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PRÍSTUP K ANTIKONCEPCII: SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ PRÍNOSY A ÚLOHA PRI 

DOSAHOVANÍ RODOVEJ ROVNOSTI 
 

   Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa 
zaviazali zabezpečiť rodovú rovnosť vo 
všetkých oblastiach verejného 
a súkromného života. Prístup 
k antikoncepčným prostriedkom je 
kľúčový na dosiahnutie uvedeného cieľa. 
Samostatnosť pri rozhodovaní o vlastnom 
reprodukčnom správaní, a konkrétne 
možnosť rozhodovať o počte a čase 
narodenia vlastných detí, je pre ženy 
nevyhnutná, aby mohli riadiť svoj vlastný 
osud a vystupovať ako plnohodnotné 
a plnoprávne členky spoločnosti. 
Zaručenie prístupu k antikoncepcii má 
nespočetné sociálne a ekonomické 
prínosy, ktoré sa odzrkadľujú v zdravšom 
a produktívnejšom živote žien. Tento 
informatívny materiál načrtáva sociálno-
ekonomické prínosy, ktoré vyplývajú zo 
zabezpečenia prístupu k antikoncepcii, 
vrátane jeho úlohy pri ďalšom postupe 
smerom k dosiahnutiu rodovej rovnosti.  

 
POKROK SMEROM K DOSIAHNUTIU RODOVEJ 

ROVNOSTI A HARMONIZÁCIA SO ŠTANDARDMI 

EURÓPSKEJ ÚNIE 
 

   Amsterdamská zmluva, ktorá mení 
zmluvu o Európskej únii, začlenila 
dodržiavanie ľudských práv a základných 
slobôd do formálnej štruktúry EÚ, 
predovšetkým posilnila a  sústredila 
európske úsilie na dosiahnutie rodovej 
rovnosti. Okrem toho Zmluva o založení 
Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES) 
si za jeden zo svojich cieľov stanovila 
zabezpečenie rovnosti mužov a žien 

a zvýšenie životnej úrovne a kvality 
života, čím zaviazala Spoločenstvo, aby 
odstránilo nerovnosti a konkrétne 
podporovalo rovnosť mužov a žien.  

 

   V súvislosti s prístupom k antikoncepcii 
ministri a ministerky členských štátov pre 
rodovú rovnosť potvrdili, že 
plnohodnotné uplatňovanie sexuálneho a 
reprodukčného zdravia žien a ich práv je 
podmienkou na dosiahnutie rodovej 
rovnosti.  Okrem toho Európsky 
parlament prijal rezolúciu o sexuálnom a 
reprodukčnom zdraví a právach, v ktorej 
vyzval na zlepšenie prístupu k 
antikoncepčným prostriedkom a 
odporučil, aby členské štáty: 

• vypracovali kvalitnú celoštátnu 
politiku pre sexuálne a 
reprodukčné zdravie v pluralitnej 
spolupráci s občianskymi 
organizáciami, poskytujúcu detail-
né informácie o účinných 
a zodpovedných metódach pláno-
vaného rodičovstva, zabezpečujú- 

cu rovný prístup k širokej škále 
kvalitných antikoncepčných 
metód; 

• zabezpečili ľuďom žijúcim v 
chudobe lepší prístup k službám 
reprodukčného a sexuálneho 
zdravia, a predovšetkým aby im 
ponúkli možnosť výberu 
antikoncepcie.1 
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   Na základe vyššie uvedených zmlúv, 
rezolúcií, deklarácií a  ďalších 
dokumentov sú členské štáty nielen 
povinné vyhýbať sa diskriminácii pri 
všetkých svojich činnostiach, ale tiež 
aktívne presadzovať rovnosť žien 
a mužov a zapracovať tento koncept do 
svojej národnej legislatívy a politík.2 
Zabezpečenie rovného a účinného 
prístupu k  antikoncepcii posilní 
autonómiu žien a pomôže naplniť tento 
dôležitý záväzok EÚ – bezodkladnú 
povinnosť Slovenskej republiky ako jej 
členského štátu.  
 

SOCIÁLNO-EKONOMICKÉ PRÍNOSY 

ZABEZPEČENIA PRÍSTUPU K ANTIKONCEPCII  
 

Lepší zdravotný stav  
 
   Prístup k bezpečným, spoľahlivým, 
prijateľným a finančne dostupným 
antikoncepčným prostriedkom má 
zásadný pozitívny vplyv na zdravie 
a životy žien.3 Moderné antikoncepčné 
prostriedky ročne pomôžu predísť 
215000 úmrtiam súvisiacich 
s tehotenstvom a  2,7 miliónom úmrtí 
dojčiat, čím zachránia 60 miliónov rokov 
zdravého života.4  
 
   Užívanie antikoncepcie umožňuje 
ženám naplánovať si počet a  čas 
narodenia svojich detí a vyhnúť sa 
negatívnym zdravotným dôsledkom 
nechcených tehotenstiev a interrupčných 
zákrokov vykonaných v  nebezpečných 
podmienkach. Približne jedna štvrtina 
všetkých tehotenstiev na svete je 
neplánovaná a pre ženy predstavuje 
vážne riziko.5 Štúdie v zvýšenej miere 
ukazujú, že plánované a dobre 
načasované pôrody vedú k zdravším 
tehotenstvám, znižujú riziko materskej 
úmrtnosti a majú dlhodobé pozitívne 
prínosy pre zdravie žien.6 Zvýšené 
užívanie antikoncepčných prostriedkov sa 
často spája s poklesom miery interrupcií,7 
čo môže viesť k zníženiu počtu 
interrupčných zákrokov vykonaných 

v nebezpečných podmienkach a s tým 
súvisiaceho rizika materskej úmrtnosti. 
Populačný fond OSN (UNFPA) 
upozorňuje, že miera materskej úmrtnosti 
je osobitne vysoká v prípade žien 
s najobmedzenejším prístupom 
k antikoncepcii, najmä mladých 
a chudobných.8  
 
   Okrem zníženia materskej úmrtnosti 
užívanie antikoncepcie pomáha 
predchádzať materskej chorobnosti, 
ktorá je „častá, nedostatočne 
zdokumentovaná, často so zničujúcim 
vplyvom na ženu a predstavuje vážnu 
ekonomickú záťaž pre rodiny 
a spoločnosť.“9 Na každú ženu, ktorá 
zomrie v dôsledku tehotenstva alebo 
komplikácií pri pôrode, pripadá najmenej 
ďalších 20 žien trpiacich dlhodobou 
chorobou alebo postihnutím, ktoré súvisí 
s nechceným tehotenstvom alebo 
nedávnym pôrodom.10 Komplikácie pri 
interrupciách vykonaných v  nebezpeč-
ných podmienkach sú hlavnou príčinou 
materskej chorobnosti, pričom približne 
každá štvrtá žena, ktorá sa podrobila 
takémuto zákroku, musí byť následne 
hospitalizovaná.11 Lepší prístup 
k antikoncepcii a jej užívanie sa považuje 
za dôležitú stratégiu, ktorá ženám 
pomáha vyhnúť sa nechcenému 
otehotneniu a komplikáciám, ku ktorým 
v súvislosti s tehotenstvom, pôrodom 
alebo interrupciami vykonanými 
v nebezpečných podmienkach často 
dochádza.12  
 
   Keď majú jednotlivci možnosť 
naplánovať si počet detí a  čas ich 
narodenia, rodičia sú schopní zabezpečiť 
primeranú starostlivosť, výživu, bývanie 
a vzdelanie pre všetky svoje deti, čo má 
pozitívny dopad na zdravie celej rodiny.13 
Predchádzaním materskej úmrtnosti 
a chorobnosti antikoncepcia ďalej znižuje 
ekonomický a psycho-sociálny dopad 
úmrtia pri pôrode alebo chronických 
ochorení na deti a rodiny.14 Z uvedeného 
vyplýva, že užívanie antikoncepcie nielen 
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zlepšuje zdravotný stav žien a dievčat, ale 
prináša so sebou aj množstvo 
sekundárnych prínosov pre zdravie detí 
a ostatných rodinných príslušníkov a 
príslušníčok.  

 
Posilnenie autonómneho postavenia 

žien a dievčat 
 
   Používanie antikoncepčných prostried-
kov posilňuje aj samostatnosť a sociálny 
blahobyt žien a dievčat. Štúdie ukazujú, že 
užívanie antikoncepcie na prechádzanie 
neplánovanému otehotneniu môže 
posilniť postavenie žien a zvýšiť ich 
rozhodovaciu moc v rámci ich 
domácností. Okrem toho sa ukazuje, že 
plánovanie rodičovstva zvyšuje seba-
vedomie a kvalitu života žien a dievčat, 
zlepšuje ich prístup k vzdelaniu, možnosti 
zamestnania a zárobkovej činnosti.15 
 

Lepšie vzdelávacie a pracovné 
príležitosti 

   Užívanie antikoncepcie zlepšuje prístup 
žien a dievčat k vzdelávaniu, keďže 
neplánované alebo nechcené tehotenstvo 
ich často prinúti ukončiť štúdium.16 
Nenaplnenie akademického potenciálu 
má „jednoznačný vplyv na schopnosť 
ženy zohrávať v rámci jej komunity 
plnohodnotnú ekonomickú, sociálnu 
a politickú úlohu a má priamu súvislosť 
s chudobou.“17 Vzdelanie môže mať aj 
viacgeneračný efekt: U vzdelaných žien je 
vyššia pravdepodobnosť, že budú mať 
vzdelané deti, predovšetkým dcéry.18 
Okrem lepšieho prístupu k vzdelávaniu 
štúdie tiež odhalili, že ženy užívajúce 
antikoncepciu sú často aktívnejšie na trhu 
práce a lepšie zarábajú, čím zlepšujú 
vlastné ekonomické zabezpečenie 
a blahobyt svojich rodín.19  
 

Strategické výdavky na verejné 
zdravie 

   Zabezpečením prístupu k antikoncepcii 
a službám plánovaného rodičovstva vlády 

podporujú ľudský rozvoj a hospodársky 
rast. Ako sa uvádza vyššie, plánované 
rodičovstvo ženám a deťom prináša 
významné výhody v oblasti zdravia a 
vzdelávania, a teda prispieva k vyššej 
produktivite a ekonomickému blahobytu 
na úrovni domácnosti, ako aj na úrovni 
spoločnosti.  Predchádzanie nechceným 
pôrodom a zníženie miery materskej 
a skorej novorodeneckej úmrtnosti  a 
chorobnosti môže okrem toho znížiť aj 
náklady na zdravotníctvo.20 Dotovanie 
služieb reprodukčného zdravia vrátane 
antikoncepcie umožní vládam 
podporovať zdravie strategickým 
spôsobom a efektívnejšie vynakladať 
verejné finančné prostriedky.  
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