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Úvod

Na Slovensku sme v posledných desaťročiach zvyknutí neustále počúvať výzvy na celospo-
ločenskú alebo aspoň odbornú diskusiu o postavení lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových 
ľudí. Nato, aby sa takáto diskusia mohla viesť vo vecnom a konštruktívnom duchu a aby viedla 
k riešeniam na zlepšenie života LGBT ľudí, je potrebné vychádzať z hodnoverných údajov o ich 
situácii. A tie na Slovensku takmer vôbec nemáme. 

Neexistencia dát vytvára zhubný uzavretý kruh diskriminácie a neaktivity. Subjekty, ktoré by 
mali dáta zbierať, tak nerobia, lebo na to nevidia dôvod, sú neochotné alebo predpokladajú, že 
dotknuté osoby by dáta odmietli poskytnúť. To vedie štátne orgány a politikov k vyhláseniam 
, že neexistujú dôkazy o diskriminácii, a teda žiadne opatrenia na jej zamedzenie a prevenciu 
nie sú potrebné. Obete diskriminácie, ktorými sú v tomto prípade LGBT ľudia, vidia, že nie je 
ochota zaznamenávať ich skúsenosť a konať nápravu. To posilňuje ich nedôveru a podozriev-
avosť ohľadom toho, ako sa bude s dátami narábať, a presvedčenie, že sa nič nezmení. Kruh sa 
tým uzatvára a reprodukuje.

My v Iniciatíve Inakosť už nechceme chodiť v kruhu, a preto sme sa rozhodli pravidelne 
realizovať celoslovenský LGBT prieskum. Výsledky jeho prvej realizácie v roku 2017 Vám pred-
kladáme v nasledovnej správe. 

Martin Macko
výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť 



Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 5

Cieľ prieskumu

Cieľom tohto, doteraz najväčšieho, prieskumu je zmapovať život a problémy lesieb, gejov, 
bisexuálnych a transrodových ľudí (LGBT) a získať čo najviac dát, ktoré by umožnili lepšie 
pochopenie toho, ako LGBT ľudia na Slovensku vnímajú svoju situáciu. 

Zber dát o situácii LGBT ľudí na Slovensku je mimoriadne dôležitý. Len na základe takýchto 
informácií možno presvedčiť verejnosť a štátne orgány, aby sa venovali ich situácii a pochopili, 
že žijú taký istý život ako ľudia z majority, ale zároveň majú problémy, ktoré im vyplývajú z 
nerovnoprávneho postavenia. 

Cieľom zisťovania je tiež snaha skvalitniť poradenské služby a navrhnúť relevantné zákony, 
ktoré zlepšia kvalitu života LGBT ľudí. Zámerom je tiež prieskum v pravidelných intervaloch 
opakovať. 

Počas prieskumu sa zozbierali dáta od 2 088 respondentov a respondentiek cez anonymný 
online dotazník, pričom sa zisťovali názory, vnímanie, postoje a skúsenosti osôb starších ako 15 
rokov, ktoré samé seba identifikujú ako lesby, gejov, bisexuálnych a/alebo transrodových ľudí 
a žijú (alebo prevažne žijú) na Slovensku. 

Oblasti prieskumu sa vzťahovali na rôzne základné ľudské práva s dôrazom na skúseno-
sti s diskrimináciou, násilím a obťažovaním. Dotazník bol konzultovaný s odborníčkami 
a odborníkmi na výskum a expertízu spojenú s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie 
a rodovej identity (Mgr. Zuzana Očenášová, Mgr. Christián Havlíček). 

V prieskume sa kládli rôzne otázky týkajúce sa toho, čo zažívajú LGBT ľudia. Oblasti boli 
nasledovné: 
• Demografické údaje, viera a náboženská príslušnosť, politické preferencie 
• Coming out 
• Postoje LGBT ľudí
• Partnerský vzťah
• Povedomie o právach
• Oblasti diskriminácie
• Hľadanie pomoci 
• Bezpečie LGBT ľudí 
• Nepríjemné skúsenosti (násilie, obťažovanie, verbálne útoky)
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• Skúsenosti s tranzíciou a postoje transrodových ľudí
• Miera angažovanosti LGBT ľudí 
• Akceptácia LGBT ľudí na Slovensku a návrhy opatrení na zvýšenie akceptácie

Vybratou výskumnou metódou bol online dotazník, ktorého znenie je uvedené v prílohe č. 1. 
Dotazník bol online od 24. 8. 2017 do 19. 11. 2017. Prieskum bol zameraný na širokú škálu 
empirických dát a tvorba vzorky sa zakladala na sebaidentifikácii respondentov a respondentiek. 
Získané dáta majú výhody aj silné stránky, ale aj svoje obmedzenia, čo treba brať do úvahy pri 
čítaní a interpretácii výsledkov prieskumu. 
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Cieľová skupina LGBT prieskumu bola definovaná ako: 
• Ľudia, ktorí popisujú seba, identifikujú sa termínmi lesba, gej, bisexuálny alebo tran-

srodový človek (vrátane rodovariantných ľudí) 
• Ľudia, ktorí v tom období žili, alebo prevažne žili na Slovensku 
• Ľudia, ktorí sú starší ako 15 rokov 

Obsah dotazníka a jeho otázky boli vytvorené na podklade predchádzajúcich prieskumov 
organizácie*, ako aj na podklade prieskumu Agentúry pre základné práva** a amerického výs-
kumného centra PEW***. 

Hlavné oblasti otázok LGBT prieskumu boli pripravené na základe analýzy základných ľud-
ských práv relevantných pre LGBT ľudí.

Dotazník bol zostavený z otázok s možnosťou jednej odpovede (napr. áno/nie), s možnosťou 
viacerých odpovedí alebo s možnosťami na škále (napríklad veľmi dobre, dobre, ani dobre ani 
zle, zle, veľmi zle). Respondenti a respondentky mali tiež možnosť doplniť aj otvorené otázky, 
ktoré boli zamerané na ich názory na opatrenia, ktoré by pomohli LGBT ľuďom v riešení ich 
životných situácií, ako aj priestor na vyjadrenie názoru na dotazník. V rámci niektorých otázok 
bola aj kategória „netýka sa ma“, takže ju respondenti a respondentky mohli zaškrtnúť, ak sa 
ich otázka netýkala, nevzťahovala na ich situáciu, alebo mohli vyplniť kolónku „iné“, ak im 
nevyhovovala niektorá z navrhovaných odpovedí. 

LGBT prieskum reprezentuje názory a vnímanie 2 088 lesieb, gejov, bisexuálnych a/alebo 
transrodových ľudí starších ako 15 rokov, ktorí sú používateľmi a používateľkami internetu, boli 
informovaní o prieskume a rozhodli sa participovať na ňom. Z prieskumu bolo vyradených 22 

* Prieskum Iniciatívy Inakosť medzi pármi rovnakého pohlavia (2015).
** Agentúra pre základné práva, LGBT prieskum, dostupné tu: http://fra.europa.eu/en/
survey/2012/eu-lgbt-survey.
*** PEW Research Centre, dostupné tu: http://www.pewresearch.org/packages/lgbt-in-
changing-times/.

CieĽOVÁ SKUPINA 
a DOTAZNíK
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odpovedí – išlo o ľudí, ktorí sa identifikovali ako heterosexuálne orientovaní a zároveň neboli 
transosobami, a ktorí žili v danom čase v inej krajine ako na Slovensku. Dotazník mal celkovo 
4 343 zobrazení, pričom ho vyplnilo 48 % ľudí. Mohlo to súvisieť s dĺžkou dotazníka a s tech-
nickými možnosťami jeho zobrazenia. 41,8 % respondentov a respondentiek trvalo vyplnenie 
dotazníka 10 – 30 minút, 37,9 % to trvalo 30 – 60 minút a 20 % viac ako 60 minút. 

Prístup zameraný na online dotazník mal viacero výhod. Dal možnosť zúčastniť sa všetkým 
LGBT ľuďom, ktorí majú prístup k internetu. Respondenti a respondentky tak mohli partici-
povať na prieskume v čase a na mieste, kde to bolo pre nich vyhovujúce, pričom bolo limitované 
zamietnutie odpovedí v prípade, že by sa dáta zbierali prostredníctvom osobného rozhovoru. 
Dal možnosť vyjadriť sa tiež LGBT ľuďom, ktorí nie sú „vyautovaní“, to znamená, že nikto 
nevie o ich sexuálnej orientácii a rodovej identite. Mohli popísať svoje skúsenosti anonymne a s 
pocitom bezpečia. V tomto prípade môžu byť nevýhodou prieskumov realizovaných anketárom 
ďalšie predsudky a skreslenia v porovnaní s tým, keď LGBT človek vypĺňa dotazník sám, a to 
vrátane skreslenia spojeného so sociálnou vhodnosťou odpovedí. 



Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 9

Keďže respondenti a respondentky si musia zvoliť, rozhodnúť sa, že vyplnia dotazník, výsledný 
súbor dát reprezentuje vzorku samovýberu, a nie je náhodným výberom. Tento výber vzorky 
bol použitý preto, lebo v rámci daných zdrojov a možností by nebolo možné dosiahnuť 
náhodnú vzorku LGBT ľudí na celom Slovensku. Keďže nie sú dosiaľ známe informácie, ktoré 
by výskumníkom umožnili namodelovať náhodný výber LGBT ľudí priamo, reprezentatívna 
náhodná vzorka by sa musela získať prostredníctvom širokého rozsahu skríningu populácie, čo 
by znamenalo kontaktovať náhodnú vzorku z celej populácie a pýtať sa ľudí, či sú LGBT ľudia 
a majú ochotu sa zúčastniť prieskumu. S realizovaním takéhoto typu prieskumu sú spojené 
minimálne dve veľké prekážky. Po prvé, ak by sa mala dosiahnuť dostatočne veľká vzorka na 
robustnú analýzu, tento typ skríningu by musel zahŕňať veľký počet rozhovorov. V USA zahrnul 
Galupov inštitút * do svojho reprezentatívneho prieskumu otázku, či sa respondenti identifikujú 
ako LGBT. Prieskum zahŕňal 206 186 rozhovorov po celých USA s výsledkom, že v priemere 
sa v USA identifikovalo ako LGBT 3,5 % respondentov a respondentiek, čo bolo asi 7 200 
respondentov a respondentiek z celej vzorky. Zároveň by realizácia takéhoto prieskumu pros-
tredníctvom osobných rozhovorov bola finančne veľmi náročná, pričom rizikom je, že mnohí 
by zo strachu neuviedli, že sú LGBT, čo znamená, že by boli potrebné ďalšie rozhovory, aby sa 
dosiahla požadovaná vzorka. To je problémom pri osobnom aj telefonickom rozhovore. 

Medzi obmedzenia prieskumu patrí: 
• Prieskum nie je reprezentatívny, ale prezentuje zistenia o vnímaní, skúsenostiach a živo-

toch 2 088 LGBT ľudí na Slovensku.
• Odlišný sklon rôznych LGBT skupín sebaidentifikovať sa a sociálna segmentácia LGBT 

ľudí, keď ide o pojmy spojené s ich vlastnou sexuálnou orientáciou alebo rodovou identi-
tou. To znamená, že pravdepodobnosť, že sa osoba identifikuje ako LGBT (v závislosti od 
svojho sexuálneho správania a všeobecných preferencií a/alebo identifikovania seba ako 
LGBT) môže byť rozdielna v rôznych regiónoch a sociálnych kontextoch a meniť sa v čase. 

• Rôzna náchylnosť LGBT ľudí odhaliť svoju identitu v rámci prieskumu v závislosti 

*  Zdroj:  http://www.gallup.com/poll/160517/lgbt-percentagehighest-lowest-north-da-
kota.aspx  Gates, G.J. (2012), LGBT identity: A demographer’s perspective, 45 Loy. L.A. L. Rev. 
693, available at: http://digitalcommons.lmu.edu/llr/vol45/iss3/2 Accessed in May 2013. 

Výhody a obmedzenia 
prieskumu
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od regiónu, či ide o mesto alebo vidiek, od veku – čo závisí tiež od stupňa kultúrnej 
akceptácie alternatívnych sexuálnych identít v mikroprostredí alebo širšom národnom 
prostredí. Stupeň „normalizácie“ sexuálnej orientácie a rodovej identity má vplyv na to, či 
sa LGBT ľudia správajú v súlade so svojou identitou, čo má vplyv aj na online prieskumy 
alebo linkovanie odkazu na prieskum na sociálnych sieťach. Preto sa prieskumu väčšinou 
zúčastňujú ľudia z veľkých miest a mladší ľudia. 

• V online prieskume respondenti a respondentky vyberajú samých seba ako dobrovoľníkov, 
ktorí sa zúčastňujú prieskumu. Tak sa môžu vylúčiť respondenti a respondentky, ktorí 
majú menšiu motiváciu zúčastniť sa takéhoto prieskumu, čo môže viesť k potenciálnemu 
skresleniu vo výsledkoch v porovnaní so vzorkou vytvorenou na základe reprezentatívno-
sti. To znamená, že v prieskume mohlo byť viac podporných odpovedí, čo sa týka postojov 
alebo skúseností pri diskriminácii. Výhoda zachytenia veľkého počtu respondentov a 
respondentiek cez online prieskum môže znížiť toto riziko. 

• Nerovnaký prístup k internetu tiež ovplyvňuje skreslenosť výberu vzorky, nižšiu mieru 
dostupnosti internetu môžu mať určité skupiny LGBT komunity (starší ľudia, ľudia 
s nižším vzdelaním, ľudia z vidieckych oblastí) a väčšinou ich ani nezachytia aktivity na 
zvyšovanie povedomia. Tieto populácie môžu čeliť väčším výzvam pri vyplnení dotazníka 
(technické výzvy pri použití online dotazníka, ale tiež problémy spojené so súkromím – 
napríklad, ak prístup internetu je na verejných miestach, napr. v miestnej knižnici), aj keď 
boli informovaní o prieskume cez offline kampaň alebo nepriamo cez známych.

• Príležitosť participovať na prieskume úplne anonymne bola kľúčovou podmienkou na 
zabezpečenie širokej participácie LGBT respondentov a respondentiek, čo ale zároveň 
vylúčilo možnosť kontrolovať participantov spôsobom, aký je možný v iných online pries-
kumoch, napr. vypĺňanie dotazníka z jedného počítača.

• Počet otázok a dĺžka dotazníka, ako aj technické problémy spojené s načítaným dotazníka 
na mobiloch, mohli niektorých respondentov a respondentky odradiť. Výhodou dĺžky 
dotazníka bolo, že odrádzala vtipkárov a ľudí z extrémistických skupín. 

• Online prieskumy sú väčšinou nadreprezentované mladými, viac vzdelanými respondent-
mi a respondentkami s vyšším príjmom a z väčších miest. Súvisí to najmä s prístupom 
k internetu. Respondenti a respondentky potrebovali byť na internete, ak chceli vyplniť 
dotazník, minimálne 30 minút a prieskum bol promovaný najmä cez sociálne siete, kde 
opäť treba internet.

• Prieskumy v EÚ ukazujú, že internet v menšej miere v porovnaní s mužmi a mladými 
ľuďmi využívajú ženy a starší ľudia, čo sa odrazilo aj na demografii našej vzorky. 
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Dotazník bol vytvorený na stránke www.survio.com, ktorá umožňuje vytvorenie dotazníkov 
a spracovanie výsledkov, na ktorej bol zaplatený manipulačný poplatok. Survio obsahuje desi-
atky predpripravených vzorov dotazníkov i grafických šablón. Odkaz na dotazník bol: https://
www.survio.com/survey/d/Z9Q5P4P9M5C0P0G3Q.
Z hľadiska komunikácie bola potreba promovať prieskum tak, aby nepôsobil ako stresujúci 
faktor, to znamená komunikácia sa nezameriavala na diskrimináciu, zlé zaobchádzanie, ale 
na pozitívne správy („dotazník prispeje k riešeniu situácie v oblasti ľudských práv LGBT ľudí“, 
„tvorba politických opatrení založených na evidencii“). Dotazník bol umiestnený na sociálnych 
sieťach cez platenú reklamu, na špecifických facebookových stránkach, informovanie prebieha-
lo aj cez zoznamky pre LGBT ľudí a prostredníctvom letákov v LGBT kluboch. Kampaň bola 
postavená aj na tom, aby ľudia zdieľali dotazník a nabaľovali na seba ďalších respondentov a 
respondentky. 
V rámci šírenia dotazníka bol prijatý prístup úplného súkromia, kde sa nezbierali žiadne osobné 
údaje (meno, priezvisko atď., IP adresa) o respondentoch a respondentkách, na konci priesku-
mu ale mohli dobrovoľne nechať kontakt na seba tí, ktorí chcú byť informovaní o výsledkoch 
prieskumu. V komunikovaní dotazníka mali teda zaručenú anonymitu a v etickom kódexe 
organizácie je zakotvené dodržiavanie zákona o osobných údajoch a charakteristikách. 

DOTAzník a jeho 
komunikácia
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Demografické údaje

Na prieskume sa zúčastnilo najviac respondentov a respondentiek vo vekovej kategórii od 18 – 
34 rokov (67,6 %), 18,8 % bolo zastúpených ľudí z vekovej kategórie od 35 do 44 rokov. Fakt, že 
najmenej bolo zastúpených ľudí od 45 rokov, kopíruje výsledky z podobných online priesku-
mov, ktoré sme v minulosti realizovali. Starší ľudia využívajú online technológie v porovnaní 
so strednou a mladšou generáciou menej, resp. využívajú tieto nástroje na iný účel. Nízke 
zastúpenie staršej generácie môže odrážať aj fakt, že nemá záujem sa angažovať, neprikladá 
tomu pozornosť ani dôležitosť, prípadne rôzne skúsenosti z minulosti (vrátane negatívnych 
zážitkov s minulým režimom) ju môžu odrádzať od poskytovania svojich údajov (napriek tomu, 
že sú anonymné). 

Vek

Vek
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Až 93,8 % respondentov sa prihlásilo k slovenskej národnosti, z ostatných národností najviac 
prevažovala maďarská (3,4 %) a česká (1 %). V kategórii Iné (0,8 %) sa vyskytovali národnosti 
ako britská, srbská, americká, ruská, poľská, francúzska.

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne má 49,1 % respondentov dokončený vysokoškolský stupeň 
vzdelania, 36,2 % opýtaných má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, 4,5 % bez matu-
rity. Z 10,2 % respondentov, ktorí uviedli, že majú dokončený základný stupeň vzdelania, je viac 
ako 8 % tých, ktorí sa nachádzajú vo vekovej kategórii 15 až 17-ročných respondentov. 
Skoro tretina opýtaných, aj vzhľadom na vekové zastúpenie našej vzorky, ešte študuje – či už na 
strednej alebo vysokej škole. 47 % opýtaných je zamestnaných na plný pracovný úväzok, 10,8 % 
ľudí podniká, resp. je samostatne zárobkovo činných.

EKONoMICKÁ AKTIVITA

Ekonomická aktivita

Až jedna štvrtina opýtaných uviedla na otázku V akej oblasti momentálne pracujete?, že sa ich 
netýka, a teda zväčša študujú alebo sú v procese prípravy na povolanie. Z ostatných uvedených 
pracovných činností žiadna v odpovediach výrazne nedominuje, vo všetkých oblastiach je 

Pracovná oblasť
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pomerne rozložené zastúpenie respondentov a respondentiek. Skoro 10 % ľudí uviedlo, že 
pracuje v oblasti informácií, komunikácie a marketingu, čo kopíruje súčasné trendy na trhu 
práce. 

Pracovná oblasť

Skoro 30 % opýtaných (najčastejšia odpoveď) zaradilo svoj čistý mesačný príjem do rozsahu od 
381 do 880 EUR, 18,9 % respondentov uviedlo, že ešte nezarába. 10,2 % opýtaných zarába viac 
ako 1 500 EUR. 

Čistý mesačný príjem
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Čistý mesačný príjem

Zároveň 42,4 % respondentov hodnotilo svoju finančnú situáciu ako dobrú alebo skôr dobrú. 
Až 34,4 % LGBT ľudí hodnotilo svoju situáciu v oblasti financií ako priemernú. Ako skôr zlú či 
zlú ju hodnotilo okolo 17 % opýtaných. 

Hodnotenie osobnej finančnej situácie
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Z krajov má v odpovediach najväčšie zastúpenie Bratislavský kraj s podielom až 43,9 %, ostatné 
kraje sú proporčne zastúpené približne rovnako (6 – 9 %). Väčšie zastúpenie Bratislavského kra-
ja v odpovediach súvisí s migráciou za prácou a štúdiom. Nezanedbateľnú úlohu však rozhodne 
zohráva aj fakt príslušnosti k LGBT komunite, možnosť žiť svoj život viac v súlade so svojou 
menšinovou identitou a otvorenejšie, čo je rozhodne viac možné v hlavnom meste v porovnaní 
s ostatnými časťami Slovenska. Ľudia z LGBT komunity vyrastajúci v malých mestách či obci-
ach môžu Bratislavu vnímať ako liberálnejšie a otvorenejšie mesto k ľuďom s inou sexuálnou 
orientáciou či rodovou identitou a aj tento faktor potom v ich prípade rozhoduje o tom, či sa 
napr. presťahujú z menšieho mesta/obce do Bratislavy s nádejou, že tam budú môcť žiť viac 
v súlade so svojou identitou, alebo či sa po štúdiu v Bratislave vrátia domov alebo ostanú žiť 
v hlavnom meste. 

Najviac z opýtaných uviedlo, že stále ešte žijú s rodičmi (37,9 %), čo nie je vzhľadom na vekovú 
štruktúru vzorky prekvapujúce, 26,7 % žije s partnerom/partnerkou v jednej domácnosti, 18,9 
% respondentov uviedlo, že žijú sami. 12,6 % opýtaných býva so spolubývajúcim. 

Kraj, v ktorom žijete

Kraj, v ktorom žijete
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Viac ako polovica opýtaných (52,4 %, 1 094 odpovedí) v našom prieskume uviedla, že je bez 
vyznania. 33,4 % (698) opýtaných označilo príslušnosť k rímskokatolíckej cirkvi, 6,3 % (132) 
k evanjelikom a 1,8 % (38) ku grékokatolíkom, 2 odpovede sa týkali židovského náboženstva. 
5,9 % ľudí využilo možnosť Iné, kde sa veľmi často vyskytovali otvorené odpovede, že sú veriaci, 
ale nemajú potrebu, resp. nechcú sa hlásiť ku konkrétnej cirkvi, ktorá zaváňa dogmatizmom 
(„mám vlastnú vieru, bez cirkvi“, „verím v Boha, nie v cirkev“). Dosť časté odpovede sa týkali aj 
budhizmu a iných východoázijských učení, prípadne prihlásenia sa k bližšie nešpecifikovanému 
spiritualizmu, deizmu, k viere vo „vyššie sily“ a prírodu. V odpovediach sa často nachádzali aj 
odpovede ako reformovaná kresťanská cirkev (protestanti a pod.), prípadne kresťanstvo v kom-
binácii s inou náukou či učením. 

Viera a náboženská 
príslušnosť 

Prostredie, v ktorom ste vyrastali, je silne nábožensky založené
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27,7 % ľudí vníma veľký alebo čiastočný konflikt medzi svojím náboženským presvedčením 
a svojou sexuálnou orientáciou/rodovou identitou. 22,3 % sa naopak domnieva, že v tom žiadny 
konflikt nie je, resp. skôr v tom konflikt nevidia.  

V nepovinnej otázke, do akej miery je pre respondentov náboženstvo v ich živote dôležité, 
odpovedalo z celej vzorky (2 088) 1 002 ľudí. Z nich 56,5 % uviedlo, že považuje náboženstvo vo 
svojom živote za veľmi (17,1 %) alebo do istej miery dôležité (39,4 %). 

Už v predchádzajúcich prieskumoch sme zaznamenali, že viac ako polovica LGBT komunity 
sa nehlási k žiadnej cirkvi ani viere, čo môže odrážať aj odmietavý alebo rezervovaný postoj 
mnohých cirkví na Slovensku k tejto komunite. Avšak tento, ako aj minulé výskumy zároveň 
ukazujú, že tretina opýtaných sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, a teda neobstojí verejný obraz 
o LGBT ľuďoch ako o ľuďoch vo všeobecnosti neveriacich a mimo náboženských komunít. 
Prípadne sú súčasťou tohto prostredia už len tým, že 45,3 % opýtaných vyrastalo v silno 
nábožensky založenom prostredí. 

Konflikt medzi náboženským presvedčením a LGBT identitou
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Politické presvedčenie

Väčšina respondentov označila svoje presvedčenie ako liberálne (43 %), resp. veľmi liberálne 
(15,5 %). 18,3 % uviedlo, že sa nachádza niekde medzi liberálnym a konzervatívnym pres-
vedčením, ku konzervatívnemu presvedčeniu sa prihlásilo len 2,5 % opýtaných, možnosť Iné 
označilo 1,7 %. 19 % označilo, že svoje politické presvedčenie nevie jednoznačne definovať. 

V najbližších parlamentných voľbách by 23 % opýtaných volilo stranu Sloboda a Solidarita, 
Progresívne Slovensko získalo dôveru v prípade 11,6 %. Najviac však – až 39,2 % uviedlo, že ešte 
nie je rozhodnutých, 13,7 % označilo, že voliť nepôjde. Ostatné strany boli proporčne zastúpené 
a na veľmi nízkej percentuálnej úrovni (pozri graf). V možnosti Iné (2,6 %) respondenti zväčša 
uvádzali novú stranu Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála – Spolu – občianska demokracia, 
Stranu zelených, Sme Rodina, alebo nešpecificky – stranu, ktorá bude podporovať LGBT práva.

Politické preferencie 
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Zároveň sa ukazuje, že skúmaná vzorka vníma politické dianie v kontexte LGBT práv veľmi 
citlivo. Až 42,2 % opýtaných sa domnieva, že je veľmi dôležité dať hlas tej politickej strane, ktorá 
podporuje práva LGBT ľudí, že je to čiastočne dôležité, si myslí až 29,2 % respondentov. 71,4 
% opýtaných zvažuje, komu dať svoj hlas tak, aby to zároveň nebolo v rozpore s ich identitou 
LGBT človeka. 

Je dôležité dať hlas tej politickej strane, ktorá podporuje LGBT 
práva
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Z hľadiska sexuálnej orientácie sa prieskumu zúčastnilo najviac gejov, a to 58,1 % (1 214), 
ďalej to bolo 21,2 % bisexuálnych ľudí (443) a 17,6 % (367) lesieb. Podobne menšia účasť lesieb 
a bisexuálnych ľudí bola aj v európskom prieskume FRA. Ako sme spomínali v úvode, ženy sa 
v menšej miere zúčastňujú online prieskumov. Ďalším faktorom môže byť, že viac žien sa iden-
tifikuje ako bisexuálnych (pozri nižšie). Príčinou môže byť aj to, že ženy sa menej kategorizujú 
do akýchkoľvek identít. 

2,2 % (45) respondentov odpovedalo, že nevedia, akú majú sexuálnu orientáciu. Išlo v prevažnej 
miere o mladších ľudí, ktorí sa v tomto období nachádzajú v procese prijatia svojej orientácie. 
0,9 % respondentov a respondentiek sa identifikovalo ako heterosexuálni ľudia, pričom išlo o 
respondentov a respondentky, ktorí patria medzi transrodových ľudí.

Sexuálna orientácia 
a rodová identita

Odpovede Podiel

GEJ 1214 58,1%

Bisexuálny človek 443 21,2%

Lesba 367 17,6%

Neviem 45 2,2%

Heterosexuálny človek 19 0,9%
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Z celkového počtu bisexuálnych ľudí tvorilo 56,2 % (249) bisexuálnych cisrodových žien a 32,1 
% bisexuálnych cisrodových mužov (142). 11,7 % bisexuálnych ľudí malo transrodovú identitu*.

Prieskumu sa zúčastnilo 173 transrodových ľudí, čo je 8 % z celkového počtu respondentov a 
respondentiek. Z toho počtu bolo 25,4 % (44) transrodových mužov, 15 % (26) transrodových 
žien a 59,6 % (103) rodovo variantných ľudí.**  Väščí počet rodovo variantných ľudí*** môže byť 
spôsobený tým, že ide väčšinou o ľudí, ktorých rodový prejav alebo rodová identita sa odlišuje 
od rodových noriem asociovaných s ich pripísaným pohlavím. Tiež obvykle ide o ľudí, ktorí buď 
nechcú chirurgické úpravy tela, alebo ešte o tom neuvažujú. 

*  6 bisexuálnych transrodových žien, 14 bisexuálnych transrodových mužov a 32 bi-
sexuálnych rodovovariantných ľudí (z toho pri narodení 20-tim bolo pripísané  ženské pohlavie 
a 12-tim mužské pohlavie)
** Z nich sa 30 % (52) identifikuje ako gej (13 transmužov, 1 transžena, 38 rodovo 
variantných mužov). 17,3 % (30) sa identifikuje ako lesba (7 transžien, 2 transmuži, 21 rodovo 
variantných žien). Ako heterosexuálni ľudia sa identifikovalo 11 % transrodových ľudí (12 
transmužov, 4 transženy, 3 rodovo variantné ženy). 11,5 % (20) transrodových ľudí nevedelo 
identifikovať svoju sexuálnu orientáciu (3 transmuži, 8 transžien, 9 rodovo variantných ľudí (7 
žien, 2 muži)). 
*** Strešný pojem pre ľudí, ktorých rodový prejav alebo rodová identita sa odlišuje od 
rodových noriem asociovaných s pohlavím pripísaným pri narodení. 

Odpovede Podiel

Transrodový muž 44 2,1%

Transrodová ženA 26 1,2%

Rodovo variantná osoba 103 4,9%

Netýka sa ma 1915 91,7%
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66,7 % (1 392) respondentov a respondentiek bolo pri narodení určené mužské pohlavie a 33,3 
% (696) ženské pohlavie. Z tohto počtu bolo 62,7 % (1 309) cisrodových mužov, 29,3 % (606) 
cisrodových žien a 8 % transrodových ľudí*.

* 52 rodovo variantných pri narodení mužov a 51 rodovo variantných pri narodení 
žien.

Odpovede Podiel

muž 1392 66,7 %

ženA 696 33,3 %



Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 24

Vnútorný  a vonkajší 
coming out 

V rámci tejto sekcie sme prostredníctvom otvorených otázok zisťovali, kedy LGBT ľudia 
prvýkrát cítili svoju identitu a kedy ju naisto prijali. Výsledky ukázali, že priemerný vek, kedy 
opýtaní prvý raz cítili, že sú lesba/gej/bisexuálny človek, bol v priemere takmer 13 rokov*, čiže 
v období začínajúcej puberty.** 10 respondenti a respondentky uviedli inú odpoveď, resp. si 
nepamätali, kedy to bolo***. Priemerný vek, kedy respondenti a respondentky naisto vedeli, že sú 
lesba/gej/bisexuálny človek, bol takmer 17 rokov, čiže počas strednej školy****. 112 respondenti 
a respondentky uviedli inú odpoveď alebo neuviedli žiadnu. Čiže sa javí, že prijatie svojej iden-
tity trvá v prípade LGB ľudí približne 4 roky a je to práve v tínedžerskom období, kedy sú mladí 
ľudia najviac zraniteľní a podľa prieskumov tiež zažívajú šikanu (čo sa potvrdilo vo výsledkoch 
ďalších otázok). 

Priemerný vek, kedy prvýkrát respondenti a respondentky cítili, že sú transrodovým člove-
kom***** bol 11 rokov******. Jeden respondent a respondentka neuviedli presný vek, ale uviedli, že 
to pocítili už v detstve. Jeden respondent uviedol odpoveď Iné*******.  Tí respondenti a respon-
dentky, čo sa identifikovali ako rodovo variantní a variantné, neuviedli žiadny vek. Mohlo to 
byť spôsobené znením otázky, že sme sa pýtali na transrodových ľudí, a nie rodovo variantných. 
Prípadne to mohli cítiť od malička. Priemerný vek, kedy si boli respondenti a respondentky istí, 
že sú transrodovým človekom, bol 18,5 roka********. Mnoho respondentov a respondentiek však 

* Gejovia cítili svoju identitu v priemere v 12,5 roku,  lesby v 13,4 roku a bisexuálni 
ľudia v 14,1 roku
** Vypočítané z počtu 2078 respondentov a respondentiek
*** http://www.pewsocialtrends.org/2013/06/13/a-survey-of-lgbt-americans/
**** Vypočítané z 2076 odpovedí. Gejovia v priemere si boli istí svojou identitou vo veku 
16,5, lesby vo veku 17,6 a bisexuálni ľudia vo veku 17,9
***** Odpovedalo 71 respondentov a respondentiek.
****** Gejovia 12,5,  lesby  13,4, BI 14,1 | Podľa PEW 12 rokov
******* Transrodoví muži vo veku  10,7 a transrodové ženy vo veku 11,04
******** Transrodoví muži vo veku  17,3  a transrodové ženy vo veku 20,4

Vnútorný coming out



Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 25

uviedlo, že svoju transrodovú identitu cítili už od detstva. Rozdiel medzi tým, kedy si uvedomili 
svoju transidentitu, a kedy si boli istí, predstavoval 7,5 roka, čo je dlhé obdobie. Môže to byť tiež 
spôsobené tým, že na Slovensku až v dospelosti môžu mladí ľudia začať oficiálne s tranzíciou, aj 
keby to potrebovali oveľa skôr. 

Vonkajší coming out

V rámci otázok týkajúcich sa vonkajšieho coming outu, teda zdôverovania sa so svojou identi-
tou druhým ľuďom, sme sa pýtali, v akom veku to respondenti a respondentky povedali prvému 
človeku, koľko z nich to povedalo rodinným príslušníkom, špecificky mame a otcovi, aké boli 
ich reakcie. Respondenti a respondentky to prvýkrát povedali blízkemu priateľovi alebo členovi/
členke rodiny v priemere vo veku  19,5 roka********, to znamená v prípade LGB ľudí 2,5 roka po 
tom, ako naisto vedeli, že sú LGB, a v prípade transrodových ľudí o 1 rok neskôr, ako si boli istí. 
Čiže podľa výsledkov prieskumu celý coming outu******** prebieha v prípade LGB ľudí 6,5 roka a v 
prípade transrodových ľudí 9,5 roka, čo je pomerne dlhé obdobie. 
6,4 % (144) respondentov a respondentiek to zatiaľ nepovedalo vôbec nikomu. Z toho polovica 
(71) bola gejov, 35,4 % bisexuálnych ľudí a len 2 % lesieb a 7,6 % (11) transrodových ľudí. Fakt, 
že najneskôr to povedali prvému človeku gejovia (19,68) a že ich to najviac nikomu nepovedalo, 
môže vyplývať z toho, že od mužov sa menej očakáva, že budú mať homosexuálnu orientáciu, 
nie je to vôbec súčasťou mužskej roly, na ktorú je väčší spoločenský tlak. Preto sa mnohí z nich 
podriaďujú maskulínnej rodovej ideológii, ktorá ich tlačí k tomu, aby deklarovali, že nie sú 
gejovia. 

Inú odpoveď uviedlo 13 respondentov a respondentiek. Uviedli napríklad nasledovné:
     •   „Celá moja rodina o tom doposiaľ nevie, keďže moja rodina je vskutku homofóbna...no 
skoro všetci priatelia a ľudia, čo ma sledujú na sociálnych sieťach o tom vedia. Teda, okrem 
spolužiakov a kolegov z brigád. Presne pre to mám aj dva facebooky...takpovediac sa skrývam, či 
už pred rodinou alebo ľudmi, s ktorými nemám bližší vzťah.“
     •     „Nepamätám si.“
     •     „Outovať sa netreba, je to kravina, treba o tom hovoriť normálne, ak má s tým niekto 
problém, nech si trhne nohou.“
 

******** Odpovedalo 1930 respondentov a respondentiek. Gejovia urobili svoj prvý coming 
out blízkemu človeku v priemere vo veku 19,68, lesby vo veku 18,64, bisexuálni ľudia vo veku 
18,7 a transrodoví ľudia  vo veku 18,63
******** Samozrejme tým coming out nekončí
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Keď sme sa pýtali, v akej miere vedia blízki ľudia o respondentoch a respondentkách, že sú 
LGBT, v najväčšej miere to vedia mamy, a to v 61,9 %. V porovnaní s nimi to vie až o 20 % me-
nej otcov (42,3 %). Ďalej vie o svojich súrodencoch, že sú LGBT, 36,4 % sestier a 31,3 % bratov. 
Širšia rodina vie o tom, že sú LGBT, v prípade 31 % respondentov a respondentiek a najmenej 
to vedia starí rodičia – len 15,6 %, čo súvisí aj s tým, že mnohí z respondentov a respondentiek 
už starých rodičov nemajú. 

Coming out blízki ľudia

Coming out blízkym ľuďom (%)

To, že v menšej miere vedia o LGBT identite svojich detí otcovia, môže byť spôsobené tým, že 
Slovensko je stále patriarchálna spoločnosť, kde sa od mužov-otcov očakáva, že nebudú veľmi 
prejavovať pozitívne emócie, čo má vplyv aj na ich vzťah s deťmi. Pod vplyvom rodovej social-
izácie neradi hovoria o citlivých témach a zároveň by ich maskulínna rola v sebe nemala zahŕňať 
dieťa, ktoré je LGBT. 
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Ako reagovali blízki ľudia

Keď sa blízki ľudia dozvedeli o tom, že respondentky a respondenti sú LGBT, z tých, ktorých sa 
to týka, reagovali mamy dobre v 53,54 % a zle v 35,9 %. Otcovia reagovali dobre v 42,1 % a zle 
v 29,2 %. Sestry reagovali dobre v 72,1 % a zle v 10,7 %. Bratia reagovali dobre v 57 % a zle v 13,2 
%. Starí rodičia reagovali dobre v 49,5 % a zle v 21,4 %. Širšia rodina reagovala dobre v 60,5 % 
a zle v 30,4 %. 

Na jednej strane môžeme povedať, že väčšina blízkych ľudí reagovala dobre, keď im LGBT ľudia 
povedali o svojej identite, ale zároveň viac ako 29 % otcov a 35 % mám reagovalo zle, z čoho 
vyplýva potreba väčšej práce s rodičmi LGBT ľudí, keďže ide o ich najbližších, ktorí by im mali 
pomáhať. Odpoveď, že nereagovali nijako, tiež nemusí znamenať, že reagovali dobre, lebo často 
sa deje to, že blízki ľudia fakt, ktorý im LGBT ľudia oznámili, buď ignorujú, alebo sa o tom 
nerozprávajú, čo tiež nie je povzbudzujúca reakcia.
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Keď sme sa priamo pýtali respondentov a respondentiek, či povedali mame a otcovi o tom, že 
sú LGBT, výsledky boli podobné ako vyššie uvedené. Rozdiel mohol byť len v tom, že niektorí 
LGBT ľudia o svojej identite priamo rodičom nepovedali, ale tí sa to dozvedeli z iných zdrojov. 
Podľa výsledkov 57,6 % respondentov a respondentiek povedalo svojej mame o tom, že sú 
LGBT, a 38,2 % nepovedalo. 

Z tých respondentov a respondentiek, čo to mame povedali, sa v prípade 56,7 % nezmenil 
ich vzájomný vzťah, v prípade 29,5 % respondentov a respondentiek sa stal celkovo silnejším 
a v prípade 13,8 % slabším. Naopak, až 48,9 % respondentov a respondentiek nepovedalo 
svojmu otcovi o tom, že sú LGBT, a len 33,2 % povedalo. Z tých respondentov a responden-
tiek, čo to otcovi povedali, sa v prípade 67,6 % nezmenil ich vzájomný vzťah, v prípade 17,4 % 
respondentov a respondentiek sa stal celkovo silnejším a v prípade 15 % slabším.

Či povedali o svojej LGBT identite rodičom 
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Pozitívom je, že v prípade 86,2 % mám a 85 % otcov sa ich vzťah k respondentom a respondent-
kám nezmenil alebo bol silnejší, z čoho vyplýva, že aj keď coming out vzbudzuje veľké obavy, vo 
väčšine prípadov nedopadne zle alebo katastrofou. V prípade približne 15 % rodičov však bol 
celkovo ich vzťah k deťom slabší. S čím to súvisí, by mohlo byť predmetom ďalšieho skúmania. 
Predpokladáme, že vplyv majú na to faktory ako sociálne prostredie, región, miera predsudkov, 
vierovyznanie.

Aký bol vzťah k rodičom po coming oute
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Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, prečo nepovedali mame o svojej LGBT 
identite, najviac (v 23 %) preto, že ju nechceli zraniť, sklamať, stresovať. Predpokladáme, že sa 
báli, že ju stratia ako najbližšiu osobu. 19,4 % z nich si myslí, že by to nebolo akceptované a po-
chopené, a na základe toho sa obávali, ako to ovplyvní ich vzťah. 15,1 % nebolo pripravených 
jej to povedať a podľa 14,3 % nikdy na to neprišla reč, nerozprávajú sa o týchto veciach. 7,9 % 
čaká na to, kým si nájde partnera alebo partnerku. Inú odpoveď uviedlo 1,8 % respondentov 
a respondentiek. Uviedli napríklad nasledovné: 
•  „povedal, ale fakt ignoruje, chce vnúčatá“;
•  „nezaujíma ju nič o mojom živote, nerozprávame sa“;
•  „povedal jej to niekto iný (sestra, anonym)“;
•  „zistila si to sama“;
•  „robí to môj život jednoduchší, nemám dôvodov, necítim potrebu.“

Na druhej strane, 22,8 % respondentov a respondentiek o svojej LGBT identite otcovi nepove-
dalo preto, lebo by to nebolo akceptované alebo pochopené, obávali sa, ako to ovplyvní ich 
vzťah. V prípade 18,2 % to nikdy neprišlo na reč, nerozprávajú sa o takýchto veciach s otcom. 
9,8 % respondentov a respondentiek nie je pripravených mu to povedať a v prípade 9,5 % to 
jednoducho vedel, resp. mu to niekto povedal (predpokladáme, že mama). Inú odpoveď uviedlo 
2,4 % respondentov a respondentiek. Napríklad:
• „je homofób, opovrhuje LGBT ľuďmi“;
•  „nemáme blízky vzťah“;
•  „povedal mu to niekto iný (mama, stalkovanie na sociálnych sieťach)“;
•  „čakám na vhodnú chvíľu“. 

Prečo to nepovedali
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Najviac, 62,7 %, respondentov a respondentiek uviedlo, že ich priatelia a priateľky vedia, že 
sú LGBT. Aspoň niekomu z okruhu priateľov a priateliek to povedalo 30,5 % respondentov 
a respondentiek, takže aspoň nejakému priateľovi to povedalo 93,2 % respondentov a respon-
dentiek. Predpokladom, prečo to väčšina respondentov a respondentiek povedala priateľom, je 
skutočnosť, že im dôverovali, alebo často išlo o LGBT priateľov a priateľky, ktorí ich prijali. Z 
kolegov a kolegýň to vedia o 23,2 % respondentoch a respondentkách, čiastočne v 28,4 %, čiže v 
prípade takmer polovice respondentov a respondentiek aspoň niekto pozná ich LGBT identitu 
na pracovisku. 22 % spolužiačok a spolužiakov vie o LGBT identite respondentov a respon-
dentiek, čiastočne to vie 21,2 % a nevie to až 47 % spolužiakov a spolužiačok. Z tých respon-

Zaujímavé je, že zatiaľ čo mame to najviac respondentov a respondentiek nepovedalo preto, lebo 
ju nechceli zraniť, ublížiť jej, v prípade otcov dominovala obava, že to nebudú akceptovať. Čiže 
tiež sa v tom mohli prejaviť isté stereotypné očakávania. 

Coming out v iných prostrediach

Áno NIE Čiastočne Áno + 
čiastočne

Netýka sa 
ma

Priatelia a priateľky 1310 
(62,7 %) 106 (5,1 %) 636 (30,5 %) 1946 (93,2%) 33 (1,6 %)

Kolegovia a kolegyne v 
práci 

484 
(23,2 %)

597 
(28,6 %) 593 (28,4 %) 1081 (51,8%) 414 (19,8 %)

Spolužiaci/spolužiačky 460 
(22,0 %)

443 
(21,2 %) 521 (25,0 %) 981 (47%) 664 (31,8 %)

Nadriadení v práci 401 
(19,2 %)

898 
(43,0 %) 258 (12,4 %) 656 (31,6%) 529 

(25,3 %)

Poskytovatelia služieb 
(napr. u kaderníka, v ka-
viarni, v banke, finančný 

poradca a pod.)

209 
(10,0 %)

1275 
(61,1 %) 366 (17,5 %) 575  (27,5%) 238 (11,4 %)

Poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti 

195 
(9,3 %)

1427 
(68,3 %) 238 (11,4 %) 433 (20,7%) 228 (10,9 %)

Učitelia/učiteľky 124 
(5,9 %)

967 
(46,3 %) 208 (10,0 %) 332 (16%) 788 (37,7 %)
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dentov a respondentiek, ktorí pracujú, to vie 19,2 % nadriadených v práci a čiastočne 12,4 %, 
nevie to 43 % nadriadených. Poskytovatelia služieb (napr. banka, kaviareň, kaderník) to vedia 
v prípade 10 % respondentov a respondentiek a najmenej to vedia poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti (9,3 %) a učitelia a učiteľky (5,9 %), zrejme aj preto, lebo v školskom prostredí sú 
také veci ako sexuálna orientácia a rodová identita tabu. 
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Pracovisko a miera 
akceptácie

Pýtali sme sa aj na to, ako LGBT ľudia hodnotia svoje pracovisko z hľadiska miery akceptácie 
LGBT ľudí. Ako veľmi akceptujúce ho hodnotí viac ako jedna štvrtina respondentov (25,9 %) 
a ako do istej miery akceptujúce 32,7 %. 22,6 % ľudí mieru akceptácie na pracovisku nehod-
notilo, keďže sa ich otázka netýka, buď študujú alebo nie sú v pracovnom pomere, resp. sa 
živia sami. 13,5 % opýtaných vníma svoje pracovisko ako nie príliš akceptujúce. Len 5,3 % ho 
hodnotí ako neakceptujúce. 

Tieto výsledky hodnotenia miery akceptácie súvisia však aj s mierou coming outu, ktorý re-
spondenti na svojom pracovisku podstúpili. Ukazuje sa, že väčšina sa svojou orientáciou/iden-
titou zdôverí len pár ľuďom z úzkej skupiny, s ktorou spolupracuje (26,2 %). 21,7 % opýtaných 
sa zdôverí väčšine z týchto úzko spolupracujúcich kolegov, jednému človeku 7,3 %. Všetkým sa 
zdôverí len 12,6 % opýtaných. Nikomu sa nezdôverí až 23 % ľudí. 



Netýka sa ma

Nikto

Jeden človek

Len pár ľudí

Väčšina z nich

Všetci

0,00 % 7,00 % 14,00 % 21,00 % 28,00 %
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V tomto kontexte sú ešte viac výpovedné skúsenosti, ktoré respondenti zažili počas svojho 
pracovného života (na pracovisku, v interakcii s kolegami a nadriadenými a pod.). 32 % ľudí 
uviedlo, že sú v práci otvorení, čo sa týka ich orientácie a/alebo rodovej identity. Naopak, až 
62,5 % opýtaných uviedlo, že v práci tajili, že sú LGBT. 

Viac ako 36 % uviedlo, že zažili negatívne komentáre na pracovisku smerom k iným kolegom, 
ktorí sú vnímaní ako LGBT, rovnakú skúsenosť osobne zažilo až 28,4 % opýtaných. Až viac ako 
41 % ľudí uviedlo, že v práci zažili negatívny postoj vo všeobecnosti smerom k LGBT ľuďom. 
Tieto údaje nakoniec aj zodpovedajú odpovediam o miere coming outu na pracovisku. 

Je dôležité uviesť, že ak majú ľudia hodnotiť svoje pracovné prostredie vo všeobecnosti, hodno-
tia ho ako viac akceptujúce a tolerujúce, čo do istej miery môže vyjadrovať skôr želaný stav než 
realitu. V prípade, že sú otázky zamerané na konkrétnejšie skúsenosti a zážitky, odhalená miera 
akceptácie zo strany pracoviska sa ukazuje ako nižšia. 

Nerovnaké zaobchádzanie vo vzťahu k podmienkam zamestnania, pretože ste LGBT

Negatívny postoj k LGBT ľuďom

Negatívne komentáre ku kolegom, ktorí sú LGBT

Negatívne komentáre za to, že ste LGBT

Hanbili ste sa za to, že ste LGBT

Tajili ste, že ste LGBT

Boli ste otvorení, že ste LGBT

Netýka sa ma

0,00 % 17,50 % 35,00 % 52,50 % 70,00 %

V práci ste zažili
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Postoje LGBT ľudí 

V ďalšej časti dotazníka sme sa pýtali na názory a postoje respondentov a respondentiek, pokiaľ 
ide o vývoj problematiky LGBT ľudí na Slovensku, či súhlasia s niektorými opatreniami, aké 
opatrenia by pomohli aj z hľadiska dôležitosti. Tiež sme sa ich pýtali na to, ako na nich vplýva 
súčasná situácia. 

Odpovede Podiel

Veci sa nemenia 1092 52,3 %

Zlý smer 619 29,6 %

Správny smer 133 6,4 %

Neviem 198 9,5 %

Iné... 46 2,2 %

Keď sme sa pýtali na to, čo si respondenti a respondentky myslia o smere, akým idú veci v našej 
krajine, pokiaľ ide o LGBT ľudí, 52,3 % z nich odpovedalo, že veci sa nemenia. Až tretina, 29,6 
%, respondentov a respondentiek odpovedala, že veci idú zlým smerom, a len 6,4 % uviedlo, že 
veci idú správnym smerom. 9,5 % nevedelo odpovedať a inú odpoveď uviedlo 11,7 % respon-
dentov a respondentiek.

Predpokladáme, že na odpovede respondentov a respondentiek mala vplyv skutočnosť, že 
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napriek tomu, že v iných krajinách Európy sa ľudské práva LGBT ľudí zlepšujú, na Slovensku 
právny posun veľmi nevidno alebo sa o ňom nehovorí. Negatívny vplyv mohlo mať tiež referen-
dum o rodine v roku 2015, ktoré sa týkalo aj LGBT ľudí a ktoré zakonzervovalo nepriaznivý stav 
ohľadom ľudských práv LGBT ľudí. 

Veľmi pod-
porujem

Často pod-
porujem 

Celková 
podpora 

Skôr nepod-
porujem

Vôbec 
nepodporu-

jem

Celková 
nepodpora Nevie

Páry rovnakého pohlavia by 
mali mať zákonnú možnosť 
uzavrieť životné (registro-
vané) partnerstvo

1850 
(88,6 %)

172 
(8,2 %)

2022 
(96,8 %)

20 
(1,0 %)

21 
(1,0 %)

41 
( 2 %)

25 
(1,2 %)

Páry rovnakého pohlavia by 
mali mať zákonnú možnosť 
uzavrieť manželstvo

1500 
(71,8 %)

353 
(16,9 %)

1853  
(88,6%)

96 
(4,6 %)

80 
(3,8 %)

176 
(8,3% )

57 
(2,7 %)

Páry rovnakého pohlavia by 
mali mať povolené spoločne 
si adoptovať dieťa

1220 
(58,4 %)

528 
(25,3 %)

1748  
(83,7%)

158 
(7,6 %)

104
 (5,0 %)

262
 (12%)

78 
(3,7 %)

Páry rovnakého pohlavia by 
mali mať prístup k službám 
asistovanej reprodukcie 
(umelé oplodnenie)

1235 
(59,1 %)

437 
(20,9 %)

1672
(80,1 %)

151 
(7,2 %)

122 
(5,8 %)

273
 (13,1 %)

143 
(6,8 %)

Keď sme sa pýtali, ako silno respondenti a respondentky podporujú opatrenia zamerané na 
niektoré práva LGB ľudí, opatrenia zamerané nato, aby páry rovnakého pohlavia mali mať 
zákonnú možnosť uzavrieť manželstvo, podporuje 88,6 % (1 853) a nepodporuje 8,3 % (176) 
respondentov a respondentiek. Možnosť uzavrieť životné (registrované) partnerstvo podporuje 
ešte viac respondentov a respondentiek, 96,8 % (2 022), a nepodporuje 2 % (41) respondentov a 
respondentiek. Opatrenia zamerané nato, aby páry rovnakého pohlavia mali povolené spoločne 
si adoptovať dieťa, podporuje 83,7 % (1 748) respondentov a respondentiek a nepodporuje 12 
% (262). Služby asistovanej reprodukcie pre LGB páry podporuje 80,1 % (1 672) respondentov 
a respondentiek a nepodporuje 13,1 % (273). Predpokladáme, že väčšia podpora pre životné 
partnerstvá ako manželstvá je spôsobená tým, že v ústave je definované manželstvo len medzi 
mužom a ženou, a potom nie všetci z LGBT ľudí môžu chcieť manželstvo, resp. majú pocit, že 
patrí výhradne mužovi a žene. Opatrenia ohľadne adopcie a asistovanej reprodukcie podporuje 
o čosi menej respondentov a respondentiek, čo môže byť spôsobené tým, že mnohí nechcú deti 
alebo sami sú ovplyvnení názormi a predsudkami, že rovnakopohlavné názory nemôžu spolu 
vychovávať deti, lebo tie potrebujú oba vzory. 
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Top 
priorita

Veľmi 
dôležité, 

ale nie top 
priorita

Top prior-
ita + veľmi 

dôležité

Do istej 
miery 

dôležitá 
priorita

Nízka 
priorita Neviem

Zákonom uznané životné partnerstvá pre 
páry rovnakého pohlavia

1445 
(69,2 %)

459 
(22,0 %)

1904
 (91,1 %)

128 
(6,1 %)

30 
(1,4 %)

26 
(1,2 %)

Rovnaké práva v zamestnaní pre LGBT ľudí 1089 
(52,2 %)

725 
(34,7 %)

1814 
(86,8 %)

220 
(10,5 %)

28 
(1,3 %)

26 
(1,2 %)

Viac úsilia zameraného na prevenciu a 
liečbu HIV, AIDS a sexuálne prenosných 
chorôb

1121 
(53,7 %)

629 
(30,1 %)

1750 
(83,3 %)

266 
(12,7 %)

51
(2,4 %)

20 
(1,0 %)

Podpora organizácií, ktoré poskytujú 
služby LGBT mladým ľuďom

957 
(45,8 %)

762 
(36,5 %)

1719 
(82,3 %)

287 
(13,7 %)

57 
(2,7 %)

25
 (1,2 %)

Sprístupnenie manželstva pre páry 
rovnakého pohlavia

992 
(47,5 %)

547 
(26,2 %)

1539 
(73,7 %)

311 
(14,9 %)

152 
(7,3 %)

86
 (4,1 %)

Zastavenie nútených kastrácií ako pod-
mienky právneho uznania rodu/pohlavia 
v prípade transrodových ľudí

993 
(47,6 %)

460 
(22,0 %)

1453 
(69,6 %)

317 
(15,2 %)

163 
(7,8 %)

155 
(7,4 %)

Zjednodušenie právneho uznania rodu 
v prípade transrodových ľudí (zmena 
mena, priezviska, rodného čísla, zmena 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní)

725 
(34,7 %)

614 
(29,4 %)

1339
 (64,1 %)

450 
(21,6 %)

192 
(9,2 %)

107 
(5,1 %)

Právo na adopciu zo strany párov 
rovnakého pohlavia

700 
(33,5 %)

583 
(27,9 %)

1283 
(61,4 %)

438 
(21,0 %)

239
 (11,4 %)

128 
(6,1 %)

Ďalej sme sa pýtali respondentov a respondentiek, akú prioritu by mala mať každá z vecí, ktoré 
sa týkajú LGBT ľudí, pokiaľ ide o ich riešenie. Najviac, 91,1 %, respondentov a respondentiek 
považuje za top prioritu a veľmi dôležitú prioritu zákonom uznané životné partnerstvá pre 
páry rovnakého pohlavia (top priorita 69,2 %). Potom za významné považuje rovnaké práva v 
zamestnaní pre LGBT ľudí 86,6 % (top priorita 52,2 %). Ďalej za dôležité považuje 83,3 % viac 
úsilia zameraného na prevenciu a liečbu HIV, AIDS a sexuálne prenosných chorôb (top priorita 
53,7 %). V 82,3 % prípadov považujú za dôležitú podporu organizácií, ktoré poskytujú služby 
LGBT mladým ľuďom. Zastavenie nútených kastrácií ako podmienky právneho uznania rodu/
pohlavia v prípade transrodových ľudí považuje za top prioritu a veľmi dôležité 69,6 % respon-
dentov a respondentiek (top priorita 47,6 %). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, na čo by sa mali zamerať LGBT organizácie, ale aj verejné inštitúcie 
pri riešení záležitostí, ktoré sa týkajú LGBT ľudí. Je to hlavne oblasť životných partnerstiev, 
právne uznanie párov rovnakého pohlavia, ktoré majú problémy s usporiadaním svojich 
právnych a životných vzťahov z dôvodu, že ich štát nerozoznáva ako pár. Zaujímavou je dôleži-
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tosť vnímania rovnakých práv v zamestnaní pre LGBT ľudí. Môže to byť spôsobené tým, že na 
pracovisku nie je vytvorené prostredie, ktoré by podporovalo diverzitu a umožňovalo otvorene 
hovoriť o svojej sexuálnej orientácii a rodovej identite. Na druhej strane sa LGBT ľudia môžu 
na pracovisku cítiť diskriminovaní, špecificky transrodoví ľudia, ktorí majú veľmi často problém 
si nájsť prácu. Za dôležitú považujú respondenti a respondentky aj otázku sexuálneho zdravia, 
keďže predpokladáme, že vnímajú, že služby v oblasti prevencie a liečby HIV, AIDS sú nedosta-
točné. Zastavenie nútených kastrácií v prípade transrodových ľudí považuje za významné (top 
priorita a veľmi dôležité) riešiť 83 % z tých, ktorí sa identifikovali v dotazníku ako transrodoví 
ľudia.

Odpovede Často Podiel 

Možnosť vziať sa alebo uzavrieť životné partnerstvo 1283 61,4 %

Verejné autority, napr. politici/čky a mienkotvorné osobnosti, ktoré podporujú práva 
LGBT ľudí 1129 54,1 %

Uznanie partnerstiev rovnakopohlavných zväzkov v rámci Európskej únie 1007 48,2 %

Keby významné osobnosti športu, kultúry, hospodárstva a politiky hovorili otvorene o 
svojej príslušnosti k LGBT komunite 935 44,8 %

Opatrenia v škole pre LGBT 664 31,8 %

Lepšia akceptácia zo strany náboženských predstaviteľov 594 28,4 %

Antidiskriminačná politika vzťahujúca sa k LGBT ľuďom na pracovisku 575 27,5 %

Možnosť osvojiť si/adoptovať dieťa 523 25,0 %

Tréning zamestnancov verejnej správy (učitelia, polícia atď.) o právach LGBT ľudí 499 23,9 %
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Zisťovali sme aj to, čo by podľa respondentov a respondentiek zlepšilo život LGBT ľudí na Slov-
ensku. Opäť, najviac z nich (61,4 %) uviedlo možnosť vziať sa alebo uzavrieť životné partner-
stvo, čo potvrdili aj predchádzajúce odpovede. 54,1 % ľudí vyjadrilo presvedčenie, že by tomu 
pomohli verejné autority, napr. politici a mienkotvorné osobnosti, ktoré by vyjadrili podporu 
uznaniu práv LGBT ľudí. Je to spôsobené zrejme aj tým, že málo osobností, aj z politiky, ich 
verejne podporuje a podporu týmto právam vyjadrujú skôr jednotlivci. Na druhej strane, oveľa 
viac politikov a političiek sa vyjadruje skôr proti zlepšeniu práv LGBT ľudí. 48,2 % responden-
tov a respondentiek by uvítalo uznanie rovnakopohlavných partnerstiev v rámci celej Európskej 
únie. Predpokladáme, že je to preto, lebo si myslia, že by to vyriešilo aj situáciu na Slovensku 
a aj z osobných rozhovorov mnohí LGBT ľudia považujú v tomto smere Európsku úniu za 
autoritu. 44,8 % respondentov a respondentiek sa domnieva, že by výrazne pomohli aj rôzne 
osobnosti z oblasti kultúry, športu, politiky a hospodárstva, ktoré by hovorili otvorene o svojej 
príslušnosti k LGBT komunite (čiže verejný coming out známych osobností, ktoré sú LGBT), 
čo nakoniec potvrdzujú aj skúsenosti zo zahraničia, že práve vďaka takýmto osobnostiam nastal 
významný obrat k pozitívnejšiemu nazeraniu na LGBT ľudí bez stigmy, urážok a podľa zásady 
rovnosti. 31,8 % respondentov a respondentiek vníma ako dôležité opatrenia v škole pre LGBT 
ľudí. Predpokladáme, že je to preto, ako aj z odpovedí na iné otázky vyplynulo, že mladí ľudia 
v školskom prostredí často zažívajú šikanu a nemajú vytvorené podporné prostredie, resp. 
školy neinformujú o tejto problematike. 28,4 % si myslí, že by pomohla lepšia akceptácia zo 
strany náboženských predstaviteľov, čo súvisí aj s tým, že cirkev, resp. niektorí jej predstavite-
lia, sa vo svojich posolstvách viackrát vyslovila veľmi negatívne voči LGBT ľuďom a zároveň 
mnohí LGBT ľudia sú veriaci a akceptácia ich orientácie a/alebo rodovej identity zo strany 
náboženských predstaviteľov by im mohla pomôcť. Podľa 27,5 % respondentov a respondentiek 
by pomohla lepšia antidiskriminačná politika, ktorá sa vzťahuje na LGBT ľudí na pracovisku. 
Pre 25 % opýtaných by znamenalo príjemnejší život možnosť osvojiť si/adoptovať dieťa a pre 
23,9 % tréningy zamestnancov a zamestnankýň verejnej správy. 

Keďže respondenti a respondentky vnímajú ako najdôležitejšiu potrebu právneho uznania 
svojich vzťahov, pýtali sme sa tiež na dôvody, pre ktoré chcú páry rovnakého pohlavia uzavrieť 
zväzok. Najviac, 67,9 %, respondentov a respondentiek si myslí, že páry rovnakého pohlavia 
chcú uzavrieť zväzok, pretože si chcú zabezpečiť spoločné veci ako dedenie a informovanie 
o zdravotnom stave. Je to prirodzené, keďže ide o veci, ktoré ohrozujú ich vzťah, keď ich nemajú 
právne vysporiadané. 63,8 % uviedlo ako dôvod lásku, čiže zdôraznilo symbolickú rovinu 
právneho uznania a chcú týmto zväzkom vyjadriť, že sa ľúbia a chcú byť spolu. 47,7 % zdôrazňu-
je opäť právne uznanie a 47,5 % si myslí, že páry rovnakého pohlavia chcú mať rovnaké práva 
ako manželia. 41,3 % si myslí, že to chcú pre prípad nepriaznivých životných situácií. 32,4 % 
respondentov a respondentiek chce dať verejne najavo, že tvoria pár, že sú rodinou. 20,5 % chce 
vhodné prostredie na výchovu detí, keďže je problematické deťom a okoliu vysvetľovať, že ich 
vychovávajú dvaja právne cudzí ľudia. 
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Odpovede Často Podiel 

Pretože si chcú zabezpečiť spoločné veci ako dedenie, informovanie o zdravotnom stave 1417 67,9 %

Pretože sa ľúbia 1332 63,8 %

Pretože chcú byť právne uznané 997 47,7 %

Chcú mať rovnaké práva ako manželia 992 47,5 %

Zabezpečenie pre prípad nepriaznivých životných situácií 863 41,3 %

Pretože chcú dať verejne najavo, že tvoria pár, že sú rodinou 677 32,4 %

Pretože chcú vytvoriť vhodné prostredie pre výchovu svojich detí 427 20,5 %

Chcú mať rovnaké výhody ako manželia 453 21,7 %

Ekonomické dôvody 275 13,2 %

Iné... 25 1,2 %
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Veľmi 
súhlasím

Skôr 
súhlasím

Celkový 
súhlas

Ani 
súhlasím, 

ani 
nesúhlasím

Skôr 
nesúhlasím

Vôbec 
nesúhlasín

Celkový 
nesúhlas Neviem

Je stresujúce, že sú 
zákonom obmedzené 
moje práva ako LGBT 
človeka

1102 
(52,8 %)

603 
(28,9 %)

1705 
(81,7 %)

224 
(10,7 %)

66 
(3,2 %)

41 
(2,0 %)

107 
(5,1 %)

51 
(2,4 %)

Je stresujúce, že musím 
byť vždy pripravený/á 
na potencionálnu 
diskrimináciu, pretože 
som LGBT človek

1231 
(59,0 %)

536 
(25,7 %)

1767 
(84,6 %)

166 
(8,0 %)

89 
(4,3 %)

42 
(2,0 %)

131 
(6,3 %)

23 
(1,1 %)

Niekedy chcem uniknúť 
zo stresu, ktorý nám 
spôsobuje spoločnosť 
kvôli LGBT identite, 
napr. odchodom do 
zahraničia

871 
(41,7 %)

545 
(26,1 %)

1416 
(67,8 %)

284 
(13,6 %)

170 
(8,1 %)

164 
(7,9 %)

334 
(16 %)

51 
(2,4 %)

Niekedy volím 
negatívne spôsoby 
na zvládnutie stresu 
z toho, že som LGBT 
(pitie, nechránený sex, 
vyhýbanie sa sociálnym 
situáciám)

221 
(10,6 %)

298 
(14,3 %)

519 
(24,9 %)

287 
(13,7 %)

351 
(16,8 %)

865 
(41,4 %)

1216 
(58,2 %)

64 
(3,1 %)

Poznatky, pochopenie 
homofóbie a transfóbie 
mi pomáhajú zvládať 
negatívne správanie 
zamerané voči LGBT 
ľuďom

312 
(14,9 %)

550 
(26,3 %)

862
 (41,3 %)

507 
(24,3 %)

226 
(10,8 %)

197 
(9,4 %)

423 
(20,2 %)

295 
(14,1 %)

Je stresujúce stále 
zvažovať, či je bezpečné 
urobiť coming out v 
nových situáciách a 
pred novými ľuďmi

965 
(46,2 %)

600 
(28,7 %)

1565 
(75 %)

229 
(11,0 %)

118 
(5,7 %)

102 
(4,9 %)

220 
(10,5 %)

72 
(3,4 %)

Sociálne obmedzenia 
a predsudky vo vzťahu 
k tomu, že som LGBT 
obmedzujú moje schop-
nosti vytvoriť si život, 
aký chcem mať

818 
(39,2 %)

570 
(27,3 %)

1388 
(66,5 %)

273 
(13,1 %)

188 
(9,0 %)

175 
(8,4 %)

363 
(17,4 %)

63 
(3,0 %)

V ďalšej otázke sme sa pýtali na súhlas alebo nesúhlas respondentov a respondentiek s nie-
koľkými tvrdeniami o tom, ako súčasný stav v oblasti práv LGBT ľudí ovplyvňuje ich správanie 
a cítenie. 
Čo sa týka pocitov, napríklad s tvrdením Je stresujúce, že musím byť vždy pripravený/á na 
potenciálnu diskrimináciu, pretože som LGBT človek celkovo súhlasí až 84,6 % (1767)* 1 767) 
respondentov a respondentiek (ani súhlasí, ani nesúhlasí 8 % (166) a celkovo nesúhlasí  6,3 % 
(131)**).  S tvrdením Je stresujúce, že sú zákonom obmedzené moje práva ako LGBT človeka 

* Zrátané odpovede veľmi súhlasím a skôr súhlasím
** Zrátané odpovede vôbec nesúhlasím a skôr nesúhlasím
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celkovo súhlasí 81,7 % (1 705) respondentov a respondentiek (ani súhlasí, ani nesúhlasí 10,7 % 
(224) a celkovo nesúhlasí 5,1 % (107) z nich). S tvrdením Je stresujúce stále zvažovať, či je bez-
pečné urobiť coming out v nových situáciách a pred novými ľuďmi celkovo súhlasí 75 % (1 565) 
respondentov a respondentiek (ani súhlasí, ani nesúhlasí 11 % (229) a celkovo nesúhlasí 10,5 % 
(220) z nich). Nevedelo odpovedať 3,4 % (72) respondentov a respondentiek. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že približne na tri štvrtiny respondentov a respondentiek dolieha 
stres z toho, že v rôznych prostrediach môžu byť vystavení diskriminácii, z toho, že vôbec musia 
robiť všade coming out, ak chcú žiť v súlade so sebou samými a nevedia, ako ich okolie prijme, 
ale aj z toho, že štát ich stále neuznáva, čo tiež môže vyústiť do celého radu problémov. Takýto 
stres sa samozrejme môže odraziť aj na psychickom zdraví LGBT ľudí. 

Čo sa týka reakcií na vyššie zmienený stres, s tvrdením Niekedy chcem uniknúť zo stresu, 
ktorý nám spôsobuje spoločnosť pre LGBT identitu, napr. odchodom do zahraničia celkovo 
súhlasí 67,8 % (1 416) respondentov a respondentiek (ani súhlasí, ani nesúhlasí 13,6 % (258)). 
S tvrdením Sociálne obmedzenia a predsudky vo vzťahu k tomu, že som LGBT, obmedzujú 
moje schopnosti vytvoriť si život, aký chcem mať celkovo súhlasí 66,5 % (1 388) respondentov 
a respondentiek (ani súhlasí, ani nesúhlasí 13,1 % (273) a celkovo nesúhlasí 17,4 % z nich). 
S tvrdením Niekedy volím negatívne spôsoby na zvládnutie stresu z toho, že som LGBT (pitie, 
nechránený sex, vyhýbanie sa sociálnym situáciám) celkovo súhlasí 24,9 % (519) respondentov 
a respondentiek (ani súhlasí, ani nesúhlasí 13,7 % (287) a celkovo nesúhlasí 58,2 % (1 216) 
respondentov a respondentiek). 

Čo sa týka správania, odpovede respondentov a respondentiek, resp. ich názory, naznačujú, že 
práve pre vyššie spomenutý stres môžu plánovať až viac ako dve tretiny z nich odchod do zah-
raničia, predpokladáme do takých krajín, kde by boli ich práva uznané. To môže mať negatívny 
vplyv na odliv významnej odbornej pracovnej sily zo Slovenska. Viac ako dve tretiny respon-
dentov a respondentiek tiež súhlasia s tým, že sociálne obmedzenia a predsudky v spoločnosti 
im zabraňujú žiť plnohodnotný život podľa ich predstáv. Jedna štvrtina respondentov a respon-
dentiek dokonca volí pod vplyvom svojej situácie taký životný štýl, ktorý môže mať najvážnejšie 
dôsledky na ich zdravie, vzťahy a okolie. 

Nakoniec sme sa pýtali respondentov a respondentiek, či súhlasia s tvrdením, že Poznatky, 
pochopenie homofóbie a transfóbie mi pomáhajú zvládať negatívne správanie zamerané voči 
LGBT ľuďom. Celkovo súhlasilo 41,3 % (862) respondentov a respondentiek, ani súhlasilo, ani 
nesúhlasilo 24,3 % (507) a nesúhlasilo celkovo 20,2 % (423) z nich. Odpovede poukazujú na 
dôležitosť vzdelávania LGBT komunity, aby dokázala pochopiť, prečo niektoré mýty a predsud-
ky ovplyvňujú ľudí a ako sa voči nim brániť. Samozrejme, mnohí z nich vnímajú tieto informá-
cie ako neužitočné, čo môže byť spôsobené tým, že ich buď nezaujímajú, alebo nemajú prístup 
k odborným informáciám a poradenstvu. 
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Partnerský vzťah

46,6 % (974)* opýtaných z našej vzorky (2 088) má v súčasnosti vzťah s partnerom/partnerkou 
rovnakého pohlavia, z nich veľká väčšina (77,6 %) vníma svoj vzťah ako vážny a 13,8 % ako 
skôr vážny – a to aj v prípadoch, kedy ide o kratšie trvajúce vzťahy (pozri graf o dĺžke vzťahu). 
Viac kratšie trvajúcich zväzkov, ktoré naša vzorka vykazuje, môže svedčiť o jej vekovom zložení, 
keďže najviac zastúpených ľudí bolo vo vekovej kategórii 18 – 34 rokov. 

* Platí pre všetky otázky týkajúce sa partnerského vzťahu.



Viac ako 20 rokov

Viac ako 15 rokov

Viac ako 10 rokov

Viac ako 7 rokov

Viac ako 5 rokov

Viac ako 4 roky

Viac ako 3 roky

Viac ako 2 roky

Viac ako 1 rok

Menej ako 1 rok

0,00 % 7,50 % 15,00 % 22,50 % 30,00 %

Dĺžka vzťahu
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31,7 % opýtaných sa so svojím partnerom/partnerkou zoznámilo prostredníctvom zoznamky 
a 23,7 % prostredníctvom chatu, čo sú v rámci LGBT komunity bežné prostriedky na zoznam-
ovanie. Online zoznamky (chaty) vznikli spočiatku nato, aby bolo pre LGBT ľudí v online 
prostredí oveľa ľahšie a bezpečnejšie nájsť si partnera, ktorý je rovnakej orientácie. Aj keď je 
v súčasnosti v porovnaní s minulosťou jednoduchšie nájsť si partnera/partnerku rovnakého 
pohlavia aj mimo online prostredia, LGBT ľudia stále výrazne využívajú tieto prostriedky na 
nadviazanie kontaktu, vzťahu či známosti. 17,1 % sa zoznámilo prostredníctvom priateľov, 7 % 
ľudí v škole a 6,5 % v práci. V možnosti Iné (3,6 %) respondenti a respondentky uviedli, že sa 
spoznali napríklad pri športových aktivitách, na dovolenke, v MHD /autobuse, v reštaurácii, na 
vzdelávacích kurzoch, poznajú sa od detstva a pod. 



Na párty (všeobecne, nie LGBT)

V bare (všeobecne, nie LGBT)

Vonku, na ulici

Na verejnej akcii

V kostole

Na LGBT párty

V bare pre LGBT klientelu

V podpornej skupine

V škole

V práci

Prostredníctvom priateľov

Chat

Zoznamka

Iné

0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 %

Ako/kde ste sa spoznali

V spoločnej domácnosti býva 53,6 % párov, aj keď ide zväčša o páry, ktoré spolu žijú kratšie. 
Viac ako 5 rokov s partnerom/partnerkou žije 21,5 % opýtaných. V odpovedi Iné (3,3 %) sa 
objavili od respondentov údaje, ktoré sa snažia špecifikovať dĺžku vzťahu, teda ide o páry, 
ktoré spolu žijú viac ako 8 rokov (najvyšší údaj o spoločnom dlhodobom vzťahu bol 24 rokov). 
Prípadne v tejto možnosti ľudia uviedli, že žijú spolu na striedačku – raz u jedného, raz 
u druhého, že spolu bývajú spolu na internáte alebo spolu trávia zatiaľ víkendy. 
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0,00 %

12,50 %

25,00 %

37,50 %

50,00 %

Zatiaľ spolu nebývame Menej ako 1 rok Viac ako 1 rok Viac ako 2 roky Viac ako 3 roky Viac ako 5 rokov Iné

Ako dlho spolu bývate

Väčšina opýtaných, ktorí majú partnerský vzťah, vyjadrili spokojnosť so súčasným partnerským 
životom – veľmi spokojní tvorili až 48,6 % a skôr spokojní 36,9 %. Za najväčšie aktuálne prob-
lémy, ktoré ovplyvňujú kvalitu, a teda aj spokojnosť vo vzťahu, respondenti označili v najväčšej 
miere utajovanie vzťahu pred rodinou a blízkymi (42,8 %), nemožnosť uznať právne partnerstvo 
pred verejnými orgánmi (34,3 %), nemožnosť robiť rozhodnutia o partnerovi/partnerke pri 
zdravotných úkonoch (28,8 %), utajovanie svojho vzťahu v práci a pred kolegami (26,4 %) či 
nemožnosť po sebe dediť (25,1 %). Závažné praktické problémy, ktorým lesbické a gejské vzťahy 
v našej spoločnosti čelia, rezonujú aj v našom prieskume. Do istej miery to môže byť aj tým, že 
sa v médiách v súvislosti s uznaním párov rovnakého pohlavia reflektuje hlavne na oblasti ako 
zdravie, dedenie, rôzne právne úkony a pod. Už menej sa však reflektuje na problémy, ktoré 
v našom prieskume aj prieskume párov rovnakého pohlavia (Inakosť 2015) rovnakopohlavné 
páry uvádzajú prioritne. Utajovanie vzťahu pred rodinou a nemožnosť byť právne uznaní, 
a tak symbolicky prijatí ako súčasť rodiny, závažne ovplyvňuje kvalitu a spokojnosť vo vzťahu, 
sebadôveru, ale aj pocit spolunáležitosti k spoločnosti, aby sa cítili ako jej plnohodnotná súčasť. 
Nakoniec, 24,3 % opýtaných veľmi a 26,9 % skôr súhlasí s tým, že im podporné prostredie a po-
moc od druhých pomáhajú v udržaní partnerského vzťahu. 
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0,00 %

7,00 %

14,00 %

21,00 %

28,00 %

Veľmi súhlasím Skôr súhlasím Ani súhlasím, ani nesúhlasím Skôr nesúhlasím Vôbec nesúhlasím Neviem

Podporné prostredie pomáha pri udržaní vzťahu

V možnosti Iné (5,5 %) respondenti uviedli, že nemajú žiadne problémy alebo vyššie uvedené 
možnosti nepociťujú ako problémy, iní spomenuli problémy so vzťahom na diaľku, rozho-
dovanie sa o rodičovstve a ťažkosti s tým spojené, keď druhý rodič nebude uznaný zo strany 
štátu ako zákonný zástupca, neakceptáciu zo strany spoločnosti a z toho vyplývajúce pocity 
zbytočnosti a nepotrebnosti. 



Utajovanie vzťahu pred rodinou a blízkymi

Nemožnosť právne uznať partnerstvo

Nemožnosť robiť rozhodnutia o partnerovi/ke pri zdravotných úkonoch

Utajovanie vzťahu v práci

Nemožnosť navzájom po sebe dediť

Komunikácia vo vzťahu 

Nemáte nárok na OČR vo vzťahu k partnerov/ke

Nemožnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo

Intímny život

Finančná situácia 

Nemožnosť adoptovať si dieťa ako pár

Nedostatočný prístup k benefitom v zamestnaní

Negarantovanie vzájomnej vyživovacej povinnosti

Že niekto spochybňuje vaše rodičovské schopnosti 

Iné

Problémy so susedmi 

0,00 % 12,50 % 25,00 % 37,50 % 50,00 %

Aktuálne problémy, ktoré ovplyvňujú kvalitu vzťahu
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49,1 % opýtaných (974) si praje uzavrieť so svojím partnerom/partnerkou manželský zväzok, 
41,6 % je za možnosť uzavretia registrovaného, resp. životného partnerstva. Pokrok v oblasti 
ľudských práv v zahraničí sa odráža aj na názoroch ľudí z LGBT komunity žijúcej na Slovensku. 
Napriek tomu, že Slovensko doteraz nepristúpilo k žiadnej legislatívnej úprave párov rovnakého 
pohlavia, tento aj posledný prieskum Inakosti s pármi rovnakého pohlavia (2015) poukazuje 
na trend odklonu od životného partnerstva k požiadavke takého právneho stavu, ktorý by páry 
rovnakého pohlavia úplne zrovnoprávnil so zákonom. 
28,7 % párov uvažuje nad možnosťou uzavrieť manželský/partnerský zväzok v krajine, ktorá to 
pre páry rovnakého pohlavia povoľuje. 26,6 % o takej možnosti neuvažuje, resp. 43 % ešte nevie. 
1,6 % túto možnosť v inej krajine využilo. 



Manželstvo
Životné partnerstvo (registrované partnerstvo)
Blízka osoba v spoločnej domácnosti
Žiadny
Neviem

3,6 % opýtaných z celej vzorky 2 088 respondentov má deti, ktorých je zároveň zákonným 
zástupcom. Tie zväčša vychovávajú sami vo svojej domácnosti alebo v spoločnej domácnosti so 
svojím partnerom/partnerkou alebo sa nachádzajú v starostlivosti druhého biologického rodiča. 
1,3 % opýtaných (teda 27 ľudí) v prieskume uviedlo, že nie sú zákonnými zástupcami dieťaťa, ale 
vychovávajú partnerkino/partnerovo dieťa. 

Aký právny stupeň uznania by ste si želali
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Povedomie o zákonoch 
a opatreniach 

V tejto časti sme zisťovali, či majú respondenti a respondentky nejaké povedomie o existujúcej 
legislatíve, ktorá chráni LGBT ľudí, a či zachytili nejaké kampane s touto témou. Pýtali sme 
sa konkrétne, či je na Slovensku zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu vo vzťahu k sexuálnej 
orientácii pri hľadaní práce. Z odpovedí vyplynulo, že len 36,4 % respondentov a respondentiek 
vie, že je na Slovensku zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu vo vzťahu k sexuálnej orientácii pri 
hľadaní práce, a až 63,6 % respondentov a respondentiek buď nevie, či taký zákon existuje, alebo 
si myslí, že neexistuje. 



42 %

22 %

36 % Áno
Nie
Neviem

Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie pri hľadaní práce
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57 %
28 %

15 %

Áno
Nie
Neviem

Zákaz diskriminácie na základe rodovej identity pri hľadaní práce 

Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, či zaregistrovali na Slovensku nejaký program 
alebo kampaň na zvýšenie povedomia zo strany vládnej organizácie alebo MVO v oblastiach 
diskriminácie LGBT ľudí a ich právneho uznania, až 70,7 % respondentov a respondentiek 
nezaregistrovalo na Slovensku žiadny program alebo kampaň na zvýšenie povedomia zo strany 
vládnej organizácie alebo MVO v oblasti diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a/
alebo rodovej identity. 17,8 % respondentov a respondentiek zaregistrovalo kampaň Životné 
partnerstvo, 9,5 % program alebo kampaň zameranú na diskrimináciu na základe sexuálnej ori-
entácie a len 1,2 % na základe rodovej identity. 0,7 % respondentov a respondentiek uviedlo inú 
odpoveď, napr. „neviem“, „všetky vyššie uvedené“, „ani sa nesnažili hľadať“, „nezaujíma ich to“.

Zákon, ktorý zakazuje diskrimináciu vo vzťahu k transľuďom pri hľadaní práce, pozná ešte 
menej respondentov a respondentiek, a to 15,4 %, a len 20 % transrodových ľudí. Až 84,6 % 
respondentov a respondentiek buď nevie, či taký zákon existuje, alebo si myslí, že neexistuje. 
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1 %

71 %

18 %

1 %

10 %

Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie
Diskriminácia na základe rodovej identity (transrodoví ľudia)
Kampaň Životné partnerstvo
Nie
Iné...

Či zaregistrovali program alebo kampaň

Z uvedeného vyplýva, že len málo respondentov a respondentiek pozná súčasnú antidiskrimi-
načnú legislatívu, ktorá pri hľadaní práce chráni LGBT ľudí. Je to zrejme aj dôsledkom toho, že 
na zvýšenie povedomia neboli realizované relevantné kampane. 
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Problémy LGBT ľudí a 
diskriminácia

V ďalšej časti sme sa pýtali respondentov a respondentiek, aké problémy ich trápia z hľadiska 
ich zdravia, a čo považujú za najväčšie problémy LGBT ľudí v súčasnosti na Slovensku. Tiež 
sme zisťovali, či zažili diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, a o akú 
diskrimináciu išlo. 

Často Niekedy Zriedka Často + 
niekedy Nikdy

Neverím si 697 
(33,4 %)

690 
(33,0 %)

450 
(21,6 %)

1387  
(66,4 %)

250 
(12,0 %)

Trpím úzkosťami a depresiami 512 
(24,5 %)

544 
(26,1 %)

511 
(24,5 %)

1056  
(50,6 %)

520 
(24,9 %)

Vyhýbam sa kontaktu s ľuďmi 341 
(16,3 %)

677 
(32,4 %)

570 
(27,3 %)

1018 
(48,8 %)

499 
(23,9 %)

Zažívacie problémy 318 
(15,2 %)

530 
(25,4 %)

673 
(32,2 %)

848 
(40,6 %)

565 
(27,1 %)

Premýšľal/a som nad samovraždou 219 
(10,5 %)

336 
(16,1 %)

495 
(23,7 %)

555 
(26,6 %)

1038 
(49,7 %)

Pijem v zvýšenej miere alkohol 148 
(7,1 %)

347 
(16,6 %)

557 
(26,7 %)

495 
(23,7 %)

1034 
(49,5 %)

Často striedam sexuálnych partnerov 86 
(4,1 %)

217 
(10,4 %)

464 
(22,2 %)

303 
(14,5 %)

1320 
(63,2 %)

Experimentujem s drogami 45 
(2,2 %)

104 
(5,0 %)

267 
(12,8 %)

149 
(7,1 %)

1670 
(80,0 %)
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Až 66,4 % respondentov a respondentiek si často alebo niekedy neverí (z toho 33,4 % často), 
50,6 % trpí úzkosťami a depresiami (často 24,5 %), 48,8 % sa vyhýba kontaktu s ľuďmi (často 
16,3 %), 40,6 % má zažívacie problémy (často 15,2 %). Viac ako štvrtina respondentov a respon-
dentiek (26,6 %) často alebo niekedy premýšľala nad samovraždou (často 10,5 %). 23,7 % často 
alebo niekedy pije vo zvýšenej miere alkohol a 14,5 % často strieda sexuálnych partnerov. 
Odpovede naznačujú, že veľké percento respondentov a respondentiek trpí rôznymi probléma-
mi, ktoré narúšajú ich život, či už ide o vplyv na sebadôveru, psychické alebo fyzické zdravie. 
Ďalšie skúmanie by vyžadovalo zamerať sa na to, do akej miery tieto problémy súvisia s tým, 
že sú LGBT, alebo s tým, či absolvovali coming out, zažili diskrimináciu, obťažovanie, násilie 
na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Výsledky ukázali, že vo väčšej miere týmito 
problémami trpia bisexuálni ľudia a transrodoví muži. 

Odpovede Podiel 

Predsudky, stereotypy, nepochopenie, ignorancia 1708 81,8 %

Nedostatok všeobecnej rovnosti a akceptácie, chýbajúce zákonné práva 1393 66,7 %

Stigma, nadávky, šikana v škole 1100 52,7 %

Nemožnosť uzavrieť partnerský zväzok 983 47,1 %

Náboženská opozícia 707 33,9 %

Násilie, trestné činy z nenávisti 675 32,3 %

Nechránený sex, sexuálne prenosné choroby, HIV 558 26,7 %

Diskriminácia v práci 340 16,3 %

Iné... 22 1,1 %
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Keď sme sa pýtali na najzávažnejšie problémy LGBT ľudí, 81,8 % respondentov a respondentiek 
uviedlo, že sú to predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignorancia LGBT ľudí. Čiže ide o postoj 
spoločnosti, štátnych inštitúcií a ľudí v ich okolí, ktorý sa ich dotýka. 66,7 % trápi najmä 
nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich zákonných práv. To už potvrdili 
predchádzajúce odpovede a aj skutočnosť, že akceptácia LGBT ľudí v spoločnosti a zákonnej 
oblasti nenapreduje. 52,7 % považuje za najzávažnejší problém stigmu, nadávky, šikanu v škole. 
Túto skutočnosť potvrdil aj prieskum FRA z roku 2012, ako aj prieskumy Štátnej školskej 
inšpekcie, z ktorých vyplýva, že najväčší počet študentov má problém so spolužiakmi s inou 
sexuálnou orientáciou. 47,1 % respondentov a respondentiek považuje za najzávažnejší problém 
nemožnosť uzavrieť partnerský zväzok. Predpokladáme, že išlo najmä o tých respondentov 
a respondentky, ktorí majú partnerský vzťah (tých bolo 46,6 %). Náboženská opozícia je prob-
lémom pre 33,9 % respondentov a respondentiek. Jedna tretina vníma ako problém iniciatívy 
náboženských predstaviteľov, resp. konzervatívnych zoskupení, ktoré posledné roky aktívne 
vystupujú voči právam LGBT ľudí, čo má vplyv aj na politiku v tejto problematike. Nechránený 
sex, sexuálne prenosné choroby vníma ako najzávažnejší problém 26,7 % respondentov a re-
spondentiek, čím sa opäť zdôrazňuje potreba riešiť oblasť sexuálneho zdravia LGBT ľudí. 16,3 % 
vníma ako závažnú diskrimináciu v práci. Iné odpovede uviedlo 1,1 % respondentov a respon-
dentiek. Patria medzi ne napríklad: „problémom je samotná komunita“, „nedržíme spolu“, 
„vnútorné problémy so sebou samým“, „sebavedomie“, „deprivácia“, „nedostatok podpory zo 
strany rodiny“, „samotný fakt, že to všetci taja“, „transfóbia a diskriminácia na základe rodovej 
identity“, „peniaze“, „podceňovanie samovražedného správania a jeho podpora“ atď.

Veľmi 
rozšírené

Skôr 
rozšírené

Veľmi 
rozšírené 

+ skôr 
rozšírené

Veľmi 
zriedkavé

Skôr 
zriedkavé

Veľmi zried-
kavé + skôr 
zriedkavé

Neviem

Príležitostné žarty o LGBT 
ľuďoch v každodennom 
živote

930 
(44,5 %)

718 
(34,4 %)

1648 
(79%)

59 
(2,8 %)

310 
(14,8 %)

369 
(17,7%)

71 
(3,4 %)

Vyjadrenie nenávisti a 
averzie voči LGBT ľuďom

698
 (33,4 %)

866
 (41,5 %)

1564 
(75%)

68
 (3,3 %)

372 
(17,8 %)

440 
(21,1%)

83 
(4,0 %)

Urážlivý jazyk o LGBT zo 
strany politikov/čiek

541 
(25,9 %)

768 
(36,8 %)

1309 
(62,7%)

78 
(3,7 %)

473 
(22,7 %)

551 
(26,3%)

228 
(10,9 %)

Útoky a obťažovanie 
LGBT ľudí

262 
(12,5 %)

616 
(29,5 %)

878 
(42%)

179 
(8,6 %)

837 
(40,1 %)

1016 
(48,6%)

194
 (9,3 %)

Keď sme sa pýtali respondentov, aké prejavy vo vzťahu k LGBT ľuďom považujú za rozšírené na 
Slovensku, veľká väčšina, až 79 % respondentov a respondentiek, považuje za v každodennom 
živote na Slovensku rozšírené príležitostné žarty o LGBT ľuďoch (44,5 % za veľmi rozšírené). To 
samozrejme môže súvisieť aj s kultúrnym prostredím a regiónom, z ktorého pochádzajú, častý je 
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výskyt takýchto žartov v školskom prostredí aj v práci, pričom tí, čo robia tieto vtipy, si neuve-
domujú, že v ich okolí tiež môže byť LGBT človek. Vyjadrenia nenávisti a averzie na Slovensku 
voči LGBT ľuďom považuje za rozšírené 75 % respondentov a respondentiek (z toho 33,4 % za 
veľmi rozšírené). Predpokladáme, že ide najmä o vyjadrenia na ulici, internetových fórach, pri 
coming outoch LGBT ľudí. Až 62,7 % respondentov a respondentiek považuje na Slovensku za 
rozšírený urážlivý jazyk o LGBT zo strany politikov a političiek (25,9 % veľmi rozšírený). 42 % 
považuje za rozšírené útoky a obťažovanie LGBT ľudí (12,5 % veľmi rozšírené).

Veľmi 
rozšírené

Skôr 
rozšírené

Veľmi 
rozšírené 

+ skôr 
rozšírené

Veľmi 
zriedkavé

Skôr 
zriedkavé

Veľmi zried-
kavé + skôr 
zriedkavé

Neviem

Verejné osobnosti v 
politike, biznise, športe, 
atď., ktoré otvorene o sebe 
hovoria ako o LGBT ľuďoch

17 
(0,8 %)

90 
(4,3 %)

107
 (5,1%)

1081 
(51,8 %)

800 
(38,3 %)

1881 
(90,1%)

100 
(4,8 %)

Pozitívne opatrenia na pod-
poru ľudských práv LGB ľudí 
(napr. verejné kampane, 
služby, opatrenia)

35 
(1,7 %)

202
 (9,7 %)

237
 (11.3%)

706 
(33,8 %)

1032 
(49,4 %)

1738 
(83,2%)

113
 (5,4 %)

Pozitívne opatrenia na 
podporu rešpektu ľudských 
práv transrodových ľudí 
(napr. verejné kampane, 
dostupné služby, opatrenia)

31 
(1,5 %)

89
 (4,3 %)

120 
(5,7%)

1126 
(53,9 %)

654 
(31,3 %)

1780 
(85,2%)

188
 (9,0 %)

Na druhej strane za málo rozšírené na Slovensku, tak ako potvrdili aj predchádzajúce odpovede, 
považujú respondentky a respondenti v 90,1 % verejné osobnosti v politike, biznise, športe atď., 
ktoré otvorene o sebe hovoria ako o LGBT ľuďoch. Pozitívne opatrenia na podporu rešpektu 
ľudských práv transrodových ľudí (napr. verejné kampane, dostupné služby, opatrenia) považuje 
za zriedkavé až 85,2 % respondentov a respondentiek a pozitívne opatrenia na podporu ľud-
ských práv LGB ľudí (napr. verejné kampane, služby, opatrenia) 83,2 % z nich. 

Veľmi 
rozšírené

Skôr 
rozšírené

Veľmi 
rozšírené 

+ skôr 
rozšírené

Veľmi 
zriedkavé

Skôr 
zriedkavé

Veľmi zried-
kavé + skôr 
zriedkavé

Neviem

Držanie sa za ruky dvoch 
ľudí rovnakého pohlavia

37 (
1,8 %)

69 
(3,3 %)

106
 (5,1%)

1342 
(64,3 %)

595 
(28,5 %) 92,80% 44 (

2,1 %)

Muž a žena držiaci sa 
za ruky

1599 
(76,6 %)

344
 (16,5 %)

1943 
(93,1%)

41 
(2,0 %)

54 
(2,6 %)

95
 (4,5%)

50
 (2,4 %)

Keď sme sa pýtali na to, ako rozšírené je podľa respondentov a respondentiek držanie sa za 
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ruky muža a ženy a držanie sa za ruky dvoch ľudí rovnakého pohlavia, rozdiely boli obrovské. 
Držanie sa za ruky muža a ženy na verejnosti považuje za rozšírené 93,1 % respondentov 
a respondentiek, zatiaľ čo držanie sa za ruky v prípade párov rovnakého pohlavia považuje za 
rozšírené len 5,1 % respondentov a respondentiek. Vplyv na to môžu mať negatívne skúseností 
LGBT ľudí, keď sa držali za ruky, strach, obavy z negatívnych reakcií, málo vzorov alebo párov, 
ktoré sa držia za ruky na verejnosti, ale aj nedostatok bezpečnostných opatrení. 

Odpovede Podiel

Áno, stalo sa v posledných 12 
mesiacoch 318 15,2 %

Áno, ale nie v posledných 12 
mesiacoch 498 23,9 %

Všetci, čo zažili diskrimináciu 816 39,1%

Nie, nikdy sa nestalo 962 46,1 %

Iné a Neviem 310 14,8 %

Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, či zažili diskrimináciu preto, že sú LGBT, 
až 39,1 % respondentov a respondentiek odpovedalo, že áno, z toho 15,2 % za posledných 12 
mesiacov. 14,8 % nevedelo, či zažilo niekedy takúto diskrimináciu. Z LGB ľudí zažilo diskrim-
ináciu najviac gejov, a to 41,1 %, lesby zažili diskrimináciu v 39,7 % a bisexuálni ľudia v 32,7 %. 
Ešte väčší stupeň diskriminácie zažili transrodoví ľudia, z toho až 75,1 % transrodových mužov. 
Transrodové ženy zažili diskrimináciu v 53,8 % a rodovo variantní ľudia v 52,4 %. Veľký počet 
respondentov a respondentiek, ktorí zažili diskrimináciu, môže súvisieť s tým, že veľa ľudí na 
Slovensku nemá skúsenosť s LGBT človekom, a preto môžu mať tendenciu pristupovať k nim 
diskriminačne. Vo väčšej miere zažili diskrimináciu transrodoví ľudia, o ktorých sa v spoločno-
sti takmer nehovorí, ale na druhej strane nemôžu skrývať svoju identitu, keďže sa prejavuje 
vo všetkom, v rodovom prejave aj v ich dokumentoch, čo ich môže často stavať do diskrimi-
načných situácií. To, že je diskriminovaných viac gejov a transrodových mužov, môže súvisieť so 
silnými maskulínnymi stereotypmi v spoločnosti, kde „pravý chlap“ by nemal byť homosexuá-
lom alebo niekým, kto sa správa ako „žena“. 
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11 %

33 %

28 %

17 %

11 %

Áno, stalo sa v posledných 12 mesiacoch
Áno, ale nie v posledných 12 mesiacoch
Všetci, čo zažili diskrimináciu 
Nie, nikdy sa nestalo
Neviem

Diskriminácia
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Áno Nie Neviem

V kaviarni, v reštaurácii, v nočnom klube 335 
(16,0 %) 1302 (62,4 %) 450 (21,6 %)

V práci 194 
(9,3 %) 1368 (65,5 %) 526 (25,2 %)

Zo strany pracovníka školy/univerzity 154 
(7,4 %) 1407 (67,4 %) 527 (25,2 %)

Zo strany zdravotníckeho personálu 148 
(7,1 %) 1418 (67,9 %) 521 (25,0 %)

Pri športe, vo fitnes klube 137 
(6,6 %) 1417 (67,9 %) 533 (25,5 %)

V obchode 131 
(6,3 %) 1473 (70,5 %) 484 (23,2 %)

Museli ste ukázať občiansky preukaz alebo iný dokument, ktorý identifikuje 
vaše pohlavie

99 
(4,7 %) 1662 (79,6 %) 327 (15,7 %)

Pri hľadaní práce 81 (3,9 %) 1440 (69,0 %) 567 (27,2 %)

Pri ukazovaní občianskeho preukazu alebo iných osobných informácií 75 (3,6 %) 1550 (74,2 %) 463 (22,2 %)

Pri hľadaní domu alebo bytu (zo strany realitnej kancelárie alebo predáva-
júceho) 76 (3,6 %) 1442 (69,1 %) 570 (27,3 %)

Zo strany sociálneho pracovníka/čky 39 (1,9 %) 1421 (68,1 %) 628 (30,1 %)

V banke, v poisťovni 34 (1,6 %) 1540 (73,8 %) 514 (24,6 %)

Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, či zažili diskrimináciu preto, že sú LGBT, 
až 39,1 % respondentov a respondentiek odpovedalo, že áno, z toho 15,2 % za posledných 12 
mesiacov. 14,8 % nevedelo, či zažilo niekedy takúto diskrimináciu. Z LGB ľudí zažilo diskrim-
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ináciu najviac gejov, a to 41,1 %, lesby zažili diskrimináciu v 39,7 % a bisexuálni ľudia v 32,7 %. 
Ešte väčší stupeň diskriminácie zažili transrodoví ľudia, z toho až 75,1 % transrodových mužov. 
Transrodové ženy zažili diskrimináciu v 53,8 % a rodovo variantní ľudia v 52,4 %. Veľký počet 
respondentov a respondentiek, ktorí zažili diskrimináciu, môže súvisieť s tým, že veľa ľudí na 
Slovensku nemá skúsenosť s LGBT človekom, a preto môžu mať tendenciu pristupovať k nim 
diskriminačne. Vo väčšej miere zažili diskrimináciu transrodoví ľudia, o ktorých sa v spoločno-
sti takmer nehovorí, ale na druhej strane nemôžu skrývať svoju identitu, keďže sa prejavuje 
vo všetkom, v rodovom prejave aj v ich dokumentoch, čo ich môže často stavať do diskrimi-
načných situácií. To, že je diskriminovaných viac gejov a transrodových mužov, môže súvisieť so 
silnými maskulínnymi stereotypmi v spoločnosti, kde „pravý chlap“ by nemal byť homosexuá-
lom alebo niekým, kto sa správa ako „žena“. 

Áno Nie Neviem

Boli ste subjektom vyhrážok, nadávok alebo žartov 1230 
(58,9 %)

719 
(34,4 %)

139 
(6,7 %)

Boli ste sociálne izolovaný/á 480 
(23,0 %)

1382 
(66,2 %)

225 
(10,8 %)

Boli ste odmietnutí priateľmi alebo rodinou 447 
(21,4 %)

1411 
(67,6 %)

230 
(11,0 %)

Cítili ste sa nevítaní na mieste bohoslužby alebo v náboženskej organizácii 407 
(19,5 %)

1271 
(60,9 %)

409 
(19,6 %)

Boli ste ohrozovaný/ná, alebo fyzicky napadnutý/tá 396
 (19,0 %)

1557 
(74,6 %)

135 
(6,5 %)

Boli ste sexuálne obťažovaný/á 257 
(12,3 %)

1704 
(81,6 %)

127 
(6,1 %)

Dostali ste zlé služby v reštaurácii, v hoteli, v obchode a pod. 111 
(5,3 %)

1777
 (85,1 %)

200
 (9,6 %)

Bolo s vami zaobchádzané neférovo u zamestnávateľa pri prijímaní, mzde, 
postupe

110 
(5,3 %)

1688 
(80,8 %)

289 
(13,8 %)

Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, čo sa im stalo ako LGBT ľuďom, najviac, až 
dve tretiny (58,9 %) respondentov a respondentiek boli subjektom vyhrážok, nadávok alebo žar-
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tov preto, že sú LGBT. Jedna štvrtina (23 %) sa cítila sociálne izolovaná vo svojom živote preto, 
že je LGBT. Jedna pätina (19,5 %) sa cítila nevítaná na mieste bohoslužby alebo v náboženskej 
organizácii a rovnaká časť bola ohrozovaná/ná alebo fyzicky napadnutá/tá (19 %). Až 12,3 % re-
spondentov a respondentiek bolo sexuálne obťažovaných. 5,3 % respondentov a respondentiek 
dostalo zlé služby v reštaurácii, hoteli, obchode a s 5,3 % bolo neférovo zaobchádzané zamest-
návateľom pri prijímaní, mzde, postupe. 10 až 20 % odpovedalo na otázky, že nevedia, či sa im 
dané veci stali, čo možno súvisí s tým, že nevedia posúdiť mieru diskriminácie a často sú už na 
isté druhy správania tak navyknutí a navyknuté, že ich vyslovene nepovažujú za diskriminačné. 

Diskriminácia
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Hľadanie pomoci 

V tejto časti sme sa pýtali respondentov a respondentiek, či vyhľadali pomoc v súvislosti s prob-
lémami, ktoré môžu mať alebo majú ako LGBT ľudia. Zisťovali sme, u koho hľadali pomoc, ale 
aj to, prečo nevyhľadali pomoc tí respondenti a respondentky, ktorí potrebovali pomoc. 

Odpovede Podiel % z tých, čo 
odpovedali áno

Áno  vyhľadali pomoc 479 23 %

Pomoc pri coming oute 247 11,8 % 51,50

Problémy v partnerskom vzťahu 113 5,4 % 23,6 

Diskriminácia 111 5,3 % 23,1 

Obťažovanie 54 2,6 % 11,3 

Iné... 53 2,5 %

Násilný incident 48 2,3 % 11 

Tranzícia 51 2,4 % 10,6 

Právne usporiadanie partnerského zväzku 37 1,8 % 7,7 
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Z výsledkov vyplynulo, že jedna štvrtina, 23 % (479) respondentov a respondentiek, vyhľad-
alo pomoc, pretože sú LGBT. Z nich 51, 5 % (247) vyhľadalo pomoc pri coming oute, čo je 
situácia, ktorá môže byť naozaj náročná pre LGBT ľudí aj z hľadiska vnútorného spracovania, 
ale aj z hľadiska reakcií okolia. 23,6 % (113) hľadalo pomoc pri partnerských problémoch, ktoré 
môžu byť podobné ako pri heterosexuálnych pároch, ale tiež môžu vyplývať z toho, že partneri 
a partnerky sa nachádzajú v rôznej fáze svojho coming outu. 23,1 % (111) vyhľadalo pomoc pri 
problémoch s diskrimináciou a 11,3 % z nich zažilo obťažovanie, čiže predpokladáme, že išlo 
predovšetkým o právnu pomoc v zorientovaní sa v legislatíve a možnostiach nápravy. Až 11 % 
(48) respondentov a respondentiek hľadalo pomoc z dôvodu násilného incidentu. 10,6 % (51) 
transrodových ľudí hľadalo pomoc z dôvodu tranzície (čiže 29,5 % z ich celkového počtu). 7,7 % 
(37) hľadalo pomoc pri právnom usporiadaní partnerského zväzku s cieľom ošetrenia vzájom-
ných práv, keďže takéto páry nie sú v našej spoločnosti právne uznané. V rámci iných odpovedí 
2,5 % (53) hľadalo najviac pomoc:
•  z dôvodu psychických problémov (21), napr. úzkostno-depresívna porucha s výraznou 

somatizáciou, depresie a sebapoškodzovanie pri sebaprijatí, nepodarený pokus o sam-
ovraždu, pocit osamelosti;

•  z dôvodu vyrovnania sa so svojou sexuálnou orientáciou a identitou, napr. nevidno to na 
mne, preto mám konflikty v sebe, nájdenie seba samého vo svojej orientácii, identifikácia 
a sebaprijatie;

•  z dôvodu možností, ako sa stať rodičmi (3), napr. z dôvodu hľadania možností, ako sa stať 
rodičmi, možnosť spoločnej výchovy dieťaťa;

• ďalšie odpovede: osamostatniť sa od nebezpečných rodičov, stavba domu, sme dvaja cudzí 
ľudia v banke, šikana a kyberšikana. 

Odpovede Podiel % z tých, čo  
vyhľadali

Psychológ/psychologička 298 14,3 % 62,7

LGBT organizácia 153 7,3 % 32,2

Iná... 74 3,5 % 15,6

Lekár/lekárka 53 2,5 % 11,2

Linka dôvery 34 1,6 % 7,2
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Odpovede Podiel % z tých, čo  
vyhľadali

Právne služby 31 1,5 % 6,5

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 6 0,3 % 1,3

Verejná ochrankyňa práv 6 0,3 % 1,3 

Organizácia, ktorá poskytuje pomoc obetiam násilia 5 0,2 % 1,1

Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, ktorí hľadali pomoc, u koho ju hľadali, 62,7 % 
(298) ju hľadalo u psychológa/psychologičky, čo mohlo súvisieť aj s tým, že mali rôzne psy-
chické problémy. 32,5 % (153) z nich hľadalo pomoc u LGBT organizácie, predpokladáme, že 
išlo najmä o poradenské centrum Q-centrum, ktoré ako jediné v súčasnosti poskytuje komplex-
né právne, sociálne a psychologické poradenstvo, a aj z hľadiska navrhovaných opatrení výsled-
ky poukazujú na to, že takéto špecializované poradne majú význam. 11,2 % (53) hľadalo pomoc 
u lekára/lekárky, predpokladáme, že išlo najmä o ľudí, ktorí potrebovali pomoc s tranzíciou. 7,2 
% (34) respondentov a respondentiek z tých, čo hľadali pomoc, ju hľadali na linke dôvery a 6,5 
% vyhľadalo právne služby. V oficiálnych inštitúciách, v Slovenskom národnom stredisku (6) 
a u verejnej ochrankyne práv (6) hľadalo pomoc minimum ľudí (1,3 %), čo znamená, že tieto 
inštitúcie buď málo propagujú svoje možnosti pomoci aj pre LGBT ľudí, alebo sa o túto tému 
nezaujímajú. 15,6 % respondentov a respondentiek, ktorí hľadali pomoc, uviedlo inú odpoveď 
a v rámci nej hľadali pomoc najmä:
• u kamarátov a kamarátok (28), napr. pomoc od LGBT rovesníka, kamarát, priateľka 

z prostredia cirkevného zboru; 
•  u psychiatra (4); 
•  v konkrétnej organizácii Q-centrum a Transfúzia, IPčko.sk; 
•  na internete (9);
•  u kňaza (4);
•  ďalšie odpovede: triedna učiteľka na ZŠ, literatúra, trans komunita na facebooku. 
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Kde hľadali LGBT ľudia pomoc 
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Odpovede Podiel % z tých čo 
nevyhľadali 

Tí, čo potrebovali pomoc a nevyhľadali 357 20,6 %

Nevedeli ste, na koho sa obrátiť 156 7,5 % 43,7

Obával/a som sa nepríjemných reakcií 113 5,4 % 31,7

Nebola takáto pomoc k dispozícii 31 1,5 % 8,7

Iné... 25 1,2 % 7

Nedostatok finančných prostriedkov 12 0,6 % 3,7

V minulosti som mal/a zlé skúsenosti 12 0,6 % 3,4

Rodičia/blízki ľudia mi to nedovolili 7 0,3 % 2
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Z odpovedí vyplynulo, že až štvrtina (20,6 %) respondentov a respondentiek potrebovala 
pomoc, ale ju z rôznych dôvodov nevyhľadala, čo je pomerne veľké číslo. Až 43,7 % (156) z nich 
nevedelo, na koho sa obrátiť, to znamená, že nevedeli, kde pomoc pre nich špecifickú hľadať, čo 
môže súvisieť s tým, že taká pomoc je dostupná len v Bratislave, ale aj s tým, že napríklad psy-
chológovia a psychologičky neuvádzajú, že sa špecializujú na takúto klientelu, a ani na školách 
sa neposkytujú takéto informácie. 31,7 % (113) respondentov a respondentiek sa obávalo neprí-
jemných reakcií ľudí, u ktorých by hľadali pomoc, keďže by vlastne pred nimi museli urobiť 
coming out, čo je stresujúca situácia. Podľa 8,7 % (31) respondentov a respondentiek nebola 
takáto pomoc k dispozícii, pričom mohlo ísť napríklad o ľudí z regiónov mimo Bratislavy, kde 
takáto pomoc nie je. 3,7 % (12) z nich malo nedostatok finančných prostriedkov, 3,4 % (12) 
malo v minulosti zlé skúsenosti a 2 % to nedovolili rodičia. 7 % respondentov a respondentiek 
uviedlo odpoveď Iné. Išlo napríklad o nasledovné: 
• chceli to zvládnuť sami (8): „chcel som to „zvládnuť“ sám“, „viem si poradiť sama“, „viera, 

že sa sebazapieraním preorientujem“, „som introvert“, „tieto problémy si nechávam pre 
seba“, „bojoval som s tým sám“, „izoloval som sa“;

•  ďalšie odpovede: „tranzícia“, „veľmi negatívna skúsenosť - MUDr.Caisová“, „strach“, „ne-
malo by to význam“, „čas a financie“.  
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Bezpečie LGBT ľudí

V tejto časti sme kládli otázky, ktoré sa týkajú bezpečia. Jedným z indikátorov je, či sa partneri 
alebo partnerky vyhýbajú držaniu sa za ruky z obavy, že im bude ublížené, alebo či sa pre tieto 
obavy vyhýbajú niektorým miestam, a ak áno, ktorým.

Odpovede Podiel

Áno, vyhýbame sa tomu 921 44,1%

Len na niektorých miestach 452 21,6%

Áno + len na niektorých miestach 1373 65,8%

Nie, nevyhýbame sa tomu 157 7,5%

Neviem 47 2,3%

Netýka sa ma 511 24,5%

Väčšina respondentov a respondentiek (44,1 %) sa vyhýba držaniu za ruky s partnerom alebo 
partnerkou pre strach z toho, že budú napadnutí, ohrozovaní alebo obťažovaní, a 21,6 % sa 
tomu vyhýba len na niektorých miestach. Celkovo sa teda vyhýba držaniu za ruky na rôznych 
miestach až 65,7 % respondentov a respondentiek, čo je takmer totožné číslo, ako namerali 
v LGBT prieskume FRA (66 %). Len 7,5 % (FRA 17) sa vôbec nevyhýba držaniu sa za ruky. 
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Odpovede Podiel

Áno 959 45,9%

Nie 869 41,6%

Neviem 260 12,5%

45,9 % respondentov a respondentiek sa zároveň vyhýba niektorým miestam alebo oblastiam 
pre strach z toho, že budú napadnutí/é, ohrozovaní/é alebo, obťažovaní/é preto, že sú LGBT. 
41,6 % sa nevyhýba takýmto miestam. To, že veľké percento má obavy ísť na niektoré miesta, 
môže súvisieť so zlými skúsenosťami vlastnými alebo v ich okolí, ako aj s celkovou bezpečnos-
tnou situáciou v danej oblasti, prípadne výskytom ľudí s extrémistickými názormi vo vzťahu 
k homosexuálom. 

Miesta, kde sa cítia LGBT ľudia ohrození
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Až polovica respondentov a respondentiek (50,3 %) pociťuje ohrozenie preto, že je LGBT, 
na ulici, námestí alebo na inom verejnom priestranstve, čo je prirodzené, keďže ide o cudzí 
priestor s cudzími ľuďmi. 31,4 % pociťuje takéto ohrozenie v kaviarni, v bare, v nočnom klube. 
Až jedna tretina (30,7 %) sa cíti ohrozená preto, že je LGBT, v prostriedkoch verejnej dopravy, 
čo je pomerne veľké číslo. 23,7 % respondentov a respondentiek sa cíti ohrozených v parku. Na 
pracovisku sa cíti ohrozených 15,6 % respondentov a respondentiek a v škole 14,9 % (zrejme 
hlavne tí aktuálne študujúci). Doma pociťuje ohrozenie 7,4 % respondentov a respondentiek 
a v športovom klube 12,1 %. 31,1 % nevedelo odpovedať a 4,1 % uviedlo odpoveď Iné. Z uve-
deného vyplýva, že respondenti a respondentky cítia ohrozenie nielen v cudzích prostrediach, 
ale aj v prostrediach, ktoré poznajú, v ktorých sú denne. Medzi iné odpovede patrili:
•  kostol (9);
•  menšie obce (8) napr. u babky na dedine, doma na dedine; 
•  Pride (2); 
•  v noci vonku, na verejnom priestranstve;
•  v dave, verejné akcie (4): v kine, v divadle, v krčme, štadióny; 
•  všade (3): „prakticky všade na Slovensku“;
•  v blízkosti extrémistov (12): „každé miesto, na ktorom je zvýšený výskyt náckov“, „v 

oblastiach s úspechom ĽSNS“
•  u rodičov (3). 
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Nepríjemné skúsenosti 
(obťažovanie, násilie, 

verbálne útoky)
V tejto časti sme sa pýtali respondentov a respondentiek, či zažili nejaké nepríjemné skúsenosti 
ako násilie, obťažovanie, nadávky v súvislosti s tým, že sú LGBT. Tiež sme sa pýtali, o aké neprí-
jemné skúsenosti išlo, či psychického alebo fyzického charakteru. Zaujímalo nás tiež, v akých 
prostrediach ho zažili a kto sa k nim tak správal, či cudzí človek, kolega v práci, rodičia a ďalší. 
Bolo dôležité aj zistiť, ako často takéto nepríjemné skúsenosti respondentky a respondenti 
zažívali. Tiež sme sa pýtali osobitne, či zažili sexuálne násilie. Zisťovali sme aj, či nahlásili takýto 
nepríjemný incident niekomu alebo inštitúcii, a ak nenahlásili, prečo.

Odpovede Podiel

Áno 1035 49,6 %

Nie 1053 50,4 %

Až polovica respondentov a respondentiek 49,6 % (1 035) zažila nepríjemné skúsenosti (obťažo-
vanie, nadávky, násilie a pod.) v súvislosti s tým, že sú LGBT, čo je alarmujúce číslo. Pred-
pokladáme, že išlo o rôzne druhy nepríjemných skúseností, od negatívnych poznámok, vtipov, 
slovné útočenie, cez diskrimináciu, až po psychické, fyzické a sexuálne násilie. Keď sme sa poz-
reli osobitne na lesby, gejov a bisexuálnych ľudí, najviac nepríjemných skúseností zažili gejovia 
(52,2 %), ďalej 46,9 % lesieb a 44,4 % bisexuálnych ľudí. To, že zažilo nepríjemné skúsenosti viac 
gejov ako lesieb a bisexuálnych ľudí, môže byť spôsobené ich nižšou sociálnou akceptáciou a sil-
nejšími predsudkami a stereotypmi, ktoré sa týkajú mužov ako takých. V prípade bisexuálnych 
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ľudí môže ísť aj o to, že v menšej miere robia coming out a na verejnosti skôr vystupujú v roli, 
ktorá je viac akceptovaná, to znamená s heterosexuálnou orientáciou. Čo sa týka transrodových 
ľudí, tí zažívali nepríjemné skúsenosti vo vyššej miere ako LGB ľudia, najviac (75 %) ich zažilo 
transrodových mužov, 62,1 % rodovo variantných ľudí a 61,5 % transrodových žien. Môže to byť 
dôsledkom toho, že už na prvý pohľad transrodoví ľudia nezapadajú do tradičných mužských 
a ženských rodových noriem, resp. len ťažko to zakryjú, a mnohí ľudia pri kontakte s nimi na to 
reagujú negatívne. 

Nepríjemná skúsenosť podľa sexuálnej orientácie a rodovej identity


0

20

40

60

80

Gej Lesba Bisexuálny človek Transrodová žena Transrodový muž Rodovo variantný človek

62,1

75

61,5

44,4
46,9

52,2

Odpovede Podiel

Nadávky a dehonestujúce výrazy ako “teploš”, “buzerant”, 
“mužatka” a pod. 842 80,8%

Zosmiešňovanie 827 79,4%

Urážanie 819 78,6%

Iné verbálne napadnutie, poníženie, znevažovanie 397 38,1%
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Odpovede Podiel

Kričanie 381 36,6 %

Neustále negatívne komentáre 374 35,9 %

Šikana 296 28,4 %

Posielali ma liečiť na psychiatriu 255 24,5 %

Agresívne gestá 244 23,4 %

Nepríjemné sms, správy na sociálnych sieťach 175 16,8 %

Sácanie a trasenie 169 16,2 %

Izolácia od niečoho alebo niekoho 157 15,1 %

Ničenie osobných vecí 148 14,2 %

Bitka 128 12,3 %

Vydieranie 111 10,7 %

Facky 89 8,5 %

Kopance 77 7,4 %

Udieranie predmetom 40 3,8 %
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Odpovede Podiel

Škrtenie a dusenie 29 2,8 %

Vyhodenie z domu 28 2,7 %

Iné 25 2,4 %

Ohrozovanie zbraňou 23 2,2 %

Strata finančných zdrojov 23 2,2 %

Z tých respondentov a respondentiek, čo odpovedali, že zažili nepríjemnú skúsenosť v súvis-
losti s tým, že sú LGBT, až 80,8 %, teda tri štvrtiny, zažilo nadávky a dehonestujúce výrazy ako 
„teploš“, „buzerant“, „mužatka“ a pod. Javí sa, že skoro každý LGBT človek zažil dehonestujúce 
pomenovanie svojej sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity, čo súvisí často s tým, že 79,4 
% z nich zažilo zosmiešňovanie a 78,6 % urážanie. To znamená, že cieľom týchto nadávok je 
často ponížiť, ublížiť, ukázať moc. To súvisí aj s ďalšími výsledkami, 38,1 % respondentov a 
respondentiek zažilo iné verbálne napadnutie, poníženie, znevažovanie, 36,6 % zažilo, že niekto 
na nich kričal preto, že sú LGBT, a 35,9 % má skúsenosti s ďalšími negatívnymi komentármi. 
Predpokladáme, že išlo už o verbálne prejavy nenávisti. Až jedna tretina, teda 28,4 % (296), 
zažila šikanu a 23,4 % agresívne gestá. Predpokladáme, že išlo o homofóbnu a transfóbnu 
šikanu, ktorá je charakteristická tým, že trvá dlhšie obdobie a obyčajne sa vyskytuje v škols-
kom prostredí, ale môže ísť aj o šikanu na pracovisku. Až jednu štvrtinu, teda 24,5 % (255), 
respondentov a respondentiek posielali liečiť sa na psychiatriu, čo je v období, keď je homo-
sexualita dávno vyňatá zo zoznamu chorôb, neakceptovateľné a v aj v prípade transrodových 
ľudí spojené s patologizovaním a naznačovaním, že nie sú v poriadku. 16,8 % respondentov 
a respondentiek dostávalo nepríjemné sms správy, správy na sociálnych sieťach, čiže boli 
obeťami kyberšikany. 15,1 % bolo od niečoho alebo niekoho izolovaných, čo môže byť spájané 
aj so sociálnym násilím. 14,2 % respondentov a respondentiek zažilo aj ničenie osobných vecí. 
10,7 % respondentov a respondentiek zažilo vydieranie a 2,2 % stratu finančných prostriedkov. 
Predpokladáme, že išlo najmä o tých respondentov a respondentky, ktorým by násilné odhale-
nie sexuálnej orientácie a rodovej identity mohlo uškodiť v práci alebo v iných prostrediach. Čo 
sa týka foriem fyzického násilia, ktoré môže mať vážne následky na zdraví, až 16,2 % respon-
dentov a respondentiek zažilo sácanie a trasenie, 12,3 % bitku, 8,5 % facky, 7,4 % kopance, 3,8 
% udieranie predmetom a 2,8 % škrtenie a dusenie. 2,7 % respondentov a respondentiek bolo 
vyhodených z domu. 2,4 % respondentov a respondentiek uviedlo inú odpoveď:
•  zažili sexuálne násilie (9), napr. znásilnenie, nevhodné sexuálne narážky a poznámky, 
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sexuálne obťažovanie (dotykové);
•  zlé skúsenosti v práci (3), napr. strata zamestnania, mobing; 
•  ďalšie odpovede: „keď sme sa pobozkali v klube, obliali nás vodou“, „nerešpektovanie 

môjho vzťahu zo strany mužov“, „niekedy stačí odsudzujúci pohľad na ulici“, „komentáre 
pod diskusiami“, „kamene, dymovnice“, „poškodenie  auta / dverí“, „stratil som najlepšie-
ho priateľa z detstva“, „zrazený autom“. 

Odpovede Podiel

Na ulici, na námestí, na verejnom priestranstve 588 56,9 %

V škole/na univerzite 522 50,5 %

V kaviarni, v reštaurácii, v nočnom klube 303 29,3 %

V prostriedku verejnej dopravy 185 17,9 %

Doma 149 14,4 %

Na pracovisku 109 10,6 %

Na LGBT špecifickom mieste, na LGBT akcii (napr. Pride) 101 9,8 %

V parku, v lese 91 8,8 %

V športovom klube 49 4,7 %

Iné... 46 4,5 %

V nemocnici/u lekára 27 2,6 %
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Čo sa týka miest, kde respondenti a respondentky zažili nepríjemné skúsenosti v súvislosti 
s tým, že sú LGBT, viac ako polovica, teda 56,9 %, respondentov a respondentiek ich zažila na 
ulici, na námestí, na verejnom priestranstve. 50,5 % zažilo takéto nepríjemné skúsenosti v škole, 
na univerzite, čo je naozaj vysoké číslo a indikuje, že pre LGBT ľudí je škola jedným z najmenej 
bezpečných prostredí. 29,3 % zažilo nepríjemnú skúsenosť v kaviarni, v bare, nočnom klube 
a 17,9 % v prostriedku verejnej dopravy, čo potvrdzujú vyššie uvedené odpovede, na akých 
miestach sa cítia respondenti a respondentky ohrození a ohrozené. Až 14,4 % zažilo nepríjemné 
skúsenosti doma, predpokladáme od najbližších príbuzných, čo môže mať na nich najnegatívne-
jší vplyv, keďže väčšinou sa očakáva, že domov bude bezpečné prostredie. 10,6 % respondentov 
a respondentiek zažilo nepríjemné skúsenosti v práci. 9,8 % na LGBT akcii, na LGBT špecific-
kom mieste. V parku, v lese zažilo nepríjemnú skúsenosť 8,8 % respondentov a respondentiek. 
Inú odpoveď uviedlo 4,5 % respondentov a respondentiek, najmä:
•  internet a sociálne siete (27);
•  ďalšie odpovede: „otcov sused“, „sused“,  „v škole“, „v médiách z úst politikov...“, „v konk-

rétnej komunite“, „na tréningu“, „na festivale“, „u priateľa v zahraničí, ale aj od vlastného 
brata“, „v kostole“, „v rámci bytového domu“, „u babky“, „na letnom tábore“, „umelecká 
škola“, „počas práce v tábore“, „rozprávalo sa to o mne v dedine“.

Kde zažili LGBT ľudia nepríjemnú skúsenosť (%)
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Odpovede Podiel

Cudzí človek (bližšie nešpecifikovaný) 669 64,5 %

Spolužiak/čka 486 46,9 %

Tínedžer/alebo skupina tínedžerov 454 43,8 %

Člen/ka extrémistickej skupiny 184 17,7 %

Člen/ka rodiny 151 14,6 %

Kolega/kolegyňa v práci 90 8,7 %

Učiteľ/ka 63 6,1 %

Zákazník/klient 49 4,7 %

Sused/ka 46 4,4 %

Policajt/ka 38 3,7 %

Bezpečnostný pracovník/čka (SBS služba) 38 3,7 %

Iný verejný zamestnanec 37 3,6 %

Zdravotnícky pracovník/čka 34 3,3 %

Iné... 27 2,6 %
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To, v akých prostrediach sa nepríjemné skúsenosti odohrávali, sa odzrkadľuje aj v tom, kto 
sa k respondentom a respondentkám správal zle preto, že sú LGBT. Najčastejšie, v 64,5 % 
prípadoch, sa k respondentom a respondentkám nepríjemne správal preto, že sú LGBT, cudzí 
človek. Až v 46,9 % mali nepríjemnú skúsenosť zo strany spolužiaka alebo spolužiačky v škole 
a v 43,8 % to bol tínedžer/ka alebo tínedžerská skupina, čo naozaj vyvoláva potrebu zavedenia 
opatrení v školách na zmiernenie homofóbnej a transfóbnej šikany a objektívne informovanie 
o problematike sexuálnej orientácie a rodovej identity s cieľom znižovania predsudkov vo 
vzťahu k LGBT ľuďom. V 17,7 % sa k respondentom a respondentkám správali zle členovia 
extrémistickej skupiny, čo znamená, že by zas mohli pomôcť opatrenia na lepšiu aplikáciu 
trestného zákona v oblasti verbálnych nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti na 
základe sexuálnej orientácie do praxe. V 14,6 % mali respondenti a respondentky nepríjemnú 
skúsenosť v súvislosti s tým, že sú LGBT, zo strany člena alebo členky rodiny. V 8,7 % to boli 
kolega alebo kolegyňa v práci a v 6,1 % učiteľ alebo učiteľka. 4,7 % respondentov a responden-
tiek zažilo nepríjemnú skúsenosť zo strany zákazníka/čky a 4,4 % zo strany suseda/susedky. 3,7 
% respondentov a respondentiek zažilo nepríjemnú skúsenosť zo strany policajta/policajtky a 
zo strany SBS služby. 2,6 % respondentov a respondentiek uviedlo odpoveď Iné. Nepríjemnú 
skúsenosť mali najmä zo strany:
•  kamaráta/kamarátky (11), napr. známi, spolubývajúci, súšportovci;
•  bývalého partnera/partnerky (4); 
•  extrémistov; 
•  ďalšie odpovede: „poslanec v NRSR“, „nadriadená“, „ľudia v dedine“, „príbuzní môjho 

priateľa“, „člen komunity“.

Odpovede Podiel

Išlo o jednorazovú záležitosť 250 24,1 %

Viac ako päťkrát 221 21,3 %

Viac ako desaťkrát 221 21,3 %

Trikrát 135 13,0 %

Dvakrát 104 10,0 %

Štyrikrát 58 5,6 %

Päťkrát 47 4,5 %
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Respondentov a respondentiek, ktorí zažili nepríjemné skúsenosti preto, že sú LGBT, sme sa 
pýtali, ako často ich zažívali. Z výsledkov vyplynulo, že až 65,7 % respondentov a responden-
tiek ich zažilo minimálne trikrát. 42,6 % viac ako päťkrát a 21,3 % dokonca viac ako desaťkrát. 
To znamená, že veľké množstvo respondentov a respondentiek zažívalo negatívne skúsenosti 
opakovane, čo sa mohlo odraziť aj na ich osobných problémoch, či už vo vzťahu k sebe alebo vo 
vzťahu k okoliu. Pre 24,1 % respondentov a respondentiek to bola jednorazová záležitosť.

Koľkokrát zažili LGBT ľudia nepríjemnú skúsenosť (%)
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Osobitne sme sa pýtali respondentov a respondentiek na to, či zažili sexuálne násilie v súvislosti 
s tým, že sú LGBT. Z tých respondentov a respondentiek, ktorí odpovedali, že zažili nepríjemnú 
skúsenosť, 26,3 % (272) zažilo aj sexuálne násilie, resp. obťažovanie v súvislosti s tým, že sú 
LGBT. 11,1 % zažilo sexuálne narážky, 5,9 % obchytkávanie a chytanie a tlačenie na intímnych 
miestach a 3,7 % (38) až znásilnenie. To znamená, že pri prevencii sexuálneho násilia treba 
myslieť aj na skupinu LGBT ľudí, ktorá má samozrejme svoje špecifiká. Inú odpoveď uviedlo 1 
% respondentov a respondentiek, ako napríklad: 
• „zneužívanie na sexuálne služby ako 15 až 17 ročný“, „všetko vyššie zmienené (v 12-tich až 

15-tich)“, „fyzické napadnutia a vyhrážanie znásilnením“. 
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Odpovede Podiel

Nenahlásil/a som 972 93,9 %

Nahlásil/la som 63 6,10%

Polícia 38 3,7 %

Iná... 28 2,7 %

LGBT organizácia 11 1,1 %

Nemocnica alebo zdravotná služba 5 0,5 %

Prokuratúra 3 0,3 %

Organizácia, ktorá pomáha obetiam násilia 1 0,1 %

Zisťovali sme tiež, či respondenti a respondentky, ktorí zažili nepríjemný incident, nahlásili 
tento incident nejakej inštitúcii. Až 93,9 % z nich svoju skúsenosť nenahlásilo žiadnej inštitúcii, 
pričom nižšie v texte sú odpovede, prečo tak neurobili. Nepríjemný incident v súvislosti s tým, 
že sú LGBT nahlásilo niektorej z inštitúcií len 6,1 % z tých respondentov a respondentiek, čo 
také niečo zažili, čo je veľmi malý počet. V tomto smere by pomohlo zvýšenie povedomia, kde 
a ako uvedený incident nahlásiť tak, aby to bolo bezpečné. Len 3,7 % (38) incident nahlásilo 
polícii a 1,1 % LGBT organizácii. V prvom prípade môže nízke percento súvisieť s nedôver-
ou k polícii a v druhom s neinformovanosťou a nedostupnosťou služieb LGBT organizácie. 
Nemocnici nahlásilo incident len 0,5 % a prokuratúre len 0,3 % respondentov a respondentiek. 
Inú odpoveď uviedlo 2,7 % respondentov a respondentiek, ako napríklad:
•  nahlásili to učiteľovi, alebo učiteľke (4);
•  rodičom (3);
•  iné: „bol to malý incident“, „administrátorom sociálnych sietí“, „zamestnávateľovi“, 

„v neprávnom štáte sa neoplatí nič nahlásiť“.
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Odpovede Podiel

Nemali dôvod nenahlásiť icident 406 39,2 %

Mali dôvod nenahlásiť incident 631 60,8 %

Nič by sa nestalo, nezmenilo 337 32,5 %

Príliš malý incident, nebol vážny 223 21,5 %

Nechcel/a som odhaliť, že som LGBT 196 18,9 %

Zvažoval/a som, že incident by nebol braný vážne 169 16,3 %

Nemá zmysel to nahlásiť – stáva sa to stále 152 14,7 %

Myslel/a som si, že neurobia nič 140 13,5 %

Vina, poníženie, nechcel/a som, aby to niekto vedel 102 9,8 %

Strach z homofóbnej a/alebo transfóbnej reakcie polície 101 9,7 %

Strach z odhalenia zo strany násilníkov 87 8,4 %

Nevedel/a som, ako a kde to nahlásiť 84 8,1 %

Pretože som bol/a príliš emocionálne rozrušený/á 
nahlásiť to 70 6,8%

Myslel/la som si, že nemôžu urobiť nič 66 6,4 %
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Odpovede Podiel

Neverili by mi 60 5,8 %

Riešil/a som problém  sám/sama s pomocou rodiny a 
priateľov 53 5,1 %

Myslel/a som si, že to bola moja chyba 40 3,9 %

Nechcel/a som, aby bol násilník zatknutý, alebo aby mal/a 
problémy s políciou 25 2,4%

Iné... 19 1,8 %

Išiel som niekde inde po pomoc 11 1,1 %

Niekto ma zastavil alebo odradil 8 0,8%

Až 60,8 % (631), teda dve tretiny, z tých respondentov a respondentiek, ktorí zažili nepríjemný 
incident v súvislosti s tým, že sú LGBT, malo dôvod, prečo ho nenahlásili. 32,5 % z opýtaných, 
ktorí zažili nepríjemný incident, si myslí, že keby to nahlásili, nič by sa nestalo, nezmenilo by 
sa to. To môže súvisieť s bezmocnosťou v spoločnosti, ktorá má predsudky vo vzťahu k LGBT 
ľuďom, ale aj s rezignovanosťou riešiť to. 21,5 % považuje incident, ktorý sa im stal, za príliš 
malý alebo nie vážny. Môže to tak byť, ale tiež môže byť tendencia incident zľahčovať s cieľom 
zmiernenia jeho vplyvu na sebaobraz respondentov a respondentiek. 18,9 % respondentov a re-
spondentiek nechcelo odhaliť, že sú LGBT, buď zo strachu z reakcie, alebo ešte nemajú za sebou 
coming out a nechcú, aby sa to dozvedeli ich blízki alebo napríklad v práci. 16,3 % responden-
tov a respondentiek zvažovalo, že by incident nebol braný vážne, že by bol zľahčovaný. 14,7 
% si myslí, že nemalo zmysel to nahlásiť, stáva sa to stále, a 13,5 % si myslelo, že tí, ktorým to 
nahlásia, neurobia nič, čo opäť súvisí s demotiváciou riešenia svojej situácie a naznačuje potrebu 
aktívnejšieho vystupovania inštitúcií v obhajobe zákonných práv LGBT ľudí. 9,8 % respon-
dentov a respondentiek cítilo vinu, poníženie, nechceli, aby to niekto vedel. 9,7 % malo strach 
z homofóbnej alebo transfóbnej reakcie polície. 6,8 % respondentov a respondentiek sa cítilo 
byť príliš emocionálne rozrušenými, než aby to nahlásilo, 6,4 % si myslelo, že nič nemôžu urobiť 
a 5,8 % si myslelo, že by im neverili. 8,1 % nevedelo, ako a kde to nahlásiť. 1,8 % respondentov 
a respondentiek uviedlo inú odpoveď, ako napríklad: 
• reagovali protireakciou (3);
•  odohralo sa to v detstve, boli malí (4); 
•  bolo to za socializmu, „pred rokmi to bolo tabu“; 
•  „nikto sa nezapodieva urážkami a posmeškami“, atď..
•  iné: „bol to malý incident“, „administrátorom sociálnych sietí“, „zamestnávateľovi“, 

„v neprávnom štáte sa neoplatí nič nahlásiť“.
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Odpovede Podiel % z tých čo 
nahlásili 

Veľmi dobre 8 0,8 %

Skôr dobre 8 0,8 %

Dobre 16 1,5 % 36,4

Ani dobre, ani zle 10 1,0 % 22,7

Skôr zle 10 1,0 %

Veľmi zle 8 0,8 %

Zle 18 1,7 % 3,4

Keď sme sa konkrétne pýtali respondentov a respondentiek, aké reakcie mali na polícii 
v súvislosti s incidentom, z tých, čo to polícii nahlásili, 41 % zažilo zlú reakciu zo strany polície 
a 36,4 % dobrú, 22,7 % ani dobrú, ani zlú. Samozrejme, vzhľadom na nízky počet nahlásení sa 
nedajú robiť z týchto čísel relevantné závery. Na druhej strane, práve ten nízky počet môže byť 
zapríčinený obavami zo zlej reakcie, čo by správna komunikácia vo vzťahu k LGBT ľuďom zo 
strany policajného zboru mohla napraviť. 
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Skúsenosti s tranzí- 
ciou a postoje trans-

rodových ľudí
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Z celkovej vzorky (2 088) sa 8 % ľudí označilo ako transrodových. Skoro 17 % z nich prešlo 
alebo práve prechádza tranzíciou, nesprávne označovanou ako zmena pohlavia. Rovnaké per-
cento ľudí (18,5 %) zvažuje, že v budúcnosti tranzíciu podstúpi. 11,5 % o tom vôbec neuvažuje, 
rovnaké percento ľudí ju podstúpiť nechce, 3,4 % ju podstúpiť nemôže a 5,2 % nevie, či ju 
v budúcnosti podstúpi. 
Z tých, ktorí vyhľadali pomoc ako transrodové osoby (123 osôb), najviac (42,3 %) využilo 
služby organizácie, ktorá sa venuje transprávam (TransFúzia, resp. Q-centrum), potom služby 
psychológa, ktorý bol nápomocný a respondentovi pomohol (29,3 %), nasledovali služby iného 
špecialistu/poskytovateľa starostlivosti (v 20,3 % prípadov) a nakoniec konzultácie u všeo-
becného lekára, ktorý bol nápomocný (17,9 %). 
Zaujímali sme sa, čo považujú transľudia za prioritné riešiť v oblasti svojich práv. Ako priorita 
až v 68,7 % odpovedí sa vyskytla lepšia akceptácia transrodových ľudí spoločnosťou, v 55,7 % 

ľahšie zákonné procedúry na uznanie a prepis preferovaného rodu (zmena pohlavia) a v 43,5 % 
odpovedí viac možností lekárskej pomoci a poradenstva. Potvrdzuje sa tak to, čo sa vyskytlo 
aj v prípade odpovedí rovnakopohlavných párov, že ak majú praktické problémy a ich riešenie 
prioritu, symbolické uznanie zo strany štátu a spoločnosti sa javí ešte ako závažnejší „breaking 
point“ pri dosahovaní plnej akceptácie. 37,4 % transrodových ľudí by privítalo opatrenia v škole 
vzťahujúce sa na transdeti a mládež a rešpektujúce ich potreby, 25,2 % sa vyjadrilo za prijatie 
antidiskriminačných politík na pracovisku, čo sa ukazuje ako kľúčové hlavne v prípade ľudí, 
ktorí podstupujú tranzíciu (alebo nejaký stupeň zmeny svojej identity) a obávajú sa prepustenia 
alebo nepríjemného zaobchádzania z tohto dôvodu. 

Tretina opýtaných (33,3 %), ktorí sa identifikujú ako trans, sa bojí prezentovať svoju transiden-
titu (vzhľad, make-up, vlasy, oblečenie a pod.) navonok z obavy, že by mohli byť napadnutí, 
ohrozovaní alebo by ich niekto obťažoval. Fakt, že 47,9 % tieto obavy necíti, vysvetľuje aj 
skutočnosť, že túto možnosť si zvolili hlavne transmuži, ktorí už sú po tranzícii, resp. v procese 
tranzície, a sú zo strany okolia vnímaní ako muži, a nie ako transmuži. Tak môžu cítiť zo strany 

Čo by vám umožnilo zlepšiť život na Slovensku ako transrodovej osobe



Lepšia akceptácia transrodových ľudí od náboženských predstaviteľov

Verejne známe osobnosti v politike, obchode, športe, ktoré otvorene hovoria o podpore transrodových ľudí 

Tréning zamestnancov  a zamestnankýň verejnej správy (polícia, učitelia) o právach transrodových ľudí 

Antidiskriminačné politiky na pracovisku, ktoré sa vzťahujú na transrodových ľudí 

Opatrenia v školách na rešpektovanie transrodových ľudí (WC, šatne)

Viac možností lekárskej pomoci a poradenstva

Ľahšie zákonné procedúry pre uznanie a prepis preferovaného rodu (zmena pohlavia) 

Lepšia akceptácia trasrodových ľudí spoločnosťou

Iné 

0,00 % 17,50 % 35,00 % 52,50 % 70,00 %
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Bojíte sa prezentovať svoju trans identitu navonok?



Áno
Nie 
Neviem
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Pride a LGBT 
organizácie a miera 

angažovanosti 

Odpovede Podiel

Áno, pravidelne sa zúčastňujem 174 8,3 %

Áno, ale nie pravidelne 408 19,5 %

áno pravidelne + nepravidelne 582 27,9 %

Nie, ale zúčastnil som sa na podobnej akcii v zahraničí 218 10,4 %

Nie, ale plánujem sa zúčastniť 548 26,2 %

Nie, nepovažujem ho za prospešný pre prezentáciu LGBT 
komunity 442 21,2 %

Nie, nezaujíma ma to 218 10,4 %

Iná... 80 3,8 %
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Zaujímalo nás tiež, či respondenti a respondentky navštevujú Dúhový Pride v Bratislave a ako 
ho vnímajú. Pravidelne alebo nepravidelne sa zúčastnilo podujatia Dúhový Pride v Bratislave 
27,9 % respondentov a respondentiek. 26,2 % sa plánuje zúčastniť Dúhového Pridu. 30,6 % sa 
ho neplánuje zúčastniť, buď Pride nepovažujú za prospešný pre prezentáciu LGBT komunity 
(21,2 %), alebo ich nezaujíma (10,4 %). 10,4 % respondentov a respondentiek sa zúčastnilo na 
podobnej akcii v zahraničí. Z výsledkov predpokladáme, že väčšina respondentov a responden-
tiek nevníma negatívne Dúhový Pride, až na jednu tretinu, ktorá vníma PRIDE problematicky 
alebo ako niečo nepotrebné. Dôvodom v ich prípade môžu byť zlé skúsenosti, nezaujímajú sa 
o práva LGBT ľudí, strach, negatívne reakcie okolia, na základe ktorých potom sami považujú 
PRIDE za neprospešný. 3,8 % uviedlo inú odpoveď, ako napríklad: 
• nemajú radi davy  (4): „nie, neznášam masové akcie a politický podtón“, „nenávidím davy, 

inak by som sa zúčastnila“;
• zúčastnili sa Pride Košice (11)
• bránila im v tom vzdialenosť a povinnosti (5): „nebývam v BA“, „pracovné povinnosti mi 

to nedovolili“; 
• prvýkrát sa zúčastnili a budú chodiť (2);
• mali zlú skúsenosť (2): „áno, bol som raz, ale aj posledný - opľuli ma skíni“;  
• boja sa zúčastniť aj kvôli prezradeniu (19): „nie, nemám odvahu verejne vystúpiť ako 

bisexuál“, „nie, bál som sa prezradenia“, „strach“; 
• nezúčastnili sa z rôznych dôvodov (16): „vadia mi neprístojne oblečení ľudia“, „nie, 

pokiaľ nebude väčšie povedomie o LGBTI na SVK“, „nie, za prospešný ho považujem len 
čiastočne“, „nesúhlasím s Pride“.

Odpovede Podiel

Dúhový Pride Bratislava 1789 85,7 %

Iniciatíva Inakosť 1581 75,8 %

Queer Leaders Forum (Q-centrum) 652 31,2 %

TransFúzia 491 23,5

Nomantinels 322 15,4 %

Diversity Pro 117 5,6 %
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Odpovede Podiel

Nepoznám žiadnu 89 4,3 %

Inokraj 63 3,0 %

Saplinq 33 1,6 %

Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, ktoré LGBT organizácie poznajú, najviac 
respondentov a respondentiek pozná Dúhový Pride Bratislava, a to v 85,7 %. 75,8 % pozná Ini-
ciatívu Inakosť, 31,2 % QLF (Q-centrum), 23,5 % Transfúziu, 15,4 % Nomantinels, 5,6 % Diver-
sity Pro, 4,3 % Inokraj a 3 % Saplinq. 7,7 % (161) nepozná žiadnu organizáciu a 1,6 % uviedlo 
inú odpoveď, napr. Gay Christians, Pride Košice, Museion, Lotosové kvety, Queer Slovakia, 
Životné partnerstvo, Ganymedes, Amnesty International, Hepy, LGBT professionals. 

Odpovede však nemusia odzrkadľovať reálne poznanie MVO, a to z nasledovných dôvodov, 
ktoré v prieskume neboli uvedené, a preto tieto výsledky považujeme len za orientačné: 
• Dúhový Pride vznikol ako organizácia v roku 2017, predtým ho organizovala hlavne orga-

nizácia QLF, čiže čísla patriace Dúhovému Pride odrážajú aj poznanie organizácie QLF.
• Iniciatíva Inakosť je ako organizácia uvedená v hlavičke prieskumu, čo samozrejme mohlo 

významne ovplyvniť odpovede. 
• Organizáciu Saplinq si respondenti a respondentky nespájajú s Pride Košice a pôvodný 

názov nemusia poznať, čo tiež mohlo ovplyvniť výsledok. 

Zisťovali sme aj mieru zapojenia respondentov do akcií a aktivít, ktoré nejakým spôsobom vy-
jadrujú podporu LGBT právam, alebo je ich cieľom dosiahnuť želaný stav (úplné zrovnoprávne-
nie LGBT ľudí s majoritou). Najviac respondentov, 49,5 %, navštívilo nejakú akciu na podporu 
práv LGBT ľudí, 48, 1 % navštívilo kultúrnu akciu alebo diskusiu v kontexte LGBT práv alebo 
reflexie života LGBT ľudí v našej spoločnosti, 41,5 % opýtaných navštívilo LGBT Pride, 39 % 
si kúpilo nejaký produkt alebo službu, lebo firma, ktorá ho poskytuje, podporuje LGBT práva. 
20,8 % podporilo finančným príspevkom aktivity LGBT organizácie, najmenej, 10,7 % sú alebo 
v minulosti boli členom/členkou nejakej LGBT organizácie. 



Správa z celoslovenského LGBT prieskumu 87

Akceptácia LGBT ľudí 
na Slovensku 

Väčšina, až 56,5 %, opýtaných v našom prieskume sa domnieva, že miera prijatia LGBT ľudí zo 
strany spoločnosti na Slovensku je malá. 33 % respondentov si myslí, že stupeň akceptácie je len 
čiastočný. Len 1,4 % označilo mieru prijatia za veľkú. 

Miera prijatia LGBT ľudí spoločnosťou
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Veľká Čiastočná Len malá Žiadna Neviem posúdiť

V prípade porovnávania súčasného obdobia s obdobím spred 10 rokov sa až 58,9 % domnie-
va, že stupeň akceptácie LGBT ľudí na Slovensku je o čosi viac akceptujúci. Podobne, až 54,9 
% opýtaných verí, že o ďalších 10 rokov bude stupeň akceptácie LGBT komunity o čosi viac 
akceptujúci. 
Vyššie spomínané údaje teda nasvedčujú tomu, že napriek zaznamenanému poklesu podpory 
práv LGBT ľudí zo strany spoločnosti (spôsobenému napr. referendom v roku 2015 a kampaňa-
mi zo strany konzervatívnych združení) väčšina opýtaných z našej vzorky, príslušníkov LGBT 
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komunity, verí v progresívne riešenia a postupnú zmenu spoločenského vedomia smerom k pri-
jatiu LGBT ľudí ako rovnocennej, integrálnej a plnohodnotnej súčasti slovenskej spoločnosti. 

Stupeň akceptácie LGBT ľudí oproti obdobiu spred 10 rokov/za ďalších 10 rokov
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Ak mali LGBT ľudia hodnotiť miesto, v ktorom žijú, v kontexte sociálnej akceptácie, 46,5 % ľudí 
sa domnieva, že LGBT ľudia sú akceptovaní do istej miery. 30,1 % považuje mieru sociálnej 
akceptácie LGBT ľudí za malú. 31,1 % opýtaných zmenilo miesto, presťahovalo sa z dôvodu 
väčšej akceptácie LGBT ľudí (v prípade 9,9 % to bol hlavný dôvod presťahovania, v prípade 21,2 
% to bol vedľajší dôvod). V odpovedi Iné (1,4 %) sa veľmi často objavovala odpoveď, že tak neu-
robili, ale v najbližšej dobe plánujú presťahovať sa, prípadne, že by tak radi urobili, ale finančné 
pomery im to nedovoľujú. 
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Zmenili ste miesto, kde žijete kvôli väčšej akceptácii LGBT ľudí



Áno, bol to hlavný dôvod presťahovania

Áno, ale nebol to hlavný dôvod 

Nie

Iné

0,00 % 17,50 % 35,00 % 52,50 % 70,00 %

Odpovede Podiel

Ak ľudia poznajú osobne niekoho, kto je LGBT 1595 76,4 %

Otvorená podpora LGBT práv zo strany politikov a 
političiek, ktorí nie sú LGBT 1120 53,6 %

Známe osobnosti, ktoré otvorene hovoria o svojej LGBT 
identite 1111 53,2 %

Prijatie zákona - právne uznanie párov rovnakého pohlavia 1056 50,6 %

Školské osnovy a materiály obsahujúce informácie o 
rozmanitosti z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej 
identity

884 42,3 %

Verejné politiky a stratégie prijaté štátom na odstránenie 
diskriminácie 571 27,3 %
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Odpovede Podiel

LGBT postavy v TV seriáloch a filmoch 564 27,0 %

Kultúrne aktivity a diskusie 482 23,1 %

Vzdelávanie verejnej správy, tréningy 413 19,8 %

LGBT centrá pomoci a organizácie 375 18,0 %

LGBT ľudia vychovávajúci deti 355 17,0 %

LGBT dúhové pochody 220 10,5 %

LGBT aktivisti a aktivistky 193 9,2 %

Nakoniec sme sa pýtali na názor respondentov a respondentiek na to, aké opatrenia, aké veci by 
mohli prispieť k väčšej akceptácii LGBT ľudí. Väčšina, 76,4 %, respondentov a respondentiek 
si myslí, že k väčšej akceptácii LGBT ľudí v spoločnosti prispieva, ak ľudia poznajú osobne nie-
koho, kto je LGBT. Z prieskumu, ktorý robila Iniciatíva Inakosť, vyplýva, že až 60 % obyvateľov 
Slovenska nepozná žiadneho LGBT človeka, preto má uvedený názor našich respondentov a re-
spondentiek svoju relevanciu. Podľa 53,6 % by pomohla otvorená podpora politikov a političiek, 
ktorí nie sú LGBT. Predpokladáme, že respondenti a respondentky si myslia, že práve politici 
v konečnom dôsledku rozhodujú o ich právach a bez ich podpory žiadne zlepšenie situácie 
v oblasti ľudských práv LGBT ľudí neprejde. Preto je dôležité s nimi komunikovať, vysvetľovať 
im, aké problémy majú LGBT ľudia, a čo by im pomohlo. Podľa 53,2 % by pomohli známe 
osobnosti, ktoré otvorene hovoria o svojej LGBT identite. Mohlo by ísť o pozitívne vzory, ktoré 
by na jednej strane motivovali iných LGBT ľudí ku coming outu, na druhej strane by mohli 
pôsobiť na zmierňovanie predsudkov v spoločnosti. Podľa 50,6 % by pomohlo prijatie zákona – 
právna úprava uznania párov rovnakého pohlavia. Aj skúsenosti z iných krajín, kde boli prijaté 
takéto zákony, hovoria, že sa zvýšila zároveň aj akceptácia LGBT ľudí v spoločnosti. 42,3 % si 
myslí, že by veľmi pomohli školské osnovy a materiály obsahujúce informácie o rozmanitosti z 
hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity. Predpokladáme, že je to reakcia respondentov 
a respondentiek na skúsenosti so šikanou v škole, ako bolo uvedené vyššie v texte. 27,3 % si 
myslí, že by pomohli verejné politiky a stratégie prijaté štátom na odstránenie diskriminácie. 
Slovensko vypracovalo Akčný plán zameraný na riešenie problémov LGBT ľudí, ale nebol 
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schválený a v praxi sa len ťažko napĺňa. 27 % respondentov a respondentiek sa domnieva, že 
pomôžu aj LGBT postavy v TV seriáloch a filmoch, a 23,1 % považuje za prospešné kultúrne 
aktivity a diskusie. Vplyv médií a kultúrnych aktivít na zvýšenie povedomia o LGBT ľuďoch, 
odbúranie strachu z nich je nepopierateľný. Len 10,5 % sa domnieva, že k väčšej akceptácii 
prispievajú LGBT dúhové pochody, a 9,2 % považuje za prispievajúcich k akceptácii LGBT 
aktivistov a aktivistky. Môže to súvisieť s tým, že respondenti a respondentky ich považujú za 
zodpovedných za to, že sa na Slovensku neudial veľký posun v právach LGBT ľudí. Tiež to môže 
súvisieť s pocitom niektorých respondentov a respondentiek, že prílišné zviditeľňovanie témy 

Čo by pomohlo akceptácii LGBT ľudí (%)
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Opatrenia na zvýšenie 
akceptácie LGBT ľudí 

Na otvorenú otázku o ďalších opatreniach, ktoré samotní respondenti navrhujú zaviesť na 
zvýšenie miery akceptácie LGBT ľudí na Slovensku, odpovedalo 482 ľudí z celkovej vzorky 
2 088. V odpovediach najčastejšie rezonovali opatrenia v oblasti: 
• všeobecnej osvety a zvyšovania povedomia (osobné príbehy: „ukázať verejnosti prostred-

níctvom médií skutočné príbehy slušne žijúcich LGBT ľudí“; blogy LGBT ľudí z rôznych 
profesií; prezentácia úspešných jednotlivcov a párov o tom, ako žijú ako rodina, prípadne, 
ako vychovávajú deti: „komorné diskusie verejnosti s úspešnými homosexuálmi a s 
fungujúcimi homosexuálnymi pármi, sprostredkovať komunikáciu medzi vyrovnanými a 
spokojnými homosexuálmi a mladými homosexuálmi v teenage veku, resp. s ich rodičmi, 
ktorí chcú vedieť viac, vytvorenie takej webstránky, vytvorenie informačnej webstránky 
o homosexualite pre heteroľudí, ktorá sa ukáže na prvých miestach vo vyhľadávači, keď 
zadáte „homosexuál“ (resp. iné kľúčové slovo); kampane na motiváciu, aby sa LGBT ľudia 
vyautovali: „LGBT ľudia by sa mali vyautovať vždy a všade, inak sme neviditeľní/é“);

• vzdelávania na školách (zaradiť do učebných osnov aj osvetu o LGBT právach; diskusie 
na školách – nielen pre žiakov a študentov, ale aj vzdelávanie učiteľov a budúcich učiteľov; 
neformálne vzdelávanie);

• médií, reklamy, filmovej a seriálovej tvorby zobrazovanie nielen heterosexuálnych párov 
v reklamách, ale aj rovnakopohlavných dvojíc, napr. „Nedávať všade stereotypy partner 
– partnerka, ale dať do reklamy aj, ako umývajú riad v jednej domácnosti dve ženy“, zo-
brazovanie LGBT ľudí v médiách nestereotypným spôsobom bez senzáciechtivosti, napr. 
gejovia v nejakých „oblečkoch“, lesby „mužatky“ a pod.: „Pomohlo by, ak by LGBT ľudia 
neboli v televízii, filmoch, seriáloch a pod. neustále zobrazovaní negatívne a zosmiešňujú-
co“; apel na RTVS, aby zaradila do svojej ponuky aj kvalitné filmy a seriály, kde vystupujú 
LGBT ľudia: „Hádam by ľudia pochopili, že sme bytosti ako každé iné a máme rovnaké 
problémy ako aj tí druhí“; v súvislosti so zobrazovaním LGBT ľudí v médiách sa vyskytla 
aj kritika Pride podujatí, ktoré vraj nezobrazujú LGBT ľudí v celej šírke a rozmanitosti ich 
životov, ale len ako výstredné osoby v „cirkusovom“ oblečení, preto navrhujú Pride ako 
taký zrušiť a nahradiť ho inými aktivitami alebo dramaturgicky zmeniť tak, aby zobra-
zoval LGBT ľudí ako „bežných ľudí“: „Myslím, že veľa ľudí „dráždi“, keď na Pride vidia 
ľudí preafektovaných, rôzne doobliekaných. Samozrejme, ťažko niekomu nakázať, ako sa 
má obliecť, a tiež chápem, prečo to tí ľudia robia, ale myslím, že to vytvára mylný dojem 
o LGBT ľuďoch u bežnej populácie Slovenska a odvádza to pozornosť od podstatných 
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otázok a riešení“);
• vzťahu cirkvi a spoločnosti (v tejto oblasti rezonovala hlavne kritika rímskokatolíckej 

cirkvi a jej vplyvu na verejnú politiku, osobné životy ľudí, neprimeraný vplyv na školstvo 
a výchovu v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, najčastejšia výzva smerom 
k štátnym inštitúciám sa týka odluky cirkvi od štátu a zrušenia tzv. Vatikánskych zmlúv);

• legislatívy a lepšej vymožiteľnosti trestných zákonov (tlak na väčšiu vymožiteľnosť 
práva v prípadoch verbálnych a fyzických útokov z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej 
identity; dôslednejšie dodržiavanie zákonov zo strany inštitúcií; väčšie tresty za zločiny 
motivované nenávisťou k menšinám, v tejto súvislosti respondenti vyzývali, aby bola 
zakázaná Ľudová strana Naše Slovensko);

• lepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zo strany lekárov pre trans ľudí  
(väčšie pochopenie zo strany lekárov pre problémy transľudí; väčšia osveta o tranzícii a jej 
demýtizácia vo všeobecnom povedomí); 

• podpory zo strany verejne známych osobností a hlavne politických predstaviteľov  
(podpora zo strany verejne známych osobností z oblasti kultúry, športu a politiky sa 
ukazuje ako kľúčová, rovnako sa respondenti domnievajú, že by k väčšej akceptácii prispel 
verejný coming out známych osobností, ale aj keby sa všeobecne obľúbené osobnosti 
vyjadrili za podporu práv LGBT ľudí: „Myslím, že väčšia tolerancia príde s postupným 
vývojom. Bežní ľudia budú postupne stretávať LGBT ľudí ako svojich kolegov, známych, 
susedov a prídu na to, že sme vlastne takí istí ako oni, chceme to isté, čo oni. Žiť s part-
nerom/-kou, venčiť psa, mať rodinu, ísť sa zabaviť. A takto sa postupne zbúrajú stereotypy 
a predsudky väčšiny ľudí, lebo uvidia, že sme ako oni. Tak isto by mohlo pomôcť, keby 
športové osobnosti, ku ktorým Slováci vzhliadajú, boli za“). 

V rámci opatrení sme zisťovali aj to, čo by prispelo k tomu, aby sa samotná LGBT komunita 
viac zapojila do presadzovania svojich práv na Slovensku. Na otázku odpovedalo 715 respon-
dentov a respondentiek. Tí medzi to, čo by pomohlo LGBT komunite, v najväčšej miere zaradili 
nasledovné oblasti, opatrenia: 

Zapojenie významných LGBT osobností do podpory práv LGBT ľudí a ich otvorený coming 
out. Príklady odpovedí: 
„Ak by nejaká verejná známa  osoba vystúpila s tým, že je LGBT a vyzvala ostatných (napr. 
nejaký pekný herec), mohlo by to viesť k reťazovej reakcii.“
„..zapojenie osobností verejného života, úspešných ľudí nepodporujúcich stereotypy majority...
pozitívne príklady, známi lgbti ľudia a nelgbti podporujuci..“
„všeobecná zmena nálady v spoločnosti, zmeny vyjadrení zákonodarcov, coming-outy známych 
osobností.. potom by sa možno toľko LGTBi ľudí nebálo a nehanbilo vystúpiť zo svojho tieňa..“
„Zapojenie vysokopostavenej LGBT komunity (politici, mediálne známi ľudia, manažéri, atď..) 
do riešenia všetkého, čo sa tu spomína.“.
„Vodca, abo skupina vodcov. Hlasných známych milovaných ľudí.  Niečo čo ukáže, že  niesme 
osobnosť = lgbt ale že lgbt je len naša súčasť...“

Podpora LGBT ľudí zo strany politikov a političiek, zapojenie viac LGBT ľudí do politiky 
Príklady odpovedí: 
„Pripojiť sa k politickej strane, ktorá presadzuje práva LBGT komunity a spoločne sa usilovať o 
prenesenie potrebných návrhov na zlepšenie života LGBT ľudí cez parlament“
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„Keby si to nejaká politická strana vážne vzala do svojho volebného programu.“
„LGBT polici“
„Jednoznačne väčšia podpora zo strany politiky a médií“
„Vládna strana, ktorá by mala dostatočnú podporu v presadzovaní právnych úprav.“

Respondenti a respondentky uvádzali tiež, čo by LGBT organizácie a komunita mali robiť, 
ako sa správať. Príklady odpovedí:
„Keby všetci ťahali za jeden povraz a nebáli sa..“
„Spolupráca medzi MVO, jeden strategický projekt s poradňou a pravidelné aktivity.“ „Spo-
lupráce so školami, rodičmi aj učiteľmi. Zaobaliť tému do celkového dospievania jedinca a jeho 
výchovy v tolerantnej spoločnosti“
„Určite o tom viac debatovať, nebáť sa otvárať tie témy, neustávať v tom, aby i väčšina ľudí si 
uvedomila, že sme tu aj my. Tiež aj búrať predsudky vecnými diskusiami bez zbytočných emócií, 
aj keď je to niekedy ťažké, obzvlášť formou vzdelávania, brožúrok a relevantných argumentov,  
komunitných LGBT centier na pomoc LGBT ľuďom i ich rodinám, zmena i zo strany štátu k 
lgbt ľuďom.... asi tak to vnímam“
„Aktívne občianstvo, vzdelávanie spoločnosti o LGBT, spolupráca LGBT organizácií“
„Investovať dlhodobo do práce s komunitou“
„viac takýchto online ankiet, profesionálnejšia komunikácia LGBT organizácií založená na 
vecnej argumentacii, čiastočne odpútanej od “karnevalu” PRIDE-u...“
„osveta na vidieku“

Respondenti a respondentky tiež uvádzali, čo by komunita a LGBT organizácie nemali 
robiť. Príklady odpovedí: 
„...na Slovensku žiadna taká “komunita” v pravom slova zmysle neexistuje. prestaňte sa venovať 
výhradne politikárčeniu a venujte sa ľuďom. robte pre osamelých gejov výlety do hôr, organizu-
jte dovolenky, normálne bežné veci a pod., vaše jalové reči sú mi ukradnuté, ja chcem žiť..“
„...spolupatričnosť všetkých rovnako cítiacich .Nereprezentovať sa okázalým spôsobom na 
pochodoch a verejnosti.Neupozorňovať na inakosť ukričano a teatrálne..“
„Normálne prirodzene neafektovane vystupenie a hlavne nie takéto stupídne dotazníky
nerobiť také okaté kampane,ktoré dráždia verejnosť...“

Častokrát bol v odpovediach reflektovaný strach LGBT ľudí robiť coming out a výzvy a opat-
renia na jeho prekonanie. Príklady odpovedí: 
„Aby dávala o sebe najavo ale zároveň sa neizolovala od ostatných ludi ale žila s nimi a zároveň 
sa za seba nehanbila.“
„potlačenie strachu z reakcií extrémistov“
„Ľudia by sa museli prestať báť a neskrývať svoju orientáciu, ale to je v našej krajine na dlhý 
beh...žiaľ“
„Coming out bez ohľadu na dôsledky „
„nižšia miera negatívnych postojov spoločnosti, čím by sa samozrejme znížila úroveň strachu 
otvorene hovoriť o identite = vzrástla by aj účasť na presadzovaní“
„akceptácia samých seba“ 
„Menej diskriminácie = menej strachu..nie sme chorí, sme obyčajní ľudia :-)“
„Neviem. Členovia komunity sa boja zverejniť svoju identitu a bohužiaľ pri tom ako je stále na 
Slovensku “v móde” nenávidieť každého, kto je iný, nevidím veľkú perspektívu k tomu aby sa 
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LGBT ľudia mohli prestať báť šikany a napadnutia..“

Podľa respondentov a respondentiek by tiež pomohla zmena postojov spoločnosti. Príklady 
odpovedí: 
„Akceptácia ľudí „
viac podpory zo strany hetero spoločnosti, ponúknutie podpory v našom boji za svoje práva
Menej ignorantský postoj verejnosti, ktorá si zakladá na svojej väčšine, neuvedomujúc si svoje 
individuálne denno-denné menšinové problémy, postoje, názory... Zvýraznením týchto menši-
nových situácií v spojitosti s diskrimináciou inej (LGBTI) menšiny viesť  lepšiemu pochopeniu 
problematiky
„Istota podpory najbližšej rodiny a priateľov. Veľmi málo ľudí sa vystaví možnej spoločenskej 
izolácii - známych aktivistov vynímajúc, samozrejme..“

Ppäť poukazovali na to, že pomôcť môže uzákonenie práv LGBT ľudí a ďalšie opatrenia zo 
strany štátu. Príklady odpovedí: 
„Podpora zo strany štátu na základe dotácií LGBT centier v mimovládnom sektore“
„Schváliť zákon o registrovaných partnerstvách a možnosť adopcie detí“
„Uzákonenie možnosti životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia“
„Prednášky na školách, výchova k tolerancii a pochopeniu..“

Z ďalších oblastí, ktoré by LGBT pomohli viac sa zapojiť do presadzovania vlastných práv, 
respondenti a respondentky uvádzali najmä zmiernenie vplyvu cirkvi na rozhodovanie v týchto 
témach a diskusiu s náboženskými predstaviteľmi a uvádzali tiež možnosť väčšej podpory 
v médiách, či už v podobe špecifických relácií, kampaní alebo zahrnutia informovania o prob-
lematike pre mladých ľudí. 
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Dostupnosť informácií 
o LGBT

Najviac informácií o LGBT ľuďoch (všeobecné informácie, zoznamky, problémy LGBT ľudí, 
práva, coming out, zábava a pod.) respondenti získavajú prostredníctvom internetu (až 88,7 %) 
a sociálnych sietí (70,8 %). Na sociálnych sieťach zároveň 53,7 % opýtaných zverejnilo svoju sex-
uálnu orientáciu a/alebo rodovú identitu. 

Najviac informácií o LGBT získavate prostredníctvom



Nevyhľadávam také informácie

Iné

Komunitných stretnutí a podporných skupín

Akcií LGBT alebo iných organizácií

V knižnici

TV a rozhlasu

V kluboch

Sociálnych sietí

Internetu

0,00 % 22,50 % 45,00 % 67,50 % 90,00 %
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Zhrnutie výsledkov

• Celkovo sa prieskumu zúčastnilo 2 088 respondentov a respondentiek. 
• Z hľadiska sexuálnej orientácie sa prieskumu zúčastnilo najviac gejov, a to 58,1 % (1 214), 

ďalej to bolo 21,2 % (443) bisexuálnych ľudí (z toho 63,5 % bisexuálnych žien a 36,5 % 
bisexuálnych mužov) a 17,6 % (367) lesieb. 

• Z hľadiska rodovej identity sa prieskumu zúčastnilo 173 transrodových ľudí, čo je 8 % 
z celkového počtu respondentov a respondentiek. Z tohto počtu bolo 25,4 % (44) tran-
srodových mužov, 15 % (26) transrodových žien a 59,6 % (103) rodovo variantných ľudí. 

• 66,7 % (1 392) respondentov a respondentiek bolo pri narodení určené mužské pohlavie 
a 33,3 % (696) ženské pohlavie. 

• Na prieskume sa zúčastnilo najviac respondentov a respondentiek vo vekovej kategórii od 
18 – 34 rokov (67,6 %), 18,8 % tvorili ľudia z vekovej kategórie od 35 do 44 rokov. Najme-
nej bolo zastúpených ľudí od 45 rokov. 

• Až 93,8 % respondentov sa prihlásilo k slovenskej národnosti, z ostatných národností 
najviac prevažovala maďarská (3,4 %) a česká (1 %). V kategórii Iné (0,8 %) sa vyskytovali 
národnosti ako britská, srbská, americká, ruská, poľská, francúzska. 

• Z hľadiska vzdelanostnej úrovne má 49,1 % respondentov dokončený vysokoškolský 
stupeň vzdelania, 36,2 % opýtaných má stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, 4,5 
% bez maturity. Z 10,2 % respondentov, ktorí uviedli, že majú dokončený základný stupeň 
vzdelania, je viac ako 8 % tých, ktorí sa nachádzajú vo vekovej kategórii 15 až 17-ročných 
respondentov. 

• Skoro tretina opýtaných ešte študuje – či už na strednej alebo vysokej škole. 47 % 
opýtaných je zamestnaných na plný pracovný úväzok, 10,8 % ľudí podniká, resp. je samo-
statne zárobkovo činných. 

• Skoro 30 % opýtaných zaradilo svoj čistý mesačný príjem do rozsahu od 381 do 880 EUR, 
18,9 % respondentov uviedlo, že ešte nezarába. 10,2 % opýtaných zarába viac ako 1 500 
EUR. 

• Z krajov má v odpovediach najväčšie zastúpenie Bratislavský kraj s podielom až 43,9 %, 
ostatné kraje sú proporčne zastúpené približne rovnako (6 – 9 %).

• Viac ako polovica opýtaných (52,4 %) v našom prieskume uviedla, že je bez vyznania. 33,4 
% opýtaných označilo príslušnosť k rímskokatolíckej cirkvi, 6,3 % k evanjelikom a 1,8 % 
ku grékokatolíkom. 5,9 % ľudí využilo možnosť Iné. 

Demografické údaje, viera a politické preferencie
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• Väčšina respondentov označila svoje presvedčenie ako liberálne (43 %), resp. veľmi 
liberálne (15,5 %). 18,3 % uviedlo, že sa nachádza niekde medzi liberálnym a kon-
zervatívnym presvedčením, ku konzervatívnemu presvedčeniu sa prihlásilo len 2,5 % 
opýtaných, možnosť Iné označilo 1,7%. 19 % označilo, že svoje politické presvedčenie 
nevie jednoznačne definovať. 

• V najbližších parlamentných voľbách by 23 % opýtaných volilo stranu Sloboda a Solidari-
ta, Progresívne Slovensko získalo dôveru 11,6 %. Najviac však – až 39,2 %, uviedlo, že ešte 
nie je rozhodnutých, 13,7 % označilo, že voliť nepôjde.

• Až 42,2 % opýtaných sa domnieva, že je veľmi dôležité dať hlas tej politickej strane, ktorá 
podporuje práva LGBT ľudí, že je to čiastočne dôležité, si myslí až 29,2 % respondentov. 
71,4 % opýtaných zvažuje, komu dať svoj hlas tak, aby to zároveň nebolo v rozpore s ich 
identitou LGBT človeka. 

• Priemerný vek, kedy respondenti a respondentky prvý raz cítili, že sú lesba/gej/bisexuálny 
človek, bol takmer 13 rokov, naisto to vedeli v takmer 17 rokoch a prvýkrát zverili nejakej 
blízkej osobe, že sú alebo by mohli byť LGBT, v priemere vo veku 19,3 roka. Priemerný 
vek, kedy prvý raz respondenti a respondentky cítili, že sú transrodovým človekom, bol 11 
rokov, istí a isté si boli vo veku 18,5 roka a prvýkrát to povedali blízkemu človeku približne 
vo veku 18,6 roka. 

• 144 respondentov a respondentiek (6,9 %) to zatiaľ nepovedalo vôbec nikomu. 
• Z blízkych ľudí v najväčšej miere (61,9 %) vedia matky o tom, že respondentky a respon-

denti sú LGBT. Ďalej to vie 42,3 % otcov, potom nasleduje sestra (36,4 %), brat (31,3 %), 
širšia rodina (31 %) a starí rodičia to vedia v 15,6 %. 

• Keď sa blízki ľudia dozvedeli o tom, že respondentky a respondenti sú LGBT, z tých, 
ktorých sa to týka, reagovali mamy dobre v 53,54 % a zle v 35,9 %. Otcovia reagovali dobre 
v 42,1 % a zle v 29,2 %. Sestry reagovali dobre v 72,1 % a zle v 10,7 %. Bratia reagovali do-
bre v 57 % a zle v 13,2 %. Starí rodičia reagovali dobre v 49,5 % a zle 21,4 %. Širšia rodina 
reagovala dobre v 60,5 % a zle v 30,4 %. 

• Podľa výsledkov 57,6 % respondentov a respondentiek povedalo svojej mame o tom, že sú 
LGBT, a 38,2 % nepovedalo. Z tých respondentov a respondentiek, čo to mame pove-
dali, sa v prípade 56,7 % nezmenil ich vzájomný vzťah, v prípade 29,5 % respondentov 
a respondentiek sa stal celkovo silnejším a v prípade 13,8 % slabším. Naopak, až 48,9 % 
respondentov a respondentiek nepovedalo svojmu otcovi o tom, že sú LGBT, a len 33,2 % 
povedalo. Z tých respondentov a respondentiek, čo to otcovi povedali, sa v prípade 67,6 
% nezmenil ich vzájomný vzťah, v prípade 17,4 % respondentov a respondentiek sa stal 
celkovo silnejším a v prípade 15 % slabším.

• Keď sme sa pýtali respondentov a respondentiek, prečo nepovedali mame o svojej LGBT 
identite, najviac, v 23 %, preto, že ju nechceli zraniť, sklamať, stresovať. Na druhej strane, 
22,8 % respondentov a respondentiek o svojej LGBT identite otcovi nepovedalo preto, 
lebo by to nebolo akceptované alebo pochopené, obávali sa, ako to ovplyvní ich vzťah.

• Z ostatných ľudí vedia o respondentoch a respondentkách, že sú LGBT ľuďmi, úplne alebo 
čiastočne v 93,2 % priatelia a priateľky, v 51,8 % kolegovia a kolegyne v práci a v 47 % 
spolužiaci a spolužiačky. V najmenšej miere to vedia učitelia a učiteľky (16 %).

Vnútorný a vonkajší coming out 
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• Pracovisko hodnotí ako veľmi akceptujúce viac ako jedna štvrtina respondentov (25,9 
%) a ako do istej miery akceptujúce 32,7 %. 22,6 % ľudí mieru akceptácie pracoviskom 
nehodnotilo, keďže sa ich otázka netýka, buď študujú alebo nie sú v pracovnom pomere, 
resp. sa živia sami. 13,5 % opýtaných vníma svoje pracovisko ako nie príliš akceptujúce. 
Len 5,3 % ho hodnotí ako neakceptujúce. 

• Väčšina sa svojou orientáciou/identitou zdôverí len pár ľuďom z úzkej skupiny, s ktorou 
spolupracuje (26,2 %). 21,7 % opýtaných sa zdôverí väčšine z týchto úzko spolupracu-
júcich kolegov, jednému človeku 7,3 %. Všetkým sa zdôverí len 12,6 % opýtaných. Nikomu 
sa nezdôverí až 23 % ľudí. 

• 32 % ľudí uviedlo, že sú v práci otvorení, čo sa týka ich orientácie a/alebo rodovej identity. 
Naopak, až 62,5 % opýtaných uviedlo, že v práci tajili, že sú LGBT. 

• Viac ako 36 % uviedlo, že zažili negatívne komentáre na pracovisku smerom k iným kole-
gom, ktorí sú vnímaní ako LGBT, rovnakú skúsenosť osobne zažilo až 28,4 % opýtaných. 
Až viac ako 41 % ľudí uviedlo, že v práci zažili negatívny postoj vo všeobecnosti smerom 
k LGBT ľuďom.

Pracovisko a miera akceptácie 

• Keď sme sa pýtali, čo si respondenti a respondentky myslia o smere, akým idú veci, ktoré 
sa týkajú LGBT ľudí v našej krajine, 52,3 % z nich odpovedalo, že veci sa nemenia. Až 
tretina, 29,6 %, respondentov a respondentiek odpovedalo, že veci idú zlým smerom, a len 
6,4 % uviedlo, že veci idú správnym smerom.

• Zákonnú možnosť, aby páry rovnakého pohlavia uzavreli životné (registrované) partnerst-
vo, podporuje 96,8 % (2 022) respondentov a respondentiek. Možnosť uzavrieť manželstvo 
párov rovnakého pohlavia podporuje 88,6 % opýtaných. Opatrenia zamerané to, aby páry 
rovnakého pohlavia mali povolené spoločne si adoptovať dieťa, podporuje 83,7 % (1 748) 
respondentov a respondentiek. 

• 91,1 % respondentov a respondentiek považuje za top prioritu a veľmi dôležitú prioritu 
zákonom uznané životné partnerstvá pre páry rovnakého pohlavia (top priorita 69,2 
%). Potom za významné považujú rovnaké práva v zamestnaní pre LGBT ľudí, a to na 
úrovni 86,6 % (top priorita 52,2 %), 83,3 % považuje za dôležité väčšie úsilie zamerané na 
prevenciu a liečbu HIV, AIDS a sexuálne prenosných chorôb (top priorita 53,7 %) a 82,3 % 
považuje za dôležitú podporu organizácií, ktoré poskytujú služby LGBT mladým ľuďom. 
Zastavenie nútených kastrácií ako podmienky právneho uznania rodu/pohlavia v prípade 
transrodových ľudí považuje za top prioritu a veľmi dôležitú prioritu 69,6 % respondentov 
a respondentiek (top priorita 47,6 %).

• Podľa 61,4 % respondentov a respondentiek by zlepšilo život LGBT ľudí na Slovensku 
možnosť vziať sa alebo uzavrieť životné partnerstvo, čo potvrdili aj predchádzajúce 
odpovede. 54,1 % ľudí vyjadrilo presvedčenie, že by tomu pomohli verejné autority, napr. 
politici a mienkotvorné osobnosti, ktoré by vyjadrili podporu uznaniu práv LGBT ľudí. 
48,2 % respondentov a respondentiek by uvítalo uznanie rovnakopohlavných partnerstiev 

Postoje LGBT ľudí
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v rámci celej Európskej únie, 44,8 % respondentov a respondentiek sa domnieva, že by 
výrazne pomohli aj rôzne osobnosti z oblasti kultúry, športu, politiky a hospodárstva, 
ktoré by hovorili otvorene o svojej príslušnosti k LGBT komunite. 31,8 % respondentov 
a respondentiek vníma ako dôležité opatrenia v škole pre LGBT ľudí.

• Najviac, 67,9 %, respondentov a respondentiek si myslí, že páry rovnakého pohlavia chcú 
uzavrieť zväzok, pretože si chcú zabezpečiť spoločné veci ako dedenie a informovanie 
o zdravotnom stave. 63,8 % uviedlo ako dôvod lásku. 47,7 % zdôrazňuje opäť právne 
uznanie a 47,5 % si myslí, že páry rovnakého pohlavia chcú mať rovnaké práva ako 
manželia. 

• Čo sa týka pocitov, napríklad s tvrdením Je stresujúce, že musím byť vždy pripravený/á na 
potenciálnu diskrimináciu, pretože som LGBT človek celkovo súhlasí až 84,6 % (1 767) 
respondentov a respondentiek. S tvrdením Je stresujúce, že sú zákonom obmedzené 
moje práva ako LGBT človeka celkovo súhlasí 81,7 % (1 705) respondentov a responden-
tiek. S tvrdením Je stresujúce stále zvažovať, či je bezpečné urobiť coming out v nových 
situáciách a pred novými ľuďmi celkovo súhlasí 75 % (1 565) respondentov a responden-
tiek.

• Čo sa týka reakcií na vyššie zmienený stres, s tvrdením Niekedy chcem uniknúť zo stresu, 
ktorý nám spôsobuje spoločnosť pre LGBT identitu, napr. odchodom do zahraničia celko-
vo súhlasí 67,8 % (1 416) respondentov a respondentiek. S tvrdením Sociálne obmedze-
nia a predsudky vo vzťahu k tomu, že som LGBT, obmedzujú moje schopnosti vytvoriť 
si život, aký chcem mať celkovo súhlasí 66,5 % (1 388) respondentov a respondentiek. 
S tvrdením Niekedy volím negatívne spôsoby na zvládnutie stresu z toho, že som LGBT 
(pitie, nechránený sex, vyhýbanie sa sociálnym situáciám) celkovo súhlasí 24,9 % (519) 
respondentov a respondentiek. 

• Nakoniec sme sa pýtali respondentov a respondentiek, či súhlasia s tvrdením že Poznatky, 
pochopenie homofóbie a transfóbie mi pomáhajú zvládať negatívne správanie zamerané 
voči LGBT ľuďom. Celkovo súhlasilo 41,3 % (862) respondentov a respondentiek. 

• 46,6 % (zo vzorky tých, čo majú aktuálne vzťah: 974) má v súčasnosti vzťah s partnerom/
partnerkou rovnakého pohlavia, z nich veľká väčšina (77,6 %) vníma svoj vzťah ako vážny 
a 13,8 % ako skôr vážny – a to aj v prípadoch, kedy ide o kratšie trvajúce vzťahy. 

• 31,7 % opýtaných sa so svojím partnerom/partnerkou zoznámilo prostredníctvom 
zoznamky a 23,7 % prostredníctvom chatu, čo sú v rámci LGBT komunity bežné pros-
triedky na zoznamovanie.

• V spoločnej domácnosti býva 53,6 % párov, aj keď ide zväčša o páry, ktoré spolu žijú 
kratšie. Viac ako 5 rokov s partnerom/partnerkou spolu žije 21,5 % opýtaných. V odpove-
di Iné (3,3 %) sa objavili od respondentov údaje, ktoré sa snažia špecifikovať dĺžku vzťahu, 
teda ide o páry, ktoré spolu žijú viac ako 8 rokov (najvyšší údaj o spoločnom dlhodobom 
vzťahu bol 24 rokov).

• Väčšina opýtaných, ktorí majú partnerský vzťah, vyjadrili spokojnosť so súčasným part-
nerským životom – veľmi spokojní sú až v 48,6 % a skôr spokojní v 36,9 %. Za najväčšie 
aktuálne problémy, ktoré ovplyvňujú kvalitu, a teda aj spokojnosť vo vzťahu, respondenti 
označili v najväčšej miere utajovanie vzťahu pred rodinou a blízkymi (42,8 %), nemožnosť 

Partnerský vzťah
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uznať právne partnerstvo pred verejnými orgánmi (34,3 %), nemožnosť robiť rozhodnu-
tia o partnerovi/partnerke pri zdravotných úkonoch (28,8 %), utajovanie svojho vzťahu 
v práci a pred kolegami (26,4 %) či nemožnosť po sebe dediť (25,1 %). 

• 24,3 % opýtaných veľmi a 26,9 % skôr súhlasí s tým, že im podporné prostredie a pomoc 
od druhých pomáhajú v udržaní partnerského vzťahu. 

• 49,1 % z opýtaných (974) si praje uzavrieť so svojím partnerom/partnerkou manželský 
zväzok, 41,6 % je za možnosť uzavretia registrovaného, resp. životného partnerstva.

• 3,6 % opýtaných z celej vzorky 2 088 respondentov má deti, ktorých je zároveň zákon-
ným zástupcom. Tie zväčša vychovávajú sami vo svojej domácnosti alebo v spoločnej 
domácnosti so svojím partnerom/partnerkou alebo sa nachádzajú v starostlivosti druhého 
biologického rodiča.

Povedomie o zákonoch a opatreniach
• 36,4 % respondentov a respondentiek vie, že je na Slovensku zákon, ktorý zakazuje 

diskrimináciu vo vzťahu k sexuálnej orientácii pri hľadaní práce. Až 63,6 % respondentov 
a respondentiek nevie, či taký zákon existuje, alebo si myslí, že neexistuje.

• Len 15,4 % respondentov a respondentiek vie, že je na Slovensku zákon, ktorý zakazuje 
diskrimináciu vo vzťahu k transľuďom pri hľadaní práce. Až 84,6 % respondentov a re-
spondentiek nevie, či taký zákon existuje, alebo si myslí, že neexistuje. 

• Až 70,7 % respondentov a respondentiek nezaregistrovalo na Slovensku žiadny program 
alebo kampaň na zvýšenie povedomia zo strany vládnej organizácie alebo MVO v oblasti 
diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity. 17,8 % respon-
dentov a respondentiek zaregistrovalo kampaň životné partnerstvo, 9,5 % program alebo 
kampaň zameranú na diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a len 1,2 % na základe 
rodovej identity.

Problémy LGBT ľudí a ich diskriminácia
• Až 66,4 % respondentov a respondentiek si často alebo niekedy neverí (z toho 33,4 % 

často), 50,6 % trpí úzkosťami a depresiami (často 24,5 %), 48,8 % sa vyhýba kontaktu 
s ľuďmi (často 16,3 %) a 40,6 % má zažívacie problémy (často 15,2 %). Viac ako štvrtina 
respondentov a respondentiek (26,6 %) často alebo niekedy premýšľala nad samovraždou 
(často 10,5 %).

• Podľa 81,1 % respondentov a respondentiek sú najzávažnejším problémom, ktorému 
LGBT ľudia v súčasnosti čelia, predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignorancia LGBT 
ľudí. 66,7 % trápi najmä nedostatok všeobecnej rovnosti, akceptácie a chýbajúcich 
zákonných práv. 52,7 % považuje za najzávažnejší problém stigmu, nadávky, šikanu v škole 
a 47,1 % nemožnosť uzavrieť partnerský zväzok.

• Až 79 % respondentov a respondentiek považuje za rozšírené na Slovensku príležitostné 
žarty o LGBT ľuďoch v každodennom živote (44,5 % za veľmi rozšírené). Vyjadrenia 
nenávisti a averzie na Slovensku voči LGBT ľuďom považuje za rozšírené 75 % responden-
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tov a respondentiek (z toho 33,4 % za veľmi rozšírené). 62,7 % respondentov a respon-
dentiek považuje na Slovensku za rozšírený urážlivý jazyk o LGBT zo strany politikov 
a političiek (25,9 % veľmi rozšírený). 42 % považuje za rozšírené útoky a obťažovanie 
LGBT ľudí (12,5 % veľmi rozšírené). 

• Na druhej strane za málo rozšírené na Slovensku považujú respondentky a respondenti 
v 90,1 % verejné osobnosti v politike, biznise, športe atď., ktoré otvorene o sebe hovoria 
ako o LGBT ľuďoch. Pozitívne opatrenia na podporu rešpektu ľudských práv tran-
srodových ľudí (napr. verejné kampane, dostupné služby, opatrenia) považuje za zriedkavé 
85,2 % respondentov a respondentiek.

• Držanie sa za ruky muža a ženy na verejnosti považuje za rozšírené 93,1 % respondentov 
a respondentiek, zatiaľ čo držanie sa za ruky v prípade párov rovnakého pohlavia považuje 
za rozšírené len 5,1 % respondentov a respondentiek. 

• 39,1 % respondentov a respondentiek zažilo diskrimináciu preto, že sú LGBT, z toho 15,2 
% za posledných 12 mesiacov. 14,8 % nevedelo, či zažilo niekedy takúto diskrimináciu. 
Z LGB ľudí zažilo diskrimináciu najviac gejov, a to 41,1 %, lesby zažili diskrimináciu 
v 39,7 % a bisexuálni ľudia v 32,7 %. Ešte väčší stupeň diskriminácie zažili transrodoví 
ľudia, z toho až 75,1 % transrodových mužov, transrodové ženy v 53,8 % a rodovo variant-
ní ľudia v 52,4 %.

• Z respondentov a respondentiek, ktorí zažili diskrimináciu, ju najviac, 41 %, zažilo 
v kaviarni, v reštaurácii, nočnom klube. Až 23,7 % ju zažilo v práci a 18,8 % zo strany pra-
covníkov školy/univerzity, čiže v prostrediach, v ktorých LGBT ľudia trávia takmer každý 
deň, či už pracujú, alebo ešte len študujú. 18,1 % z respondentov a respondentiek, ktorí 
zažili diskrimináciu, ju zažilo zo strany zdravotníckeho personálu (predpokladáme najmä 
v prípade transrodových ľudí). 16,8 % respondentov a respondentiek zažilo diskrimináciu 
pri športe, vo fitnes klube a 16 % v obchode, čiže pri poskytovaní rôznych služieb. 

• Až dve tretiny (58,9 %) respondentov a respondentiek bolo subjektom vyhrážok, nadávok 
alebo žartov preto, že sú LGBT. Jedna štvrtina (23 %) sa cítila sociálne izolovaná vo 
svojom živote preto, že je LGBT. Jedna štvrtina (19,5 %) sa cítila nevítaná na mieste boho-
služby alebo v náboženskej organizácii a v 19 % bola ohrozovaná alebo fyzicky napadnutá. 
12,3 % respondentov a respondentiek (257) bolo sexuálne obťažovaných. 5,3 % respon-
dentov a respondentiek dostalo zlé služby v reštaurácii, hoteli, obchode a s 5,3 % bolo 
neférovo zaobchádzané zamestnávateľom pri prijímaní, mzde, postupe. 

Pomoc
• Jedna štvrtina, teda 23 % (479), respondentov a respondentiek vyhľadala pomoc, pretože 

sú LGBT. Z nich 51,5 % (247) vyhľadalo pomoc pri coming oute, 23,6 % (113) hľadalo po-
moc pri partnerských problémoch, 23,5 % (111) pri problémoch s diskrimináciou a 11,3 
% z nich zažilo obťažovanie. Až 11 % (48) respondentov a respondentiek hľadalo pomoc 
z dôvodu násilného incidentu. 10,6 % (51) transrodových ľudí hľadalo pomoc z dôvodu 
tranzície (čiže 29,5 % z ich celkového počtu).

• Z tých respondentov a respondentiek, ktorí vyhľadali pomoc, ju najviac hľadalo u psy-
chológa/psychologičky, a to 62,7 %. 32,5 % ju hľadalo u LGBT organizácie, 11,2 % hľadalo 
pomoc u lekára/lekárky (hlavne transrodoví ľudia). 7,2 % (34) z tých, čo hľadali pomoc, 
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ju hľadali na linke dôvery a 6,5 % vyhľadalo právne služby. V oficiálnych inštitúciách, 
v Slovenskom národnom stredisku a u verejnej ochrankyne práv hľadalo pomoc minimum 
ľudí (1,3 %). 

• Až štvrtina (20,6 %) respondentov a respondentiek potrebovala pomoc, ale ju nevyhľadali. 
43,7 % (156) z nich nevedelo, na koho sa obrátiť, a 31,7 % (113) sa obávalo nepríjemných 
reakcií. Podľa 8,7 % (31) respondentov a respondentiek nebola takáto pomoc k dispozícii.  

Bezpečie LGBT ľudí 
• Väčšina respondentov a respondentiek (44,1 %) sa vyhýba držaniu sa za ruky s part-

nerom/partnerkou, pretože sa bojí, že bude napadnutá, ohrozovaná alebo obťažovaná, 
a 21,6 % sa tomu vyhýba len na niektorých miestach. Len 7,5 % (157) sa vôbec nevyhýba 
držaniu sa za ruky. 

• 45,9 % respondentov a respondentiek sa vyhýba niektorým miestam alebo oblastiam, lebo 
sa bojí, že bude napadnutá, ohrozovaná alebo obťažovaná preto, že je LGBT. 41,6 % sa 
nevyhýba takýmto miestam.

• Až polovica respondentov a respondentiek (50,3 %) pociťuje ohrozenie preto, že je LGBT, 
na ulici, námestí alebo na inom verejnom priestranstve. 31,4 % pociťuje takéto ohrozenie 
v kaviarni, v bare, v nočnom klube. Jedna tretina (30,7 %) sa cíti ohrozená v prostriedkoch 
verejnej dopravy a 23,7 % v parku. Na pracovisku sa cíti ohrozených 15,6 % respondentov 
a respondentiek a v škole 14,9 % (zrejme hlavne tí aktuálne študujúci). Doma pociťuje 
ohrozenie 7,4 % (154) respondentov a respondentiek a v športovom klube 12,1 %. 

Nepríjemné skúsenosti LGBT ľudí 
• Až polovica respondentov a respondentiek (49,6 %) zažila nepríjemné skúsenosti 

(obťažovanie, nadávky, násilie a pod.) v súvislosti s tým, že je LGBT. Keď sme sa pozreli 
osobitne na lesby, gejov a bisexuálnych ľudí, najviac nepríjemných skúseností zažili gejovia 
(52,2 %), ďalej 46,9 % lesieb a 44,4 % bisexuálnych ľudí. Čo sa týka transrodových ľudí, tí 
zažívali nepríjemné skúsenosti vo vyššej miere ako LGB ľudia, najviac (75 %) ich zažilo 
transrodových mužov, 62,1 % rodovo variantných ľudí a 61,5 % transrodových žien.

• Z tých, čo odpovedali, že zažili nepríjemnú skúsenosť v súvislosti s tým, že sú LGBT, až 
80,8 % zažilo nadávky a dehonestujúce výrazy ako „teploš“, „buzerant“, „mužatka“ a pod., 
79,4 % zažilo zosmiešňovanie a 78,6 % urážanie. 38,1 % respondentov a respondentiek 
zažilo iné verbálne napadnutie, poníženie, znevažovanie, 36,6 % zažilo, že niekto na nich 
kričal preto, že sú LGBT, a 35,9 % má skúsenosti s ďalšími negatívnymi komentármi. Až 
jedna tretina, 28,4 % (296), zažila šikanu a 23,4 % agresívne gestá. 24,5 % (255) opýtaných 
posielali liečiť sa na psychiatriu. 16,8 % respondentov a respondentiek dostávalo neprí-
jemné sms správy, správy na sociálnych sieťach, 15,1 % bolo od niečoho či niekoho 
izolovaných a 14,2 % zažilo ničenie osobných vecí. 10,7 % zažilo vydieranie a 2,2 % stratu 
finančných prostriedkov. Čo sa týka fyzického násilia, 16,2 % zažilo sácanie a trasenie 
a 12,3 % bitku, 8,5 % facky, 7,4 % kopance, 3,8 % udieranie predmetom a 2,8 % škrtenie 
a dusenie. 2,7 % respondentov a respondentiek bolo vyhodených z domu.
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• V najväčšej miere (56,9 %) respondenti a respondentky zažili nepríjemné skúsenosti 
v súvislosti s tým, že sú LGBT, na ulici, na námestí, na verejnom priestranstve. 50,5 % 
zažilo takéto nepríjemné skúsenosti v škole, na univerzite. 29,3 % ich zažilo v kaviarni, 
v bare, nočnom klube, 17,9 % v prostriedku verejnej dopravy. 14,4 % ich zažilo doma, 
10,6 % v práci a 9,8 % na LGBT akcii. V parku, v lese zažilo nepríjemnú skúsenosť 8,8 % 
respondentov a respondentiek.

• Najčastejšie, v 64,5 % prípadoch, sa k respondentom a respondentkám nepríjemne 
správal preto, že sú LGBT, cudzí človek. Až v 46,9 % mali nepríjemnú skúsenosť zo strany 
spolužiaka v škole a v 43,8 % to bol tínedžer/ka alebo tínedžerská skupina. V 17,7 % sa 
k nim takto správal člen extrémistickej skupiny. V 14,6 % mali nepríjemnú skúsenosť zo 
strany člena rodiny. 

• 55,6 % respondentov a respondentiek, ktorí zažili nepríjemnú skúsenosť v súvislosti s tým, 
že sú LGBT, ju zažili trikrát a viac, 42,6 % viac ako päťkrát a 21,3 % dokonca viac ako 
desaťkrát. Pre 24,1 % respondentov a respondentiek to bola jednorazová záležitosť.

• Nepríjemný incident v súvislosti s tým, že sú LGBT, nahlásilo niektorej z inštitúcií len 6,1 
% z tých respondentov a respondentiek, čo také niečo zažili. 3,7 % (38) incident nahlásilo 
polícii a 1,1 % LGBT organizácii. 

• 26,3 % (272) respondentov a respondentiek z tých, ktorí zažili nepríjemnú skúsenosť, 
zažilo aj sexuálne násilie, resp. obťažovanie v súvislosti s tým, že sú LGBT. 11,1 % zažilo 
sexuálne narážky, 9,5 % obchytkávanie a tlačenie na intímnych miestach a 3,7 % (38) až 
znásilnenie. 

• Až 93,9 % respondentov a respondentiek, ktorí zažili nepríjemnú skúsenosť, ju nenahlásilo 
žiadnej inštitúcii. Nepríjemný incident v súvislosti s tým, že sú LGBT, nahlásilo niektorej 
z inštitúcií len 6,1 % z tých respondentov a respondentiek, čo také niečo zažili, čo je veľmi 
malý počet. Len 3,7 % (38) z nich incident nahlásilo polícii a 1,1 % LGBT organizácii.

• Až 60,8 % (631) z tých respondentov a respondentiek, ktorí zažili nepríjemný incident 
v súvislosti s tým, že sú LGBT, mali dôvod, prečo ho nenahlásili. 32,5 % si myslí, že keby to 
nahlásili, nič by sa nestalo, nezmenilo by sa to. 21,5 % považuje incident, ktorý sa im stal, 
za príliš malý alebo nie vážny. 18,9 % nechcelo odhaliť, že sú LGBT. 16,3 % respondentov 
a respondentiek zvažovalo, že by incident nebol braný vážne. 14,7 % si myslí, že nemalo 
zmysel to nahlásiť, stáva sa to stále, a 13,5 % si myslelo, že tí, ktorým to nahlásia, neurobia 
nič. 9,8 % cítilo vinu, poníženie, nechceli, aby to niekto vedel. 9,7 % (101) malo strach 
z homofóbnej alebo transfóbnej reakcie polície. 

• Na polícii nahlásilo incident 4,2 % (44) respondentov a respondentiek, ktorí zažili neprí-
jemný incident v súvislosti s tým, že sú LGBT. 41 % z nich zažilo zlú reakciu zo strany 
polície a 36,4 % dobrú. 22,7 % zhodnotilo reakciu polície ako ani dobrú, ani zlú.

Skúsenosti s tranzíciou a postoje transrodových ľudí 
• Z celkovej vzorky (2 088) sa 8 % ľudí označilo ako transrodových. Skoro 1,5 % z nich 

prešlo alebo práve prechádza tranzíciou, nesprávne označovanou ako zmena pohlavia. 
Rovnaké percento ľudí (1,5 %) zvažuje, že v budúcnosti tranzíciu podstúpi. 1 % o tom 
vôbec neuvažuje, rovnaké percento ľudí ju podstúpiť nechce, 0,3 % ju podstúpiť nemôže 
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a 0,4 % nevie, či ju v budúcnosti podstúpi. 
• Z tých, ktorí vyhľadali pomoc ako transrodové osoby (123 osôb), najviac (42,3 %) využilo 

služby organizácie, ktorá sa venuje transprávam (TransFúzia, resp. Q-centrum), potom 
služby psychológa, ktorý bol nápomocný a respondentovi pomohol (29,3 %).

• Ako priorita až v 68,7 % odpovedí sa vyskytla lepšia akceptácia transrodových ľudí 
spoločnosťou, v 55,7 % ľahšie zákonné procedúry na uznanie a prepis preferovaného 
rodu (zmena pohlavia) a v 43,5 % odpovedí viac možností lekárskej pomoci a poraden-
stva. 37,4 % transrodových ľudí by privítalo opatrenia v škole vzťahujúce sa na transdeti 
a mládež a rešpektujúce ich potreby, 25,2 % sa vyjadrilo za prijatie antidiskriminačných 
politík na pracovisku. 

• Tretina opýtaných (33,3 %), ktorí sa identifikujú ako trans, sa bojí prezentovať svoju 
transidentitu (vzhľad, make-up, vlasy, oblečenie a pod.) navonok z obavy, že by mohla byť 
napadnutá, ohrozovaná alebo by ju niekto obťažoval. 47,9 % tieto obavy necíti (odpovede 
hlavne od transmužov). 

Pride a LGBT organizácie a miera angažovanosti 
• Pravidelne alebo nepravidelne sa zúčastnilo podujatia Dúhový Pride v Bratislave 27,9 % 

respondentov a respondentiek. 26,2 % sa plánuje zúčastniť Dúhového Pridu. 30,6 % sa ho 
neplánuje zúčastniť, buď Pride nepovažujú za prospešný pre prezentáciu LGBT komunity 
(21,2 %), alebo to 10,4 % nezaujíma. 10,4 % respondentov a respondentiek sa zúčastnilo 
na podobnej akcii v zahraničí.

• Najviac respondentov a respondentiek pozná Dúhový Pride Bratislava (85,7 %), 75,8 % 
pozná Iniciatívu Inakosť, 31,2 % QLF (Q-centrum), 23,5 % Transfúziu, 15,4 % Nomanti-
nels, 5,6 % Diversity Pro, 4,3 % Inokraj a 3 % Saplinq. 7,7 % (161) nepozná žiadnu LGBT 
organizáciu. 

• Najviac respondentov, 49,5 %, navštívilo nejakú akciu na podporu práv LGBT ľudí, 48, 1 % 
navštívilo kultúrnu akciu alebo diskusiu v kontexte LGBT práv alebo reflexie života LGBT 
ľudí v našej spoločnosti, 41,5 % opýtaných navštívilo LGBT Pride, 39 % si kúpilo nejaký 
produkt alebo službu, lebo firma, ktorá ho poskytuje, podporuje LGBT práva. 20,8 % 
podporilo finančným príspevkom aktivity LGBT organizácie. Najmenej, 10,7 %, je alebo 
v minulosti bolo členom/členkou nejakej LGBT organizácie. 

Akceptácia LGBT ľudí na Slovensku 
• 56,5 % opýtaných v našom prieskume sa domnieva, že miera prijatia LGBT ľudí zo strany 

spoločnosti na Slovensku je malá. 33 % respondentov si myslí, že stupeň akceptácie je len 
čiastočný. Len 1,4 % označilo mieru prijatia za veľkú. 

• V prípade porovnávania súčasného obdobia s obdobím spred 10 rokov sa až 58,9 % dom-
nieva, že stupeň akceptácie LGBT ľudí na Slovensku je o čosi viac akceptujúci. Podobne, 
až 54,9 % opýtaných verí, že o ďalších 10 rokov bude stupeň akceptácie LGBT komunity 
o čosi viac akceptujúci. 

• Ak mali LGBT ľudia hodnotiť miesto, v ktorom žijú, v kontexte sociálnej akceptácie, 46,5 
% ľudí sa domnieva, že LGBT ľudia sú akceptovaní do istej miery. 30,1 % považuje mieru 
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sociálnej akceptácie LGBT ľudí za malú. 31,1 % opýtaných sa presťahovalo z dôvodu 
väčšej akceptácie LGBT ľudí (v prípade 9,9 % to bol hlavný dôvod presťahovania, v 
prípade 21,2 % to bol vedľajší dôvod).

• 76,4 % respondentov a respondentiek si myslí, že k väčšej akceptácii LGBT ľudí 
v spoločnosti prispieva, ak ľudia poznajú osobne niekoho, kto je LGBT. Podľa 53,6 % by 
pomohla otvorená podpora politikov a političiek, ktorí nie sú LGBT. Podľa 53,2 % by 
pomohli známe osobnosti, ktoré otvorene hovoria o svojej LGBT identite. Podľa 50,6 % by 
pomohlo prijatie zákona – právnej úpravy uznania párov rovnakého pohlavia. 42,3 % si 
myslí, že by veľmi pomohli školské osnovy a materiály obsahujúce informácie o rozman-
itosti z hľadiska sexuálnej orientácie a rodovej identity. 27,3 % si myslí, že by pomohli 
verejné politiky a stratégie prijaté štátom na odstránenie diskriminácie. 

Opatrenia na zvýšenie akceptácie LGBT ľudí
• Respondenti a respondentky (482) navrhujú zaviesť na zvýšenie miery akceptácie LGBT 

ľudí na Slovensku hlavne opatrenia v týchto oblastiach: osveta, zvyšovanie povedomia, 
vzdelávanie na školách, pozitívne vzory v médiách a reklame (vrátane filmovej a seriálovej 
tvorby), odluku cirkvi od štátu, lepšiu vymožiteľnosť práva (antidiskriminačný a trestný 
zákon), lepšiu starostlivosť pre transrodových ľudí a podporu zo strany verejne známych 
osobností, hlavne politikov a političiek. 

• 715 respondentov a respondentiek odpovedalo na to, čo by pomohlo tomu, aby sa sa-
motná LGBT komunita viac zapojila do presadzovania svojich práv na Slovensku. Medzi 
opatrenia zaradili: zapojenie významných LGBT osobností do podpory práv LGBT ľudí 
a ich otvorený coming out; podpora LGBT ľudí zo strany politikov a političiek, zapojenie 
viacerých LGBT ľudí do politiky; často sa v odpovediach reflektovali strach LGBT ľudí 
urobiť coming out a výzvy a opatrenia na jeho prekonanie; podľa respondentov a respon-
dentiek by tiež pomohla zmena postojov spoločnosti atď. 
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Namiesto záveru

„Chcem o svojej partnerke na verejnosti hovoriť ako o svojej „žene“ bez čudného pocitu z nep-
ochopenia. Vyskúšala som, ale niekedy cítim, že nemá cenu vôbec niečo povedať, a tak radšej 
predstieram inú situáciu. Radšej poviem „rodinný príslušník, mama či sestra...“
„Skúsila by som apelovať na psychológiu LGBTQ ľudí a heterosexuálov – ukazovať, že napriek 
našej inej orientácii sme rovnako výkonní pracovníci, dobrí priatelia a starostliví rodičia ako 
ostatní.“

„LGBT by mali zorganizovať okrem Pridu niečo spoločensky prospešné, na spôsob dobrého trhu, 
čistenia životného prostredia, ulice, mesta, kde žijú, nejaký kontakt so starými ľuďmi, aktivity pre 
deti v rámci Dňa detí alebo niečo podobné. Ľuďom by to imponovalo viac ako Pride.“
„Osobne som sa viac stretol s problémami ako transčlovek než bisexuálny. Ide predovšetkým 
o úradné a zdravotné záležitosti. Taktiež názor ľudí je trochu menej tolerantný ako v prípade 
orientácie. Osobne, pokiaľ sa nestretnem s násilím, verím, že majú právo na negatívny názor voči 
mne. Chcem len rovnaké práva a normálny život.“

„Vždy keď počujem o LGBT témach na Slovensku, som väčšinou sklamaný z narážok a celkovo 
malej podpory. Kvôli tomu, ako je Slovensko homofóbne, veľmi často rozmýšľam, že pôjdem radšej 
žiť do zahraničia. Bolo by fajn, keby sa to tu konečne začalo riešiť, a potešilo ma, že ste spravili 
tento dotazník.“

„Mám 21 rokov a pred rokom som mal svoju prvú pracovnú skúsenosť na plný úväzok. V práci 
som bol pol roka, zažil som tam ponižovanie, osočovanie len preto, že som gay. Nakoniec som bol 
prepustený s tým, aby som odišiel sám, lebo ak neodídem, tak sa budú snažiť, aby som odišiel sám. 
Keď som počul z úst vedúceho, že mi toto povedal a smial sa mi pritom do tváre, tak som radšej 
išiel preč. Taká je situácia na SK.“

„Na Slovensku je veľa LGBT ľudí. Často sú to vzdelaní a šikovní ľudia, ktorí ale vďaka politike 
a slovenskej mentalite odídu zo Slovenska za lepším životom. Takto Slovenská republika prichádza 
o lekárov, právnikov, učiteľov...“

„Je smiešne (smutné), že priestor, v ktorom môžem pokojne a otvorene napísať, kto v skutočnosti 
som a čo prežívam, je kolónka v anonymnom dotazníku. Nikto ma síce nebije, nikto ma v súčas-
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nosti neuráža a ani nediskriminuje. Lenže povedať, že idem do kina so svojím frajerom, to tiež 
nemôžem. Neustále si vymýšľať, kde som bol a s kým a že vôbec nikoho nemám, je ubíjajúce. Mám 
pocit, ako keby som urobil niečo zlé, ako keby som sa musel všetkým za to spovedať.“

„Možno iba na záver... je ťažké byť gayom v obci, ktorá je ďaleko od Ba a ľudia poriadne ani 
nevedia, čo to je, ale aj napriek tomu vás odsúdia. Skúsiť preto realizovať podujatia aj v krajs-
kom, prípadne menšom meste, a prezentovať nielen adopcie, prípadne registrované partnerstvá, 
ale hlavne ten základ, že každý LGBT človek je normálny, myslím, že aj to bude obrovský krok v 
spoločnosti dopredu a pomôže žiť klasický život...“

Príloha č. 1 dotazník 


