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VZŤAHY POSVÄTNÉHO, INTÍMNEHO, OSOBNÉHO A OBČIANSKEHO 

(NIE LEN) V SEXUÁLNEJ VÝCHOVE 

Záverečný vedecký seminár z projektu APVV 15-0234 Sexuálna výchova v kontexte 

etiky starostlivosti 

Pozvaná prednáška: 

Sharon Lamb, EdD., PhD. 

profesorka psychológie na Massachusetts University Boston  
 

3. 12. 2019 v hoteli Falkensteiner Hotel, Pilárikova 5,  Bratislava 

PROGRAM  

8:30 – 9:00  REGISTRÁCIA  

9:00 – 10:00 Bringing Sexual Ethics and Sexual Citizenship to the Core of Sex Education  

Sharon Lamb 

  + priestor na otázky: 15 min  

10:20 – 11:20 Posvätno, sexuálna etika, intimita a občianstvo v kontexte sexuálnej výchovy 

očami teológie a osobnej viery (panelová diskusia) 

Ondrej Prostredník – Peter Malík 

 + priestor na otázky 15 min  

 COFFEE BREAK 

12:00 – 13:00 Posvätno, sexuálna etika, intimita, občianstvo a sexualita v kontexte sexuálnej 

výchovy očami feministickej etiky starostlivosti (panelová diskusia)  Lucie 

Jarkovská – Adriana Jesenková 

 + priestor na otázky 15 min  

13:20 – 14:20  Výsledky a zistenia z výskumu Sexuálna výchova v kontexte etiky starostlivosti  

Monika Bosá – Veronika Valkovičová – Ľubica Libáková – Katarína Minarovičová 

+ priestor na otázky 15 min 

14:35 – 15:00 ZÁVER 

Tlmočenie z/do anglického jazyka bude zabezpečené.  

Svoju účasť nám, prosím, potvrďte vyplnením registračného formulára,  

alebo e-mailom na esfem@esfem.sk, ďakujeme! 

https://www.falkensteiner.com/en/hotel-bratislava/location-contact
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgk45HixlWEnizj4gW3TC4Sp-HB_mx6CSJv2FHG4tmh0zzCQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:esfem@esfem.sk
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OTÁZKY PRE INŠPIRÁCIU NA PREMÝŠĽANIE A DISKUSIU 
 

Cieľom diskusie je zdieľať naše myšlienky, skúsenosti a poznatky v snahe napomôcť pri 
hľadaní a budovaní mostov pre spoločnú debatu o sexuálnej výchove na Slovensku naprieč 

názorovými a hodnotovými skupinami. 
 

Ako rozumieť intimite a sexualite v kontexte spirituality (nie len náboženskej) a občianstva? 
 

Ako debatovať o sexualite, sexuálnej výchove, intimite, spiritualite a občianstve tak, aby sme 
dosiahli spoločné porozumenie nie len medzi „svojimi“, ale aj medzi zástankyňami a zástancami 

ľudskoprávnej a občianskej pozície a nábožensky (konfesijne) ukotvenej pozície? 
 

Ako argumentovať potrebu sexuálnej výchovy – smerom k politickým aktérom rodičom, deťom 
a vyučujúcim? 

 
... 
 

Aké sú/mali by byť hlavné ciele sexuálnej výchovy? 
 

Ako súvisí sexuálna výchova s výchovou k občianstvu a etikou? 
 

Aké hodnoty zdieľame navzájom  v kontexte sexuality a sexuálnej výchovy? 
 

Je vhodné/možné učiť občiansku náuku, etickú výchovu a sexuálnu výchovu spoločne, alebo 
oddelene? 

 
... 
 

Ako by mala sexuálna výchova v škole  vyzerať – aký by mal byť jej obsah a forma? 
 

Aké je miesto sexuálnej výchovy v etike – aké je miesto etiky v sexuálnej výchove? 
 

Ako je možné diskutovať / učiť osobné a intímne témy verejne? 
 

Ako zapojiť rodičov a deti do rozhodovania o podobe sexuálnej výchovy? 
 

Čo potrebujú učiteľky a učitelia, aby mohli učiť sexuálnu výchovu kvalitne, aktuálne a v kontexte 
potrieb detí a mladých ľudí? 

 
Kto je zodpovedný za sexuálnu výchovu – kto sú jej hlavnými aktérkami a aktérmi a ako môžu 

spolupracovať? 
 

Čo znamená demokratická starostlivosť a starostlivá inštitúcia v kontexte sexuálnej výchovy? 
... 


