
Ideológia rodovej rovnosti  

Metodický seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy  



... Ideológia gender ... 
dotýka sa ma? 



Čo je to: rod – gender? 
podľa Odboru rodovej rovnosti MPSVR SR 

•  Spôsoby správania sa, obliekania a vonkajších prejavov je to, podľa 
čoho sa jednotlivci v každodennom kontakte s druhými orientujú a 
rozlišujú ľudí na mužov a ženy. Hoci to nie sú biologické znaky – 
pretože tie pod odevom nevidíme – napriek tomu ich považujeme 
mylne za pohlavie. V tejto súvislosti však rozlišujeme pohlavie ako 
biologickú charakteristiku a tzv. „sociálne pohlavie�, ktoré je 
akousi nadstavbou nad samotnou biológiou. Je to celkový výzor 
človeka a jeho správanie, ktoré nazývame „rod�. 

•  Rod (angl. gender) vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, 
priradenú mužom a ženám. Je to súbor vlastností, činností a 
znakov, ako sa ako muži a ženy utvárame a prezentujeme. Rod sa 
formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, 
očakávaní, jazyka atď a  je časom a kultúrami meniteľný.  

http://www.gender.gov.sk/?page_id=523  



•  Neznamená rovnosť pohlaví, ale popieranie sexuálne daných 
rozdielov, ktoré sa považujú za umelo vytvorené 
•  „Rod odkazuje na vzťahy medzi mužmi a ženami, založené na 
spoločensky definovaných rolách, ktoré sa prideľujú jednému či 
druhému pohlaviu“ (Konferencia v Pekingu). 
•  Rod (gender) sa chápe ako produkt kultúry a preto sa môže 
objaviť alebo zmeniť podľa vôle spoločnosti alebo jedincov. Nech 
má človek akékoľvek pohlavie, svoj rod si môže vybrať. 
•  Biologický základ – genotypický (chromozómy) a fenotypický 
(anatómia, hormonálne regulované funkcie) – má len sekundárnu 
úlohu – neexistuje prirodzený muž a prirodzená žena 
•  Otcovstvo a materstvo sú len „role“, nezávislé od pohlavia  
a sexuality. 

TEÓRIA RODOVEJ ROVNOSTI   
/GENDER MAINSTREAMING/   



•  V rodovej teórii je mužská a ženská identita výsledkom 
akceptácie istých sociálnych rolí. Mužská a ženská 
identita sú len sociálnymi konštrukciami. Rodová teória 
absolutizuje tvrdenie, že roly určené jednému či druhému 
pohlaviu nie sú prirodzené a môžu sa meniť v závislosti 
od kultúry.  

•  Dnes rozšírené kultúrne povedomie banalizuje pohlavnú 
jedinečnosť človeka až do tej miery, že všetky špecifické 
mužské a ženské role sú považované za vzájomne.  



•  Rod sa kladie do protikladu s pohlavím, ktoré je 
obmedzené iba na biologický rozmer.  

•  Sexuálna orientácia je nový hojne používaný pojem na 
označenie túžby, ktorý je v skutočnosti iba náklonnosťou, 
vychádzajúcou z pudovej obrazotvornosti a bolo by 
potrebné psychologicky posúdiť jeho význam a 
závažnosť. Orientácia má rozhodujúcu úlohu pri tvorbe 
identity osobnosti. 

•  Rodová teória hlása, že každý si buduje svoju sexuálnu 
„identitu“ a tá sa môže meniť podľa jeho sklonov, čiže 
túžob. Skutočná sexuálna identita nie je tá, ktorou sa 
vyznačuje telo, ale tá, ktorá vyplýva zo sexuálnej 
orientácie, ktorú si každý určuje sám.  



•  Teória rodovej rovnosti zakladá na koncepcii sexuality 
závislej od prvotného psychického usporiadania. Prvý 
stav ľudskej sexuality prechádza fázou psychickej 
bisexuality, teda byť schopné mať intímny vzťah s 
osobou iného pohlavia a uvedomiť si svoju vlastnú 
sexuálnu identitu. 

•  V rodovej teórii je ľudská sexualita akoby trvale v zajatí 
tohto stavu, čiže podľa nej sme zároveň mužom i ženou a 
disponujeme v sebe oboma pohlaviami. Rod je teda 
produktom akejsi idealistickej a odhmotnenej teórie, 
ktorá tvrdí, že predtým, než sme mužom či ženou, sme len 
ľudskými bytosťami.  



Ideové korene 

 
 
 
 
 

sexuálna revolúcia  
egoizmus, narcizmus, hedonizmus, materializmus 

osvietenectvo  
národno-oslob. hnutie, 
priemyselná revolúcia, 

kapitalizmus, feminizmus 

marxizmus – leninizmus 
socialistická revolúcia, 

hospodárska kríza,  
druhá svetová vojna 

antropologická revolúcia 
dekonštrukcia človeka 



Feminizmus je označenie pre rôzne hnutia a politické smery zamerané na 
postavenie žien v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére. Vzniklo 

koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Pôvod feminizmu možno nájsť v osvietenstve. 



 Marxizmus vyhlasil: 1. že manželstvo a rodina sú iba výsledkom vývoja sociálneho systému, 
vytvárajú sa na základe rôznych spôsobov deľby práce, ktoré sa postupne striedajú v dejinách; 2. 
že rodina je len určitá nadštruktúra, vzhľadom na určité geografické a kultúrne územie; 3. že ako 
manželstvo a rodina v jednom momente vznikli, mohli by aj zaniknúť a taký má byť aj ich konečný 
osud, pretože dejiny, podľa neho majú konečný cieľ v zániku kapitalistického poriadku spoločnosti. 





Zdroj: http://www.gender.gov.sk/?page_id=2239 



•  „Čo je teda cieľom modernej sexuálnej výchovy, ako ju  
presadzuje Spoločnosť pre plánované rodičovstvo?  

•  V prvom rade je cieľom podať deťom neskreslené a vo 
veku primeranej forme prezentované informácie  
o veciach, súvisiacich s ľudskou reprodukciou a 
sexualitou, budovaním intímnych vzťahov a právami s nimi 
súvisiacimi.  

•  Moralizácia ani príkazy a zákazy vo veciach sexuality nikdy 
nefungovali a fungovať nebudú ...  o tom najlepšie rozprávajú 
nespočetné prípady sexuálneho zneužívania mladistvých v 
radoch samotnej katolíckej cirkvi. Myslím, že práve pri nich sa 
najvýraznejšie ukázalo pokrytectvo tých, ktorí majú plné ústa 
mravnosti a zdržanlivosti. Práve kvôli nim stratila cirkev v 
civilizovaných krajinách morálne právo vyjadrovať sa k sexualite 
z pozície akejsi samozvanej morálnej autority.“  

 Olga Pietruchová  
http://pietruchova.blog.sme.sk/c/258177/Sexualna-vychova-nie-je-vychova-k-sexu.html 

Vedúca odboru  
Rodovej rovnosti MPSVaR 



Finančné prostriedky z Úradu vlády: rok 2012 



VÝBORY NA PODPORU  
RODOVEJ ROVNOSTI V SR 

Úrad vlády SR: Rada práva, národnostné menšiny a rodovú 
rovnosť: 
• Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a 
ostatných foriem intolerancie 
• Výbor pre rodovú rovnosť 
• Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych 
osôb 
 Ministerstvo vnútra SR:  
• Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a 
ostatných foriem intolerancie  
Ministerstvo spravodlivosti:  
• Výbor pre práva LGBTI osôb  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny:  
• Výbor pre rodovú rovnosť  
• Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí  –  www.gender.gov.sk  



Učebnice o LGBTi 
•  Asi 100-stranová kniha o gayoch, lesbách a ľudoch s inou sexuálnou orientáciou pôjde 

do škôl. Sumou 15 000 eur tento projekt podporilo aj ministerstvo zahraničných vecí. 
Cieľom je vraj znížiť pretrvávajúce negatívne stereotypy“ /Peter Weisenbacher z inštitútu pre 
ľudské práva/  
http://udalosti.noviny.sk/z-domova/12-08-2013/skoly-dostanu-nove-ucebnice-o-gayoch-a-lesbach.html  
 

       „Ja ako človek, ktorý uznáva tak sociálne ako aj kresťanské hodnoty, nebudem asistovať pri 
podpise takejto učebnice, o ktorej sa hovorilo v tlači. Odmietam takéto texty a pokiaľ budem na 
ministerstve, takúto učebnicu nepodpíšem,“ Dušan Čaplovič (min. školstva) 

 
       Inštitút ľudských práv už knihu dokončuje, no bez odporúčania ministerstva školstva 

zostane len na rozhodnutí riaditeľov škôl, či o ňu prejavia záujem. Vydanie knihy 
má podľa sprevádzať aj informačná kampaň. Na stredné školy by sa mala dostať od 
budúceho školského roka (2014/2015). 
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/293558-caplovic-ucebnicu-o-lgbti-nepodpisem/  
 

•  Aktivisti organizácie Plánovaného rodičovstva začali robiť prednášky po školách po 
Slovensku bez vedomia a súhlasu rodičov. Škola si v rámci voliteľných hodín môže 
zvoliť predmety, ktoré si sama zvolí a na ktoré si sama pripraví aj obsah. Nakoľko 
pretrváva letargia a nezáujem rodičov o čo sa učia ich deti, aktivisti sú úspešní. 



„OPRAVA� ŠKOLSKÝCH 
VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV  

•  Do ŠkVP sa odporúča zapracovať témy 
súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v 
duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti 
ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, 
predchádzania všetkým formám diskriminácie, 
xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu 
a v oblasti problematiky migrácie. 

•  Vo vyššie uvedenom znení je v pedagogicko-
organizačných pokynoch na školský rok 2013/14 
v bode 1.6.10 Ľudské a detské práva veľmi 
záludne zapracovaná kontroverzná problematika 
r o d o v e j r o v n o s t i , n a k t o r ú d ô r a z n e 
upozorňujeme, ako na nebezpečný princíp 
smerovania výchovy a vzdelávania žiakov.   







•  Všetko nasvedčuje tomu, že vláda sa snažila nastoliť program okamžite 
a za každú cenu, nakoľko v úvodnom dekréte ministra Jovanoviča sa 
nachádzajú chybné citácie zákonov a tiež proces uvádzania programu do škôl 
prebehol bez akýchkoľvek recenzií nezávislých agentúr a spolupráce s 
učiteľmi.   

•  Rodičia sú bezmocní, pretože už nemôžu rozhodnúť, či ich dieťa sa 
zúčastní týchto hodín alebo nie, nakoľko sú povinné. Zároveň sa tým však 
porušuje čl 63. ústavy, ktorý im garantuje právo a slobodu rozhodovať o 
výchove detí. Bohatá, výlučne jednostranne orientovaná nosná literatúra 
programu je publikovaná združeniami zoskupenými okolo LGBT hnutia, 
pričom pozornému čitateľovi neunikne, aké sú ciele tohto programu. 

Nový predmet  
„Výchova k zdraviu“ 

v Chorvátsku 



 Nový predmet v Chorvátsku: 
„Výchova k zdraviu“ 

•  Učebnica str. 81: „Pohlavie je niečo, čo nám bolo dané 
dávno pred tým, než sme mali možnosť vyjadriť sa k 
nemu. Preto je správne, že niektorí rozlišujú pohlavie 
a rod, napríklad: moje pohlavie je ženské, ale som 
mužského rodu. Prečo teda radšej nepovieme: som 
mužom s vagínou? Prečo neprekonáme tento 
biologický imperatív, ktorý len nálepkuje pohlavné 
orgány ako mužské a ženské?“  

•  ... Sexuálna orientácia sa začína utvárať počas 
puberty. V tomto období heterosexuálne a 
bisexuálne vzťahy môžu len napomôcť k objaveniu a 
rozvoju svojej sexuálnej orientácie“. 



•  str. 146: „Napriek útokom a zákazom zo strany rodičov sexuálne 
uspokojovanie predstavuje dôležitý element detstva. V dejinách bolo 
detstvo považované za akési útočisko chránené na báze starostí a 
zodpovednosti dospelých … a pritom je to čas, kedy sa najlepšie dá 
užiť si sexuálne pôžitky rovnako ako iné veci patriace do ľudskej 
prirodzenosti. Keď si uvedomíme, že v detstve nie je možná 
reprodukcia, možno si užívať sexuálnych praktík multidimenzionálnym 
spôsobom – orálne, análne, genitálne, atď. – bez možnosti otehotnieť.“  

•  str. 215: „Pornografia ma didaktický cieľ, pretože zvyšuje sexuálne 
povedomie a používanie pornografie na terapeutické účely môže 
umenšiť zábrany, ponúknuť nové inšpirácie, naučiť techniku a zlepšiť 
komunikáciu medzi partnermi. Okrem toho, pornografia vizuálna, 
audiálna alebo aj jej čítanie je viac menej sprevádzané masturbáciou, 
čo taktiež predstavuje bezpečný sex.“ 

„Výchova k zdraviu“ 



•  Na vyučovacích hodinách sa majú vytvárať pracovné 
skupinky, ktoré si vyžadujú aktívne zapájanie žiakov do 
rôznych aktivít, ako napríklad dotýkanie sa jeden druhého, 
hranie scénok, a praktické cvičenia, ktoré majú rozvíjať v 
triede diskusiu. 

•  V tretej triede základnej školy, teda deti vo veku 9. rokov, sa 
učia, ktoré dotyky sú „akceptovateľné“ a ktoré nie. Učitelia 
majú vyzvať deti, aby sa jedny druhých dotýkali na istých 
partiách, a kvôli názornej ukážke aj na tých „neprijateľných“; 
po tom nasleduje diskusia, v ktorej majú žiaci analyzovať 
svoje pocity. 

•  Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/bezmocni-chorvati-a-ich-deti-zvratenost-uz-na-zakladnych-skolach-pozehnana-vladou/67731/  

Čo sa má diať na hodinách 
Výchovy k zdraviu? 



•   Vo štvrtej triede je deťom predstavená gender ideológia, 
ktorou sa budú zaoberať až do ukončenia školskej 
dochádzky. Žiakom sa majú predstaviť pohlavné a rodové 
„stereotypy“, diskriminácie a „nálepkovania“ sexuálnych 
menšín. Dievčatá sa majú naučiť a názorne predviesť, ako 
si zaviesť tampón.  

•  V piatej triede rozoberajú masturbáciu „ako integrálnu 
súčasť človeka, ktorá bola kvôli tmárskym 
vierovyznaniam zaznávaná ako škodlivá“.  

•  Dvanásťročné deti v šiestej triede majú analyzovať 
pornografiu. Musí sa viesť učiteľom diskusia tak, „aby 
žiaci pochopili, že pornografia poukazuje na sexualitu 
človeka a nie na mužské a ženské roly.“ 

Čo sa má diať na hodinách 
Výchovy k zdraviu? 



Švajčiarsko  
2010 



Čo na to Cirkev? 



Benedikt XVI. v predvianočnom 
príhovore Rímskej kúrii: V hre je človek  

 
•  „Cirkev nie je sama v obrane rodiny proti ohrozeniam, ktoré predstavujú 

„filozofia sexuality“ či teória „gender“, podľa ktorej pohlavie „nie je dané“, ale 
je skôr spoločenskou rolou, „pre ktorú sa rozhodneme“: 

•  „Hlboký klam tejto teórie a tejto antropologickej revolúcie je zrejmý. 
Človek popiera, že má vopred stanovenú povahu svojho tela, ktorá 
charakterizuje človeka. Popiera vlastnú prirodzenosť a tvrdí, že mu nie 
je vopred daná, ale že on sám si ju utvorí. Podľa biblického 
rozprávania o stvorení patrí k podstate človeka, že ho stvoril Boh ako 
muža a ženu. Manipulácia prírody sa stáva základnou voľbou človeka 
proti sebe samému. Teraz už existuje len abstraktný človek, ktorý si 
potom sám pre seba a podľa seba vyberie nejakú svoju prirodzenosť. 
Kde sa sloboda konania stáva slobodou rozhodovania o sebe samom 
a utváraním seba samého, to vedie nutne k popieraniu samotného 
Stvoriteľa, a tak nakoniec človek ako tvor Boží a Boží obraz v podstate 
uráža svoje bytie. V zápase o rodinu je v stávke človek sám. Je zrejmé, 
že tam, kde je odmietnutý Boh, stráca sa dôstojnosť človeka. Kto 
obhajuje Boha, obhajuje človeka.“   

21.12.2012: http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=649752  



Mons. Vincenzo Paglia 
Predseda Pápežskej rady pre rodinu 

•  Svätý Otec dnes rozoberal tému „gender“ a to 
prostredníctvom konkrétnej reflexie nad rodom a 
sexualitou „Dnes to bolo nevyhnutné urobiť. 
Je to akoby „kairos“ učiteľského úradu aj 
preto, že existuje pokušenie myslieť si, že 
rovnocennosť nastáva zrušením rozdielnosti. 
Nie je to len intelektuálne povrchné, ale aj 
veľmi nebezpečné, pretože na konci sa 
vlastne stávam rovnocenným iba sebe 
samému! Stávame sa vlastne stvoriteľmi Ja. 

22.12.2012: http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=650050  



Mons. Giampaolo Crepaldi 
predseda Medzinárodného observatória  

kardinála Van Thuâna pre sociálnu náuku Cirkvi 

•  Ideológia gender je novou formou kolonializmu, 
uplatňovanou západom na zvyšok sveta!  

•  V priebehu roku 2011, sa podľa štúdie „prejavil v plnej 
sile fenomén kolonizácie ľudskej prirodzenosti“. Ide o 
súhrn udalostí medzinárodného nátlaku, ktorými sa chce 
dosiahnuť to, aby vlády zmenili tradičnú legislatívu o 
plodení ľudského života, o rodine a o živote. Pod najväčším 
tlakom sú podľa správy krajiny Latinskej Ameriky, 
predovšetkým Argentína. Mons. Crepaldi uvádza konkrétne 
prípady, ktoré sa udiali v tejto krajine iba v priebehu jedného 
roka: 

29.1.2013 (!)  http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=660161  



•  Novou skutočnosťou je to, že sa táto teória začína systematicky 
exportovať do chudobných a rozvojových krajín.  

•  Ide o jemnú a všadeprítomnú ideológiu, ktorá apeluje na „osobné 
práva“, z ktorých západ urobil svoju dogmu, a ktorá predpokladá 
rovnosť medzi pohlavne neurčenými alebo abstraktnými jedincami, 
aby tak priviedla prepracovaniu celého sociálneho systému“ 

•  „Európska únia je hlavným financovateľom potratov vo svete a 
organizácie OSN sú v tomto smere veľmi aktívne.“ „Vo 
všetkých krajinách, v ktorých sú nemanželské páry alebo 
zväzky homosexuálov uznávané, nasleduje nevyhnutne 
reforma rodinného práva, daní, účelov a metód výchovných 
štruktúr,“ 
 

29.1.2013 (!) http://sk.radiovaticana.va/Articolo.asp?c=660161  

Mons. Giampaolo Crepaldi 



Vyhlásenie KBS 4.7.2013 

„Podľa dnešného chápania manželstvo a rodina je 
vraj prežitkom, preto sú tu snahy už deti ovplyvňovať 
k alternatívnym formám partnerstva. Biologicky 
podmienené pohlavie treba údajne prekonať 
možnosťou jeho slobodného výberu, čím sa vraj 
zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi. Človek sa týmto 
chce stavať do pozície Stvoriteľa. Prijatím tzv. 
rodovej rovnosti (gender ideológia) popiera pravdu 
Svätého písma: „Ako muža a ženu stvoril ich“ (Gn 1, 
27). Ideológiou hedonizmu a materializmu sa človek 
dostáva do nejasnej situácie ohľadom vlastnej 
totožnosti a stráca schopnosť pochopiť, kým v 
skutočnosti je.  



Vyzývame všetkých katolíkov a ľudí dobre vôle, aby 
vynaložili vedomé úsilie k obnove hodnoty a kultúry 
rodiny, aby táto hodnota neprestávala byť 
nenahraditeľná pre náš život a spoločnosť. 
Manželstvo chápané ako zväzok jedného muža a 
jednej ženy nie je historickým prežitkom, ale 
podstatnou a základnou inštitúciou aj v súčasnej 
občianskej spoločnosti. Manželstvo a rodina sú 
súčasťou evanjelia pre dnešný svet, osobitne pre 
mnohých mužov a ženy, ktorí sú osamotení a chýba 
im láska a podpora.“   
• http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130704030  

Vyhlásenie KBS 4.7.2013 



Aké sú riešenia? 



Prečo začať od seba? 
•  Sexuálna revolúcia tvrdí, že sex je normálny  

a prirodzený aj mimo kontextu manželstva teda 
napr.  pred manželstvom, mimo manželstva... 

•  Antropologická revolúcia tvrdí, že sex je 
normálny a prirodzený aj mimo kontext osoby, tj. 
že osoba si sama volí svoju sexuálnu identitu...  

•   

Ideológia gender je dôsledok nezvládnutej 
sexuálnej revolúcie,  odmietnutia učenia 
encykliky Humanae vitae a praktického života 
manželskej čistoty (t.j. periodickej  
zdržanlivosti) 



•  Rod – kontroverzná téma. Vybrané články z Lexikónu 
nejasných a spéorných termínov o rodine, živote a 
etických otázkach. Trnava, SSV 2013. 

•  Pravda o láske človeka. Základné pohľady na 
manželskú lásku, rodovú ideológiu a legislatívu ohľadom 
rodiny. Trnava, SSV 2013. 

•  Pochopiť ľudskú dôstojnosť. Pohľad Katolíckej cirkvi 
na ideológiu rodovej rovnosti. Trnava SSV 2013 

•  Pastiersky list na Prvú adventú nedeľu (1.12.2013) 

Oficiálne publikácie KBS 



Ako pochopiť realitu v 
súvislostiach? 

Autorka knihy Gabriele Kuby demaskuje 
pravdu o gender ideológii, sprostredkuje jej 
celistvý obraz. Veľmi zrozumiteľne a 
precízne kladie pred čitateľa ako sa 
verejne i súkromne vyžadovanou 
sexualizáciou spoločnosti zásadne ničia 
stáročia overené morálne normy. 

Ponúka znepokojenému a pritom bdelému 
čitateľovi rozumné, dobré podnety a 
argumenty proti prijímaniu agresívnej 
ideológie. Kniha je vhodná pre všetkých 
mužov a ženy, zvlášť však pre učiteľov, 
kňazov, katechétov a samozrejme rodičov. 

Vydavateľstvo Lúč, 2013 www.kuby.sk  





http://www.alianciazarodinu.sk/ 







       Ďakujem za pozornosť! 
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