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PP rečo nepovedať všetko o sexe na 
rovinu? OZ Odyseus sa počas leta 
2009 opýtalo 1.051 mladých ľudí, 
čo si myslia o sexe. Na odpovede 
neboli skúpi a ani my si ich nene-

cháme pre seba. Predstavíme vám výsledky výsku-
mu, ktorý realizovalo OZ Odyseus (program SEX/
DROGY) v prostredí festivalov a v prostredí nočnej 
zábavy (napr. v kluboch, na párty). Cieľom výskumu 
bolo zmapovať:
� úroveň informovanosti v otázkach bezpečnejšie-

ho sexu,
� sexuálne skúsenosti mladých ľudí,
� praktizovanie bezpečnejšieho sexu medzi mla-

dými ľuďmi.

Výskum oslovil 1.051mladých ľudí vo veku od 
13 do 30 rokov. Mladí ľudia boli oslovovaní náhod-
ne a požiadaní o vyplnenie dotazníka anonymne. 
Hneď na začiatku boli upozornení, že je to dotazník 
pre „odvážnejšie“ typy a že sa týka sexu. 

Prieskum nie je reprezentatívny v zmysle definí-
cie, preto tieto zistenia nie je možné zovšeobecňo-
vať na celú populáciu mládeže žijúcej na Slovensku. 
Vypovedá o sexuálnych skúsenostiach tých, ktorí sa 
zabávali v rovnakom čase ako sme my pracovali. 
K týmto zisteniam sme pridali aj zopár praktických 
informácií, o ktorých veríme, že sa môžu hodiť.



DDrvivá väčšina opýtaných v podobe 
   94 %, teda 986 mladých ľudí 
    vo veku od 13 do 30 rokov, má 
   praktické skúsenosti so sexom. 

Aký sex mladí ľudia praktizujú 
najcčastejšie?
� S vaginálnym sexom má skúsenosť 90 %, 

teda 946 mladých ľudí.
� S orálnym sexom má skúsenosť 86 %, teda 

902 mladých ľudí.
� S análnym sexom má skúsenosť 37 %, teda 

389 mladých ľudí.

Šesť mužov priznalo, že malo sex aj s mužmi 
a 65 žien priznalo, že malo sex aj so ženami.

Sex, video, internet
Počas sexu sa na video nahralo 211 mladých 

ľudí, pričom 18 ľudia toto video zverejnili (napr. 
na internete). 

20 mladých ľudí má skúsenosť s tým, že bolo 
toto video zverejnené bez ich súhlasu.

Aký sex mladým chutí?
        … s kým a odkedy?



PP rvú sexuálnu skúsenosť majú mladí 
   ľudia s vaginálnym a orálnym 
   sexom. Skúsenosť s vaginálnym 
a orálnym sexom majú mladí ľudia 
najčastejšie vo veku 17 rokov.. 

Skúsenosť s análnym sexom je mierne posunutá 
na neskôr, ale stále vrcholí pred 18 rokom života. 
Koľko ľudí a v akom veku začína s vaginálnym, orál-
nym a análnym sexom ukazuje graf.

Sweet 17’s
Prvé skúsenosti so sexom... 
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Prvá skúsenosť so sexom v pomere k počtu 
mladých ľudí
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Prvá skúsenosť so sexom v percentách

 vek 9-13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23-30 neuviedli

 � vaginálny sex (946 ľudí) 3 5 13 17 20 19 8 6 4 2 1 2 

 � orálny sex (902 ľudí) 3 7 13 16 19 16 9 9 3 2 2 1 

 � análny sex (389 ľudí) 1 2 7 8 19 15 12 13 5 7 8 3

 vek 9-13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23-30 neuviedli

 � vaginálny sex (946 ľudí) 24 45 127 163 190 182 78 56 35 17 14 15 

 � orálny sex (902 ľudí) 25 63 118 143 170 146 82 84 30 20 11 10

 � análny sex (389 ľudí) 5 8 27 30 73 60 45 50 21 27 32 11
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N ajčastejšie používanou formou och-
rany je kondóm. Používa ho 683 mla-
dých ľudí, teda 69 % zo sexuálne 
aktívnych mladých ľudí zapojených 
vo výskume. Avšak vždy ho používa 

menej ako polovica opýtaných. S pretrhnutým kon-
dómom má skúsenosť 239 z 986 mladých ľudí.

Pri vaginálnom sexe z 946 mladých ľudí
� 35 % používa kondóm vždy,
� 47 % používa kondóm niekedy,
� 16 % kondóm nepoužíva nikdy.
Nechráneným vaginálnym sexom sa 
 prenáša najmä HPV, syfilis, chlamýdie, 
 kvapavka a HIV.

Pri orálnom sexe z 902 mladých ľudí
� 5 %  používa kondóm vždy,
� 10 % používa kondóm niekedy,
� 80 % kondóm nepoužíva nikdy.

Nechráneným orálnym sexom sa 
prenáša najmä herpes, HPV, syfilis, 
chlamýdie a kvapavka.

Kondóm a vaginálny sex v percentách

Kondóm a orálny sex v percentách

�� vždy   
�� niekedy    

�� vždy   �� niekedy    �� nikdy    �� neodpovedali

Bezpečnejší  sex

�� nikdy
�� neodpovedali



Pri análnom sexe z 389 mladých ľudí
� 24 % používa kondóm vždy,
� 25 % používa kondóm niekedy,
� 45 % kondóm nepoužíva nikdy.

Nechráneným análnym sexom sa 
prenáša najmä  syfilis, kvapavka, hepa-
titída typu B, HPV a HIV.

Druhé miesto v používaní ochrany má hor-
monálna antikoncepcia, tú používa 504 mladých 
ľudí. Prerušovanú súlož praktizuje 283 mladých 
a na výpočet plodných a neplodných dní sa spo-
lieha 93 mladých ľudí. 

Len 13 mladých ľudí udáva, že nepoužíva 
žiadnu ochranu. Znamená to teda, že sa väčšina 
mladých ľudí chce chrániť. Čo im bráni chrániť sa 
efektívnejšie?

Kondóm a análny sex v percentách

�� vždy  
�� niekedy    

Prečo práve kondóm?
� Ak je kondóm používaný správne a pri každom 

sexuálnom akte, dokáže Ťa ochrániť na 99 %.
� Väčšina mladých ľudí sa nakazí HIV prostred-

níctvom nechráneného vaginálneho a análne-
ho sexu.

� Celosvetovo 2 prípady z 5 nových infekcií HIV 
sa týkajú mladých ľudí vo veku 15 – 24 rokov. 
To znamená, že na celom svete sa takmer 
3500 mladých ľudí denne infikuje HIV. 

� Kondóm vie účinne chrániť aj pred inými 
sexuálne prenosnými ochoreniami (napr.: 
kvapavka, syfilis) a vie významne znížiť prenos 
niektorých ochorení (napr.: HPV).

� Kondóm zároveň chráni aj pred neželaným 
tehotenstvom.

�� nikdy    
�� neodpovedali



8

Step by step
navliekanie kondómu



Finančne podporili: Ministerstvo školstva SR  a

 KONDÓMU

Pozri si video ako správne navliect kondóm 
http://www.youtube.com/watch?v=uDJoZ9FBlVI&feature=player_embedded

Vydalo: OZ Odyseus
Finančne podporili: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
            a 

ZDROJ: OZ ODYSEUS
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SS kúsenosť s testovaním na sexuálne 
prenosné ochorenia je nízka. Naj-
väčšiu skúsenosť majú mladí ľudia 
s testovaním na protilátky HIV.

Testovanie
� na protilátky HIV využilo 143 mladých ľudí, 
� na protilátky syfilisu 91 mladých ľudí,
� na chlamýdie 85 mladých ľudí.

Najčastejšie je na testovanie na sexuálne prenosné 
ochorenia využívané tzv. darcovstvo krvi. 

Väčšina opýtaných 
� vie, že ich súčasný/á sexuálny/a partner/ka ne-

bol/a na testoch na sexuálne prenosné ochore-
nia (47 %).

� nevie, či ich súčasný/á sexuálny/a partner/ka 
bol/a na testoch na sexuálne prenosné ochore-
nia (37 %).

Testovanie na sexuálne prenosné 
ochorenia v percentách

Testovanie súčasného sexuálneho 
partnera/ky na sexuálne prenosné 
ochorenia v percentách

�� žiadne testy  �� neviem   �� skúsenosť s testovaním

�� žiadne testy  �� neviem   �� skúsenosť s testovaním

Testovanie na sexuálne 
prenosné ochorenia



Testovanie na protilátky HIV a iné sexuálne 
prenosné ochorenia prináša istotu. Včasné ziste-
nie HIV statusu znamená, že môžete včas využiť 
účinnú liečbu. Včasné zistenie iného sexuálne 
prenosného ochorenia znamená  včasné vy-
liečenie a zmiernenie zdravotných komplikácií. 
Testovanie je vaším slobodným rozhodnutím.  

Nepoužívanie kondómu je 
priestor na šírenie pohlavne 
prenosných ochorení, napr.: 
HIV, syfilis, kvapavka, HPV.

Nechodenie na  testy na 
protilátky HIV a iné pohlavne 
prenosné ochorenia je 
priestor na šírenie pohlavne 
prenosných ochorení, napr.: 
HIV, syfilis, kvapavka, HPV.

Každoročne od roku 2008 
evidujeme na Slovensku 
vyšší a vyšší medziročný 
percentuálny nárast nových 
HIV infekcií.

Mnoho ľudí si myslí, že keď má svoj-
ho stabilného partnera alebo partner-
ku, tak sú chránení vernosťou.  Avšak 
neuvedomujú si, že to platí len pri 
dodržaní týchto 22 podmienok:

� V partnerskej dvojici navzájom po-
znajú svoj HIV status a status iných 
sexuálne prenosných ochorení.

� V partnerskej dvojici sa stopercent-
ne vylúči rizikové správanie (napr.: 
nechránený orálny, vaginálny či 
análny sex, používanie spoločných 
pomôcok na injikáciu pri injekčnom 
užívaní alebo pomôcok na vdycho-
vanie nelegálnych drog).
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AAž úžasných 93 %, 977 mladých ľudí, 
   nám potvrdilo, že  má dostatok 
    informácií o sexe. 

Avšak ich istota neobstála po vyplnení vedo-
mostného testu. Len traja ľudia vedeli odpovedať 
na všetky otázky správne.

Môžeme s istotou povedať, že informovanosť 
o sexe nie je dostatočná. Ak to spojíme so silnou 
istotou mladých ľudí, že o sexe toho vedia dosť 
a s faktom, že väčšina mladých ľudí je sexuálne 
aktívnych, máme jasný záver. 

Mladí ľudia sa nevedia  chrániť pred sexuálne 
prenosnými ochoreniami a pred neželaným te-
hotenstvom. Pre dospelých je oveľa ťažšie zaujať 
mladých témou bezpečnejšieho sexu, teda témou 
o ktorej si myslia, že o nej vedia dosť.

977 mladých l’udí si myslí, že 
vie toho o sexe dost’,
ale iba 
3 mladí l’udia toho o sexe 
naozaj vedia dost’.

O sexe mám dost’ informácií
… tak to je žart



Sprav si náš vedomostný test.
V každej otázke môže byť správnych aj viac 
odpovedí.

Kedy môže prasknúť kondóm
a) ak je po expirácii
b) ak je kondóm zrolovaný až ku koreňu penisu
c) ak sa do kondómu dostane vzduch
d) ak sa použije lubrikant na vodnej báze
e) ak sa otvára zubami

Čo poškodzuje latexové kondómy?
a) lubrikanty na silikónovej báze
b) oleje
c) lubrikanty na olejovej báze
d) krémy
e) lubrikanty na vodnej báze

Ako sa prenáša HIV?
a) slinami 
b) nechráneným vaginálnym sexom
c) nechráneným orálnym sexom
d) nechráneným análnym sexom
e) bodnutím od nakazeného hmyzu
f) materským mliekom

Čo spoľahlivo chráni pred sexuálne 
prenosnými ochoreniami?
a) spermicídne gély
b) Femidom
c) pesar
d) mužský kondóm
e) hormonálna antikoncepcia



NN ajviac správnych odpovedí bolo 
práve na túto otázku. Napriek 
tomu správne odpovedať na 
všetky otázky vedelo len 23 %, 
teda 236 mladých ľudí z 1 051. 

Kondóm  môže prasknúť ak:
� je po expirácii,
 To vedelo 68 %, teda 715 mladých ľudí.
� sa otvára zubami,
 To vedelo 61 %, teda 636 mladých ľudí.
� sa do kondómu dostane vzduch,
 To vedelo 56 %, teda 593 mladých ľudí.

Kondóm nepraská, ak:
� sa použije lubrikant na vodnej báze,
 12 %, teda 128 mladých ľudí, si chybne myslelo, 

že to spôsobuje praskanie kondómov.
� je zrolovaný až ku koreňu penisu,
 7 %, teda 75 mladých ľudí, si chybne myslelo, že 

to spôsobuje praskanie kondómov.

Správne používanie kon-
dómov je najúčinnejší spô-
sob ochrany pred sexuálne 
prenosnými ochoreniami 
(napr.: HIV, syfilis, kvapav-

ka), ktorý okrem sexuálnej 

abstinencie máme. Nesprávne informácie o kon-
dómoch sú život ohrozujúce. Potrebujeme podporiť 
vzdelávanie o používaní kondómov a nacvičiť ich 
správne navliekanie ešte predtým, ako mladí ľudia 
začnú svoj sexuálny život. Návody na obaloch 
kondómov nestačia. Aj keď si to mnohí mladí ľudia 
myslia a veria tomu. Značka kondómu nie je to, čo 
zaručuje istotu pri používaní prezervatívu. Istotu, že 
kondóm nepraskne, dáva zručnosť správne kon-
dóm navliecť. Naberme odvahu, otvorme kondóm 
a naučme sa ako na to.

Koľkí vedia, kedy môže prasknúť 
kondóm?

�� vedia  �� nevedia   

Vieš kedy môže 
prasknút kondóm?
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Koľkí vedia, čo poškodzuje latexový 
kondóm?

� � �� vedia  �� nevedia   

Vieš co poškodzuje 
latexové kondómy?SS  úplnou istotou to vie 7 %, teda 68 mla-

dých ľudí z 1 051. 

Latexový kondóm poškodzujú:
� krémy,
 To vedelo 41 %, teda 432 mladých ľudí.
� oleje,
 To vedelo 33 %, teda 346 mladých ľudí.
� lubrikanty na olejovej báze,
 To vedelo 28 %, teda 295 mladých ľudí.

Latexový kondóm nepoškodzuje:
� lubrikant na silikónovej báze,
 25 %, teda 261 mladých ľudí, si chybne myslelo, 

že to spôsobuje poškodenie kondómov.
� lubrikant na vodnej báze,
 21 %, teda 224 mladých ľudí, si chybne myslelo, 

že to spôsobuje poškodenie kondómov.

Vyzerá to tak, že akékoľvek informácie navyše 
o používaní kondómov, sú mimo poznania mladých 
ľudí. Nevedieť, čo poškodzuje latexový kondóm 
znamená, že sa vystavujeme riziku, že nám kon-
dóm praskne. Prasknutý kondóm nás nevie uchrá-
niť ani pred sexuálne prenosnými ochoreniami, 
ani pred neželaným tehotenstvom. Slovo lubrikant 
znamená „mazadlo“. Je teda logické, že ak late-
xový kondóm poškodzuje olej alebo krém, tak aj 

lubrikant na olejovej báze. Pretože je to akékoľvek 
„olejové mazadlo“. 

Ako najvhodnejší lubrikant sa javí lubrikant na 
silikónovej báze. Vyplýva to z prieskumu prezen-
tovaného na Medzinárodnej konferencii o mik-
robiocídoch, ktorá sa konala v roku 2010. Podľa 
prieskumu používanie lubrikačného gélu na vodnej 
báze bez použitia kondómu alebo Femidomu pri 
análnom sexe vystavuje ľudí trikrát väčšiemu riziku 
prenosu pohlavne prenosnej choroby.    
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Aj vám sa zdá., že to musí dnes vedieť 
  každý? Omyl je pravdou. Iba 5 %, 
   teda 51 mladých ľudí z 1 051, 
      vedelo odpovedať správne 
       na všetky otázky. 

HIV sa prenáša:
� nechráneným vaginálnym sexom,
 To vedelo 90 %, teda 946 mladých ľudí.
� nechráneným análnym sexom,
 To vedelo 61 %, teda 522 mladých ľudí.
� nechráneným orálnym sexom,
 To vedelo 50 %, teda 644 mladých ľudí.
� materským mliekom,
 To vedelo 23 %, teda 239 mladých ľudí.

HIV sa neprenáša:
� slinami,
 24 %, teda 251 mladých ľudí, si  chybne  myslelo, 

že sa tak HIV prenáša.
� bodnutím od nakazeného hmyzu,
 17 %, teda 174 mladých ľudí, 
 si  chybne myslelo, že sa tak HIV prenáša.

Ako  sa prenáša HIV?

HIV sa sexom prenáša, 
a to všetkými formami. 
Najviac rizikový sex je anál-
ny (teda sex do zadku). 

Vieš ako sa prenáša HIV?

�� vedia   �� nevedia



Koľkí vedia čo chráni pred sexuálne 
prenosnými ochoreniami?

VV šetky odpovede na poslednú 
otázku vedelo správne 6 %, teda 
67 mladých ľudí z 1 051.

Pred sexuálne prenosnými ochoreniami ťa môže 
ochrániť:
� mužský kondóm,
 To vedelo 97 %, teda 1 016 mladých ľudí.
� Femidom (ženský kondóm),
 To vedelo 9 %, teda 99 mladých ľudí.

Pred sexuálne prenosnými ochoreniami (STD) ťa 
nemôže ochrániť:
� pesar,
 18 %, teda 186 mladých ľudí, si  chybne myslelo, 

že pesar chráni aj pred STD.
� hormonálna antikoncepcia,
 9 %, teda 90 mladých ľudí, si chybne 
 myslelo, že hormonálna antikoncepcia   

chráni aj pred STD
� spermicídne gély,
 3 %, teda 34 mladých ľudí, si chybne myslelo, že 

gély chránia aj pred STD.

�� vedia   �� nevedia

Vieš čo chráni pred sexuálne 
prenosnými ochoreniami?
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Pre väčšinu ľudí neznámy pojem Femidom, teda 
ženský kondóm, sa vkladá do ženskej vagíny alebo 
do análu. Jeho dostupnosť na Slovensku je mini-
málna. Je alternatívou k mužskému kondómu. Je 
vhodný pre ľudí, ktorí majú alergiu na latex, pretože 
je vyrobený zo syntetického nitrilu. OZ Odyseus 
Femidom distribuuje už 5 rokov. Za tú dobu si 
Femidom našiel svoje obľúbenkyne i obľúbencov. 
Je to vec vkusu a praxe. Niektorým párom vyhovu-
je hneď od začiatku, iné ho vnímajú ako oživenie. 
Niekto nemá na výber kvôli alergii na latex a ďal-
šieho odradí ako vyzerá a nechce ho ani vyskúšať. 
Koľko ľudí, toľko chutí.  V každom prípade, ak ho 
chcete spoznať, navštívte hudobnú akciu, kde je 
aj OZ Odyseus s programom SEX/DROGY. Info 
nájdete na www.odyseus.org alebo na facebooku 
na stránke Odyseus.



Riziko pri vaginálnom sexe
Pri nechránenom vaginálnom sexe medzi ženou 

a mužom žijúcim s HIV bolo vypočítané riziko 
prenosu HIV na ženu na 0,08 % pri jednom vaginál-
nom sexe.  

Riziko pri orálnom sexe
Riziko prenosu HIV nechráneným orálnym 

sexom je veľmi nízke. Existuje teoretické riziko 
prenosu HIV orálnym sexom, avšak dodnes nebol 
zaznamenaný tento typ prenosu. Orálny sex však 
predstavuje významné riziko prenosu ochorení 
akými sú syfilis, kvapavka, herpes a pod.

Riziko pri análnom sexe
Análny sex je 18-krát rizikovejší ako nechránený 

vaginálny sex.  
Pre pasívneho partnera/partnerku, ktorý/ktorá 

prijíma semeno do zadku, je vyrátané riziko preno-
su od muža žijúceho s HIV na 0,82 % pri jednom 
análnom sexe. V opačnom prípade – teda ak pa-
sívny partner/partnerka žijúci/a s HIV má análny sex 
s mužom, pre neho je riziko výrazne nižšie (0,06 %).  

ko pri vaginálnom sexe

Ako veľmi je rizikový sex?
Alebo niečo málo o prenose 

HIV
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Všetky tieto percentá sú vypočítané na základe 
výskumov. Čísla však nie sú konečné. Existujú 
faktory, ktoré percento rizika zvyšujú. Medzi takéto 
faktory patria napríklad:
� ejakulácia do úst, vagíny alebo konečníka,
� sex počas menštruácie,
� nedostatočné zvlhnutie vagíny alebo konečníka,
� vysoká vírusová záťaž HIV (ktorá je vysoká 

v  prvých týždňoch infekcie HIV, teda v čase 
tesne po nakazení, kedy o svojom HIV statuse 
nemôžeme ešte vedieť),
� neliečené iné sexuálne prenosné ochorenie.

Pre viac informácií o HIV si pozri stránku
www.hivaids.sk 
Stránka obsahuje:
� najaktuálnejšie informácie o HIV,
� on-line poradňu o HIV,
� časť pre ľudí žijúcich s HIV,
� on-line poradňu, kde radia ľudia žijúci s HIV.



AAk máš podozrenie, že by si  mohla 
  mať HIV, je dôležité zistiť to čo 
   najskôr.

Vírus HIV sa ľahko prenáša nechráneným 
sexom. V nevedomosti môžeš vírus preniesť na 
ďalšiu osobu, s ktorou máš nechránený sex.  
Často je to človek, ktorého miluješ.

Prečo je dôležité ísť 
na testy na protilátky HIV?

Keď sa dozvieš, že máš HIV na začiatku, môžeš 
podniknúť konkrétne kroky na ochranu svojho zdra-
via z dlhodobého hľadiska.

Začiatok liečby skôr ako sa infekcia HIV dosta-
ne do neskorých štádií, Ti umožní mať štandardnú 
dĺžku života tak ako každý iný človek.

Výskumy hovoria, že šírenie HIV medzi ľuďmi, 
ktorí poznajú svoj HIV status je okolo 1,7 %. Avšak 
šírenie HIV medzi ľuďmi, ktorí nepoznajú svoj HIV 
status je 10,79 % 
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OZ Odyseus

je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 
1997. Prostredníctvom programov poskytuje svoje 
služby:
� ľuďom, ktorí užívajú drogy
� ľuďom, ktorí poskytujú platené sexuálne služby
� mladým ľuďom, ktorí experimentujú s drogami
� ľuďom žijúcim s HIV

Program Chráň sa sám je program výmeny 
injekčných striekačiek spojený s poradenstvom 
pre ľudí injekčne užívajúcich drogy a poskytujúcich 
platené sexuálne služby.

Program SEX/DROGY je program poradenstva 
o užívaní drog a bezpečnejšom sexe určený mla-
dým ľuďom, ktorí experimentujú s drogami.

Program Červený dáždnik je advokačný 
prog ram, ktorý obhajuje práva ľudí poskytujúcich 
platené sexuálne služby.

Stránka www.hivaids.sk je stránka o naj-
novších informáciách o infekcii HIV pre verejnosť. 
Časť stránky je určená ľuďom žijúcim s HIV.  

Stránka www.drogy.org je stránka o užívaní 
heroínu a pervitínu.
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