SPRÁVA PRE MÉDIÁ
Medzinárodný výskum sexuálneho správania speje do finále. Slováci patria
medzi najaktívnejších účastníkov, potrebujeme však ešte 400 respondentov
 KOŠICE 12. MARCA 2022
Už viac ako 50-tisíc ľudí po celom svete sa zapojilo do medzinárodnej štúdie International Sex
Survey (ISS). Slovensko patrí medzi najaktívnejšie krajiny. Na základe počtu zúčastnených
respondentov sme v prvej desiatke, predbehli sme Česko aj Poľsko. Stále však potrebujeme pridať
a dosiahnuť vzorku 2 000 respondentov. Máme na to posledné dva týždne.
Do anonymného výskumu sexuálneho správania sa môže zapojiť každý účastník starší ako 18
rokov prostredníctvom dotazníka zverejneného na stránke https://bit.ly/ISS-SLO-SL.
„Po štyroch mesiacoch od spustenia prieskumu na Slovensku zdieľalo svoje názory a postoje
k svojmu sexuálnemu správaniu už viac ako 1 600 Sloveniek a Slovákov,“ informujú dekanka
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová,
CSc., a Mgr. Ondrej Kalina, PhD., z Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
FF UPJŠ, ktorí sú zodpovednými slovenskými výskumníkmi ISS.
Dáta získané z dosiaľ vyplnených dotazníkov prezrádzajú, že tradovaný konzervatívny obraz
Slovákov sa nepotvrdil pri odpovediach na viacero otázok – napríklad na otázku, či aspoň raz
v živote videli (sledovali) pornografický materiál, odpovedalo kladne až 98 percent účastníkov
výskumu (1 527 respondentov).
„Do výskumu sa zapojili aj jednotlivci s inou ako heterosexuálnou orientáciou – do tejto chvíle
tvoria až 26 percent účastníkov výskumu. To môže poukazovať na skutočnosť, až aj pre nich je táto
téma veľmi dôležitá.“ Drvivá väčšina, až 88 percent respondentov, má minimálne jednu sexuálnu
skúsenosť. Zaujímavé je, že až 36 percent respondentov v čase vypĺňania dotazníka uviedlo, že
aktuálne nie sú v žiadnom vzťahu.
„To poukazuje na trend typický hlavne pre mladšiu generáciu vo vyspelých krajinách, že klesá
počet partnerstiev a romantických vzťahov a časť sexuálneho správania sa uskutočňuje mimo
dlhodobých vzťahov,“ dodávajú košickí výskumníci.
Zber dát sa realizuje v 45 krajinách sveta. Koordinujúcou inštitúciou projektu je kanadská
Université de Montréal. Súčasťou medzinárodnej výskumnej siete International Sex Survey sú
aj psychológovia z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí sú
koordinátormi slovenskej časti medzinárodného výskumu.
Košický výskumný tím ďakuje Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR) za mediálnu
spoluprácu pri propagácii slovenskej účasti na tomto medzinárodnom výskumnom projekte.
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