod či pohlavie; 

• asexuálna – ľudia, ktorí nepociťujú žiadnu sexuálnu príťažlivosť, môžu však pociťovať 

romantickú príťažlivosť; 

• queer – ľudia, ktorí nie sú exkluzívne heterosexuálni; 

• sapiosexuálna – ľudia, ktorí pociťujú príťažlivosť k ľuďom na základe ich inteligencie a 

nie na základe pohlavia; 

• aromantická – ľudia, ktorí nepociťujú romantickú príťažlivosť, ale môžu pociťovať 

sexuálnu príťažlivosť. 

Toto je len pár termínov, ktorými ľudia opisujú svoju sexualitu. Týchto názvov existuje mnoho a 

niektorí ľudia sa identifikujú s niekoľkými z nich, iní nemajú potrebu svoju sexuálnu orientáciu 

slovne vyjadriť či opísať. Je však dôležité si uvedomiť, že každý z nás dokáže najlepšie pochopiť 

a opísať len svoju vlastnú orientáciu. 

 

CVIČENIA 

 

1. 

Stretávate sa vo svojej praxi s deťmi, ktorí sa Vám zdôverili, že majú inú ako heteronormatívnu 

orientáciu? 

Ako ste sa cítili? 

Ako ste im zabezpečili bezpečie a podporu? 

Čo podľa Vás takéto deti hlavne potrebujú? 

Skúste si napísať spoločne motívy a pod nich nástroje, ako napr.: podpora - pravidelne sa 

opytovať ako sa dieťa má a či niečo nepotrebuje,…. atď. 

2. 
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Na to aby sa škola stala bezpečnejším prostredím a všetkých bez ohľadu na to  s akým rodom či 

sexuálnou orientáciou sa stretávame a stotožňujeme, je nutné prijať niekoľko opatrení a zmien. 

Skúste si zodpovedať podľa obrázka č. 1 a definovať aké zmeny musia nastať v Vašej škole na 

jednotlivých úrovniach. 

Čo pre to môžete urobiť Vy? 

Ako sa môžete angažovať na individuálnej úrovni? 

Ako sa môžete angažovať na komunitnej úrovni? 

A ako sa môžete angažovať na spoločenskej úrovni? 

 

Obrázok č. 1 

 

 

Je veľmi dôležité, aby ste sa v jednotlivých pozíciách necítili ohrozujúco, akýkoľvek vstup 

smerom k rodovo citlivému vzdelávaniu a nastavovaniu je skvelý a lepší, ako žiadny. 

Odporúčame pracovať s našimi príručkami ako aj značkami, aby ste vedeli s zefektívniť a 

skoordinovať postupy. 

V príručkách nájdete aj viacero ďalších cvičení, ako aj dobrých príkladov, ako treba pracovať 

v škole, aby sa zabezpečila rodová rovnosť pre všetkých: 

https://sccd-sk.org/projekty/rovnopravne-skoly-gecm/ 

  

https://sccd-sk.org/projekty/rovnopravne-skoly-gecm/
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