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TRIEDNY ALEBO ŠKOLSKÝ VÝSKUM

„AKO BOJOVAŤ PROTI HIV/AIDS“

V roku 2007 zisťovala kampaň Červené stužky, aké sú návrhy mladých ľudí na riešenie problematiky boja proti
HIV/AIDS na Slovensku, v Európe a vo svete. Na základe ich odpovedí bol vytvorený dotazník pre triedny alebo škol-
ský výskum s následnou diskusiou.

Máte pred sebou zoznam ôsmich návrhov na riešenie
problematiky boja proti HIV/AIDS zoradených podľa
abecedy. Vašou úlohou je zoradiť návrhy podľa ich
dôležitosti. Zoznam si dôkladne prezrite. Potom napíšte
číslo 1 vedľa návrhu, ktorý má podľa vás najväčšiu dôleži-
tosť v boji proti HIV/AIDS, číslo 2 vedľa druhého naj -
dôležitejšieho návrhu a tak ďalej. Hodnota, ktorá je podľa

vašej mienky najmenej dôležitá, by mala dostať číslo 8.
Pracujte pokojne a dôkladne uvažujte. Ak v priebehu zo-
raďovania chcete opraviť alebo zmeniť poradie, môžete
tak bez obáv urobiť. Konečný výsledok by mal pravdivo
vyjadrovať vaše postoje a názory na riešenie prob-
lematiky HIV/AIDS vo svete, v Európe, na Slovensku.
Môžete napísať aj svoj návrh na riešenie.

DROGOVÁ PREVENCIA (protidrogové opatrenia, prednášky)

FINANČNÁ POMOC (finančná pomoc krajinám tretieho sveta)

INFORMOVANOSŤ (vzdelávanie, osveta)

PREZERVATÍVY (požívanie kondómov)

ZABRÁNIŤ ŠÍRENIU (lekárske prehliadky, testovanie)

ZDRAVOTNÍCTVO (zlepšiť zdravotné služby, očkovacia látka)

ZMENA ZMÝŠĽANIA (výchova k zodpovednosti)

ŽIŤ ZODPOVEDNE (výchovu k vernosti partnerov a k zdravému životnému štýlu)

MÔJ NÁVRH NA RIEŠENIE

Boj proti HIV/AIDS vo svete
1. Zdravotníctvo
Najväčšiu úlohu v boji proti HIV/AIDS vo svete má zdravotníctvo a zdravotnícka starostlivosť,
tzn. zlepšiť životné podmienky a hygienu hlavne v chudobných krajinách tretieho sveta. Kra-
jinám, v ktorých je veľmi rozšírený AIDS, treba pomáhať prostredníctvom lekárov, do-
brovoľníkov a misionárov. Je potrebné vynájsť liek alebo očkovaciu látku proti AIDS.
2. Informovanosť
Druhú dôležitú úlohu v boji proti HIV/AIDS vo svete má informovanosť hlavne prostred-
níctvom vzdelávacích programov a osvetovej činnosti medzi obyvateľstvom krajín, kde sa
veľmi šíri AIDS. 
3. Žiť zodpovedne
V boji proti AIDS je dôležité dodržiavať vernosť partnerov, čistotu a zdržanlivosť.
4. Finančná pomoc
Svet by mal finančne pomáhať chudobným krajinám prostredníctvom rôznych zbierok či hu-
manitárnej pomoci. Svet by mal odstrániť zo sveta vojny a zmierňovať vojnové konflikty. 
5. Zmena zmýšľania
Svet musí prísť k zmene zmýšľania, napr. pri zrovnoprávnení mužov a žien vo vzájomných vzťa-
hoch, pri odstránení prostitúcie. Svet potrebuje morálnu výchovu. 
6. Prezervatívy
Táto ochrana nie je stopercentná a nevyrieši situáciu (napr. v chudobných krajinách). 
7. Zabrániť šíreniu
Zabrániť šíreniu AIDS by sa dalo testovaním krvi, lekárskymi prehliadkami a protidrogovou
prevenciou. 
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Boj proti HIV/AIDS na Slovensku
1. Informovanosť
Najväčšiu úlohu v boji proti HIV/AIDS na Slovensku
má informovanosť prostredníctvom prednášok, vyučo-
vania v školách, filmov a dokumentov o HIV/AIDS,
kampaní... Spoločnosť by sa mala viac venovať
mladým ľuďom.
2. Zdravý životný štýl
Vernosť partnerov, zdravé rodiny, zdržanlivosť a zod-
povednosť vo vzťahoch, dôležitosť pri výbere partnera
a dôležitosť mravných hodnôt.
3. Zabránenie šíreniu
Prostredníctvom protidrogovej prevencie a bojom pro-
ti prostitúcii.
4. Pomoc
Výskum AIDS, finančné zbierky na pomoc chudobným
krajinám, vytvorenie centier a nadácie pre chorých na
AIDS, zvýšenie starostlivosti o chorých na AIDS.
5. Prezervatívy
Táto ochrana nie je podľa mladých ľudí stopercentná. 

Boj proti HIV/AIDS v Európe
1. Informovanosť
Najväčšiu úlohu v boji proti HIV/AIDS v Eu-
rópe má informovanosť prostredníctvom pred-
nášok, vyučovania v školách, filmov a doku-
mentov o HIV/AIDS a pomocou kampaní.
V médiách sa má viac hovoriť o problematike
HIV/AIDS.
2. Drogová prevencia
V Európe je potrebné zvýšiť protidrogovú pre-
venciu.
3. Zabránenie šíreniu
Bojom proti prostitúcii a v neprenášaní choroby
na ďalších ľudí. 
4. Pomoc
Európa by mala pomáhať finančnými zbierka-
mi chudobným krajinám a mohli by sa usku-
točňovať spoločné kampane krajín. 
5. Zdravý životný štýl
V rámci zdravého životného štýlu odporúčajú
mladí ľudia Európe výchovu k vernosti partnerov
a k zodpovednému životnému štýlu.

ABC zásada a návrhy mladých ľudí:
A – abstinencia
Najlepšou ochranou je zdržiavať sa pohlavného styku s novými a neznámymi partnermi.
V boji proti AIDS navrhujú mladí dodržiavať čistotu a zdržanlivosť.
B – be faithful – buď verný/-á
Čím menšie množstvo sexuálnych partnerov, tým menšie je riziko dostať sa do kontaktu s  oso -
bou infikovanou HIV. Vernosť partnerovi môže zachrániť zdravie a život. V boji proti AIDS
navrhujú mladí ľudia dodržiavať vernosť partnerovi.
C – Condom – kondóm
Prezervatív ako jeden zo spôsobov ochrany pred infekciou HIV a inými sexuálne prenosný-
mi chorobami. Mladí ľudia si uvedomujú, že táto ochrana nie je stopercentná  a nevyrieši
situáciu, napr. v chudobných krajinách.  


