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1 O výskume 
 
Homosexualita a ľudia s neheterosexuálnou orientáciou boli na Slovensku pred rokom 1989 

úplným tabu. Prvé výskumy verejnej mienky, ktoré sa venovali tejto tematike, sa začali 

objavovať až na začiatku 90. rokov 20.storočia.  

 

V predkladanej správe sú spracované výsledky reprezentatívneho výskumu, ktorý realizovalo 

Prvé lesbické združenie Museion a Inštitút pre verejné otázky (IVO). Pri spracovaní témy 

sme využili aj dáta získané v rámci projektu „Centrum excelentnosti pre výskum a rozvoj 

občianstva a participácie: zvládanie výziev 21. storočia“ (COPART), hlavným 

riešiteľským pracoviskom je Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV 

(KVSBK SAV), a projektu „Na ceste k rovnosti“, ktorý v roku 2008 spoločne realizovali 

organizácie Občan a Demokracia, IVO, Partners for Democratic Change a Hlava 98.
1
 

Reprezentatívnu vzorku slovenskej populácie od 15 rokov pre jednotlivé projekty 

predstavovalo 1209 respondentov. Zber dát uskutočnila agentúra FOCUS v čase od 14. 

do 21. mája 2008 formou face-to-face rozhovorov podľa štandardizovaného dotazníka.  

 

 

1.1 Členenie výskumnej správy  

Analýzu sme tematicky rozčlenili na päť kapitol:  

 
1. Osobné skúsenosti a skupinový odstup.  

 

2. Zdroje informácií o ľuďoch neheterosexuálnej orientácie.  

 

3. Vnímanie homosexuality v abstraktnej rovine.  

 

4. Názory na právne požiadavky neheterosexuálnych dvojíc.  

 

5. Názory na postavenie neheterosexuálnych ľudí v spoločnosti.  

 

Každá kapitola predstavuje hlbší vhľad do vnímania problematiky podľa základných socio-

demografických znakov, ako aj súvislostiach medzi jednotlivými skúmanými postojmi. Ide o 

komplexný a v mnohých ohľadoch jedinečný pohľad na názory slovenskej verejnosti na túto 

                                                 
1 Projekt “Na ceste k rovnosti: Zvyšovanie povedomia a viacúrovňové posilňovanie občianskej spoločnosti 

a verejných aktérov v oblasti antidiskriminácie” sa realizoval s podporou Programu Európskeho 

spoločenstva pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS a Úradu vlády SR. Výsledky výskumu 

projektov COPART a “Na ceste k rovnosti” uvádzame pod referenciou IVO/COPART-KVSBK, máj 2008. 
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tému. V záujme prehľadnosti sú na začiatku jednotlivých kapitol v krátkych bodoch zhrnuté 

najdôležitejšie zistenia. 
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2 Prehľad doterajších výskumov 

 
V posledných dvoch dekádach sa na Slovensku uskutočnilo niekoľko výskumov, ktoré sa 

výhradne alebo okrajovo venovali téme sexuálnych menšín. Skôr ako pristúpime k analýze 

dát z mája 2008, stručne ich predstavíme, lebo môžu slúžiť ako ďalšie zdroje pre 

komplexnejší náhľad do problematiky.  

 

Na Slovensku sa v rokoch 1991, 1999, 2008 realizoval Výskum európskych hodnôt, 

European Values Study (EVS) (EVS 2008). Tento výskum sa postojom k neheterosexuálnym 

ľuďom venuje iba okrajovo, avšak vzhľadom na nemeniacu sa metodológiu a znenie otázok 

slúži na porovnávanie zmien verejnej mienky v rozpätí dlhších časových úsekov. 

V predkladanej správe je citovaný na strane 9. 

 

Kapitoly o verejnej mienke vo vzťahu k sexuálnym menšinám sa nachádzajú vo viacerých 

publikáciách Inštitútu pre verejné otázky (IVO), predovšetkým v edícii ročných publikácií 

Súhrnná správa a stave spoločnosti – Slovensko.  
Porovnanie výskumov z rokov 1993 – 2002 so zameraním na problematiku 

sexuálnych menšín sa nachádza v tematickej kapitole Súhrnnej správy za rok 2002 (Bútorová 

– Daučíková – Wallace-Lorencová. 2003). Autorky v ňom poukazujú na „mierny nárast 

viditeľnosti gejov a lesbických žien“ a „mierny pokles sociálneho dištancu väčšinovej 

populácie voči gejom a lesbickým ženám“, zároveň ale poukazujú na stále výraznú absenciu 

širšieho uvedomenia si problematiky (Bútorová et al. 2003: 445-446).  

Aktuálnejšiu analýzu tematiky, obohatenú tiež o citáty z kvalitatívnych výskumov, 

priniesla na homosexualitu zameraná kapitola knihy Slovensko „v prievane“ (Bútorová 

2004).  

Tému sexuálnych menšín nájdeme aj v Súhrnnej správe IVO za rok 2007 (Bútorová – 

Gyárfášová 2008). V publikácii autorky uvádzajú, že na Slovensku v tejto oblasti dochádza k 

dvom protichodným trendom. „Prvým je zväčšovanie viditeľnosti gejov a lesbických žien v 

spoločnosti“; druhý trend poukazuje na to, že „spoločnosť akoby sa začínala ešte väčšmi 

uzatvárať pred svojimi sexuálnymi menšinami.“ (Bútorová – Gyárfášová 2008: 260-261)  

 

V roku 2008 sa realizoval reprezentatívny výskum občianskeho združenia Iniciatíva Inakosť. 

Výskum mapoval predovšetkým názor verejnosti na práva na životné (registrované) 

partnerstvo a sociálny dištanc, pričom obe otázky boli rozložené do viacerých dielčich 

aspektov. Tento postup sa ukázal byť ako efektívny predovšetkým pri registrovanom 

partnerstve. Napriek tomu, že podpora zákona o registrovanom partnerstve ešte v žiadnom 

výskume na Slovensku neprekročila hranicu 50%, výskum Inakosti ukázal, že jednotlivé 

práva, ktoré by zo zákona vyplývali, väčšinovú podporu majú. Išlo by napríklad o prístup k 
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informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky, právo navzájom po sebe dediť, možnosť 

vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo a ďalšie.  

 

Jedinečný výskum mapujúci názory a skúsenosti s diskrimináciou ľudí vo vnútri 

neheterosexuálnej komunity bol na Slovensku realizovaný v roku 2002 a je predstavený v 

publikácii Správa o diskriminácií žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok na Slovensku 

(Daučíková – Jójárt – Šípošová 2002). Výskumnú vzorku tvorilo 251 žien a mužov v 

značnom vekovom rozpätí. Respondenti a respondentky na základe dotazníku odpovedali 

na otázky o ukrývaní svojej sexuálnej orientácie (pred rodičmi, zamestnávateľmi, v škole, 

na polícii, pred lekármi ap.) a o skúsenostiach s rôznymi formami diskriminácie (cez 

šikanu až po priamu diskrimináciu a fyzické násilie). Okrem štatistického spracovania 

výsledkov kniha prináša aj citáty, konkrétne výpovede a príbehy, ako aj porovnania s 

podobnými výskumami z iných krajín a ďalšie relevantné informácie.  

 

Okrem spomenutých výskumných správ vyšli na Slovensku publikácie Neviditeľná 

menšina (Ondrisová 2002) a Triangel: homosexualita – spoločnosť – politika (Fábry 

2007), ktoré tému sexuálnych menšín mapujú z rôznych pohľadov (psychologického, 

historického, právneho, sociálneho, politického ap.). 
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3 Osobné skúsenosti a skupinový odstup  

 
 Osobnú skúsenosť s gejom, lesbou, bisexuálom alebo bisexuálkou má 

približne každý tretí občan/každá tretia občianka Slovenska.  

 

 Miera skupinového odstupu sa znižuje v závislosti od osobnej skúsenosti 

s neheterosexuálnymi ľuďmi. Averzné postoje sú vytvárané 

predovšetkým tými, ktorí/é žiadnu osobnú skúsenosť nemajú. 

Neheterosexuálni muži a ženy sú najviac viditeľní medzi ľuďmi vo veku 

18 – 34 rokov, v mestách nad 50 000 obyvateľov a medzi ľuďmi s vyšším 

vzdelaním.  

 

 Každý štvrtý občan/ každá štvrtá občianka Slovenska si nepraje mať 

lesbický pár alebo bisexuálov ako susedov. Pri gejskom páre je to každý 

tretí/ každá tretia.  

 

 Sociálny dištanc je jednoznačne nižší u ľudí, ktorí s neheterosexuálmi 

majú osobnú skúsenosť. Negatívne nálady v spoločnosti teda pramenia 

viac z abstraktných predsudkov, ako zo zlých skúseností v osobnom 

kontakte.  

 

 

 

3.1 Osobné skúsenosti s neheterosexuálnymi ľuďmi 

Osobnú skúsenosť s gejom, lesbou, bisexuálom alebo bisexuálkou má približne každý tretí 

občan/tretia občianka Slovenska. Z respondentov/respondentiek mali 2 %  

neheterosexuálneho človeka vo svojom najbližšom okolí, alebo sa samy/i s niektorou z týchto 

orientácií identifikujú. Ďalších 9 % sa s takouto osobou pozná a stretáva alebo stretával/a. Vo 

svojom vzdialenejšom okolí príslušníka alebo príslušníčku sexuálnej menšiny pozná 24 % 

respondentov a respondentiek. V tabuľke č. 1 sú uvedené čísla pre jednotlivé skupiny 

oddelene. Zdá sa, že najčastejšie majú ľudia osobný kontakt s gejmi, rozdiely však nie sú 

dosť výrazné, aby boli štatisticky relevantné. 
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Tabuľka č. 1  

„Teraz Vám prečítam zoznam rôznych skupín obyvateľstva. Povedzte mi pri každej 

z týchto skupín, či patríte Vy alebo niekto z Vašich blízkych k niektorej z uvedených 

skupín ľudí, prípadne ste sa už osobne s takýmto človekom stretli.“ (v %)  

 lesbické 

ženy 

 

gejovia 

 

bisexuáli 

v mojom najbližšom rodinnom či priateľskom 

okruhu je taká osoba (príp. som to ja). 

1 1 1 

osobne poznám takúto osobu a stretávam (či 

stretával/a som) sa s ňou. 

4 6 3 

v mojom vzdialenejšom okolí je taká osoba, ale 

nemám s ňou osobnú skúsenosť, nebol/-a som s ňou 

v priamom kontakte 

14 15 11 

nepoznám takúto osobu, nemám s ňou osobnú 

skúsenosť 

75 72 76 

neviem 6 6 6 

Zdroj: IVO/COPART-KVSBK, máj 2008 

 

 

Geja, lesbu alebo bisexuála/bisexuálku pozná na Slovensku 31% ľudí. Najčastejšie ich 

osobne poznajú vo vekovej kategórii 18 – 34 rokov, pre túto vekovú skupinu je to vyše 38 %. 

Zaujímavé je, že u najmladšej vekovej kategórii 15 – 17 rokov, kde by sme mohli čakať 

podobne vysoké zastúpenie, je to menej: 30%. To pripisujeme tomu, že “coming out” u 

väčšiny neheterosexuálne orientovaných ľudí nastane až v staršom veku. Nižšie ako 

priemerné čísla sa vyskytujú u starších ľudí. V kategórii nad 60 rokov je to iba 18 %. Je to 

pochopiteľné vzhľadom na dlhodobú tabuizáciu výskytu odlišných sexuálnych identít ako je 

výhradne heterosexuálna.  

 

Podiel ľudí s osobnou skúsenosťou stúpa spolu s výškou dosiahnutého vzdelania a veľkosťou 

obce. Najčastejšie sa s neheterosexuálnymi ľuďmi poznajú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, z 

nich je to skoro polovica: 45%. V obciach s menej ako 2 000 obyvateľmi gejov, lesby a 

bisexuálov/bisexuálky vo svojom okolí pozná iba každý piaty človek. Naproti tomu v 

mestách nad 50 000 obyvateľov je to okolo 40%.  

 

Tieto rozdiely v závislosti od veľkosti obce v sebe pravdepodobne spájajú dve príčiny. 

Väčšie mestá sa vyznačujú väčšou anonymitou a väčšou rôznorodosťou obyvateľstva a 

prostredím, ktoré väčšmi akceptuje odlišnosti. Preto sa neheterosexuálni ľudia žijúci v meste 

častejšie otvorene hlásia k svojej orientácii. Zároveň tieto špecifiká miest vedú k migrácii 

príslušníkov a príslušníčok sexuálnych menšín do väčších miest.  
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3.2   Skupinový odstup  

Predsudky voči ľudom zo sexuálnych menšín boli zisťované otázkou „Predstavte si, že by sa 

do vášho susedstva nasťahovala osoba patriaca do niektorej z uvedených skupín. Aká by bola 
vaša reakcia? Uveďte, prosím, ktoré z nich by vám prekážali.“ Respondenti a respondentky 

sa pri otázke vyjadrovali k 23 skupinám na Slovensku žijúcich menšín. Takáto otázka sa 

štandardne využíva pre meranie tzv. skupinového odstupu (nazývaný tiež sociálny dištanc) a 

pravidelne sa vyskytovala aj v predchádzajúcich výskumoch. 

 

Na Slovensku by lesbický pár alebo bisexuáli/bisexuálky ako susedia prekážali štvrtine 

občanov. Gejský pár by vadil 34 % verejnosti.  

 

 

Graf č. 1  

„Predstavte si, že by sa do Vášho susedstva nasťahovala osoba patriaca do niektorej 

z uvedených skupín. Aká by bola Vaša reakcia? Uveďte, prosím, ktoré z nich by Vám 

prekážali.“ (v %) 

34

25

25

0 10 20 30 40

Bisexuáli

Gejský pár

Lesbický pár

 
Zdroj: IVO/COPART-KVSBK, máj 2008 

 
Keďže prvýkrát otázka nebola smerovaná na homosexuálov ako jednoliatu skupinu, 

nemôžeme porovnať vývoj verejnej mienky v rozličnom vnímaní lesieb, gejov a bisexuálov v 

minulosti. 
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Avšak podľa vzájomne porovnateľných výsledkov pravidelne opakovaného európskeho 

výskumu hodnôt (EVS 2008) sa ukazuje, že sociálny odstup voči neheterosexuálnym ľuďom 

sa za posledné roky na Slovensku výrazne znižuje. Oproti výsledkom z roku 1991 sa počet 

ľudí s negatívnymi postojmi v roku 2008 znížil skoro o polovicu - zo 62 % na 33%. 

 

Graf č. 2 
Podiel respondentov, ktorí uviedli, že by neheterosexuálnych ľudí nechceli za susedov (v %) 
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Zdroj: EVS 2008, Sociologický ústav SAV.  
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3.3   Súvislosť medzi osobnou skúsenosťou a skupinovým 

odstupom  

Jednoznačne sa potvrdilo, že osobná skúsenosť ovplyvňuje mieru sociálneho dištancu. Pri 

všetkých troch skupinách sexuálnych menšín sa ukázalo; čím osobnejšia skúsenosť s ľuďmi 

neheterosexuálnej orientácie, tým menej averzie v postoji k nim. Pri hlbšej analýze sa 

ukázalo, že celkové hodnoty netolerancie sú vytvárané najmä skupinou tých, ktorí žiadnych 

predstaviteľov a predstaviteľky sexuálnych menšín osobne nepoznajú. Naopak, čím bližšie 

ich majú vo svojom okolí, tým menej predsudkov majú v prístupe k nim. Podiel tých, ktorí 

majú výhrady voči lesbickému páru, sa z celkových 24 % znížilo o skoro 10 percentuálnych 

bodov u tých, ktorí s nimi majú osobné skúsenosti (graf č.3). Pri postojoch ku gejom je posun 

ešte väčší, z 34 % na 19 % (graf č. 4). Pri skupinovom odstupe k bisexuálom je posun z 25 % 

u tých, ktorí osobnú skúsenosť nemajú, na 19 % u tých, ktorí ju majú (graf č. 5).  

 

 

Graf č. 3 

Skupinový odstup od lesieb podľa osobnej skúsenosti s nimi (v %) 
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Zdroj: IVO/COPART-KVSBK, máj 2008  
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Graf č. 4 

Skupinový odstup od gejov podľa osobnej skúsenosti s nimi (v %) 
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 Zdroj: IVO/COPART-KVSBK, máj 2008.  

 

Graf č. 5 

Skupinový odstup od bisexuálov podľa osobnej skúsenosti s nimi (v %) 
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 Zdroj: IVO/COPART-KVSBK, máj 2008. 

 

 
Na základe údajov z roku 2007 analytičky z Inštitútu pre verejné otázky rozoznali dva 

protichodné trendy: zvýšenie viditeľnosti sexuálnych menšín a zároveň viac averzie v 

postojoch voči nim (Bútorová – Gyárfášová 2008). Naše zistenia jednoznačne poukazujú na 

to, že tieto dva javy sa môžu spoločne prejavovať na úrovni štatistík, avšak na individuálnej 

úrovni je súvislosť opačná. Ak sa v spoločnosti v niektorých prostrediach dvíha miera 

predsudkov voči sexuálnym menšinám, môže ísť o reakciu na zmeny verejného diškurzu. 
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Avšak tí, ktorí zviditeľňovanie sa neheterosexuálov zažívajú vo svojom bezprostrednom 

okolí, sa stavajú tolerantnejšími a citlivejšími na ich problémy. 

 

Ako sme práve ukázali, negatívne naladenie a predsudky, stále pretrvávajúce vo verejnej 

mienke, nevyplývajú z osobnej skúsenosti s neheterosexuálnymi ľuďmi, ale z iných 

zdrojov. V nasledujúcej kapitole sa preto bližšie zameriame na to, odkiaľ verejnosť čerpá 

informácie o homosexualite a ľuďoch s neheterosexuálnou orientáciou. 
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4 Zdroje informácií o ľuďoch neheterosexuálnej 

orientácie  

 

 
 Najrozšírenejší zdroj informácií o sexuálnych menšinách sú na 

Slovensku média, čerpá z nich až 90 % ľudí.  

 

 Vzdelávacie inštitúcie sú zdrojom informácií predovšetkým pre mladšie 

vekové kategórie. Avšak z najmladšej skupiny respondentov a 

respondentiek vo veku 15 – 17 rokov iba pätina má informácie o 

homosexualite z týchto zdrojov. Školský systém na Slovensku podľa 

týchto údajov nepodporuje systematické vzdelávanie v tejto oblasti.  

 

 Z cirkevných inštitúcií čerpajú predovšetkým ľudia žijúci v menších 

obciach a so základným vzdelaním a to vo všetkých vekových a 

kategóriách. Ako zdroj informácii ich uviedlo 13% ľudí.  

 

 Z mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú za práva ľudí s 

menšinovou sexuálnou orientáciou, ako aj od ľudí, ktorí majú k 

neheterosexuálnej komunite blízko, prípadne sú jej členmi/členkami, 

čerpá informácie 11 % respondentov/respondentiek. Z vlastnej 

skúsenosti alebo zo skúsenosti príbuzných čerpá informácie 9 % 

obyvateľov.  

 

 

 

Väčšina ľudí na Slovensku, 69 %, nemá osobnú skúsenosť s ľuďmi s neheterosexuálnou 

orientáciou, informácie o nich preto môžu čerpať iba zo sprostredkovaných zdrojov. Vo 

výskume sme sa pýtali, ktoré to sú. 

 
Verejnosť čerpá informácie o neheterosexuálnych ľuďoch jednoznačne najviac z médií, tento 

zdroj uviedlo až  90 % opýtaných. Je preto dôležité si uvedomiť, akú významnú úlohu média 

pri vytváraní obrazu o sexuálnych menšinách zohrávajú. Ďalšie významné zdroje informácií 

sú literatúra, film, divadlo a blízke osoby. Obe možnosti si vybrala viac než polovica 

respondentov/respondentiek.  

 

Zo vzdelávacích inštitúcií (školy, učitelia/učiteľky, workshopy, kurzy ap.) čerpá informácie 

18 % opýtaných. V rozložení nie sú žiadne významné rozdiely v závislosti od veľkosti obce. 

Oproti celkovej vzorke je medzi nimi podstatne vyššie zastúpenie vekovej kategórie 15 – 24 

rokov. Kým v celkovej vzorke tvoria iba 22 %, z tých, ktorí/é čerpajú informácie o 

neheterosexuálnej skupine populácie vo vzdelávacích inštitúciách, je to skoro dvojnásobok, 
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41 %. Na základe toho môžeme zhodnotiť, že vzdelávací systém na Slovensku dnes a v 

posledných rokoch viac informuje o téme homosexuality ako v minulosti.  

 

Keď si to však obrátime, zistíme, že zo všetkých respondentov a respondentiek mladších ako 

25 rokov, iba 16 % má tieto informácie zo škôl. U respondentov a respondentiek vo vekovej 

kategórii 15 – 17 rokov je to necelých 20 %. Stále je to teda iba pätina žiakov/žiačok 

stredných škôl, ktorí/é si svoj názor na menšinovú sexuálnu orientáciu môžu vytvárať na 

základe vedomostí zo vzdelávacích inštitúcií. Toto číslo by bolo pravdepodobne ešte nižšie, 

ak by sme sa pýtali iba na formálne vzdelanie. Školský systém na Slovensku podľa týchto 

údajov jednoznačne nepodporuje systematické vzdelávanie. 

 

 

Graf č. 6 

„Každý si utvára názory na tieto otázky na základe rôznych informácií. Odkiaľ máte 

informácie o ľuďoch homosexuálnej orientácie?“ (v %) 
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Z opýtaných ďalej 13 % čerpá informácie o homosexualite z cirkevných inštitúcií (kostol, 

kázne, farár/ka ap.). Z cirkevných inštitúcií čerpajú viac ľudia so základným vzdelaním a v 

menších obciach. U ľudí so základným vzdelaním je to 17 %, u ľudí so vzdelaním 

vysokoškolským už iba 7 %2. Z ľudí v obciach do 2 000 obyvateľov majú cirkevné inštitúcie 

v tejto oblasti vplyv na 18 %, v Bratislave a v Košiciach sú to iba 4 %. Z pohľadu veku z 

priemeru iba mierne vystupujú vekové kategórie staršie ako 55 rokov. Vplyv cirkevných 

inštitúcií priznalo aj 6 % opýtaných, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi. To ukazuje, že vplyv 

cirkevných predstaviteľov nie je viazaný výhradne na prostredie vo vnútri cirkvi, ale 

ovplyvňujú aj verejný diškurz.  

 

Z mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú za práva ľudí s menšinovou sexuálnou 

orientáciou, čerpá informácie 11 % opýtaných. Viac ako v celkovej vzorke sú medzi nimi 

zastúpení ľudia s vyšším vzdelaním. Rovnaký podiel opýtaných udal ako zdroj informácií 

ľudí, ktorí majú k neheterosexuálnej komunite blízko, prípadne sú jej členmi/členkami. Ide 

predovšetkým o mladých ľudí do 34 rokov, s maturitou alebo vysokoškolským vzdelaním a z 

obcí s počtom obyvateľov nad 20 000.  

 

Z vlastnej skúsenosti alebo zo skúsenosti príbuzných čerpá informácie 9 % obyvateľov.  

 

Najmenšiu skupinu tvoria respondenti/respondentky, ktorí/é uviedli, že žiadne informácie o 

neheterosexuálnych ľuďoch nemajú, je to 6 % reprezentatívnej skúmanej vzorky. Sú to 

predovšetkým ľudia so základným vzdelaním a opäť je tu zistené vyššie zastúpenie ľudí vo 

veku nad 60 rokov.  
 

 

  

 

                                                 
2
 Pri porovnaniach medzi jednotlivými vzdelanostnými skupinami sme v celom výskume vynechali 

študentov/študentky, keďže uvádzajú nižšie vzdelanie, ako čoskoro dosiahnu a preto táto skupina 

deformuje vzdelanostné rozdelenie.  

 
 



       Postoje verejnosti k ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou    

 17 

 

5 Vnímanie neheterosexuálnej orientácie v 

abstraktnej rovine  

 

 
 Najväčšiu podporu má presvedčenie, že homosexualita je prirodzená 

sexuálna orientácia, podporuje ho 46 % opýtaných. Toto tvrdenie viac 

podporujú ľudia, ktorí si môžu svoj názor vytvárať na základe priamej 

skúsenosti. Tiež je častejší u ľudí s vyšším vzdelaním.  
 

 

 Predstavy o tom, že homosexualita je choroba, alebo, že to je módny 

trend, zamieta viac ako polovica občanov/občianok Slovenska. S výrokmi 

súhlasí tretina.  
 

 

 Dve tretiny ľudí zamietajú predstavu o homosexualite ako o hriechu. 

Pätina ľudí, ktorí toto tvrdenie podporujú, sú predovšetkým starší ľudia 

nad 55 rokov a často sú v tejto oblasti ovplyvnení názormi cirkevných 

inštitúcií.  

 

 

V ďalšej časti výskumu sme sa zamerali na vnímanie neheterosexuality v abstraktnej rovine. 

Respondenti/respondentky na štvorstupňovej škále vyjadrovali mieru súhlasu, resp. nesúhlasu 

k viacerým výrokom charakterizujúcim homosexualitu. Otázka vo výskume sa pýtala na 

„homosexualitu” a preto aj v tejto kapitole bude využívaný tento pojem, a to aj napriek 

vedomiu, že sa v neheterosexuálnej aktivistickej komunite považuje za nepresný a takmer sa 

už nepoužíva. 

 

Súhlas bol najčastejšie vyjadrený s tvrdením, že „Homosexualita je sexuálna orientácia, 

ktorá je prirodzená.“ Tento názor podporuje na Slovensku 43 % populácie. Platí, že spolu s 

najvyšším dosiahnutým vzdelaním stúpa počet tých, ktorí/é s daným výrokom súhlasia a 

klesá počet tých, ktorí nesúhlasia alebo sa k otázke nevyjadrili. S výrokom súhlasí 30 % ľudí 

so základným vzdelaním a 52 % ľudí s vysokoškolským vzdelaním. U ľudí so základným 

vzdelaním sa nevyjadrilo 20 %, u vysokoškolsky vzdelaných iba 6 %. Podpora tohto tvrdenia 

bola výrazne častejšia, ak respondenti/respondentky majú informácie o homosexualite od 

ľudí, ktorí majú k neheterosexuálnej komunite blízko, prípadne sú sami/y jej súčasťou. Z nich 

toto tvrdenie podporilo až 65 %. Opäť sa potvrdzuje, že predsudky voči homosexualite sú 

vytvárané predovšetkým tými, ktorí s ľuďmi s neheterosexuálnou orientáciou nemajú žiadne 

skúsenosti.  
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Ďalší významný faktor podporujúci súhlas s prirodzenosťou homosexuálnej orientácie je 

čerpanie informácií zo vzdelávacích inštitúcií. Pri vekovej kategórii 15 – 24 rokov vytvára 

otázka vzdelávania v oblasti homosexuality skoro 10 percentuálnych bodov. Z tých, ktorí 

čerpajú zo vzdelávacích inštitúcií, tvrdenie podporuje 53 %, kým u ostatných je to iba 43 %. 

Ako sme už skôr ukázali, iba výrazná menšina mladých ľudí v tejto oblasti je vychovávaná 

vzdelávacími inštitúciami. Zároveň nevieme, čí získané informácie tvoria tolerantné postoje 

žiakov/žiačok, alebo či je to dané tým, že žiaci/žiačky z liberálnych rodín navštevujú 

podobne ladené školy. 

 

S výrokom „Homosexualita je choroba“ sa stotožnilo 34 % opýtaných a 54 % je proti 

takémuto tvrdeniu. Ľudia s vyšším vzdelaním majú vyprofilovanejšie názory, teda menej 

často odpovedajú „neviem“ a naopak častejšie sa stavajú proti tomuto tvrdeniu. Zároveň ale 

približne tretinová podpora platí pre všetky vzdelanostné skupiny. Podpora tohto tvrdenia 

stúpa spolu s vekom. Zároveň u najmladšej kategórie 15 – 17 rokov a najstarších kategóriách 

nad 55 rokov bol najväčší výskyt odpovede „neviem“.  

 

Tvrdenie „Homosexualita je módny trend“ podporuje približne každý tretí obyvateľ/každá 

tretia obyvateľka Slovenska a 56 % s ním nesúhlasí. Veková podmienenosť podpory tohto 

tvrdenia je podstatne slabšia, jeho zástupcovia sa vyskytujú vo všetkých vekových skupinách.  

 

Celkovo pätina slovenskej verejnosti úplne alebo čiastočne súhlasí s názorom 

„Homosexualita je hriech“, proti sú dve tretiny. Toto tvrdenie je najsilnejšie podmienené 

vekom. Kým vo všetkých vekových kategóriách pod 54 rokov sa podpora pohybuje okolo 13 

– 18 %, u ľudí nad 60 rokov s výrokom súhlasí až 38 % opýtaných. Tento názor je zároveň 

silne podmienený tým, či jedinec čerpá informácie o homosexualite z cirkevných inštitúcií. 

Vo vzorke ľudí nad 55 rokov homosexualitu za hriech považuje 53 % z tých, ktorí sú vedome 

ovplyvnení cirkevnými inštitúciami, ale iba 25 % z tých, pre ktorých cirkev nie je zdrojom 

informácií o homosexualite. Pri celkovej vzorke cirkevné inštitúcie vytvárajú rozdiel v 

podpore tvrdenia 40 % k 17 %.  

 

Pri jednotlivých výrokoch sa neukázali žiadne signifikantné rozdiely medzi názormi žien a 

mužov.  

 

V porovnaní s výsledkami z roku 2002 výrazne poklesol počet tých, ktorí sa k otázkam 

vyjadrili odpoveďou „neviem“. Kým v roku 2002 to bolo 34 – 40 %, v našej vzorke ich tvorí 

11 – 14 %. Nerozhodná odpoveď sa najčastejšie vyskytovala v najmladšej vekovej kategórii 

15- až 17-ročných a tiež nepriamo úmerne súvisí s výškou dosiahnutého vzdelania. 
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Graf č. 7 

 „Na homosexualitu sú v našej spoločnosti rozličné názory. Prečítam Vám niekoľko 

takýchto názorov a Vy, prosím, povedzte, do akej miery s nimi súhlasíte alebo 

nesúhlasíte.“ (v %) 
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 Zdroj: Museion, máj 2008 

 

 
Postoj k homosexualite v abstraktnej rovine sa niekedy skúma dvoma protikladnými 

výrokmi, z ktorých si respondenti/ respondentky musia vybrať jeden. Napríklad vo výskume 

Inštitútu pre verejné otázky z roku 2002 si respondenti a respondentky mali vybrať medzi 

výrokmi „Homosexuálom či lesbičkou sa človek narodí a nedá sa na tom nič zmeniť“ a „Z 

homosexuality sa dá vyliečiť, len treba chcieť“. Prvý z dvoch výrokov je veľmi blízky 

tvrdeniu „Homosexualita je sexuálna orientácia, ktorá je prirodzená.“ Druhý výrok sa 

podobá tvrdeniu „Homosexualita je choroba.“ Pri hlbšej analýze sa ale ukázalo, že až 10 % 

sa v našom výskume stotožnilo s oboma výrokmi. Tento nesúlad svedčí o tom, že názory na 

homosexualitu v abstraktnej rovine sa neopierajú o pevné presvedčenia, ale obsahujú v sebe 

veľa protirečení a silne emocionálne podmienených názorov. 
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6 Názory na právne požiadavky homosexuálnych 

párov 

 
 Možnosť registrovaného partnerstva pre osoby rovnakého pohlavia 

podporuje na Slovensku 37 % verejnosti. Podpora je vyššia u tej časti 

populácie, ktorá sa stretáva s pohľadom neheterosexuálnych ľudí, 

ktorých by sa zákon týkal. Vyššia podpora je tiež u mladších vekových 

kategórií, ľudí s vyšším vzdelaním, ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej 

cirkvi a na politickom spektre sa prikláňajú k pravici.  

 

 Právo na uzatváranie manželstiev podporuje 19 % a právo na adopciu 

detí 14 % opýtaných.  

 
 Ľudia, ktorí toto právo podporujú, sa opierajú predovšetkým o 

demokratickú hodnotu rovnosti práv. Ďalej sú si vedomí neškodnosti 

takéhoto zákona pre väčšinovú populáciu.  
 

 Pre odporcov práva na registrované partnerstvo je príznačný silne 

normatívny pohľad a predpoklad, že „väčšinové“ je zároveň „normálne“ 

a preto „vyžadované“. Zároveň sa často objavovala silná emocionálna 

rovina vyzdvihujúca vlastné negatívne pocity, ktoré v nich iná ako 

majoritná sexuálna orientácia vyvoláva.  

 

 

 

Vo výskume sme zisťovali podporu slovenskej verejnosti pre možnosť uzatvárať registrované 

partnerstvá, manželstvá a adopciu detí. Možnosť využívať inštitút registrovaného partnerstva 

dvoch osôb rovnakého pohlavia podporuje 37 % ľudí. Možnosť uzavrieť manželstvo 

neheterosexuálnymi dvojicami podporuje 19 %. Možnosť adoptovať si dieťa podporuje 14 % 

ľudí. 

 

Najústretovejšia veková skupina sú ľudia vo veku 24 – 34 rokov. Z nich registrované 

partnerstvá podporuje 44 % oproti celkovým 37 %. Najmladšia kategória má v tejto oblasti 

ešte relatívne slabo vyvinuté názory. Pri otázke na registrované partnerstvo sa až pätina z 

najmladších respondentov a respondentiek vo veku 15 – 17 rokov nevyjadrila. Proti sa 

najvýraznejšie stavajú najstaršie vekové kategórie. 
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Graf č. 8 

„Aký je Váš postoj k nasledujúcim požiadavkám gejov a lesbických žien? Súhlasíte 

alebo nesúhlasíte s tým, aby mali možnosť...“ (v %) 
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Spomedzi priaznivcov parlamentných strán by registrované partnerstvá najmenej podporili 

voliči Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), iba 19 % z nich. Najústretovejší sú voliči 

SDKÚ-DS, až 50 % z nich toto právo podporuje.  

Z pohľadu subjektívneho zaradenia respondenta alebo respondentky do politického 

spektra registrované partnerstvá podporujú viac tí/tie, ktorí/é sa radia k pravici. Z nich je za 

44 %. Z tých, ktorí sa priradili k ľavici je to iba 32 %. Podobné rozloženie platí tiež pri 

podpore adopcií detí, i keď s nižšou podporou. Možnosť uzatvárania manželstiev 

neheterosexuálnymi pármi podporujú najviac ľudia, ktorí sa radia do stredu politického 

spektra.  

 

Zistenia o tomto politickom rozložení sú prekvapivé z pohľadu krajín západnej Európy, kde 

presadzovanie liberálnych hodnôt vrátane práv sexuálnych menšín býva tradične súčasťou 

agendy ľavicovo orientovaných strán. Pre postkomunistické krajiny však nie je zriedkavé, že 

liberálne myslenie je viac spojené s pravicovými ekonomickými názormi.  

 

S ohľadom na príslušnosť k cirkvi by registrované partnerstvá najviac podporili tí/tie, ktorí/é 

sa nehlásia k žiadnej cirkvi. Z nich by polovica bola za a iba tretina proti.  
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Aj tu môžeme sledovať podstatne vyššiu podporu v závislosti od osobnej skúsenosti. Z tých, 

ktorí čerpajú informácie od ľudí, ktorí sú súčasťou alebo stoja blízko k neheterosexuálnej 

komunite, až 66 % podporuje právo na možnosť registrovaného partnerstva. Podpora 

manželstva v rovnakej kategórií stúpla na 37 % a podpora adopcie detí na 33 %.  

 

V otázke o adopcii detí je najústretovejšia veková skupina 18 – 24 rokov, v ktorej každý/á 

piaty/a vyjadril/a súhlas s právom neheterosexuálnych ľudí (dvojíc) na adopciu detí. 

Odpovedí „neviem“ je opäť najviac v najmladšej vekovej skupine 15 – 17 rokov. Najviac 

odporcov práva na adopciu nájdeme vo vekovej skupine 60 a viac rokov. 

 

Podobne ako pri registrovanom partnerstve aj podpora adopcie detí nepriamo úmerne súvisí 

so vzdelaním. Z ľudí so základným vzdelaním registrované partnerstvá podporuje 17 %, z 

ľudí s vysokoškolským vzdelaným je to 53 %. Pri podpore práva na adopciu je rozpätie 

medzi 8 % a 19 %.  

 

Ako ďalší rozhodujúci faktor sa ukázalo byť subjektívne zaradenie do spoločenskej vrstvy. Z 

ľudí, ktorí sa hlásia do najvyššej alebo vyššej strednej triedy, registrované partnerstvá 

podporuje až 49 %. Tieto vrstvy však tvoria iba 9 % celkovej výskumnej vzorky 

respondentov a respondentiek. V strednej vrstve má toto právo podporu 40 % a v nižšej 

strednej a najnižšej iba 29 %. Rovnaký trend podpory sa potvrdil aj pri podpore možnosti 

uzatvárať manželstvo a podpore možnosti adopcie detí.  

 

Podpora práv neheterosexuálnych občanov/občianok je vyššia u ľudí, ktorí považujú za 

menej prijateľné obmedzenie politických a občianskych slobôd oproti sociálnym istotám.  

 

Vplyv mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa právami neheterosexuálnych ľudí vedie k 

vyššej miere podpory registrovaného partnerstva, avšak nepreukázal sa pri podpore 

manželstva alebo podpore práva na adopciu. Predpokladáme, že sa tu spájajú dva dôvody. 

Podpora registrovaného partnerstva je pre väčšinu ľudí prijateľnejšia a preto môže byť názor 

na túto otázku tvárnejší. Zároveň sa tu ale tiež ukazuje vplyv silnejšej agendy týchto 

organizácií v oblasti registrovaného partnerstva ako v prístupe k iným právam.  

 

Z výskumu je jasné, že aj v tejto oblasti sa preukazuje negatívny vplyv cirkevných inštitúcií 

na otázky práv neheterosexuálnych ľudí. Rozdiely sú výrazné aj pri zameraní sa iba na 

skupinu ľudí vo veku nad 55 rokov, s nižším vzdelaním a z menších obcí, teda pri snahe 

eliminovať akékoľvek vedľajšie vplyvy.  
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6.1   Prečo ľudia (ne)podporujú registrované partnerstvá  

Okrem odpovede na uzavretú otázku sme respondentov/respondentky poprosili aj o to, aby 

svoj názor na uzatváranie registrovaných partnerstiev odôvodnili vlastnými slovami. 

 

6.1.1 Dôvody „proti“ 

Zamietanie tohto práva bolo najčastejšie zdôvodňované tým, že homosexualita je 

„nenormálna, neprirodzená, proti prírode, zvrátená“. Takéto reakcie mala skoro polovica 

odporcov registrovaného partnerstva. Pre mnohých bolo dôležité odvolávanie sa na určitú 

autoritu, ktorou mohla byť príroda, logika, boh, cirkev alebo slovenská spoločnosť. Vybrané 

citácie: „Nie je možné preferovať deviáciu, ktorá nie je normálna a stavať ju na úroveň 

prirodzenému poriadku veci.“ „Lebo chlap má mať ženu a naopak.“ Približne 5 % z nich sa 

konkrétne odvolávali na boha alebo kresťanstvo. Asi štvrtina odporcov sa odvolávala na 

predstavu o „skutočnej rodine, ktorá musí byť tvorená mužom a ženou“. 

 

Tretí najčastejší argument sa odvolával na subjektívne negatívne pocity, napríklad: „Mne sa 

to nepáči, nemám kladný vzťah k tejto skupine.“ „Nesúhlasím, lebo to nie je podľa mojich 

predstáv.“ „Hnusí sa mi to.“ Tieto reakcie tvorili približne desatinu. Svedčia o vysokej 

emotívnosti pri hodnotení témy.  

 

Okolo 6 % ľudí, ktorí sa vyjadrili proti tomuto právu to zdôvodnili tým, že ho považujú za 

zbytočné. Podľa ich názoru tieto páry môžu rovnako dobre žiť bez právneho zväzku a ich 

požiadavku považujú iba za snahu o zviditeľnenie sa.  

 

Registrované partnerstvo homosexuálnych párov by podľa niektorých slúžilo ako zlý príklad. 

Pojem „zlý príklad“ bol chápaný buď vo všeobecnom význame, alebo bol zameraný na 

možnosť výchovy detí v týchto pároch. Vybrané citácie: „Negatívny vplyv takýchto párov na 

bežnú populáciu.“ „Deti by si asi zobrali ich príklad.“ „V záujme mladej generácie treba 

zachovať normálny stav medzi mužom a ženou.“  

 

Šesť hlasov sa vyjadrilo, že umožnenie týchto práv by viedlo k rozšíreniu trendu. 

Zdôvodnenie bolo postavené na tom, že homosexualita ako taká a/alebo politické, respektíve 

právne požiadavky neheterosexuálnych párov sú iba módnou záležitosťou, preto jej netreba 

„podliehať”. Objavili sa tiež hlasy, ktoré považujú za zbytočné tento problém riešiť, lebo 

„taká skupina ľudí tu vždy bola a nikdy sa tomu toľko pozornosti nevenovalo, sú dôležitejšie 

veci v živote.“  

 
Niekoľko hlasov práva neheterosexuálnych ľudí na registrované partnerstvo či manželstvo 

považujú za zbytočné, lebo neveria v stálosť vzťahov ľudí rovnakého pohlavia a sú 

presvedčení o ich promiskuite. „Homosexuálne vzťahy sú vraj nestabilné, homosexuáli často 
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menia partnerov, tak načo manželstvá, partnerstvá. A čo potom bude s adoptovanými 

deťmi?“  

 

6.1.2 Dôvody „za“ 

U ľudí, ktorí podporujú neheterosexuálnymi pármi požadované práva, sa najčastejšie 

vyskytovala právna argumentácia. Tú zvolila približne tretina obhajcov registrovaných 

partnerstiev. Na jednej strane sa jednalo o obhajovanie možnosti uzatvárania 

inštitucionalizovanej formy partnerského súžitia ako prirodzeného práva všetkých občanov. 

Na druhej strane mnohí uvádzali potrebu právnej ochrany pre páry rovnakého pohlavia, a to 

najmä v oblasti dedenia a majetkového vysporiadania. Vybrané citácie: „Právo na dôstojný, 

usporiadaný, vyrovnaný a akceptovaný súkromný život.“ „Nech majú partneri/partnerky 
usporiadané aj majetkovoprávne záležitosti.“ Niektorí/é sa ďalej odvolávali na princípy 

demokracie a odstránenie diskriminácie. „Nemali by byť diskriminovaní, treba rešpektovať 

ich ľudské práva.“ Niekoľkokrát sa tiež vyskytlo slovo rovnosť. „Rovnosť možností aj pre 

túto orientáciu.“  

 
Ďalšia skoro rovnako veľká skupina argumentov sa týkala neškodnosti prijatia takéhoto 

zákona. Odvolávali sa na to, že keď ich jedna skupina občanov a občianok chce, a inej to 

neškodí, nie je dôvod ho neprijať. „Nevadia mi tí ľudia, mali by žiť podľa svojho a 

orientácie.“  

 
Ďalej sa tieto tvrdenia opierali o presvedčenie, že sa jedná o prirodzenú sexuálnu orientáciu 

ako charakteristiku, ktorú si jedinec nevyberá. „Nemôžu predsa za to, akí sa narodili, netreba 

ich odsudzovať, diskriminovať, aj oni majú také isté právo byť šťastní.“  

 

Niekoľko hlasov sa tiež odvolávalo na neexistenciu rozdielov medzi rodinou tvorenou 

homosexuálnym a heterosexuálnym párom. „Myslím, že takéto páry dokážu fungovať a 

vychovávať deti ako normálna rodina.“ „Niektoré vzťahy týchto ľudí sú trvalejšie a 

kvalitnejšie ako mnohé manželstvá.“ 
 

 

6.1.3 Zhrnutie 

Môžeme zhrnúť, že odporcovia/odporkyne možnosti registrovaného partnerstva sa vo svojich 

argumentoch najčastejšie odvolávali na vonkajšie abstraktné autority a tradíciu. Objavoval sa 

medzi nimi silne normatívny pohľad považujúci „väčšinové“ za „normálne“ a preto 

„vyžadované“. Zároveň sa často objavovala silne emocionálna rovina vyzdvihujúca vlastné 

pocity, ktoré v nich menšinová sexuálna orientácia vyvoláva.  

 

Naproti tomu argumenty obhajcov a obhajkýň občianskych práv neheterosexuálnych ľudí sa 

opierali o právo a princípy demokracie a/alebo o neškodnosť takéhoto zákona pre väčšinovú 

populáciu a preto absenciu argumentov proti. 



       Postoje verejnosti k ľuďom s neheterosexuálnou orientáciou    

 25 

 

7 Názory na postavenie neheterosexuálnych ľudí v 

spoločnosti  

 

 
 Sexuálna orientácia je v porovnaní s inými dôvodmi možnej 

diskriminácie najmenej reflektovaná. Majoritná populácia na Slovensku 

vie veľmi málo o životných podmienkach sexuálnych menšín.  

 

 Medzi obyvateľmi Slovenska 22 %  vníma postavenie 

neheterosexuálov/ok v spoločnosti ako sťažené. Z tých ľudí, ktorí majú 

osobnú skúsenosť, je to 31 %, a pre tých, ktorí/é si svoje názory 

vytvárajú na základe priamej skúsenosti s ľuďmi v alebo blízko 

neheterosexuálnej komunity, je to až 42 %.  

 

 

 

Piata téma sa týka názorov verejnosti na to, aké životné podmienky majú neheterosexuálni 

ľudia v našej spoločnosti a s akými problémami sa stretávajú. Tento postoj sme skúmali 

nasledujúcimi ukazovateľmi: či neheterosexuálni ľudia sú alebo nie sú diskriminovaní v 

oblasti trhu práce a zdravotníctva a nakoľko je postavenie a životné šance ľudí s menšinovou 

sexuálnou orientáciou vnímané ako závažný problém slovenskej spoločnosti. 

Neheterosexuálni ľudia tvorili iba jednu z radu menšín v daných otázkach.  

 

Diskrimináciu na trhu práce z dôvodu sexuálnej orientácie považuje za veľmi alebo pomerne 

často sa vyskytujúcu 13% ľudí. Za skôr zriedkavú alebo vôbec sa nevyskytujúcu ju považuje 

67 %. Pri rovnakej otázke hodnotiacej diskrimináciu v zdravotníctve je pomer 8 % k 72 %.  

 

Vyjadrenia o existencii diskriminácie sú podstatne častejšie u respondentov a respondentiek, 

ktorí/é si svoju predstavu o živote neheterosexuálnych ľudí na Slovensku vytvárajú podľa 

skúseností tých, ktorí sú priamo súčasťou neheterosexuálnej komunity alebo k nej stoja 

blízko. Diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie na trhu práce považuje za častú 29 % 

ľudí a v zdravotníctve 18 % ľudí. Pripomíname však, že takýto zdroj informácií má na 

Slovensku iba 11 % verejnosti.  

 

Čo sa týka názorov v závislosti od vzdelania, opäť sa potvrdzuje, že vzdelanejší ľudia majú 

viac vyprofilované názory. V miere súhlasu ale nie sú signifikantné rozdiely medzi 

jednotlivými vzdelanostnými skupinami.  
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Graf č. 9 

„Aká častá je podľa Vás diskriminácia na trhu práce / v zdravotníctve na základe 

nasledujúcich dôvodov?“ (v %) 

Zdroj: IVO/COPART-KVSBK, máj 2008. 

 
 

Pri otvorenej otázke „Ktoré skupiny obyvateľov sú, podľa vás, dnes v našej spoločnosti 

najviac diskriminované?“ spontánne uviedlo príslušníkov a príslušníčky sexuálnych menšín 

3 % opýtaných.  

 

Pri otázkach na mieru diskriminácie si ale treba uvedomiť, že verejnosť má iba slabú 

predstavu o tom, čo presne diskriminácia je a väčšinou si pod ňou predstavujú iba jej priamu 

formu (Gyárfášová – Sekulová 2008). Predpokladáme, že len málokto si uvedomuje, že 

napríklad postupy zvýhodňujúce manželské páry na pracovisku môžu byť tiež označené za 

nepriamu diskrimináciu z dôvodu sexuálnej orientácie (Guráň – Poláková 2007: 191-192).  

 

Pri otázke na závažnosť problému postavenia a životných šancí neheterosexuálnych ľudí 8 % 

tento problém označilo za veľmi závažný (hodnoty 8 až 10 na desaťstupňovej škále). 

 

Pri spojení všetkých troch otázok, ktorými sme zisťovali názory na postavenie sexuálnych 

menšín v spoločnosti, 22 % opýtaných pri aspoň jednej z nich priznalo, že táto menšina má v 

spoločnosti sťažené postavenie. U ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s gejom, lesbou, 

bisexuálom alebo bisexuálkou je to až 31 %. Pri ešte menšej vzorke tých, ktorí si svoju 

predstavu o živote neheterosexuálnych ľudí vytvárajú na základe informácií a skúseností ľudí 
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priamo z alebo blízko neheterosexuálnej komunity, až 42% považuje neheterosexuálnych 

ľudí za diskriminovaných, prípadne ich životné šance za závažný problém v slovenskej 

spoločnosti.  

 

Povšimnutia hodný je výskyt odpovedi „neviem“. V otázkach na diskrimináciu sa, oproti 

iným dôvodom, pri sexuálnej orientácii najčastejšie vyskytovali odpovede neviem. Túto 

odpoveď zvolilo 19 %, pričom napríklad iba 4 % zvolilo „neviem” pri kategórii veku. 

Pomerne často sa odpoveď „neviem” vyskytovala pri vierovyznaní, 11 %. Podiel odpovedí 

„neviem”  je najvyšší pri ľuďoch so základným vzdelaním, z nich si túto možnosť vybrala 

viac ako štvrtina opýtaných. Z týchto údajov môžeme vyvodiť, že sexuálne menšiny sú u nás 

stále menšiny neznáme. Verejná mienka na Slovensku nemá vytvorený postoj k ich 

postaveniu v spoločnosti a preto ani nevníma ich problémy. 
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8 Zhrnutie  

 
Dlhodobá tabuizácia témy menšinových sexuálnych orientáciíje vo verejnej mienke neustále 

citeľná v podobe slabej „viditeľnosti“ sexuálnych menšín a množstva predsudkov, ktoré si 

značná časť verejnosti s nimi spája. Napriek tomu porovnania  so skoršími výskumami 

poukazujú na síce pomalé, ale narastajúce „topenie ľadov“ v postojoch k sexuálnym 

menšinám.  

 

Za kľúčové zistenie výskumu považujeme zásadné rozdiely v postojoch ľudí, ktorí s 

neheterosexuálnymi ľuďmi majú osobnú skúsenosť a tými, ktorí ju nemajú. Do prvej skupiny 

patrí približne každý tretí občan/každá tretia občianka Slovenska. Desatina populácie uviedla, 

že jej názory sú ovplyvňované priamou alebo aspoň sprostredkovanou skúsenosťou s 

neheterosexuálnou komunitou a jej príslušníkmi a príslušníčkami. Práve oni/y sú vo svojich 

názoroch najotvorenejší/ie voči rozmanitostiam ľudí v oblasti sexuálnej identity. Ale i všetci 

tí/tie, ktorí/é majú neheterosexuálnych ľudí aspoň vo svojom vzdialenejšom okolí, 

preukazujú vo svojich postojoch menej predsudkov ako zvyšok verejnosti.  

 

Na Slovensku žije ešte stále väčšina ľudí, ktorí nemajú žiadnu osobnú skúsenosť s človekom, 

o ktorom by vedeli, že má inú ako heterosexuálnu orientáciu. Títo tvoria základňu negatívne 

ladených postojov. Zásadné rozdiely v akceptácii neheterosexuálnych ľudí a citlivosti na ich 

problémy a požiadavky sa v závislosti od osobnej skúsenosti preukázali vo všetkých 

oblastiach – pri miere skupinového odstupu, pri predstavách o homosexualite v abstraktnej 

rovine, v oblasti možnosti rovnakých občianskych práv a v citlivosti na problémy, s ktorými 

sa v spoločnosti neheterosexuálni ľudia stretávajú.    

  

Podobne ako pri postojoch k iným menšinám, aj v tomto prípade  sa preukazuje, že negatívne 

postoje verejnosti pramenia predovšetkým z neznalosti, nie zo zlých skúseností v osobnom 

kontakte. Pri téme sexuálnych menšín sa preto jedná o začarovaný kruh. U ľudí, ktorí o 

neheterosexuálnych ľuďoch vedia iba zo sprostredkovaných zdrojov, sa odzrkadľujú mnohé 

negatívne predsudky v postojoch i v prejavoch. Takáto spoločenská klíma zároveň spôsobuje, 

že sa neheterosexuálni ľudia boja otvorene komunikovať o svojej sexuálnej orientácii a teda 

neumožňujú majorite získať vedomú osobnú skúsenosť s neheterosexuálnym človekom.  

 

Výskum neheterosexuálnej komunity na Slovensku ukázal, že v danej vzorke skoro polovica 

neheterosexuálnych ľudí svoju sexuálnu identitu tají pred rodičmi, polovica sa vyhýba ju 

komunikovať pred ľuďmi, ktorých nepovažuje za svojich priateľov, veľká časť gejov a lesieb 

sa obáva prejavovať svojmu partnerovi, resp. svojej partnerke náklonnosť na verejnosti. Iba 

10 % nikdy necítilo potrebu skrývať svoju sexuálnu orientáciu v zamestnaní (Daučíková – 

Jójárt – Šípošová 2002). Práve preto je dôležité podporovať osvetu a neustále otváranie témy 

sexuálnych menšín vo všetkých spoločenských vrstvách.  
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Na tento začarovaný kruh poukazuje aj ďalšie zistenie, ktoré sa opakovalo už aj v 

predchádzajúcich výskumoch - neheterosexuálni ľudia sú podstatne viditeľnejší vo 

vybraných spoločenských prostrediach. Miera kontaktu a informovanosti o gejoch 

a lesbách je vyššia u ľudí s vyšším vzdelaním, žijúcich vo väčších mestách a vo veku od 

18 do 34 rokov. V týchto skupinách   tiež nachádzame najvyprofilovanejšie a zároveň 

najústretovejšie názory. Naopak, málo osobného kontaktu a silné predsudky voči 

neheterosexuálnej menšine sa preukázali predovšetkým medzi ľuďmi nad 55 rokov, ďalej 

ľuďmi s nižším vzdelaním a žijúcimi v obciach menších ako 50 000 obyvateľov. Mladší 

respondenti a mladšie respondentky vo veku 15 až 17 rokov ešte majú málo 

vyprofilované názory, v tejto vekovej kategórii sa často vyskytovala odpoveď „neviem“. 

Ich  odpovede však naznačujú skôr ústretové, predsudkami nezaťažené postoje.  

 

Keďže len malá časť verejnosti si svoje názory o neheterosexuálnych ľuďoch vytvára na 

základe priamej osobnej skúsenosti, za dôležité zistenie považujeme silný vplyv médií v 

tejto téme. Keďže média sa jednoznačne ukázali byť najsilnejším tvorcom verejnej 

mienky, je nesmierne dôležité, ako s témou sexuálnych menšín narábajú.  

 

Niektoré zdroje informácií zasahujú menšiu časť obyvateľstva, ale sú silne prepojené s 

názormi jednotlivcov i celých skupín. K vyššej miere akceptácie neheterosexuálnych ľudí 

prispievajú nasledujúce zdroje informácií: ľudia priamo z neheterosexuálnej komunity 

alebo stojaci blízko nej; vlastná skúsenosť alebo skúsenosť príbuzných; vzdelávacie 

inštitúcie a mimovládne organizácie, ktoré sa angažujú za práva gejov a lesieb.  
 

Podrobnejšiu analýzu sme nasmerovali na vzdelávacie inštitúcie, lebo práve ony majú 

jedinečnú možnosť preklenúť rozdiely medzi obcami v závislosti od ich veľkosti a do určite 

miery aj vzdelanostné rozdiely. Ako sme zistili, pätina mládeže vo veku od 15 do 17 rokov 

má informácie o homosexualite zo vzdelávacích inštitúcií, i keď sme sa nepýtali výhradne na 

formálne vzdelávanie. Je to podstatne vyššie číslo ako u starších generácií a preto oceňujeme 

určitý nárast. Napriek tomu považujeme za nesprávne, že školský systém na Slovensku 

nepodporuje systematické vzdelávanie v tejto oblasti. Najmä preto, lebo sa preukázala možná 

spojitosť medzi vplyvom vzdelávacích inštitúcií a ústretových názoroch na sexuálne 

menšiny, predovšetkým pri názore, že homosexualita je prirodzená sexuálna orientácia.  

 

Naopak k negatívnejšiemu postoju prispievajú cirkevné inštitúcie. Z nich čerpajú 

predovšetkým ľudia s nižším vzdelaním, žijúci v menších obciach a to vo všetkých vekových 

kategóriách. Negatívny vplyv sa preukázal predovšetkým pri presvedčení, že homosexualita 

je hriech, ale aj pri názoroch na občianske práva neheterosexuálnych párov.  

 

Ďalším zaujímavým znakom verejnej mienky je vysoká emotívnosť  v postojoch k 

sexuálnym menšinám. Tá sa ukázalo predovšetkým pri zdôvodňovaní nevôle k 

registrovaným partnerstvám, manželstvám neheterosexuálnych párov a adopciám. 

Respondenti/respondentky sa často odvolávali na pocity, ktoré v nich rovnako-pohlavné páry 
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vyvolávajú. Odpovede poukazovali na rozlišovanie medzi „iným“, resp. „menšinovým“ a 

„normálnym“, resp. „väčšinovým“. Vo výrokoch do popredia vystupovala neochota 

akceptovať, že aj „menšinové“ môže byť „normálne“ a „prirodzené”.      

 

O sexuálnych menšinách sa na Slovensku v odbornej literatúre neraz písalo ako o 

„neviditeľných menšinách“. Posun k vyprofilovanejším názorom sa prejavil pri chápaní 

homosexuality v abstraktnej rovine. To ukazuje, že ľudia sú viac konfrontovaní s 

homosexualitou ako fenoménom. Zároveň je naďalej veľmi zjavná nízka citlivosť na 

problémy, ktorým v našej spoločnosti neheterosexuálni ľudia čelia. Do verejného diškurzu sa 

dosiaľ viac dostala homosexualita ako problematika sama osebe, ale málo pozornosti je 

venovanej konkrétnym ľuďom a tomu, ako menšinová sexuálna orientácia ovplyvňuje ich 

život na všetkých úrovniach. Aj z tohto dôvodu v tomto výskume cielene používame slovné 

spojenie neheterosexuálni ľudia naproti necitlivému, medicínsky vnímanému a nevýstižnému 

pojmu homosexualita.  

 

Zistenia z nášho výskumu však dávajú komunite neheterosexuálnych ľudí na Slovensku 

nádej. Naozaj sa potvrdzuje, že otvorená diskusia a neskrývanie neheterosexuálnej orientácie 

prispieva k odbúravaniu predsudkov v spoločnosti – a to na každej úrovni osobnej i 

spoločenskej hierarchie. Preto veríme, že „začarovaný kruh homofóbie“ sa bude naďalej viac 

a viac pretrhávať v prospech toho, že aj „menšinové“ môže byť „prirodzené“. 
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