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Je to skratka zložená zo začiatočných písmen 
anglických slov lesbian, gay, bi a transgender. Po 
slovensky lesby, gejovia, bi a transrodoví ľudia.

Skrátene bisexuál, bisexuálka. Týmto slovom 
označujeme ľudí priťahovaných oboma pohla-
viami. Neznamená to, že takáto osoba žije práve 
vo vzťahu s osobou rovnakého (alebo opač-
ného) pohlavia alebo má vôbec nejaký vzťah. 
Mnoho bisexuálov/ok nikdy do vzťahu s osobou 
rovnakého pohlavia nevstúpi. Popri heterosexu-
alite a homosexualite je to tretí druh sexuálnej 
orientácie (viac info v Kapitole 1: Dojmy a pojmy 
na str. 17).

Homosexuál je pomenovanie pre muža s ho-
mosexuálnou orientáciou, geja, kým skratka 
LGBT zahŕňa i lesbické ženy, bi a transrodo-
vých ľudí, teda všetkých ľudí s inou ako hete-
rosexuálnou orientáciou. V minulosti sa slovo 
homosexuál, resp. homosexuálna používalo 
i na pomenovanie lesbických žien. 

Čo znamená LGBT?

Čo znamená Bi?

Aký je rozdiel medzi ho-
mosexuálom a LGBT?

Osoba, ktorej rodová identita sa nezhoduje so 
spoločenskými očakávaniami na rodové roly 
určené pohlavím. Muž sa napríklad cíti byť ženou 
alebo žena sa cíti byť mužom. Takíto ľudia pri-
spôsobujú svoju rodovú rolu a niekedy i vonkajší 
vzhľad tak, aby boli v súlade s tým, kým sa vnú-
torne cítia byť. Niektorí a niektoré z nich môžu 
podstúpiť aj chirurgickú a hormonálnu zmenu 
pohlavia (viac info v Kapitole 1: Dojmy a pojmy 
na str. 17).

Zjednodušene sa charakterizuje ako „sociálne/
kultúrne pohlavie“. Je to sociálna charakteristi-
ka človeka ako muža alebo ženy podmienená 
sociálnymi a historicko-kultúrnymi podmienka-
mi. Rod je teda spôsob, ako sa ako muži a ženy 
utvárame: na základe výchovy, pod vplyvom 
prostredia, očakávaní, jazyka a pod. (viac info 
v Kapitole 1: Dojmy a pojmy na str. 19)

Čo znamená transrodový 
(človek)?

Čo to je rod/rodová 
identita?

Pôvodne hanlivé označenie ľudí s inou než 
heterosexuálnou orientáciou (doslovný pre-
klad z angličtiny je čudný, divný). Používanie 
tohto pojmu sa však zmenilo. Ľudia s inou 
než heterosexuálnou orientáciou ho začali 
používať s hrdosťou. Pojem queer v súčasnosti 
však zahŕňa omnoho viac než len sexuálnu 
orientáciu (viac info v Kapitole 1: Dojmy a poj-
my na str. 16)

Čo to je queer?
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Čo je normálne, určujú ľudia a mení sa to 
v čase aj priestore. V čase preto, lebo to, čo 
bolo normálne kedysi (napr. otrokárstvo), nie 
je normálne dnes a naopak (napr. sloboda 
prejavu). V priestore preto, lebo ľudia v rôz-
nych krajinách majú rôzne tradície, kultúru 
a pod. Väčšina ľudí to, čo je normálne, odvo-
dzuje z náboženského presvedčenia. Rôzne 
náboženstvá majú na homosexualitu a LGBT 
ľudí rôzne názory, niektoré ju úplne odmieta-
jú, iné párom rovnakého pohlavia umožňujú 
vstúpiť do manželstva. Slovenská republika sa 
podľa ústavy „neviaže na nijakú ideológiu ani 
náboženstvo.“ (Článok 1), je teda len na vás, 
čo budete považovať za normálne a ako sa 
rozhodnete žiť.

Je homosexualita 
normálna?

Nie, sexuálna orientácia nemá žiadnu 
súvislosť so žiadnymi, ani pohlavne pre-
nosnými ochoreniami. V minulosti sa LGBT 
ľudia, najmä gejovia, s AIDS spájali, no bolo 
to mylné. V súčasnosti je vírusom HIV (ktorý 
po prepuknutí spôsobuje AIDS) nakazených 
najviac ľudí v Afrike. Spájanie LGBT ľudí 
s akýmikoľvek chorobami je len predsudok 
(viac info o predsudkoch a čo spôsobujú 
v Kapitole 2: Menšiny, tolerancia a ľudské 
práva na str. 28)

Je homosexualita 
spojená s AIDS?

Áno, homosexuálne správanie sa bežne vyskytu-
je v prírode u viacerých živočíšnych druhov (viac 
info v Kapitole 1: Dojmy a pojmy na str. 15).

Nie, sexuálna orientácia, či hetero, homo alebo 
bi, je vrodená a nedá sa meniť. V minulosti sa ob-
javili pokusy o zmenu, „liečenie“ homosexuality, 
ale dopadli ako neúspešne, tak aj tragicky (viac 
info v Kapitole 3: História na str. 50).

Rovnako ako ktoríkoľvek iní, keď dostanú nád-
chu alebo chrípku. Sexuálna orientácia nijako 
nesúvisí so zdravotným stavom človeka.

Je homosexualita 
prirodzená?

Dá sa homosexualita 
„dostať“?

Sú LGBT ľudia chorí?

Odpovedať na túto otázku je mimoriadne zlo-
žité, obzvlášť vzhľadom k bisexualite (vysvetľu-
jeme vyššie). Ak ju však zjednodušíme a bise-
xualitu „vynecháme“, tak z absolútnej väčšiny 
aktuálnych vedeckých výskumov vyplýva, že 
neheterosexuálnych ľudí je 6 až 8%. Dá sa teda 
jednoznačne povedať, že známe číslo 4% (na 
základe neho sa niekedy stále hovorí o tzv. „4% 
menšine“) je výrazne podhodnotené. Pravdepo-
dobne odrážalo fakt, že LGBT ľudia boli dlhodo-
bo prenasledovaní a mnohí sa svoju skutočnú 
orientáciu báli priznať i vo vedeckom výskume, 
dokonca anonymnom.

Koľko je LGBT ľudí?
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Žijeme v dobe, keď sa zlepšuje situácia 
menšín v spoločnosti. LGBT ľudia boli dlhé 
stáročia „neviditeľnou“ menšinou (ako 
píšeme vyššie), až odnedávna sú v spoloč-
nosti viditeľní. Zrovnoprávnenie menšín 
alebo ich útlak na druhej strane má, ako sa 
v histórii opakovane ukázalo, ďalekosiahle 
následky na celú spoločnosť, na všetkých 
ľudí. Ak sa zaoberáme menšinami, ide 
o ľudské práva nás všetkých (viac info v Ka-
pitole 2: Menšiny, tolerancia a ľudské práva 
na str. 37).

Sexuálna orientácia nemá nič spoločné 
s plodnosťou, gejovia a lesby môžu byť 
rovnako rodičmi ako heterosexuáli, často-
krát sa tak aj deje, napríklad vďaka asisto-
vanej reprodukcii. Ľudský život však nie je 
len o rozmnožovaní a jednotlivec alebo pár 
môže spoločnosť obohatiť rôznymi spôsob-
mi (príklady toho, ako náš svet obohatili rôz-
ni LGBT ľudia, nájdete v Kapitole 4: Umenie 
a osobnosti na str. 58).

Prečo sa máme LGBT 
ľuďmi „stále“ zaoberať?

Načo sú spoločnosti 
LGBT ľudia, keď nemôžu 
mať deti?

Určite, diskriminácia nie je len slovo, ale 
konkrétny právny termín. Ak niekto tvrdí, 
že je alebo bol diskriminovaný, musí spĺňať 
presné zákonné podmienky v zmysle platnej 
legislatívy (viac info v Kapitole 2: Menšiny, 
tolerancia a ľudské práva na str. 34).

Dnes sa stále hovorí 
o diskriminácií, znamená
to vôbec niečo?

Publikácia Dve/Dvaja vznikla vďaka grantu Ministerstva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora 
a ochrana ľudských práv a slobôd LP-2013.

Našou snahou je podpora neformálneho vzdelávania a výchovy mladých ľudí 
k tolerancii menšinových skupín v súvislosti s celoeurópskym procesom zvyšo-
vania tolerancie k LGBT ľuďom. Cieľom je zvýšenie povedomia o existencii LGBT 
ľudí a snaha o odbúravanie predsudkov a stereotypov vedúcich k strachu alebo 
dokonca nenávistným prejavom a homofóbii.

Táto publikácia je dobrovoľným doplnkom vyučovacieho procesu, nie je učeb-
nicou, ani inou súčasťou osnov a je na rozhodnutí každého pedagóga/ky a štu-
denta/ky či a do akej miery ju bude využívať.

Môže sa to zdať, no nie je to tak. Nakoľko 
je sexuálna orientácia vrodená, počet LGBT 
ľudí je v populácií stále rovnaký. Čoho sme 
dnes svedkami je, že sa z „neviditeľnej“ men-
šiny stáva viditeľná. LGBT ľudia boli v minu-
losti prenasledovaní, trestaní a preto svoju 
orientáciu tajili. V súčasnosti v čoraz viac 
krajinách dochádza k postupnému zrovno-
právneniu a LGBT ľudia môžu hovoriť pravdu 
bez toho, aby sa museli báť následkov (viac 
info o postojoch spoločnosti k LGBT v Kapi-
tole 3: História na str. 45)

Ľudsko-právna situácia LGBT ľudí sa vo svete 
mimoriadne líši v závislosti od krajiny (viac 
info o súčasnej situácie vo svete i na Slovensku 
v Kapitole 5: Súčasnosť na str. 67).

Prečo je teraz viac 
homosexuálov?

Aké práva majú 
LGBT ľudia?
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