
Tím prieskumu organizácie EMIS týmto ďakuje za účasť na prvom  
európskom internetovom prieskumnom projekte o homosexualite,  
homosexuálnom správaní a sexuálne prenosných infekciách v  
prípade mužov praktizujúcich sexuálny styk s mužmi, v najväčšej 
štúdii, aká sa kedy v oblasti sexuálneho styku medzi mužmi realizovala  
(180 000 účastníkov!)

Toto je druhá správa Spoločenstva vypracovaná priamo pre vás – členov rôz-
norodých európskych komunít LGBT. Dúfame, že tieto informácie budú pre vás
zaujímavé a užitočné. Prvá správa Spoločenstva sa týkala testovania na HIV, 
informovanosti o testovaní, otvoreného správania, sexuálnej spokojnosti a 
„najsexy mužov planéty“. Všetky správy Spoločenstva týkajúce sa prieskumu 
organizácie EMIS sú dostupné v 25 jazykoch na stránke www.emis-project.eu.

Eurovízia mužov praktizujúcich 
sexuálny styk s mužmi žije!
V tejto druhej správe sa budeme zaoberať rôznymi témami týkajúcimi sa 
sexu, množstva a druhu sexuálnych partnerov, ako aj testovaním na sexuálne  
prenosné infekcie a HIV. Nezabudnite však, že tieto informácie sú len predbežné 
a že pripravujeme podrobnejšiu správu, ktorá bude publikovaná v druhej  
polovici roka 2011. Podobne ako v predchádzajúcej správe Spoločenstva, aj v 
tejto správe sa na tretej strane nachádza prehľad otázok, o ktorých sa v tejto 
správe hovorí.

Všimnite si, že počet respondentov prieskumu organizácie EMIS, ktorý je  
uvedený v ľavom stĺpci tabuľky, sa v porovnaní s prvou správou mierne zvýšil. 
Je to preto, že sa zmenili kritériá vylučovania údajov respondentov zo štúdie v 
prípade nekonzistentnosti odpovedí. Robíme všetko pre to, aby sme do správy 
nezačlenili údaje od mužov, ktorí sa prieskumom rýchlo preklikali a neposkytli 
odpovede reálne zodpovedajúce ich poznatkom a skúsenostiam.

S kým ste mali sexuálny styk
V každej krajine sa veľký počet tých z vás, ktorí ste vyplnili tento dotazník  
organizácie EMIS, neidentifikovalo ako „gej alebo homosexuál“. Znamená to, 
že sa nám naozaj podarilo osloviť široké spektrum mužov, ktorí praktizujú sex s 
mužmi. Približne 15 % zo všetkých respondentov uviedlo, že za posledných 12 
mesiacov pred vyplnením prieskumu mali sexuálny styk so ženou. Ako ukazuje 
tabuľka na tretej strane, tento údaj sa líši v rozpätí od „jedného z desiatich“  
v Belgicku (.be), Holandsku (.nl), Poľsku (.pl) a Francúzsku (.fr) až po viac 
než štvrtinu v Slovinsku (.si), Bulharsku (.bg) Rumunsku (.ro) a Bosne a  
Hercegovine (.ba). 

S koľkými mužmi ste mali sexuálny styk 
V tabuľke na tretej strane môžete zistiť, v ktorých krajinách je množstvo  
partnerov pomerne vysoké a v ktorých pomerne nízke. Mnohí z vás (43 % 
až 59 %) mali od dvoch do desiatich partnerov, pričom počet tých, ktorí mali 
viac než desať partnerov, sa v 38 krajinách líši v rozpätí od 10 % do viac než 
25 %. Z množstva sexuálnych partnerov možno vyvodiť niekoľko záverov, 
ako napríklad ten, či je ľahké alebo ťažké nájsť partnerov (keďže nemusia žiť  
„otvorene“ alebo nemusia existovať miesta, kde sa môžu zoznamovať). Možno 
z toho usudzovať aj to, aké ťažké je pre mnohých z vás vytváranie stabilných 
vzťahov, a to najmä v spoločnostiach, v ktorých nie sú páry rovnakého pohlavia 
oficiálne uznané alebo povolené.

Samozrejme, mnohí muži si dobrovoľne vyberajú cestu množstva sexuálnych 
partnerov. Odporúča sa zvyšovať frekvenciu zdravotných prehliadok úmerne 
so stúpajúcim počtom partnerov. 

Kde sa zoznamujete s mužmi, s ktorými máte 
sexuálny styk
Spýtali sme sa vás, kde ste sa zoznámili so svojím posledným nestabilným 
mužským sexuálnym partnerom (tých, ktorí mali za posledných 12 mesiacov 
nestabilného partnera). Najčastejšou odpoveďou bolo „na internete“, potom 
nasledovali rôzne podniky zamerané na sex vrátane sáun a zadných  
miestností barov a klubov pre homosexuálov.

Európsky internetový prieskum zameraný na mužov 
praktizujúcich sexuálny styk s mužmi (EMIS) Správa Spoločenstva 2.sk



Viac než polovica z vás sa so 
svojimi sexuálnymi partnermi 
zoznámila na internete, pričom 
na východe to bolo častejšie.
Na mape 1. Sa uvádzajú informácie o percente respondentov, ktorí sa so svojím 
posledným nestabilným partnerom zoznámili na internete. Ukazuje, že medzi 
východnou a západnou Európou existuje takmer priama deliaca čiara. Môže 
to znamenať, že je tam menej podnikov, kde sa môžu partneri zoznamovať, 
pričom používanie internetu je časté, alebo to, že prieskum organizácie EMIS 
vyplnili najmä tí, ktorí na zoznamovanie s partnermi využívajú internet. Tento 
rozdiel je možné vysvetliť rôzne. 

Zoznamovanie v podnikoch zameraných na sex
Podniky zamerané na sex, ako napríklad gejsauny, pornokiná alebo zadné  
miestnosti v baroch a kluboch sa nenachádzajú vo všetkých krajinách, napriek 
tomu určité množstvo z vás v predchádzajúcom roku podniky zamerané na 
sex navštívilo, a to buď vo vlastnej krajine, alebo počas cestovania. Tabuľka 
ukazuje, že so svojím posledným nestabilným sexuálnym partnerom sa v  
podniku zameranom na sex zoznámilo menej než 10 % respondentov v Bosne 
a Hercegovine (.ba), Turecku (.tr), Srbsku (.rs), na Ukrajine (.ua) a v Bielorusku 
(.by) a viac než štvrtina respondentov vo Francúzsku (.fr), Belgicku (.be)  
a Holandsku (.nl). 

Kedy ste sa dali naposledy vyšetriť na sexuálne 
prenosné infekcie?
Tabuľka uvádza, že testovanie na sexuálne prenosné infekcie iné než HIV 
bolo najčastejšie v Holandsku (.nl), Spojenom kráľovstve (.uk), Rusku (.ru), 
Bielorusku (.by), Belgicku (.be), Francúzsku (.fr), Írsku (.ie) a Švédsku (.se).

Rektálne sexuálne prenosné 
infekcie sú najčastejšími 
nedostatočne diagnostikované 
infekciami.
To však nevypovedá o kvalite či rozsahu testovania na sexuálne prenosné  
infekcie. Sexuálne prenosné infekcie, ako napríklad análne bradavice, rektálna 
kvapavka a rektálne chlamýdie, sú medzi mužmi praktizujúcimi sexuálny styk 
s mužmi veľmi časté a lekári by ich mali brať do úvahy. Vo väčšine európskych 
krajín, ako vidno z tabuľky, býva jednoduchá prehliadka penisu a anusu len 
zriedka súčasťou vyšetrenia na sexuálne prenosné infekcie. To isté platí aj o 
rektálnych výteroch určených na zisťovanie rektálnej kvapavky a chlamýdií, 
ktoré nemajú vo väčšine prípadov žiadne zjavné príznaky.

Na mape 2. je zvýraznené, že análne výtery sa často vykonávajú len v  
Spojenom kráľovstve (.uk), Írsku (.ie), na Malte (.mt), v Holandsku (.nl) a vo 
Švédsku (.se). Znamená to, že sexuálne prenosné infekcie typu análnych  
alebo genitálnych bradavíc, rektálnej kvapavky a chlamýdií sa vo väčšine  
európskych krajín diagnostikujú nedostatočne.

Aký sex ste mali
Z odpovedí na otázku, aký druh sexu ste mali za posledných 12 mesiacov,  
vyplynulo, že najčastejším je orálny sex (fajka) a hneď po ňom vzájomná 
masturbácia (honenie). Hneď po nich nasledoval análny sex (aktívny alebo 
pasívny). Z tabuľky vyplýva, že najnižšie percento análneho sexu pripadá 
na Švédsko (.se), Fínsko (.fi) a Estónsko (.ee) a najvyššie na Francúzsko 
(.fr), Španielsko (.es.), Portugalsko (.pt), Bielorusko (.by), Rusko (.ru) a  
Moldavsko (.md). 

Fajky sú najpopulárnejšie!
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Mapa 1. Percento respondentov, ktorí sa so svojím posledným nestabilným 
partnerom zoznámili na internete (z tých, ktorí mali za posledných 12 mesiacov 
nestabilného partnera)

Mapa 2. Percento respondentov, ktorí v rámci vyšetrenia na sexuálne prenosné 
infekcie absolvovali aj análny výter.
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.at (Rakúsko) 4085 14% 30% 6% 39% 48% 24% 20% 58% 85% 23%

.ba (Bosna a Hercegovina) 150 28% 19% 2% 22% 62% 10% 1% 77% 80% 34%

.be (Belgicko) 3982 8% 42% 5% 46% 43% 33% 26% 53% 86% 25%

.bg (Bulharsko) 1036 25% 29% 3% 35% 49% 21% 16% 66% 85% 36%

.by (Bielorusko) 367 17% 43% 9% 53% 57% 12% 10% 68% 90% 40%

.ch (Švajčiarsko) 5028 15% 32% 6% 42% 46% 32% 25% 58% 85% 22%

.cy (Cyprus) 267 17% 21% 4% 29% 48% 26% 16% 61% 85% 34%

.cz (Česká republika) 2400 10% 18% 5% 48% 49% 14% 16% 55% 84% 33%

.de (Nemecko) 54387 14% 28% 6% 41% 47% 23% 21% 60% 83% 25%

.dk (Dánsko) 1742 13% 35% 12% 35% 48% 27% 21% 55% 86% 30%

.ee (Estónsko) 594 19% 22% 4% 40% 51% 14% 20% 46% 78% 35%

.es (Španielsko) 13111 10% 37% 6% 32% 42% 31% 20% 58% 90% 30%

.fi (Fínsko) 2026 15% 22% 8% 42% 47% 16% 19% 47% 78% 28%

.fr (Francúzsko) 11164 9% 40% 5% 47% 37% 38% 26% 58% 88% 25%

.gr (Grécko) 2944 17% 31% 5% 35% 48% 27% 16% 64% 86% 26%

.hr (Chorvátsko) 517 15% 20% 3% 36% 51% 16% 13% 70% 86% 36%

.hu (Maďarsko) 2067 16% 24% 6% 41% 51% 18% 19% 50% 85% 32%

.ie (Írska republika) 2194 14% 38% 26% 29% 50% 24% 18% 57% 84% 33%

.it (Taliansko) 15984 13% 30% 5% 36% 44% 30% 22% 59% 88% 30%

.lt (Litva) 595 16% 17% 3% 44% 49% 10% 14% 48% 79% 40%

.lu (Luxembursko) 280 15% 27% 3% 40% 46% 27% 23% 62% 84% 21%

.lv (Lotyšsko) 708 20% 26% 5% 45% 54% 15% 16% 54% 83% 38%

.md (Moldavsko) 117 21% 37% 6% 43% 47% 15% 11% 65% 94% 37%

.mk (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko) 117 24% 24% 4% 26% 63% 16% 11% 63% 86% 31%

.mt (Malta) 119 12% 30% 24% 37% 43% 33% 20% 55% 83% 32%

.nl (Holandsko) 3787 8% 53% 25% 47% 44% 37% 30% 51% 86% 30%

.no (Nórsko) 2096 11% 36% 13% 34% 52% 16% 13% 57% 83% 32%

.pl (Poľsko) 2746 8% 25% 4% 42% 48% 20% 15% 60% 87% 32%

.pt (Portugalsko) 5187 15% 28% 3% 37% 51% 20% 21% 56% 91% 30%

.ro (Rumunsko) 2327 26% 32% 3% 37% 58% 20% 11% 63% 85% 42%

.ru (Rusko) 1106 21% 24% 2% 32% 57% 15% 9% 67% 86% 33%

.ru (Rusko) 5035 15% 44% 10% 52% 52% 20% 14% 61% 91% 35%

.se (Švédsko) 3132 13% 38% 19% 39% 49% 20% 18% 57% 78% 30%

.si (Slovinsko) 990 24% 18% 5% 35% 51% 12% 16% 65% 79% 24%

.sk (Slovensko) 586 10% 15% 3% 40% 49% 11% 12% 64% 83% 37%

.tr (Turecko) 1807 20% 16% 3% 34% 42% 34% 6% 71% 87% 49%

.ua (Ukrajina) 1711 20% 35% 6% 49% 59% 13% 9% 64% 88% 36%

.uk (Spojené kráľovstvo) 17718 10% 44% 27% 37% 46% 30% 21% 57% 84% 32%

Spolu 174,209     

Medián % (2) 15% 29% 5% 39% 46% 20% 16% 59% 85% 32%

Predbežné zistenia z Európskeho internetového prieskumu zameraného na mužov praktizujúcich sexuálny styk s mužmi (EMIS): Prehľad
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(1) Nechránený análny sex s partnerom, ktorého zdravotný stav v súvislosti s HIV nebol známy alebo sa líšil od stavu respondenta.
(2) Priemer 38 krajín (medián), nie priemer všetkých respondentov.



HIV sa v prípade mužov praktizujúcich sexuálny styk s mužmi najčastejšie šíri 
prostredníctvom análneho sexu bez použitia kondómov alebo v prípade roztrh-
nutia či spadnutia kondómu. Nepoužívanie kondómov samozrejme predsta-
vuje najväčšie riziko, najmä ak neviete, aký je zdravotný stav vášho partnera v 
súvislosti s HIV (aj napriek tomu, že je to váš stabilný partner/partnerka), alebo 
či je jeho stav iný ako váš. 

Riziko prenosu HIV
Nechránený análny sex s partnermi s neznámym alebo odlišným stavom v 
súvislosti s HIV predstavuje potenciálne riziko prenosu HIV. Vaše odpovede 
sa v 38 krajinách líšili v rozpätí od „jeden z piatich“ v Luxembursku (.lu), 
Švajčiarsku (.ch) a Rakúsku (.at) do 50 % v Turecku (.tr).

Riziko nákazy HIV sa dá najúčinnejšie znížiť: 

1.  zapájaním do iných sexuálnych praktík, než je análny sex;

2.  používaním kondómov pri análnom sexe;

3.  praktizovaním análneho sexu len s partnermi, o ktorých s istotou viete,
 že majú rovnaký zdravotný stav ako vy (čo je vo väčšine prípadov  
 ťažko dosiahnuteľné).

V prvej správe Spoločenstva sme sa zaoberali aj otázkou, kto je „najsexy muž 
planéty“. Väčšina z vás za najsexy muža označila svojho priateľa. Túto správu 
sme sa rozhodli uzavrieť informáciou o tom, koľkí z vás majú stabilný vzťah s 
iným mužom.

Stabilné vzťahy a vy
V priemere 40 % z vás uviedlo, že v čase vypĺňania dotazníka žijú v stabilnom 
vzťahu s mužom. Najvyššie percento z nich tvorili respondenti z Bieloruska 
(.by), Ruska (.ru) a Ukrajiny (.ua). Naopak, v prípade respondentov z Bosny 
 a Hercegoviny (.ba), Cypru (.cy), Írska (.ie) a Macedónska (.mk) to bolo  
menej než 30 %. V každej krajine uviedli respondenti so stabilným mužským  
partnerom podstatne vyššiu mieru sexuálnej spokojnosti.

Túžba po stabilnom vzťahu patrila k najčastejším (25 %) uvádzaným dôvodom 
nespokojnosti so sexuálnym životom. V hlavnej správe sa budeme podrobnejšie 
zaoberať vzorcami sexuálnej spokojnosti a podmienkami určujúcimi sexuálnu 
spokojnosť.  Nech už však budú vzorce akékoľvek, veríme, že muži, ktorí  
praktizujú sexuálny styk s mužmi, by mali mať ten najlepší sex s tým najmenším 
rizikom. Preto by sa vnútroštátne politiky mali zameriavať na vytvorenie takého 
prostredia, v ktorom sa podporuje zdravie a spokojnosť všetkých mužov,  
ktorí praktizujú sexuálny styk s mužmi, znižuje diskriminácia a zavádza  
právne  uznanie, ktorým sa podporia a presadia vzťahy medzi pármi  
rovnakého pohlavia.

VEĽKÁ vďaka všetkým!
Ďakujeme, že ste si našli čas prečítali túto správu Spoločenstva. Vytlačte 
si z nej niekoľko kópií a prineste ich do miestnych agentúr a spoločenských  
podnikov alebo povedzte svojim priateľom a kolegom o našej webovej 
stránke www.emis-project.eu, na ktorej môžu získať vlastnú kópiu.  
Záverečná správa prieskumu organizácie EMIS bude publikovaná v  
polovici novembra 2011. Ďalšie odozvy a správy nájdete na webovej stránke. 
Ak máte otázky alebo chcete získať ďalšie informácie, napíšte e-mail na  
adresu coordinator@emis-project.eu.

Túto správu predstavili:
       Mick Quinlan,        Susan Donlon a Daniel McCartney (.ie), 
                  Antons Mozalevskis (.lv), Ekaterina Shmykova (.ru),
Marianella Kloka (.gr), Todd Sekuler, Ulrich Marcus a Axel J. Schmidt (.de).

Túto správu dala z angličtiny do slovenčiny preložiť:
Iniciatíva Inakosť

Túto správu graficky upravil:
Maurice Farrell (www.Creationpod.ie) a financovali GMHS (.ie) a GHN (.ie).

Skupina partnerov organizácie EMIS: DE: GTZ, Robert Koch Institute; ES: Centre de Estudis Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Catalunya (CEEISCat); IT: Regional Centre for Health Promotion Veneto; 
NL: University College Maastricht; UK: Sigma Research. 

Spolupracujúci partneri organizácie EMIS: AT: Aids-Hilfe Wien; BE: Institute of Tropical Medicine, Facultés Universitaires Saint-Louis, Ex Aequo, Sensoa, Arc-en-ciel Wallonie; BG: National Centre of Infectious and 
Parasitic Diseases, Queer Bulgaria Foundation; BY: Vstrecha; CH: Institut universitaire de médecine sociale et préventive, Aids-Hilfe Schweiz; CY: Research Unit in Behaviour & Social Issues; CZ: Charles University 
(Institute of Sexology), Ceska spolecnost AIDS pomoc; DE: Berlin Social Science Research Center (WZB), Deutsche AIDS-Hilfe; Federal Centre for Health Education (BZgA); DK: Statens Serum Institut, Department of  
Epidemiology, STOP AIDS; ES: National Centre of Epidemiology, stopsida, Ministry of Health, Social Policy and Equality; EE: National Institute for Health Development; FI: University of Tampere (Nursing Science), 
HIV-saatio/Aids-tukikeskus; FR: Institut de veille sanitaire (InVS), AIDeS, Act Up Paris, Sida Info Service, Le Kiosque, The Warning; GR: Positive Voice; HR: University of Zagreb (Humanities and Social Sciences); 
HU: Hungarian Civil Liberties Union (TASZ), Háttér; IE: Gay Men’s Health Service, Health Services Executive; IT: University of Bologna, Arcigay, Instituto Superiore di Sanità; LT: Center for Communicable Diseases 
and AIDS; LV: The Infectiology Center of Latvia; Mozaika; MD: GenderDoc-M; MK: Equality for Gays and Lesbians (EGAL); NL: schorer; NO: Norwegian Knowledge Centre for the Health Services, Norwegian 
Institute of Public Health; PL: National AIDS Centre, Lambda Warszawa; PT: GAT Portugal, University of Porto (Medical School), Institute of Hygiene and Tropical Medicine; RO: PSI Romania RS: Safe Pulse of 
Youth; RU: PSI Russia, LaSky; SE: Malmö University, Riksforbundet for homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rattigheter (RFSL); SI: National Institute of Public Health, Legebitra, ŠKUC-Magnus, DIH; SK: 
OZ Odyseus; TR: Turkish Public Health Association, KAOS-GL, Istanbul LGBTT, Siyah Pembe Ucgen Izmir; UA: Gay Alliance, Nash Mir, LiGA Nikolaev; UK: City University, London, CHAPS (Terrence Higgins Trust); 
EU: ILGA-Europe, Aids Action Europe, European AIDS Treatment Group, GayRomeo, Manhunt & Manhunt Cares.

Poradní partneri organizácie EMIS: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), WHO-Europe.

Organizácia EMIS:  vyjadruje svoje poďakovanie viac než 200 webovým stránkam, na ktorých mohol byť umiestnený náš banner, a najmä tým, ktorí jednotlivým používateľom posielali správy: GayRomeo, Man-
hunt, Qruiser, Qguys a Gaydar. Ďakujeme tiež všetkým mimovládnym organizáciám, ktoré náš prieskum podporili. Bez tejto pomoci by úspech organizácie EMIS nebol možný.

Organizáciu EMIS financujú: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS/HIV/SIDA de Catalunya (CEEISCat); Department of Health for England; Regione 
del Veneto; Robert Koch Institute; University College Maastricht; German Ministry of Health; Finnish Ministry of Health; Norwegian Institute of Public Health; Swedish Board of Health and Welfare.

Záverečná správa prieskumu organizácie EMIS bude publikovaná v novembri 2011.
Medzitým môžete na stránke www.emis-project.eu nájsť ďalšie odozvy a správy.
V prípade otázok napíšte na adresu coordinator@emis-project.eu.
.
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