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Milí čitatelia 

a čitateľky,

už sa zdalo, že 

uhorková sezóna bude 

naozaj uhorková. Ne-

stalo sa tak. Politici 

sa celé leto predháňali 

v predkladaní návrhov na zlepšenie nášho 

blahobytu, no a nesklamali – ako inak 

– ani predstavitelia cirkví. Tentoraz so 

svojou promptnou reakciou na navrhovanú 

metodiku pre výučbu sexuálnej výchovy, 

s ktorou prišla Spoločnosť pre plánované 

rodičovstvo. Aspoň máme o čom písať, 

pomysleli sme si v redakcii.

Tento bezpochyby chvályhodný 

počin Konferencia biskupov Slovenska 

jednoznačne odmietla. Vraj má s autormi 

príručky nepriaznivé skúsenosti. A vraj 

katechéti výučbu sexuálnej výchovy už 

zabezpečujú tak či tak. A basta. 

Nestačí sa nad takýmto postojom 

pousmiať, preto sme sa rozhodli venovať 

viac priestoru téme sexuálnej výchovy 

práve v čase otvorenia nového školského 

roku – z pohľadu odborníkov, rodičov, 

učiteľov i samotných žiakov, na ktorých by 

neinformovanosť v tejto oblasti mohla mať 

mimoriadne nepriaznivé dôsledky. A neraz 

aj má.

Prajem Vám príjemné a poučné čítanie.

Judita Takáčová

šéfredaktorka
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