SPRÁVA PRE MÉDIÁ
Košickí psychológovia spúšťajú výskum zvláštností a faktorov
sexuálneho správania jednotlivcov aj na Slovensku
Ide o súčasť medzinárodného výskumu sexuálneho správania International Sex Survey (ISS).
 KOŠICE 29. OKTÓBRA 2021
Slovensko sa zapája do skúmania problematických vzorcov sexuálneho správania dospelých
jednotlivcov. V týchto dňoch sa začal zber dát v 45 krajinách sveta, ktoré sú spolupracujúcimi
partnermi medzinárodnej výskumnej siete International Sex Survey (ISS). Koordinujúcou
inštitúciou ISS je prestížna kanadská Université de Montréal (Montrealská univerzita) a súčasťou
výskumnej siete sú aj psychológovia Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
„Považujeme to za významné ocenenie našej doterajšej výskumnej práce v oblasti rizikového
správania dospievajúcich a mladých dospelých a v oblasti výskumu efektívnosti programov
prevencie rizikového správania,“ informuje dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof.
PhDr. Oľga Orosová, CSc.
Spoločne s Mgr. Ondrejom Kalinom, PhD., sú zodpovednými slovenskými výskumníkmi
ISS. Práve ukončili náročnú prípravu výskumu ISS na Slovensku a začali so zberom prvých dát.
Do anonymného výskumu sexuálneho správania na Slovensku sa môže zapojiť každý účastník
starší ako 18 rokov prostredníctvom dotazníka zverejneného na adrese https://bit.ly/ISS-SLO-SL.
„Veríme, že sa nám podarí osloviť čo najviac dospelých aj na Slovensku a že približne 25 minút
predpokladaného času vyplnenia dotazníka bude dobrou investíciou každej Slovenky a každého
Slováka,“ dúfajú košickí výskumníci.
A prečo je účasť na tomto medzinárodnom výskume „dobrou investíciou“?
„Sexuálne správanie je integrálnou súčasťou ľudského života, je nielen príťažlivou témou, ale
aj dôležitou zložkou zdravia a osobnej pohody každého človeka. Veríme, že aj otázky dotazníka
budú určitou inšpiráciou a obohatením úvah o tejto téme. Výskumné dáta zo Slovenska pomôžu
významným spôsobom naplniť ciele výskumu a prispieť k prevencii sexuálneho správania, čo má
pre zdravie a životnú pohodu každého jednotlivca mimoriadnu hodnotu,“ zdôrazňujú koordinátori
slovenskej časti medzinárodného výskumu prof. Oľga Orosová a Dr. Ondrej Kalina.
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