
ČO ROBIA NAŠI OPONENTI (pre interné vzdelávanie)

Po revolúcii som sa dôsledne vyjadrovala  na Ministerstve školstva, na Štátnom pedagogickom ústave, 

v médiách (mala som nepretržite 13 rokov kontaktné relácie v SRo a Rádiu Lumen najmenej 10x do roka vo 

večerných hodinách,) k učebniciam povinným (biológia pre 7. ročník) i odporúčaným (Základy etiky, Základy 

rodinného života, ...), rôznym programom Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorú viedli najprv Kliment 

a po ňom donedávna Pietruchová (všetkých hlavných protagonistov osobne poznám z rôznych konferencií, 

na ktoré už nechodím (napríklad ostatná Sexuality VII).  Ich členka Poliaková (jej aj Uzlovi uverejnili 

v greckokatolíckom časopise Cesta v lete 2013 dva veľké rozhovory – o pár týždňov povzbudzovala matky 

v Dámskom magazíne, aby nerobili vedu z masturbácie svojich detí, ale povzbudili ich, aby to robili 

v intimite, kde ich nik nevidí) vymýšľala rôzne programy so sprievodnými  príručkami pre siedmačky 

a siedmakov: 

• Najprv to bol iba balíček pre dievčatá s neodborným poučením o menštruačnom cykle, ale 

s pribaleným menštruačným tampónom strednej veľkosti. Proti tomu som sa rázne ozvala aj po 

svedectvách niekoľkých gynekologičiek a behom roka –dvoch vymenili tampón za vložku (text však 

neopravili). Naša výhrada bola podložená aj opakovaným lekárskym vyťahovaním tampónov z pošvy, 

ktoré si tam mladučké dievčatá – panny „zo srandy“ vsunuli, ale nedokázali pre úzky vchod v 

panenskej blane vytiahnuť. A, mimochodom, čo si má čo dievčatko babrať v pošve?

• Ďalšie boli príručky Som dievča, Som chlapec, v ktorých sa opakovane vyskytoval text „keď má 

dievča (chlapec) pohlavný styk“. Žiadala som upozorniť riaditeľov škôl (nielen cirkevných), aby ich 

neodoberali, ale ešte dlhé roky ich rozdávali. Chodila som v svojom okrese na konci školského roku 

do škôl medzi  siedmakov, aby som to „o sexe“ uvádzala na správnu mieru. Ostatných 5 rokov  už 

medzi nich nechodím, lebo ich otázky (písomné, ktoré som vždy vycenzurovala) v našom 

kresťanskom kraji boli čoraz horšie, napríklad ako sa majú prepalcovať=roztrhať si panenskú blanu, či 

orálny sex je bezpečný, koľkoráz za deň môžu onanovať, a podobne... Na tieto otázky som nikdy 

priamo neodpovedala, avšak som ich patrične vysvetlila (napríklad, prečo je panenstvo a panictvo 

darom len pre jediného človeka). Vždy však pár „výtečníčok a výtečníkov“ v triede poriadne 

narušovalo priebeh besedy.

• V tom čase som tiež objavila na triednych nástenkách stredných škôl (čiže u 14-15 ročných detí) 

leták STOP AIDS, v ktorom bolo cez postavičky detí (kresil Trebuľka) znázornených 17 spôsobov 

pohlavného styku alebo ukájania, medzi nimi aj orálno-análny styk=jazykom do ritného otvoru: 

hlava chlapčeka bola pri zadku iného chlapčeka. Znovu som písala, kde sa dalo, leták sa prestal 

distribuovať (cez Červený kríž !!!).

• K tomuto patrí aj videokazeta Radima Uzla (poznám ho osobne) Láska je láska. Upozornila som 
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riaditeľa našej Cirkevnej základnej školy (bolo to koncom školského roka), že existuje taká kazeta a 

že ak príde, či by mi ju nepožičal. Už ju mal niekoľko dní. Prišla som domov a hneď som si tú hrôzu 

pozrela. Na druhý deň som bola medzi siedmakmi a ôsmakmi na Cirkevnej základnej škole 

v Kežmarku, ale žiaci ju už videli. Dobrý Babylon a Sodoma a Gomora v hlave tých pedagógov! Otcovi 

biskupovi Tondrovi som okamžite spravila recenziu, pridal sa ku mne aj prof. Rakús a vyšla v 

denníku SME na celej (vtedy ešte veľkej) strane a kazeta sa okamžite zakázala.

K tomu pripájam svedectvo MUDr. Andreja Hrádockého:  Približne pred 17 až 18-timi rokmi chcelo 

zavádzať MŠ SR sexuálnu výchovu na školách a síce formou videokazety od „naslovovzatého 

odborníka“ MUDr. Radima Uzla. KBS ústami  Mons.Tondru protestovala a o. biskup dohodol jednanie 

na MŠ SR so zodpovednými osobami. Išiel som tam spolu s ním ja a Dr. Pastor. Diskusia bola neslaná-

nemastná, stále padali argumenty o „odbornosti“ MUDr. Uzla, o potrebe vzdelávania detí 

„odborníkmi“ v tomto smere, a tak ďalej... 

Keďže sa to nikam nehýbalo, dovolil som si vytiahnuť z tašky jedno číslo časopisu NEI REPORT, čo je 

otrasný, pornografický humus, kde bol v redakčnej rade ako hlavný odborník uvedený pán Radim 

Uzel. Spýtal som sa prítomných zodpovedných osôb (všetko ženy !!!), či chcú, aby takýto „odborníci“ 

učili ich deti a vnúčatá. Prítomným dámam pohľad na uvedený časopis  „vyrazil dych“, neverili 

vlastným očiam, diskusia a argumenty o „odbornosti“  MUDr. Uzla okamžite (ale vskutku okamžite) 

skončili. Milé dámy sa po chvíľkovom šoku okamžite vzchopili, otočili o 180 stupňov a so slovami „tak 

toto teda nie“ a „z nás tu nikto blbcov robiť nebude“ dojato ďakovali o. biskupovi, že ich upozornil na 

tieto súvislosti. O uvedenej videokazete sme už viac nepočuli.

Dnes už zrejme vývojom poučený MUDr. Uzel nie je síce uvádzaný v redakčnej rade tohto časopisu, 

ale „odborné“ pornografické príspevky v časopise máva, v redakčnej rade sedia síce iní „odborníci“ s 

titulmi pred menom i za menom, ktorí sa pravidelne k témam sexualita a sexuálna výchova „ odborne

“ vyjadrujú na Slovensku na každoročnej konferencii SEXUALITY, kde v prípravnom výbore pravidelne 

sedí MUDr. Kliment, pani Pietruchová a iní podobní „výtečníci“.

Ospravedlňujem sa, že opäť uvádzam na scénu spomínaný pornografický časopis NEI REPORT, ale 

tento časopis je naozaj výstavnou skriňou mentálneho sveta a predstáv o živote a výchove týchto 

„odborníkov“ na sexuálnu výchovu. Aj keď je mi to  „proti srsti“ a dobrému vychovaniu, v danej 

situácii považujem za potrebné v prípade nikam nevedúcich diskusií o potrebnosti a odbornosti 

sexuálnej výchovy mať po ruke aj tento argumentačný materiál. Jeho použitie spravidla znamená 

koniec diskusie a veľmi často aj získanie ďalšieho spolupracovníka pre obranu detí a mládeže pred 

zvrhlosťami a zvrhlíkmi.

K tomuto dodávam ešte jedno z mojich svedectiev: Na cirkevnej škole som učila TeenSTAR program 

a nakoľko som zistila, že niektorí žiaci a žiačky nosia pravidelne do školy BRAVO a tento tínedžerský 

časopis plný nemravností koluje v triede, na celoškolskom rodičovskom stretnutí som požiadala 

o vstup do diskusie s prosbou oboznámiť ich s týmto časopisom. Zmeravela som, keď neuvážene 

zareagoval riaditeľ CŠ(!), že podľa neho je to celkom dobrý časopis. Tak som začala nahlas čítať 
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Návod na prvý pohlavný styk (bolo to akési desatoro!), ktorý začínal slovami: 1. Vezmi pohlavný úd 

do ľavej ruky a veď ho smerom k pošve... Spýtala som sa, či to „desatoro“ mám čítať ďalej, lebo inde 

je, napríklad, aj rubrika Tenkrát poprvé..., zdieľanie ako prišli o panenstvo a panictvo, trebárs aj 

troma, s uhorkou a podobne... 

Jasné, že je moja „reč tvrdá“: ale ako môže dať učiteľka CŠ poznámku, že žiačka nemá učebnú 

pomôcku, teda Bravo, kvôli textu piesne M. Jacksona? 

A ešte niečo k printovým médiám: Môj manžel ako poslanec NR SR predložil svojim kolegom 

v parlamente dôkaz o tlačení podobných pornografických periodík v Neografii v Martine, ktorú v tom 

čase už dávnejšie mala vo vlastníctve Matica slovenská za 1,00 SK.

• Nasledujúci program pani Poliakovej bol S tebou o tebe, dokonca bol predstavený bez môjho 

vedomia našej dcére na Cirkevnom gymnáziu v Levoči. Lektorka im vykladala, že pohlavný styk by 

mali mať až po 18 roku (mala 17), ale ak skôr, nech navštívia gynekológa, vyšetria ich aj bez mamy a 

predpíšu im antikoncepciu (a, samozrejme, stáva sa, že urobia aj potrat bez vedomia rodičov –

v našej chirurgickej ambulancii, keď operujeme znamienka pod 18 rokov, musia doniesť písomné 

potvrdenie, že rodičia o tom vedia a s tým súhlasia; a je veľký rozdiel medzi kožným znamienkom 

a životom!). Jasné, že sme s manželom spravili okolo toho poriadny rozruch. Sťažovali sme sa na KBS 

a žiadali sme, aby dali vedomosť o týchto nekalých postupoch všetkým katechétkam, nielen 

v cirkevných školách, a aby upozorňovali rodičov na takéto programy a na ich právo odmietnuť ich.

• Na niekoľko ostatných rokov sa táto „vydarená“ spoločnosť zo škôl stiahla, ale vlani (2013) začali 

nové ťaženie s programom Milujme sa a plánujme. A priestor v Luxe a Lumene dostala aj jedna 

z jeho hlavných protagonistiek, gynekologička MUDr. Denisa Krivušová-Lacková. To akože aby sme 

ju, my kresťania, neupodozrievali z niečoho zlého. Bežne o ňom na začiatku školského roku 

informujú študentov, nie však rodičov (!) a aj ho objednajú u Slovenskej gynekologickej spoločnosti. 

A v tých školách sú hluché, slepé a nemé katechétky.

• A ešte mimochodom: keď začal Kabel plus v našom meste, mali prevahu poslanci KDH. Zakrátko do 

ponuky nasadili „inkognito“ kanál Babylon blue (soft porno) na Animal Planet od 23:00 do 2:00. 

Mnohé deti si to nahrávali na video a pozerali po návrate zo školy, kým ešte boli rodičia v práci. 

Urobili sme petíciu s vyše 200 podpismi a museli ten program zaradiť len do ponuky vybraných 

a zaplatených.

• A dnes aj mnohé ďalšie, napríklad program Experti v školách, šlabikáre, nové učebnice pre čoraz 

mladších žiakov, a tak ďalej ...
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Neviem, ako sa dá celkom zabrániť šíreniu zla, respektíve tomu, aby deti nič zlé nezhliadli, alebo nepočuli. 

Ako vidíte, mne sa to stalo na cirkevných školách a v našom katolíckom meste. Poslanci, učitelia 

a katechétky ma považujú za bigotnú katolíčku a sami často odobrujú alebo aj používajú umelú 

antikoncepciu. O prirodzenej regulácii počatia nechcú ani počuť. Ako sa dá od nich chcieť, aby vyučovali 

morálnu sexuálnu výchovu, výchovu k ľudskej láske, ktorú im roky ponúkame? 

Dôležité je deti správne imunizovať dobrom, teda najprv pravdivými informáciami, aby sa naučili vytesňovať 

a premáhať zlé. O tom je ParentSTAR. Bojujte za svoje deti zo všetkých síl, je to predovšetkým vaša 

rodičovská parketa. Žiadajte si aj TeenSTAR program.  Nebojte sa vkladať do dcér a synov to najlepšie.

                                                                                                                                          

Poprad, 2014                                                                                                              MUDr. Zuzana Lauková
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