
 

Archív tlačových správ Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach: 

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/spm/ 

SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Do výskumu sexuálneho správania sa zatiaľ zapojilo 236 Sloveniek 

a Slovákov. Pridať sa môže každý účastník starší ako 18 rokov 
 

 Sexuálne správanie treba vnímať ako integrálnu súčasť ľudského života. 

 K výskumu pristúpili aktívnejšie ženy, nateraz tvoria až dve tretiny respondentov. 

 Sedemnásť percent účastníkov sa hlási k sexuálnym menšinám. 

 Až 92 percent respondentov priznáva, že aspoň raz v živote videli pornografiu. 
 

 KOŠICE 1. DECEMBRA 2021 

 

Slovenská republika sa koncom októbra zapojila do skúmania vzorcov sexuálneho správania 

dospelých jednotlivcov. Zber dát sa realizuje v 45 krajinách z celého sveta, ktoré sú súčasťou 

medzinárodnej výskumnej siete International Sex Survey (ISS). Koordinujúcou inštitúciou 

projektu je kanadská Université de Montréal a súčasťou výskumnej siete sú aj odborníci Katedry 

pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, ktorí sú koordinátormi slovenskej časti medzinárodného výskumu. 

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 mesiaci 

zberu dát majú košickí výskumníci k dispozícii prvé čiastkové údaje. 

„Do výskumu sa zatiaľ zapojilo 236 účastníčok a účastníkov zo Slovenska. Dúfame, že tento 

počet výraznejšie narastie. Radi by sme oslovili čo najviac dospelých na Slovensku – veríme totiž, 

že necelých 30 minút času na vyplnenie dotazníka je dobrou investíciou každej Slovenky a každého 

Slováka,“ konštatujú dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, 

CSc., a Mgr. Ondrej Kalina, PhD., ktorí sú zodpovednými slovenskými výskumníkmi ISS. 

Zdôrazňujú, že sexuálne správanie je potrebné vnímať ako integrálnu súčasť ľudského života. 

„Je nielen príťažlivou témou, ale aj dôležitou zložkou zdravia a osobnej pohody každého 

človeka. Výskumné dáta zo Slovenska pomôžu naplniť ciele výskumu a zároveň prispejú k prevencii 

sexuálneho správania, čo má mimoriadnu hodnotu pre zdravie a životnú pohodu každého 

jednotlivca,“ vysvetľujú koordinátori slovenskej časti medzinárodného výskumu. 

Čo teda napovedajú prvé dáta anonymného výskumu sexuálneho správania na Slovensku? 
K výskumu pristúpili aktívnejšie ženy – z 236 dobrovoľných účastníkov bolo až 156 žien (66 

percent) a len 80 mužov (34 percent), pričom najmladší účastník deklaroval 18 a najstarší 96 rokov 

(priemerný vek účastníkov je aktuálne necelých 30 rokov). 

Z hľadiska vzdelania je približne rovnaké zastúpenie stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných 

respondentov – 80 z nich (34 percent) je slobodných, vo vzťahu je 156 účastníkov (66 percent). 

Pokiaľ ide o rodovú identitu, 79 účastníkov výskumu sa identifikovalo ako muži, 152 ako ženy 

a piati ako nebinárni, teda sa necítia ani ako muži, ani ako ženy. 
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Čo sa týka sexuálnej orientácie, 83 percent účastníkov (194) sa prihlásilo k heterosexuálnej 

orientácii a 17 percent (41 účastníkov) sa hlási k sexuálnym menšinám. Sexuálnu skúsenosť má 87 

percent účastníkov (206 respondentov), 30 účastníkov (13 percent) označilo v dotazníku možnosť, 

že ešte nemali sexuálnu skúsenosť. 

Tradovaný konzervatívny obraz Slovákov sa nepotvrdil pri odpovedi na otázku, či respondenti 

aspoň raz v živote videli (sledovali) pornografický materiál – až 92 percent účastníkov výskumu 

(218) to priznalo a len 18 respondentov (8 percent) zvolilo možnosť, že s pornografiou neprišli 

nikdy do kontaktu. 

Výskumný tím košických psychológov ďakuje mediálnemu partnerovi – Tlačovej agentúre 

Slovenskej republiky (TASR) – za mediálnu spoluprácu pri propagácii slovenskej účasti na tomto 

medzinárodnom výskumnom projekte. 
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