
Rodová  

ideológia 



Istanbulský dohovor 

 Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 

na roky 2014 – 2019 – odvoláva sa na tzv. Istanbulský dohovor 

 Istanbul. dohovor bol podpísaný 11. mája 2011 v Istanbule a po 

jeho schválení v Národnej rade SR a ratifikácii prezidentom bude 

mať status tzv. prednostnej prezidentskej zmluvy, t.j. bude mať 

prednosť pred našimi zákonmi. 

 Príprava pôdy - masmédiá – séria článkov o násilí na ženách – 

príprava pôdy; podobne – séria článkov o sexuálnom násilí na 

deťoch – s akým cieľom??? 
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Pojmy z Istanbulského dohovoru 
 Čl. 3: “pojmom  „rod“ sa rozumie súbor spoločnosťou 

vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré 

daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“. 

 Čl. 14: „Zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné 

kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých 

stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa 

problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných 

rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia 

konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného 

násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú 

prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.“ 
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Národný akčný plán – návrh 

 Násilie na ženách je prejavom historicky nerovnocenného rozdelenia 

moci medzi ženami a mužmi a je jedným z rozhodujúcich spoločenských 

mechanizmov, na ktorého základe sa ženy ocitajú v podriadenej pozícii 

v porovnaní s mužmi. Istanbulský dohovor uznáva štrukturálnu povahu 

násilia na ženách ako rodovo podmieneného násilia ako jedného 

z „rozhodujúcich spoločenských mechanizmov, na ktorého základe sa 

ženy ocitajú v podriadenej pozícii v porovnaní s mužmi.“ Preto je 

realizácia de iure a de facto rovnoprávnosti medzi ženami a mužmi 

kľúčovým prvkom predchádzania násiliu na ženách. Primárna prevencia 

sa preto musí zameriavať na predchádzanie vzniku násilia a situácií, 

ktoré ho podporujú a prispievajú k jeho tolerancii, čo predpokladá 

zapojenie  odbornej verejnosti a médií, ktorých činnosť vplýva na 

formovanie verejnej mienky a spoločenských postojov. 
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Národný akčný plán – návrh (pokrač.) 

 Návrhy úloh NAP Zodpovednosť Zdroje finacovania 

Zrealizovať mediálnu kampaň zameranú na 

prevenciu násilia na ženách 

MPSVR SR 

v spolupráci s KMC 

V rámci 

KoordMetodCentrum z 

NFM (nórske fondy) 

Celoročne, s osobitným dôrazom na kampaň „16 

dní proti násiliu na ženách“ realizovať informačno-

vzdelávacie/osvetové aktivity o problematike 

násilia na ženách a domáceho násilia 

MPSVR SR 

v spolupráci s KMC, 

všetky rezorty, 

samosprávne kraje a 

obce, MVO  

V rámci KMC z NFM, 

národných projektov z ESF 

(Európsky sociálny fond) a 

z rozpočtov zodpovedných 

rezortov a subjektov 

Pri tvorbe pedagogických dokumentov týkajúcich 

sa relevantných predmetov základných a stredných 

škôl sa v rámci vzdelávania o ľudských právach 

zaoberať aj problematikou násilia na ženách 

a domáceho násilia 

MŠVVŠ  SR a Štátny 

pedagogický ústav 

Z rozpočtovej kapitoly MŠ 

SR bez navýšenia 

finančných prostriedkov 

Trvalo udržiavať a priebežne aktualizovať stránku 

www.zastavmenasilie.sk a www.gender.gov.sk 

MPSVR SR  Z rozpočtovej kapitoly 

MPSVR SR bez navýšenia 

finančných prostriedkov 

5 



www.gender.gov.sk 
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www.gender.gov.sk 
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www.gender.gov.sk 
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www.gender.gov.sk 
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Rodovo motivované divadlo 
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Tzv. Ideológia rodovej rovnosti 
 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. 
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Tzv. Ideológia rodovej rovnosti (pokrač.) 

Piliere rodovej teórie: 

1. Zamieňanie sexuálnej identity a spoločenskej role. 

2. Zamieňanie sexuálnej identity a sexuálnej 

orientácie. 

3. Pretrvávajúci stav latentnej bisexuality. 
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Zamieňanie sexuálnej identity 

a spoločenskej role 

 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. Následne sa nesprávne prechádza zo sociálnej 

oblasti rolí a funkcií, do oblasti sexuálnej identity osôb a tvrdí sa, že 

odlišnosť pohlaví je takisto iba sociálnou konštrukciou. Dnes rozšírené 

kultúrne povedomie banalizuje pohlavnú jedinečnosť človeka až do tej 

miery, že všetky špecifické mužské a ženské role sú považované za 

vzájomne zameniteľné. 
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Zamieňanie sexuálnej identity 

a sexuálnej orientácie 

 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 sa 

však stáva kváziontologickou kategóriou, čiže 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. 
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Pretrvávajúci stav latentnej 

bisexuality 
 Teória, ktorá sa zakladá na koncepcii sexuality závislej od 

prvotného psychického usporiadania tzv. psychickej bisexuality. 

Prvý stav ľudskej sexuality prechádza fázou psychickej bisexuality, 

ktorá umožňuje dieťaťu identifikovať sa s druhým pohlavím, aby 

zvnútornilo význam sexuálnej odlišnosti – byť schopné mať intímny 

vzťah s osobou iného pohlavia a uvedomiť si svoju vlastnú 

sexuálnu identitu. Neznamená to ale, že je nositeľom oboch 

pohlaví. 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. 
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Ideové základy – marxizmus 
 Friedrich Engels, O pôvode rodiny, súkromného vlastníctva a štátu 

(1884): 

 „Monogamná rodina je založená na vláde muža a jej účelom je 

výslovne plodenie detí, u ktorých by mohlo byť sporné, kto je ich 

otcom“. 

 „Monogamné manželstvo nevstupuje do dejín ako zmierenie medzi 

mužom a ženou a ešte menej ako najvyššia forma manželstva. 

Naopak, objavuje sa ako porobenie jedného pohlavia druhým 

pohlavím, ako prehlásenie rozporu medzi pohlaviami, aký dosiaľ 

v celých predchádzajúcich dejinách nebol známy“. 

 „Základom modernej monogamnej rodiny je zjavné alebo skryté 

domáce otroctvo ženy a moderná spoločnosť je masa, ktorá sa ako 

z molekúl skladá zo samých takýchto rodín“. 
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Ideové základy – marxizmus (pokrač.) 

 „Prvou podmienkou oslobodenia ženy je, aby celé ženské pohlavie 

bolo znovu zaradené do verejnej výroby a to zas vyžaduje, aby 

monogamná rodina prestala byť hospodárskou jednotkou 

spoločnosti“. 

 Marxizmus chcel v skutočnosti ukázať: 

že manželstvo a rodina sú iba výsledkom vývoja sociálneho systému, 

vytvárajú sa na základe rôznych spôsobov deľby práce, ktoré sa 

postupne striedajú v dejinách; 

rodina je len určitá nadštruktúra, vzhľadom na určité geografické a 

kultúrne územie; 

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. 
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Feminizmus 
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Feminizmus 
 V kresťanskej civilizácii, ktorá sa vyvíjala v Európe až do Francúzskej 

revolúcie v roku 1789 - žena bola považovaná za výnimočnú 

v porovnaní s mužom hlavne ako matka alebo nevesta a muž to 

náležite prejavoval: úklon, pobozkanie ruky a pod. 

 Feminizmus, ako veľké a zložité kultúrne a politické hnutie sa zrodilo 

na začiatku devätnásteho storočia. 

 Feminizmus, až do konca 60-tych rokov XX. stor., dosiahol niektoré 

pozitívne výsledky na spoločenskej a politickej úrovni a v oblasti 

základných ženských práv. 

 Neskôr – neofeminizmus – nečerpá silu z konceptu emancipácie, ale 

oslobodenia – aj vrátane inštitúcii ako manželstvo a rodina. 

 Dôsledok – doplatila na to žena – muž ju vníma ako konkurenciu, 

ktorú treba poraziť a nie ako matku a manželku, ktorú si má uciť. 
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Základ kresťanskej antropológie 

 človek je stvorený na obraz Boží (Gn 1,27) 

 je schopný vytvoriť spoločenstvo osôb a spolupracovať 

na zrodení nového života – „pro-kreácia“ 

 samotná sexuálna rozdielnosť (mužské a ženské 

pohlavie) je prejavom a uskutočnením Božieho obrazu 

v človeku – vďaka tomu je schopný snubnej lásky – 

čiže lásky založenej na darovaní sa muža a ženy 

(vzájomnom, výlučnom a úplnom) 

na snubnej láske sa zakladá manželstvo, ktoré je 

potom základom rodiny 
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Aby sme boli pripravení.... 
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Pre ďalšie štúdium 
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