
Tretiaci potvrdili, že rozpráva ť sa treba 
 
Zviditeľniť sa na verejnosti, získať spolupracovníkov, sympatizantov medzi 

učiteľmi a ďalšími výchovno-vzdelávacími pracovníkmi, rozširovať „naše témy“ 
v kultúrnych zariadeniach, medzi mladými, spolupráca s inými občianskymi 
združeniami... To je len niekoľko úloh, o ktorých sa hovorí nielen v Stanovách SP, ale 
následne aj najvyšších orgánov či klubov SP.  

Za svoje si to vzal aj aktívny člen Klubu SP Bratislava mesto Anton Daniel. 
Práve on totiž  zabezpečil, že časopis Prometheus už niekoľko rokov možno nájsť na 
polici pobočky Staromestskej knižnici na Panenskej ulici v Bratislave, že ho pri svojej 
práci používajú aj učitelia SPŠ elektrotechnickej na Zochovej ul. nášho hlavného 
mesta, kde ho učitelia využívajú najmä na hodinách Náuky o spoločnosti a Etickej 
výchovy.  

Takáto niekoľkoročná prax bola základom užšej spolupráce medzi našimi tromi 
subjektami. A tak sme 10. júna zorganizovali prvé spoločné podujatie - besedu na 
tému Plánované rodi čovstvo pre študentov SPŠE na Zochovej ul. s Ing. O ľgou 
Pietruchovou.  A veru aj ostrieľanej výkonnej riaditeľke Spoločnosti pre plánované 
rodičovstvo, ako sa na záver priznala, sa v to utorňajšie doobedie na začiatku od 
trémy trochu chvel hlas. Veď sadnúť si pred plnú auditóriu dospievajúcich mládencov 
a hovoriť otvorene o tejto téme sa jej nenaskytá každý deň. Úvodné slová 
o plánovanom rodičovstve, reprodukčnej úlohe mužov a žien, zodpovednosti pri 
sexuálnom vzťahu mladých, ale nielen ich. A otázky do pléna - kde ste sa o tomto 
všetkom prvýkrát dopočuli, prehodíte slovko-dve s rodičmi či inými staršími, máte sa 
s kým poradiť, podeliť s trápeniami pri prvom „zaláskovaní sa“, uvedomujete si, že o 
naozajstnú lásku ide vtedy, ak si viete predstaviť aj dôsledky sexuálneho života, že 
dieťatko sa má zrodiť zodpovedným ľuďom, ktorí majú podmienky a chuť sa mu 
venovať? Alebo to dusíte v sebe a neplánované zakončenie obyčajnej diskotéky 
a ešte aj po použití alkoholu môže skončiť nárekom a problémami? Otázky lezúce 
pod kožu a hoci v ústraní sály je aj niekoľko „dospelákov“ - pedagógovia zo školy, 
pracovníčky knižnice, predstaviteľky Spoločnosti Prometheus, ba na určitý čas aj 
kamera staromestskej televízie, rozhovor neviazne. Tretiaci sa delia so svojimi 
problémami, kladú otázky. Spoločne sa zhodujú na tom, že ani doma, ale ani medzi 
inými blízkymi ľuďmi táto téma nemôže byť tabu. Väčšinou kvitujú, že tu ide 
o otvorený rozhovor. Pretože nie všetko a či skôr málo čo naozaj „do života“ sa 
dozvedia z chvastania sa vrstovníkov či erotických filmov a časopisov, ktorých je 
navôkol až-až. Som presvedčená, že odovzdávajúc kvety a ďakujúc pani 
Pietruchovej nemysleli len na to, že im odpadla jedna hodina skúšania (všetci sme 
boli študenti), ale aj hlavné myšlienky zo stretnutia. Fotogaléria tu! 

To mali spomínaní tretiaci pred záverom školského roku. Dnes už sadajú znovu 
do školských lavíc a čaká ich maturitný ročník. Čaká ich ďalšie štúdium i spoznávanie 
sveta. Ich a ich spolužiakov čakajú aj ďalšie zaujímavé besedy v knižnici na 
Panenskej, či v stenách školy na nejednu zaujímavú tému, ktoré pripravia spoločne 
pedagógovia SPŠE, Staromestskej knižnice a vedenia Klubu SP Bratislava mesto. 
Záujem o takú spoluprácu totiž potvrdila zástupkyňa riaditeľky SPŠE Eva Vargová, 
vedúca knižnice Mária Sadloňová i vedenie klubu SP. Na svojom letnom stretnutí sa 
dohodli, že prvé by už mohlo byť koncom septembra – začiatkom októbra, možno na 
tému náboženské sekty, ich základ a nástrahy, o ktorú majú záujem už dlhší čas. 
Získať kvalitného prednášajúceho a priniesť propagačný, dokumentačný materiál, to 
bude úloha vedenia klubu. Ale aj zabezpečiť ďalšie besedy na podobné témy či už 
s predstaviteľmi Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, Univerzity Komenského v 



ďalších stredných školách či knižniciach. Tentokrát aj na najväčšom slovenskom 
sídlisku – v Petržalke, pretože učitelia, kultúrno-výchovní pracovníci a ďalší 
zodpovední tam nie sú proti.  
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