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VYPOČÍTANÁ NESPRAVODLIVOS Ť 

Zlyhávanie Slovenskej republiky v zabezpečovaní prístupu k antikoncepčným prostriedkom 
 

 

Možnosť kontrolovať svoju plodnosť je pre ženy základom rovnosti a posilnenia ich postavenia. Ak si ženy 
môžu plánovať rodinu, môžu si plánovať aj ostatné oblasti života. Ak sú zdravé, môžu byť produktívnejšie. 
A ak spoločnosť ochraňuje a presadzuje reprodukčné práva žien […], majú ženy možnosť podieľať sa na 
živote spoločnosti naplno a rovnoprávnejšie. Reprodukčné práva sú pre zlepšenie postavenia žien 
nevyhnutné. 

— Thoraya A. Obaid, výkonná riaditeľka Populačného fondu OSN (2009) 

 

ZHRNUTIE 

Ženy a dospievajúce dievčatá sa na Slovensku v prístupe k moderným antikoncepčným prostriedkom a 
informáciám o antikoncepcii stretávajú s početnými prekážkami. Keďže antikoncepčné prostriedky nie sú 
uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, ich používateľky musia uhradiť plnú cenu z vlastných 
prostriedkov. Niektoré ženy a dospievajúce dievčatá, najmä tie, ktoré sú najviac ohrozené, napríklad ženy 
s nízkym príjmom či ženy žijúce v násilných vzťahoch, nemajú prostriedky na ich úhradu. Iné sa musia 
pre vysokú cenu hormonálnej antikoncepcie uchýliť k typom nižšej kvality, a tie pre ne nemusia byť 
najvhodnejšie, prípadne sú nútené vystačiť si s nespoľahlivými tradičnými metódami plánovaného 
rodičovstva, ako je napr. coitus interruptus (prerušovaná súlož). Cena mesačnej dávky orálnej 
antikoncepcie sa pohybuje od 7 eur do viac ako 15 eur, jednorazová dávka núdzovej antikoncepcie stojí 
približne 22 eur a vnútromaternicové teliesko stojí približne 158 eur. Všetky tieto ceny sú pre mnohé ženy 
nedostupné. Podľa najnovších údajov z r. 2009 bol medián hrubej mesačnej mzdy žien na Slovensku 
562,51 eur. Hranica rizika chudoby pre jednočlennú domácnosť bola 283 eur mesačne a až 11,9 % žien 
bolo v r. 2009 ohrozených rizikom chudoby. Ceny antikoncepcie sú privysoké aj pre mladé ženy. Podľa 
pozorovania istej farmaceutky si mladé ženy často nemôžu dovoliť núdzovú antikoncepciu a namiesto nej 
sa rozhodnú pre nákup tehotenského testu za menej ako pätinu ceny. 
 
Ďalším faktorom, ktorý bráni ženám a dospievajúcim dievčatám v prístupe k moderným antikoncepčným 
prostriedkom, je nedostatok presných, nestranných a komplexných informácií o metódach plánovaného 
rodičovstva. V mnohých školách sexuálna výchova buď úplne chýba, alebo je nepostačujúca, sústreďuje 
sa iba na informácie o reprodukčných orgánoch a je ovplyvnená náboženským názorom učiteliek a 
učiteľov alebo prevádzkovateľov škôl. Oficiálni predstavitelia katolíckej cirkvi, ktorí v slovenskej 
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politike a spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu, aktívne vyjadrujú svoj postoj proti používaniu moderných 
antikoncepčných prostriedkov a presadzujú tradičné metódy plánovaného rodičovstva, napríklad 
periodickú abstinenciu, pričom tieto metódy sú veľakrát neúčinné. Gynekológom a gynekologičkám často 
chýba čas či ochota náležite prediskutovať možnosti antikoncepcie so svojimi pacientkami. Vzhľadom na 
to dochádza vo veľkej miere k rôznym deformáciám v názoroch a vytvárajú sa mýty o vedľajších 
účinkoch antikoncepcie, čo ženy odrádza od jej užívania. Nemožno sa potom čudovať, že užívanie 
hormonálnych antikoncepčných prostriedkov je na nízkej úrovni – 22,3 %, zatiaľ čo používanie 
prerušovanej súlože využíva ako metódu plánovaného rodičovstva približne 32 % párov. Tieto čísla ostro 
kontrastujú s údajmi z iných krajín Európskej únie. Väčšina z nich prispieva na antikoncepčné prostriedky 
cez verejné zdravotné poistenie. Napr. vo Francúzsku užíva antikoncepčné tabletky 43,8 % žien a iba  
3,1 % žien sa spolieha na prerušovanú súlož, v Nemecku užíva tabletky vyše 50 % a iba 0,5 % žien sa 
spolieha na prerušovanú súlož. 
 
Neschopnosť slovenskej vlády zaoberať sa viacnásobnými prekážkami, s ktorými sa ženy a dospievajúce 
dievčatá stretávajú v prístupe k antikoncepcii, je v protiklade so záväzkami, ktoré má podľa 
vnútroštátneho a medzinárodného práva, a odporuje predstave o dôveryhodných verejných politikách. Na 
vnútroštátnej úrovni Ústava SR zaručuje právo na zdravie, na informácie a zákaz diskriminácie na 
základe pohlavia. Vnútroštátna legislatíva ďalej vláde explicitne nariaďuje zabezpečiť ženám bezplatný 
prístup k antikoncepčným prostriedkom, ktoré sú na lekársky predpis. Toto ustanovenie však vláda 
ignoruje. 
 
Slovensko tiež podpísalo početné medzinárodné dokumenty o ľudských právach, v ktorých sa od štátov 
požaduje, aby bol ženám a dospievajúcim dievčatám zabezpečený prístup k celej škále služieb súvisiacich 
so sexuálnym a reprodukčným zdravím. Z toho záväzku vyplýva povinnosť zabezpečiť dostatočné 
množstvo pre ženy akceptovateľnej a finančne dostupnej antikoncepcie a sprístupnenie presných 
informácií o týchto metódach vrátane sexuálnej výchovy na školách. Na úrovni Rady Európy napríklad 
Európsky výbor pre sociálne práva vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili „poskytovanie 
sexuálnej výchovy počas celého obdobia školského vzdelávania“, aby sexuálna výchova „tvorila súčasť 
bežných školských osnov“, aby takéto vzdelávanie bolo „adekvátne v kvantitatívnom zmysle“, a aby bolo 
„objektívne, založené na najnovších vedeckých poznatkoch a neobsahovalo cenzurovanie, utajovanie či 
zámerné dezinterpretovanie informácií, napr. čo sa týka antikoncepcie a rôznych prostriedkov na 
zachovanie sexuálneho a reprodukčného zdravia“. Na medzinárodnej úrovni existujú záväzné zmluvy o 
ľudských právach, ako je Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), ktorý 
vyžaduje od štátov odstránenie diskriminácie žien vo všetkých oblastiach života vrátane prístupu k 
zdravotnej starostlivosti. V r. 2008 výbor, ktorý dohliada nad dodržiavaním tohto dohovoru, zdôraznil, že 
služby týkajúce sa plánovaného rodičovstva na Slovensku, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj 
antikoncepcia, nesplňajú požiadavky podľa medzinárodného práva. Výbor od vlády požadoval, aby 
„prijal[a] opatrenia na zlepšenie prístupu žien a dospievajúcich dievčat k finančne dostupn[ej] […] 
reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a opatrenia na zlepšenie prístupu k informáciám a k finančne 
dostupným prostriedkom plánovaného rodičovstva…”. Slovensko si preto uvedomuje fakt, že v krajine 
dochádza k porušovaniu ľudských práv. Navyše, vláda sa nemôže zbaviť zodpovednosti a nemôže sa 
ospravedlňovať tým, že je ťažké zhromažďovať dostatočné údaje o ukazovateľoch, ako napr. nenaplnená 
potreba plánovaného rodičovstva, pričom práve túto povinnosť vyžadujú medzinárodné právne štandardy 
a práve realizovanie tohto záväzku by umožnilo rozvíjať účinné politiky.  
 
Povinnosť zabezpečiť prístup žien k pre ne akceptovateľným a finančne dostupným antikoncepčným 
prostriedkom nevyplýva len z právnych predpisov, ale aj z dôveryhodnej politiky z hľadiska ekonomiky a 
verejného zdravia. Nárast používania antikoncepcie znižuje počet neželaných tehotenstiev, čo zasa vedie 
k úsporám nákladov na zdravotnú starostlivosť. Nižší počet neželaných tehotenstiev je navyše prospešný 
pre zdravie žien, pretože spôsobuje pokles počtu interrupcií a pokles materskej chorobnosti a materskej 
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úmrtnosti. Svetová zdravotnícka organizácia zahrnula antikoncepčné prostriedky vrátane núdzovej 
antikoncepcie do zoznamu esenciálnych liekov, ktoré by mal štát finančne sprístupniť pre všetky a 
všetkých, čím uznala pozitívny vplyv antikoncepcie na zdravie a na úsporu nákladov. Uvedomujúc si tieto 
pozitíva, 18 z 27 členských štátov Európskej únie súhlasilo s úplným alebo čiastočným pokrytím 
nákladov na antikoncepčné prostriedky prostredníctvom systému verejného zdravotného poistenia. 
Naopak na Slovensku, s výnimkou sterilizácie zo zdravotných dôvodov, antikoncepcia na zabránenie 
otehotnenia absolútne nespadá do rámca verejného zdravotného poistenia. 

 

Zozbierané svedectvá 

Svedectvá, ku ktorým sme sa dostali v priebehu nášho zhromažďovania údajov, nás upozornili na mnohé 
už spomínané uvedené prekážky, ktorým musia čeliť ženy a dospievajúce dievčatá na Slovensku v 
prístupe k pre ne akceptovateľným moderným antikoncepčným metódam. Naše rozhovory s rôznymi 
zainteresovanými osobami (ženami, poskytovateľkami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti atď.) 
ukázali, že uhrádzanie antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia, ktoré môže zlepšiť postavenie 
žien v spoločnosti, môže posilniť možnosť voľby a pomôcť predchádzať neželaným tehotenstvám, má v 
spoločnosti širokú podporu. Zlepšenie sexuálnej výchovy bolo taktiež považované za žiaduci krok, ktorý 
by mala vláda urobiť na zlepšenie prístupu žien k antikoncepčným prostriedkom. 
 
 

Výber z časti: OSOBNÉ SKÚSENOSTI S PREKÁŽKAMI V PRÍSTUPE 

[…] 

Finančná nedostupnosť 
 
Moderné antikoncepčné prostriedky vrátane núdzovej antikoncepcie sú na Modelovom zozname 
esenciálnych liekov SZO, čo znamená, že by mali byť k dispozícii a finančne dostupné pre všetky osoby. 
Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva navyše považuje zoznam SZO za základnú súčasť 
práva na zdravie. Podobne aj slovenský interrupčný zákon stanovuje, že antikoncepčné prostriedky na 
predpis „sa poskytujú žene bezplatne“. 
 
[…] 
 
Mnohé ženy nemôžu používať antikoncepčné prostriedky, ktoré by pre ne boli najvhodnejšie z hľadiska 
ich zdravia alebo osobných preferencií, kým iné ženy si nemôžu dovoliť vôbec žiadnu modernú metódu. 
Je znepokojujúce, že cena antikoncepčných prostriedkov je jedným z hlavných rozhodujúcich činiteľov, 
resp. je tým najdôležitejším činiteľom, ktorý určuje, aký druh antikoncepčných prostriedkov ženy 
používajú. MUDr. Zora Debnárová, ktorá už tridsaťpäť rokov pracuje ako gynekologička, na otázku, čo 
najviac ovplyvňuje rozhodnutia žien s obmedzenými finančnými prostriedkami o antikoncepcii, bez 
váhania odpovedala: „Cena, cena, rozhodne cena.“ 

[…] 
 
Pre niektoré ženy sú nedosiahnuteľné všetky druhy modernej antikoncepcie. Viac ako jedna tretina 
opýtaných žien si nemohla dovoliť žiadne antikoncepčné prostriedky, prípadne vedela o iných ženách, 
ktoré sú v takej situácii. Ide najmä o ženy, ktoré majú z rôznych dôvodov nízky príjem, prípadne nemajú 
prístup k rodinnému rozpočtu. 
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[…] 
Beáta, štyridsaťročná matka dvoch detí, poznamenáva, že z tridsiatich jej známych žien užíva modernú 
antikoncepciu pravdepodobne iba jedna. Vysvetľuje, prečo je toto číslo také nízke: 
 

Podľa mňa hlavný dôvod je v prvom rade finančný, lebo si to nemôžu dovoliť. Proste, čo mám 
aj známe a kamarátky, tak buď ona, alebo jej manžel nepracuje, majú dve – tri deti, je pre nich 
problém vyžiť, rozumiete. Takže si myslím, že ide o finančný problém. 

 
[…] 
Jednou z obzvlášť zraniteľných skupín žien sú tie, ktoré sú vystavené rôznym formám násilia vrátane 
sexualizovaného násilia. Ženy v takýchto vzťahoch často nemajú možnosť odmietnuť pohlavný styk a 
nemusia chcieť ani otehotnieť. Pritom partner v takomto vzťahu môže využívať počatie ako spôsob 
ovládania ženy – čím viac detí žena má, tým závislejšou sa stáva na svojom partnerovi a tým menej je 
pravdepodobné, že vzťah ukončí. Ak aj žena v takomto prípade disponuje vlastnými finančnými 
prostriedkami, partner jej ich spravidla kontroluje, takže sa môže stať, že si nedokáže zadovážiť 
antikoncepciu. 
 
[…] 
Ani ženy žijúce v stabilných vzťahoch sa nemôžu vždy spoľahnúť na to, že ich partneri budú s nimi 
znášať finančnú záťaž súvisiacu s antikoncepciou. Hoci niektoré páry si náklady na antikoncepčné 
prostriedky naozaj delia, a nie je ani zriedkavé, že sa o ich používaní spolu rozprávajú, mnoho z našich 
respondentiek hovorilo o tom, že vo vzťahu sa zvyčajne berie ako samozrejmosť, že žena je zodpovedná 
za to, aby predišla otehotneniu. 
 
[…]  
Priemerný vek mladých ľudí na Slovensku v čase prvého pohlavného styku je 17 rokov. Keďže mladé 
ženy často nemajú svoj vlastný príjem, môže byť pre ne náročné či dokonca nemožné dostať sa k sume 
potrebnej na antikoncepciu. Väčšina mladých respondentiek tejto správy, ktoré užívali antikoncepciu na 
lekársky predpis alebo ju užívali v minulosti, povedala, že za ne platili rodičia. Niekoľko mladých žien 
tiež uviedlo, že na antikoncepciu používali svoje vreckové. Niektoré mladé ženy tiež povedali, že bez 
rodičovskej podpory by neboli mohli antikoncepciu užívať. 
 
Osemnásťročná Miroslava vystihla situáciu mnohých dospievajúcich:  

Myslím si, že [dospievajúce] čelia hlavne finančným prekážkam v prístupe. […] Študentky, 
ktoré ešte nepracujú, majú problém kúpiť si antikoncepciu, pokiaľ ich v tom rodičia finančne 
nepodporujú. Ja nemám finančný problém si vybrať, pretože mi rodičia pomáhajú s platením. 
[…] Cena je dosť problém pri prístupe k antikoncepcii, hlavne u mladých dievčat, ak ich 
rodičia nechcú podporiť. Potom hľadajú iné riešenia, ktoré nekončia veľmi dobre. 

 
 
Keď sa devätnásťročnej študentky Márie opýtali, či by chcela používať antikoncepciu, vysvetlila, 
že by ju chcela užívať „hneď teraz“. Jediný dôvod, ktorý jej v tom bráni, sú peniaze – ona si 
antikoncepciu nemôže dovoliť a jej rodičia jej v tom nepomôžu. Ako ďalej vysvetlila, „[h]lavne 
peniaze obmedzujú. Nie je proste sloboda. Lebo keby tu bola sloboda, tak by som si mohla 
vybraťbuď toto alebo toto… Ale keď peniaze nie sú, mám len jednu možnosť, že [antikoncepciu] 
brať nebudem.“ 
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Ďalšie štrukturálne prekážky v prístupe  

Okrem finančnej nedostupnosti existujú aj ďalšie štrukturálne bariéry používania modernej antikoncepcie, 
najmä tie, ktoré obmedzujú prístup žien a dievčat k informáciám. Aby sa ženy a dospievajúce dievčatá 
mohli zodpovedne rozhodovať o svojej plodnosti a o prostriedkoch ochrany pred otehotnením, potrebujú 
presné, nezaujaté a komplexné informácie o antikoncepcii. Ako však vyplýva z rozhovorov, ktoré sme 
robili, aj napriek jasným právnym záväzkom Slovenskej republiky a napriek mnohým pozitívam, ktoré 
má užívanie antikoncepcie na zdravie a blaho žien, nie je na Slovensku ani v súčasnosti zabezpečená 
dostatočná informovanosť o antikoncepčných prostriedkoch. Do istej miery je to dôsledok pôsobenia 
náboženstva, ako aj dôsledok vidieckeho prostredia väčšiny Slovenska. Vo vidieckych oblastiach sú 
záležitosti týkajúce sa pohlavného života aj dnes vo veľkej miere považované za tabu a hierarchia 
katolíckej cirkvi sa verejne vyjadruje v tom zmysle, že používanie modernej antikoncepcie je hriech. 
Slovensko navyše – v rozpore s mnohými medzinárodnými právnymi záväzkami – zlyháva v zavedení 
adekvátnej sexuálnej výchovy do škôl, čo viedlo Výbor CEDAW k tomu, že vyjadril znepokojenie nad 
nedostatočným prístupom k sexuálnej výchove v krajine. 
 
V hre sú aj ďalšie štrukturálne bariéry. Hoci napríklad Výbor CEDAW vyzval Slovensko, aby upravilo 
výhradu svedomia tak, aby nebola prekážkou pre právo žien na služby súvisiace so sexuálnym a 
reprodukčným zdravím, táto prax ostáva naďalej nedostatočne upravená a poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti, ktorí si ju uplatňujú, naďalej obmedzujú prístup žien k antikoncepcii. 
 
Všetky tieto faktory značne bránia ženám a dospievajúcim dievčatám v prístupe k moderným 
antikoncepčným prostriedkom. 
 
[…] 
 
Sexuálna výchova a informácie o antikoncepcii  
Aby sa ženy a dievčatá mohli kompetentne rozhodovať o používaní antikoncepcie, musia mať prístup k 
presnému, nestrannému a komplexnému vzdelávaniu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Z rozhovorov 
pre túto správu vyplynulo, že napriek medzinárodným štandardom a napriek odporúčaniam 
medzinárodných orgánov je na Slovensku sexuálna výchova, najmä pokiaľ ide o rôzne metódy 
antikoncepcie, aj naďalej neadekvátna.  
 
[…]  

Rozhovory, ktoré sme viedli pre potrebu tejto správy, poukazujú na to, že sexuálna výchova v školách na 
Slovensku je minimálna a niekedy úplne chýba. Navyše, každá škola sa môže voľne rozhodnúť o 
špecifickom obsahu tejto výchovy. Preto záleží na názoroch jednotlivých učiteliek a učiteľov a vedenia 
školy, a niekedy aj na vplyve predstaviteľov katolíckej cirkvi, či a ako sa sexuálna výchova bude 
vyučovať. 
 
Podľa MUDr. Eleny Molnárovej nedostatočný prístup k antikoncepčným prostriedkom súvisí so 
spôsobom, akým školy poskytujú sexuálnu výchovu:  

 
[V] súčasnosti na mnohých stredných školách existuje sexuálna výchova, ktorú vyučujú 
katechéti alebo ľudia z jednotlivých farností, a [ich] výklad o tejto oblasti je vyslovene 
jednostranný. […] Stále máme problém [začleniť] sexuálnu výchovu do rámca školského 
vyučovania. Viac-menej je to stále na profesoroch biológie. Vlastne závisí od názoru toho 
profesora, akým smerom to celé smeruje. 

 
[…] 
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Komunikácia a otázky dostupnosti v gynekologickej ambulancii 
 
Ak sa ženy na Slovensku chcú dostať k hormonálnym antikoncepčným prostriedkom (s výnimkou 
núdzovej antikoncepcie), potrebujú lekársky predpis od gynekológa alebo gynekologičky, ktorých môžu 
navštíviť aj bez odporúčania od všeobecného lekára. Gynekológovia a gynekologičky, ktoré sa 
špecializujú na problematiku súvisiacu s reprodukciou a sú pre ženy jedinými sprostredkovateľmi 
antikoncepčných prostriedkov, by mali byť pre ne trvalým a spoľahlivým zdrojom informácií. Svedectvá 
zozbierané pre túto správu však naznačujú, že faktory, ako sú časová tieseň, postoj lekára či lekárky a 
náklady spojené s návštevou ambulancie, môžu obmedzovať prístup žien a dievčat k informáciám o 
antikoncepcii a k antikoncepcii samotnej. 
 
Nedostatočná komunikácia v rámci gynekologickej praxe  
Hoci mnoho žien uvádza, že gynekologička či gynekológ je, resp. by mohol byť, najdôveryhodnejším 
zdrojom informácií o antikoncepcii, tieto ženy zároveň poukazujú na niekoľko faktorov, ktoré takémuto 
prístupu bránia. Jedným z nich, ako uviedli respondentky, je, že gynekológovia a gynekologičky vo 
všeobecnosti neinformujú svoje pacientky o antikoncepčných prostriedkoch z vlastnej iniciatívy. Ženy 
tvrdia, že sa musia o informácie aktívne uchádzať, a aj keď tak urobia, nie vždy sú spokojné s 
odpoveďou. Sťažujú sa, že gynekológovia im nevysvetlia všetko, čo by ženy potrebovali vedieť, nie sú 
komunikatívni, očakávajú, že pacientky už všetko vedia a neposkytnú im možnosť výberu z viacerých 
možností. Rómske ženy hovoria, že kvôli negatívnym stereotypom s nimi niekedy lekári a lekárky 
zaobchádzajú obzvlášť zle, dokonca sa k nim správajú nepriateľsky.  
 
Niektoré gynekologičky a gynekológovia priznávajú, že nemajú na každú pacientku dostatok času, čím sa 
možno dá vysvetliť, prečo takéto rozhovory neiniciujú. 
[…] 

O probléme časovej tiesne hovorí aj Elena Molnárová, ktorá uznáva, že nie všetky ženy majú o 
antikoncepčných prostriedkoch seriózne informácie. Ženám, s ktorými sa v praxi stretáva, by rada 
poskytla spoľahlivé a komplexné informácie o antikoncepčných prostriedkoch. Dodáva však, že má 
na každú pacientku veľmi málo času, čo jej nie vždy umožňuje postupovať tak, ako by sama chcela. 

[…] 

 

 

Odporúčania 

Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila súlad vnútroštátnych predpisov a politík s 
medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardami a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie 
vyzývajúcimi krajiny zabezpečiť prístup k širokej škále moderných antikoncepčných prostriedkov tým, že 
ich finančne sprístupnia pre všetky osoby. Vyzývame vládu SR, aby naplnila toto odporúčanie 
prostredníctvom uhrádzania z verejného zdravotného poistenia. Ďalej vyzývame vládu, aby sa zaoberala 
prekážkami v prístupe k informáciám o antikoncepcii nariadením komplexnej, na dôkazoch založenej a 
nediskriminačnej sexuálnej výchovy v školách a vyvíjala také politiky, ktoré by zabezpečili ženám a 
dospievajúcim dievčatám komplexné informácie o antikoncepcii od svojich gynekológov a 
gynekologičiek. Na záver vyzývame medzinárodné ľudskoprávne orgány, aby žiadali od Slovenska 
plnenie svojich záväzkov týkajúcich sa ľudských práv. 
 


