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Úvod 

Bola to pre mňa silná bolesť, 

nad ktorú ťažké bolo sa povzniesť. 

Dušu zasiahli prvé vrásky. 

Ako prijať plod neskutočnej lásky? 

 

Navôkol ľudia bez pochopenia, 

V srdci pocit rozochvenia. 

Zrazu bolo ťažké sa aj hnúť. 

Ale ako sa mám rozhodnúť? (Michalčík, 2007, s. 5) 

 

Je ťažké pochopiť ženu, ktorá sa ocitla v situácii nechceného tehotenstva, ak človek 

nemá za sebou podobnú skúsenosť. Je zložité porozumieť jej pocitom. Nie každá žena, 

ktorá neplánovane otehotnela, hneď s istotou vie, ako naloží s jej nečakanou graviditou. 

Nejedna žena je naopak nerozhodná a zmieta sa v neistote, nechce urobiť chybu. Je pre ňu 

náročné rýchlo a jednoznačne rozhodnúť o počínajúcom živote. Táto žena nepotrebuje 

odsudzovanie, hľadá však podporu.  

V názoroch na problematiku umelého ukončenia tehotenstva však ani spoločnosť nie je 

jednotná. Ženám sa na jednej strane prízvukuje, že iba im prináleží rozhodovať, či donosia 

počaté dieťa v ich lone. Možnosť ukončenie tehotenstva v počiatočnom štádiu sa považuje 

za právo ženy. Na druhej strane spoločnosti sa bojuje za práva nenarodeného dieťaťa. Ženy 

môžu vnímať prosby, aby donosili aj nechcené či neplánované dieťa, aby mu dali možnosť 

narodiť sa. Konsenzus v tejto oblasti nebude pravdepodobne v spoločnosti možný. Takto 

rozporuplne to často vyzerá aj vo vnútri nerozhodnej tehotnej ženy. Pri svojom 

rozhodovaní môže byť mnohokrát ovplyvnená. Podnetom k rozhodnutiu pre jednu 

z možností môže byť reakcia partnera na neplánované tehotenstvo, postoj rodičov, 

priateľov, cirkevného predstaveného alebo aj postoj lekára či iného zdravotníckeho 

pracovníka. Zamestnanec zdravotníckeho zariadenia, ktorý sa pri svojej práci stretáva 

s tehotnými ženami, tak môže dvojakým spôsobom vplývať na neistú tehotnú ženu. 

V prvom rade môže byť práve on partnerom či rodinným príslušníkom váhavej a tápajúcej 

ženy. Takisto v pracovnom živote sú najmä gynekológovia a pôrodné asistentky prvými 

ľuďmi, s ktorými žena prichádza do kontaktu po potvrdení tehotenstva. Je otázne, či 

dokážu podaním informácií a poučením dosiahnuť usmernenie zmýšľania ženy.  
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Kniha Kto uverí mi?, z úvodu ktorej je úryvok básne v úvode, prináša príbehy žien, 

ktoré sa aspoň raz za život ocitli v situácii nechceného tehotenstva. Museli sa rozhodnúť, či 

príjmu počaté dieťa alebo tehotenstvo ukončia. Krátky pohľad do príbehov žien, ktoré 

v minulosti zvažovali možnosť interrupcie, môže pomôcť odhaliť vplyvy pôsobiace na 

tieto ženy. Poznaním toho, ako môžeme na neistú tehotnú ženu pôsobiť, nám môže 

pomôcť takú ženu pochopiť, podporiť ju, podať jej pomocnú ruku, či už sme v pozícii 

partnera, rodinného príslušníka, priateľa, cirkevného predstaveného, zdravotníckeho 

pracovník alebo iba človeka, ktorému nie je ľahostajné trápenie žien. 

Zámerom tejto práce bolo bližšie sa pozrieť do života žien, pre ktoré rozhodnutie 

o podstúpení či nepodstúpení interrupcie nebolo ľahké. Práca je zameraná na preskúmanie 

vplyvov, ktoré môžu v období neistoty na ženu pôsobiť. Zvýšená pozornosť je venovaná 

kontaktu žien so zdravotníckym zariadením a jeho zamestnancami. Práca je rozdelená na 

dve časti. V teoretickej časti sú rozobrané možnosti, ktoré sa ponúkajú neplánovane 

tehotnej žene a možné vplyvy, ktoré môžu na ňu pôsobiť. V praktickej časti je 

predstavených a rozobraných sedem kazuistík, sedem pravdivým príbehov zo života 

slovenských žien. 
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Teoretická časť 

1. Interrupcia 

V literatúre sa môžeme stretnúť s výrazmi ako umelé prerušenie tehotenstva, umelé 

prerušenie ťarchavosti, umelé ukončenie tehotnosti či umelý potrat. Definíciou pre všetky 

tieto pojmy je prerušenie či ukončenie tehotenstva chirurgickým nástrojom alebo 

chemickou látkou. Interrupcia je zákrok, ktorý sa vykonáva zo zdravotnej indikácie alebo 

z inej pre ženu dôležitej príčiny. Ukončenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov sa 

vyskytuje zriedkavejšie, naopak ukončenie tehotenstva napríklad zo sociálnych dôvodov sa 

vykonáva oveľa častejšie. A práve interrupcia zo sociálnych príčin znamená celosvetový 

a obzvlášť citlivý etický problém. Postoj štátu k tomuto problému je vyjadrený v zákone. 

V niektorých štátoch je uplatnená legálna interrupcia, v iných zas platí zákon, ktorý 

obmedzuje alebo úplne zakazuje tento zákrok (Haškovcová, 2002, s. 113- 114).  

Na Slovensku, rovnako ako v Českej republike, je od roku 1987 povolené vykonávanie 

interrupcií do 12. týždňa tehotenstva na žiadosť ženy, do 24. týždňa tehotenstva ak je 

zistené vážne genetické a vývojové poškodenie plodu a nakoniec interrupcia je povolená 

bez ohľadu na trvanie tehotenstva v prípade, že je ohrozené zdravie či život ženy alebo je 

ohrozený zdravý vývoj plodu. Výkon, na základe podanej žiadosti ženy, vrátane všetkých 

s tým výkonom spojených vyšetrení, hospitalizácie a anestézie, si uhrádza samotná žena. 

Umelé ukončenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov platí za ženu jej zdravotná 

poisťovňa. Interrupcia je umožnená ženám, ktorých zdravotný stav nie je prekážkou pre 

vykonanie zákroku a u ktorých od posledného prerušenie tehotenstva uplynulo viac ako 6 

mesiacov. Lekár je povinný ženu pred zákrokom informovať a poučiť ju o možných 

rizikách (Čech, 2007, s. 479). 

 

1.1. Druhy interrupcie 

Spôsob umelého prerušenia tehotenstva závisí najmä od dĺžky trvania gravidity, ale tiež 

od celkového zdravotného stavu ženy, parity či lokálneho nálezu. 

 

1.1.1. Miniinterrupcia 

Tento druh interrupcie sa prevádza do 8. týždňa gravidity v krátkodobej intravenóznej 

anestézii. Je to metóda tzv. vakuumaspirácie. Žene ležiacej v gynekologickej polohe 
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s dezinfikovanými vonkajšími rodidlami a pošvou sú zavedené gynekologické zrkadlá. 

Operatér pomocou amerických kliešťov uchopí maternicový kŕčok a zavedenou 

maternicovou sondou zmeria veľkosť dutiny maternice. Po sondáži dutiny nasleduje 

dilatácia, tzn. rozširovanie hrdla maternice. Dilatácia je prevádzaná postupne kovovými 

u nás najčastejšie Hegarovými dilatátormi. Maternicové hrdlo sa rozšíri  asi o 1 mm väčší 

priemer ako je priemer plastovej kanyly (Čech, 2007, s. 450)
1
. U nás menej používaný 

spôsob dilatácie hrdla je použitím celkovej alebo lokálnej aplikácie Prostaglandínu E1. 

Niekoľko hodín pred samotným výkonom je žene zavedená hydrofilná tyčinka (Dilapan S) 

tiež zvaná ako laminária, ktorá má schopnosť absorbovať tekutinu. V prostredí vnútorného 

genitálu ženy nabobtná, rozširuje svoj priemer a tým rozširuje aj hrdlo maternice na 

potrebnú šírku (Roztočil, 2011, s. 212). Cez rozšírené maternicové hrdlo sa vsunie plastová 

kanyla napojená na elektrickú vákuovú pumpu. Odsávačka vyvinie podtlak s 29- krát 

väčším účinkom než vysávač používaný v domácnosti. Operatér otáča kanylou, pohybuje 

ňou od dna dutiny naspäť k hrdlu maternice a vysáva obsah maternice s plodovým vajcom 

do nádoby. Až skončí s aspiráciou skontroluje vyprázdnenie maternice malou tupou 

kyretou (Bahounek, 2007, s. 11). 

 

1.1.2. Klasický inštrumentálny potrat 

Klasický inštrumentálny potrat, tzv. kyretáž je prevádzaná prevažne medzi 8. až 12. 

týždňom tehotenstva v celkovej anestézii v lôžkovom  zariadení, keďže tento výkon 

prináša so sebou väčšie riziko komplikácií ako predošlý. Výkonu predchádza podobná 

príprava ako pri miniinterrupcii iba s tým rozdielom, že je potrebná väčšia dilatácia hrdla 

maternice. Zväčša operačný výkon začína odsatím plodovej vody. Na vyprázdnenie 

maternice tehotnej 8 až 9 týždňov je potrebná tupá kyreta, ktorou je obsah dutiny spolu 

s plodovým vajcom oddelený od vnútorných stien maternice. Pri prerušení tehotenstva 

trvajúceho 10 až 12 týždňov je potrebné použiť aj potratové kliešte na vybavenie väčších 

častí plodového vajca. Získané tkanivo operatér zrakom kontroluje a posiela na 

histologické vyšetrenie. Aby sa predišlo možným komplikáciám, v závere výkonu sa 

odporúča použiť vákuumaspiráciu na odstránenie koagúl či zvyškov plodového vajca 

(Čech, 2007, s. 450). Všetkým pacientkam sa po výkone aplikujú uterotoniká na zníženie 

krvnej straty a tým, ktoré sú Rh- negatívne sa tiež podáva anti- D- gamaglobulín ako 

prevencia Rh- izoimunizácie v budúcom tehotenstve (Roztočil, 2011, s. 212).  

                                                 
1
 Zrov. ROB, Lukáš a kol. Gynekologie. Vyd. 2. Praha: Galén, 2008, s. 127  
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1.1.3. Umelé ukončenie tehotenstva nechirurgickým výkonom (Potratová tabletka) 

Ide o pokrokovú metódu ukončenia tehotenstva do 49 dní od dňa poslednej 

menštruácie, v niektorých štátoch je hranica posunutá na 63 dní. Potratová pilulka bola 

vyvinutá vo Francúzsku s názvom RU 486, známa skôr pod obchodným názvom 

Mifepristone a Mifegine. RU 486 pôsobí ako antagonista hormónu progesterónu, tak 

zabráni jeho účinku a tým dôjde k potratenie plodu. Ak gynekológ nezistí žiadnu prekážku 

pre liekový potrat a žena sa k nemu dostaví s podpísanou žiadosťou, predpíše jej užitie 

lieku, poučí ju o možných nežiaducich účinkoch či komplikáciách a dohodne s ňou ďalšie 

stretnutie. Do 48 hodín je žene podaný prostaglandín k vypudenie mŕtveho plodu. Ak 

nedôjde ku komplikáciám, žena do 21 dní od užitia lieku absolvuje poslednú kontrolu 

a vyhne sa tak chirurgickému zákroku. Táto metóda ukončenie tehotenstva nie je však 

prijatá všade vo svete. Aj keď Svetová zdravotnícka organizácia schválila užívanie lieku, 

na Slovensku, v Českej republike a iných krajinách nie je doposiaľ registrovaný 

(Bahounek, 2007, s. 14- 15). Aj americká FDA (Food and Drug Administration) v roku 

2005 vyhlásila pilulku RU 486 za nie úplne bezpečnú s možným následkom smrti na 

toxický šok. K nežiaducim účinkom patrí najmä krvácanie, nevoľnosť, zvracanie.
2
 

 

1.1.4. Indukovaný potrat 

Tento spôsob interrupcie sa využíva pri gravidite trvajúcej viac ako 12 týždňov, ak je 

na výkon splnená zdravotná indikácia zo zákona. Sú s ním spojené väčšie riziká ako pri 

predchádzajúcich spôsoboch, preto je vykonávaný vo väčších nemocniciach. Od 

zastaraných spôsobov aplikácie rôznych roztokov ako hypertonický roztok NaCl bolo 

upustené a namiesto toho sa používajú prostaglandíny. Sú to látky vyvolávajúce sťahy 

maternice až do vypudenia plodu (Bahounek, 2007, s. 15- 16). Pred vlastnou indukciou sa 

k preindukcii aplikujú intracervikálne prostaglandíny alebo hydrofilné dilatátory, ktoré 

rozšíria hrdlo maternice. Zväčša na druhý deň, po punkcii amniálnej tekutiny, sa 

intraamniálne aplikujú prostaglandíny. Po tom, čo plod opustí dutinu maternice, nasleduje 

inštrumentálna revízia maternice tupou kyretou (Rob, 2008, s. 128).  

 

                                                 
2
 Zrov. MedicineNet. FDA Strengthens Warning on RU-486. Dostupné z < 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=40607> 
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1.1.5. Malý cisársky rez (Sectio caesarea minor) 

Jedná sa o tzv. malý cisársky rez, ktorý sa nijako zvlášť nelíši od obyčajného 

cisárskeho rezu. Prevádza sa na dolnom maternicovom segmente pozdĺžnym rezom. 

K takémuto spôsobu potratu sa schyľuje ak sa nedarí vyvolať potrat prostaglandínmi alebo 

sú kontraindikované, zvlášť u tehotenstiev trvajúcich viac ako 16 týždňov. Často sa stáva, 

že pri ukončení tehotenstiev trvajúcich dlhšie ako 22 týždňov, operatér vyberie z maternice 

živý plod (Čech, 2007, s. 483).
3
 

 

1.1.6. Kriminálny potrat 

V minulosti sa aj u nás často vyskytovali prípady, kedy si žena potrat sama vyvolala 

alebo vyhľadala tzv. anjeličkárku, ktorá jej podala látku na ukončenie nechceného 

tehotenstva alebo sama žene vykonala potrat často v nie hygienických podmienkach. Tento 

kriminálny čin môže vykonať aj lekár bez zákonného oprávnenia. Navyše tento skutok 

môže mať pre ženu fatálne dôsledky. Je ohrozená infekciou, masívnym krvácaním, otravou 

krvi, neplodnosťou či dokonca smrťou. Trestného činu sa tak dopúšťa nielen vykonávateľ, 

ale aj samotná žena (Čech, 2007, s. 154). 

 

1.2. Komplikácie interrupcie 

Umelé ukončenie tehotenstva so sebou nesie možné komplikácie. Najčastejšie sa 

rozdeľujú na včasné a neskoré, no tiež by sme ich mohli deliť na fyzické a psychické. 

 

1.2.1. Včasné komplikácie 

Prvým bezprostredným následkom interrupcie je krvácanie. Krvnú stratu nad 500 ml 

definujeme ako závažnú. Krvácanie môže byť aj dôsledkom nejakého poranenia. 

Najfrekventovanejším je poranenie maternicového hrdla, kde sa môžu vyskytovať menšie 

či väčšie porušenia tkaniva. Môžu vznikať pri rozširovaní hrdla kovovými dilatátormi. 

Drobné trhlinky sa často hoja spontánne, tie väčšie si vyžadujú chirurgický zákrok. Silným 

krvácaním sa môže prejaviť tiež poškodenie maternice. Keďže v tehotenstve je stena 

maternice presiaknutá krvou, aj šetrný zákrok môže spôsobiť poranenie. Závažným 

poškodením tela maternice je perforácia, kedy nástroj preniká celú stenu dutiny maternice 

                                                 
3
 Zrov. ROB, Lukáš. Gynekologie. Vyd. 2. Praha: Galén, 2008, s. 128 
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a prípadne môže tiež poškodiť črevo alebo močový mechúr. Pri chirurgickom ukončení 

tehotenstva k perforácii maternicového tela môže dôjsť použitím sondy, dilatátora, kytery, 

vákuumaspiračnou kanylou či abortívnych kliešťov. Veľká perforácia musí byť včasne 

laparoskopicky ošetrená. Vážne traumaty môžu skončiť až hysterektómiou, teda 

odstránením maternice. Krvácanie, bolesti v podbrušiu a tiež vzostup telesnej teploty môžu 

signalizovať, že pri interrupcii nebol úplne odstránený obsah dutiny maternice, teda že 

v maternici sa stále nachádzajú zvyšky plodového vajca, tzv. reziduá. Tie môžu byť 

príčinou neskoršej infekcie a zápalu. Po diagnostikovaní takejto komplikácie musí byť 

vykonaná revízia maternicovej dutiny v clone antibiotík a odstránené všetky reziduá. 

Vzniknutý zápal sa rieši antibiotikami.  

Komplikáciou sa taktiež môže stať pokračujúce mimomaternicové tehotenstvo. Preto 

ešte pred zákrokom si musí gynekológ overiť, že ide o graviditu vnútromaternicovú. 

 

1.2.2. Neskoré komplikácie 

Následky podstúpenia interrupcie sa môžu stať pre niektoré ženy prekážkou 

v budúcom, chcenom tehotenstve. Príčina je rôzna. Ponajprv vzniknutá sterilita môžu byť 

dôsledkom pozápalovej zmeny na vaječníkoch a vajíčkovodoch, ktoré sa môžu stať 

neprechodnými. Endometridída, zápal sliznice maternice, ako včasný následok interrupcie, 

môže prejsť do zápalu adnex, teda vajíčkovodoch a vaječníkoch. Inou príčinou 

postinterrupčnej sterility je poškodenie endometria opakovanou alebo neopatrnou revíziou 

dutiny maternice. V maternici sa tak nevytvára sliznica schopná uhniezdiť oplodnené 

vajíčko. Navyše sa v nej vytvárajú zrasty a rozvíja sa tzv. Ashermanov syndróm. 

Neschopnosť udržať tehotenstvo môže byť spôsobená inkompetenciou hrdla, kedy je 

maternicové hrdlo poškodené násilnou alebo opakovanou dilatáciou. Je potrebné dodať, že 

k fyzickým následkom dochádza zriedkavo (Čech, 2007, s. 483- 484)
4
. Omnoho vážnejším 

a častejším problémom, ktorý trápi ženy po prekonaní potratu, je tzv. postabortívny 

syndróm. Tento syndróm v sebe zahŕňa všetky psychické zmeny vznikajúce po potrate. 

Postihuje nielen ženy, ale aj ich partnerov či lekárov a ošetrujúci personál zúčastňujúci sa 

potratov. Na skúmaní tohto javu sa dodnes podieľa veľký počet odborníkov z oblasti 

medicíny i psychológie. Najviac žien udáva poruchy spánku a desivé sny, v ktorých často 

vidia svoje nenarodené deti. Medzi časté príznaky tiež patrí pocit viny, depresie, otupenosť 

                                                 
4
 Zrov. ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 214 

Zrov. ROB, Lukáš a kol. Gynekologie. Vyd. 2. Praha: Galén, 2008, s. 127- 128 
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citov u žien, frigidita, pocity straty a prázdnoty, pocit straty zmyslu života, kríza identity 

ženy. Aj keď je postabortívny syndróm veľkým problémom v spoločnosti, nebol ešte 

mnohými lekármi uznaný. Mnohí totiž pochybujú, že potrat môže byť pre ženu tak 

traumatizujúci.
5
 

                                                 
5
 Zrov. Proč pláčeš, Miriam: utrpení žen po umělém potratu : "postabortivní syndrom" : svědectví 

postižených    žen a informace lékařů o psychických následcích umělého potratu. Vyd. 2. Jihlava: Hnutí Pro 

život ČR, 2007 
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2. Iná voľba ako interrupcia 

Ak žena z rôznych dôvodov nechce podstúpiť interrupciu, má možnosť dieťa donosiť 

a rozhodnúť sa, či ho vychová sama alebo sa ho vzdá a dieťa sa tak dostane do 

starostlivosti štátu iných ľudí, ochotných poskytnúť mu domov a výchovu.  

2.1. Materstvo 

Z mnohých kultúrnych tradícií sa v spoločnosti zachováva úzke spojenie ženy 

a materstva.  V spoločnosti prevláda mýtus, že každá žena je svojím telom a citmi stvorená 

pre materstvo a ono má byť v každej žene zakotvené ako prirodzená túžba. To, že žena túto 

túžbu naplní a stane sa matkou, sa v spoločnosti očakáva a považuje sa to za normálne. 

Všetko, čo štatisticky prevažuje, určuje normu. Naopak, ak žena odmietne stať sa matkou, 

považuje sa to za neženské a podivné. Okolie ťažko prijíma to, že žena môže dať prednosť 

niečomu pred materstvom. Také ženy však nie sú menejcenné, len zmysel svojho života 

nepodriadili požiadavkám spoločnosti. Pre ženu úspešnú v zamestnaní, ktorá nečakane 

otehotnie, sa s alternatívou materstva často spája strata dobrého pracovného miesta. 

Navyše žena po materskej dovolenke má často ťažkosti s hľadaním zamestnania. 

Rozhodnutie pre materstvo taktiež nesie so sebou finančné náklady a do určitej miery 

závislosť na partnerovi či rodine v tejto oblasti. Práve tieto faktory zavážia u tehotnej ženy, 

ktorá sa prikloní k možnosti interrupcie pred materstvom.
6
  

V rebríčku rodičovstva a zvlášť materstva má najvyššiu hodnotu biologické materstvo, 

kedy žena porodí dieťa, ktoré od nej získalo polovicu genetickej výbavy. Za menej 

hodnotné formy materstva sa pokladajú adopcia a materstvo po asistovanej reprodukcii, 

pričom ženu s dieťaťom nespájajú gény, ale len zážitok z tehotenstva a pôrodu. 

Významnosť biologického materstva sa zvyšuje, ak materstvo vzniklo spojením ženy 

a muža, tvoriacich stabilný, najlepšie manželský pár. Navyše splodené dieťa má byť 

očakávané a chcené. Taktiež sa predpokladá, že žena porodí prvé dieťa do určitého veku. 

                                                 
6
 Zrov. BEDNAŘÍKOVÁ, Hana. Materstvo ako súčasť ženskej identity. In: Ružový a modrý svet. 2004 

Dostupné z: <http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/ruzovy-a-modry-svet-%28cd-

rom%29/hana-bednarikova:-materstvo-ako-sucast-zenskej-identity> 
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Priemerný vek prvorodičiek sa doposiaľ pohybuje do 30 rokov.
7
 Je vítané, ak žena plánuje 

a rozumne vyberá správnu chvíľu pre to, aby počala dieťa.
8
  

Od ženy ako od nositeľky života sa po tehotenstve očakáva, že sa postará o výchovu 

a starostlivosť o dieťa. Muži majú svoju úlohu  pri zabezpečení obživy pre rodinu.  Na 

ženu ako matku sú tak kladené nároky, ako by sa mala správať ako dobrá matka. Ponajprv 

láska dobrej matky k svojmu dieťaťu by mala byť obetavá, nepretržitá a bezpodmienečná. 

Matka by sa mala vedieť úplne prispôsobiť dieťaťu a jeho požiadavkám. Mala by 

obmedziť svoje záujmy a plne sa sústrediť na svoje dieťa. Táto odovzdanosť svojmu 

dieťaťu musí matke prinášať potešenie, aby všetko, čo robí nebolo iba mechanické. Na 

základe čistoty oblečenia, správania, zdravia či šikovnosti dieťaťa je často hodnotená 

matka. Výchova dieťaťa však často nie je jedinou úlohou matky starajúcej sa o blaho 

rodiny. Na jej pleciach spočíva chod celej domácnosti. Ona vytvára domov. Pre deti 

a partnera znamená emocionálnu oporu Aj keď sa už taká obeta zo strany matiek v dnešnej 

dobe nenosí, všetky matky vedia, že starostlivosti o dieťa sa nedá vyhnúť. Teda ak sa žena 

rozhodne stať matkou, znamená to pre ňu množstvo obmedzení, ktoré sú však 

vynahrádzané materskou radosťou (Badinter, 1998, s. 148- 196). 

 

2.2. Vzdanie sa dieťaťa 

Materstvo a láska k deťom sú tak úzko spojené so ženou, že ľudia dlho verili v tzv. 

materinský inštinkt. Umenie vychovať a postarať sa o dieťa boli považované za niečo 

prirodzené, ako súčasť ženskej povahy. To, že žena deväť mesiacov nosila pod srdom 

dieťa, muselo pokračovať v nepretržitú lásku ženy k svojmu dieťaťu. Splodenie 

a donosenie dieťaťa by bolo bezvýznamné, keby ho žena po pôrode nechránila a nestarala 

sa oň.  

Avšak z dokumentov pochádzajúcich zo 17. a 18. storočia z Francúzska sa dozvedáme, 

že aj v minulosti boli obdobia, kedy dieťa znamenalo záťaž. Dôvodov, prečo ženy opúšťali 

svoje deti, bolo viacero. V najnižších vrstvách by novorodeniatko znamenalo hrozbu 

prežitia pre ostatných členov rodiny. Pracujúce ženy si nemohli dovoliť zanechať 

zamestnanie. Bohaté ženy zas prejavovali veľkú ľahostajnosť voči svojim deťom 

                                                 
7
 Zrov. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Tabuľky plodnosti. 2010 Dostupné z: < 

http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/tabulky/tab_plodnosti/tab_plodnost

i_2010.pdf 
8
 Zrov. HAŠKOVÁ, Hana a ZAMYKALOVÁ, Lenka. Mít děti - co je to za normu? Čí je to norma? In: 

Biograf. 2006 (s. 40-41). Dostupné z: 

<http://www.biograf.org/clanky/members/clanek.php?clanek=v4001> 
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a uspokojenie nachádzali v svojich túžbach. Máloktorá matka svoje dieťa kojila.  Deti boli 

často opúšťané už v nemocnici alebo ich rodičia dali do starostlivosti dojke. Obidve 

možnosti pre dieťa znamenali takmer istú smrť. No ani na základe takýchto poznatkov 

nemôžeme tvrdiť, že ženy, ktoré opustia svoje deti, ich dostatočne nemilujú. Láska matky 

je iba nedokonalý nestály cit človeka, ktorý sa v matke zrodí, rastie a prekvitá alebo sa ani 

u ženy neobjaví. Aj dnes existujú ženy, ktoré odmietajú materstvo ako povolanie či 

dokonca povinnosť. Niektoré nechcú nikdy otehotnieť, iné po pôrode dieťa odložia. Také 

ženy sú v našej súčasnej spoločnosti považované za egoistky či karieristky (Badinter, 1998, 

s. 35- 109). Faktom teda zostáva, že ak sa žena rozhodne priviesť dieťa na svet a pritom sú 

v jej živote dôvody, pre ktoré sa o dieťa nemôže či nechce postarať, má možnosť sa 

dieťaťa vzdať. Navyše na Slovensku, v Českej republike a iných štátoch sveta má žena 

podľa zákona právo na utajený pôrod, kedy sa nemusí nikto dozvedieť, že niekedy 

porodila. Zdravotnícke zariadenie je povinné v prípade, ak si žena želá  utajiť pôrod, viesť 

osobnú zdravotnú dokumentáciu oddelene od údajov na identifikáciu ženy, ako aj oddelene 

od dokumentácie ostatných pacientov. Ak žena písomne do šiestich týždňov neodvolá 

svoju žiadosť o utajenie osoby, zdravotnícke zariadenie odovzdá zdravotnú dokumentáciu 

na ministerstvo zdravotníctva. Taktiež má žena právo sa do šiestich týždňov od pôrodu 

vrátiť pre dieťa.
9
 O osude novorodenca rozhodne súd. Ak je dieťa zdravé a nie je rómskeho 

pôvodu, má veľkú šancu byť niekým osvojené. Inou možnosťou je, že sa dieťa dostane do 

pestúnskej alebo ústavnej starostlivosti.  Každoročne svoje deti opustí stále veľký počet 

rodičov. Snahou asi všetkých štátov je zabezpečiť každému dieťaťu, u ktorého to je možné, 

rodinu a domov.
10

 Svedčí o tom aj zvyšujúci sa počet detí v náhradnej osobnej či 

pestúnskej starostlivosti, v poručníctve a naopak znižujúci sa počet detí v ústavnej 

starostlivosti na Slovensku (viď Tab. č. 1). 

 

                                                 
9
 Zrov. Zákon č. 576/ 2004 Zb. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zrov. Zákon č. 422/ 2004 Sb. úprava utajených porodů 

10
 Zrov. Zákon č. 305/ 2005 Zb. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zrov. Zákon č. 359/ 1999 Sb. o sociélně- právni ochraně dětí 
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Tab. č. 1 Počet detí v náhradnej osobnej starostlivosti (NOS), pestúnskej 

starostlivosti (PS), v poručníctve (P) v porovnaní s počtom detí v nariadenej ústavnej 

starostlivosti (ÚS)
11

 

Počet detí/rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PS/P/NOS 7072 7323 7625 8174 8286 8517 8626* 

ÚS 6510 6416 5983 5774 5667 5356 5263 

*k 31. 12. 2010 spolu 8626 detí, z toho:  Pestúnska starostlivosť (PS): 2389 detí 

Poručníctvo (P): 600 detí 

Náhradná osobná starostlivosť (NOS): 5637 detí 

 

2.3. Vražda alebo hniezdo záchrany 

Z historických prameňov sa dozvedáme nielen to, že ženy sa ľahostajne vzdávali 

svojich detí a ponechávali ich v nedostatočnej starostlivosti dojky, ale aj to, že v minulosti 

neboli výnimočné ani prípady usmrtených či vonku opustených novorodeniatok. Vražda 

a ponechanie novonarodeného potomka napospas osudu však nikdy nie sú činmi 

z ľahostajnosti, lež dôkazom krajného psychického zúfalstva. Svedčia o tom aj odkazy, 

ktoré ženy pripínali na plienky opustených detí. Je takmer isté, že matky verili v návrat 

k svojmu dieťaťu. Mnohé z matiek, ktoré sa uchýlili k takému krutému riešeniu svojej 

situácie, boli často pritlačené biedou alebo chorobou (Badinter, 1998, s. 42- 53). 

Žiaľ ani 21. storočie nie je ušetrené takýchto činov, ktoré sa medzičasom stali 

trestnými. Občas sa stretávame s prípadmi matiek, ktoré sú často označené ako krkavčie, 

keď opustia novonarodené stvorenie na stanici, v parku či igelitovom vreci v kontajneri. Aj 

na základe takýchto skúseností vznikla vo viacerých štátoch iniciatíva, ktorej zámerom 

bolo zriadiť verejné schránky pre nechcených novorodencov. Na Slovensku vznikli tzv. 

hniezda záchrany, v Českej republike babyboxy. Matka, ktorá sa teda trápi nechceným 

tehotenstvom, si tak môže vybrať z dvoch krízových riešení. Buď sa rozhodne pre utajený 

pôrod alebo odloží do 6 týždňov od pôrodu dieťa do hniezda záchrany a tým ho ochráni 

pred nebezpečenstvom smrti. V oboch prípadoch je garantovaná anonymita žien. Matky sa 

                                                 
11

 Zrov. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Počet detí v náhradnej osobnej starostlivosti, v pestúnskej 

starostlivosti, v poručníctve v porovnaní s počtom detí v nariadenej ústavnej starostlivosti. 2011 Dostupné 

z <http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/nahradna-starostlivost/pocet-

deti-v-nos-ps-a-porucnictve-v-porovnani-s-poctom-deti-v-ustavnej-starostlivosti.html?page_id=21478> 
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pre svoje deti môžu vrátiť. Pre dieťa z hniezda záchrany sa matka môže vrátiť, kým nebude 

definitívne adoptované. Zväčša je to dlhšie obdobie ako 6 týždňov, čo je hranica, kedy sa 

matka môže prihlásiť o dieťa z utajeného pôrodu. O vrátení dieťaťa matke rozhodne súd.  

O správnosti zriadenia takých krízových riešení pre matky svedčí priemerný počet 

mŕtvych nájdených novorodencov, ktorý na Slovensku klesol z 10 detí ročne na priemerne 

2. Občianska iniciatíva na Slovensku neskôr prerástla v občianske združenie Šanca pre 

nechcených. Je to združenie, ktoré sa svojou iniciatívou postaralo o legalizáciu hniezd 

záchrany v zákone. Tiež novelou trestného zákona docielili beztrestnosť odloženia dieťaťa 

do verejného hniezda záchrany, ktoré prevádzkuje zdravotné zariadenie. Z doteraz 

zriadených 16 hniezd záchrany sa podarilo zachrániť 34 detí, z ktorých takmer všetky boli 

adoptované alebo sa pre ne vrátili ich matky. Taktiež toto občianske združenie bojovalo 

proti zrušeniu českých babyboxov, ktoré sú obdobou slovenských hniezd záchrany. Na 

Slovensku sa projekt združenia Šanca pre nechceným teší veľkému ohlasu a podpore aj zo 

strany známych osobností či zo strany cirkvi. Projekt dokázal spojiť viacerých s cieľom 

dať šancu na lásku pre nechcené deti.
12

 

                                                 
12

 Zrov. Šanca pre nechcených. 2012 Dostupné z: < http://www.sancaoz.sk/>  
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3. Vplyvy 

Pre každú ženu, ktorá sa ocitne v situácií nechceného tehotenstva, je rozhodnutie medzi 

donosením dieťaťa a interrupciou veľmi závažné. Dôvodov, prečo sa rozhodne ukončiť 

tehotenstvo môže byť mnoho, tak ako aj faktorov, ktoré dokážu jej rozhodnutie ovplyvniť. 

Dieťa môže byť prekážkou v práci, štúdiu alebo v inej záujmovej činnosti. Asi pre dve 

tretiny žien v Spojených štátoch je dôvodom pre interrupciu zlá ekonomická situácia 

rodiny. Niekoľko tisíc žien ročne ukonči svoje tehotenstvo, ktoré je výsledkom znásilnenia 

či incestu (Cviková, Juránová, 2001, s. 119). 

 

3.1. Lekár 

Väčšina žien najmä vo fertilnom veku z času na čas vyhľadá lekára, od ktorého sa 

očakáva starostlivosť a ochrana reprodukčného zdravia žien a možnosť poskytnutia liečby 

pri vzniknutých poruchách. V starostlivosti gynekológa sú ženy rôznych vekových skupín. 

Najpočetnejšiu skupinu jeho klientok tvoria ženy vo fertilnom veku. Pri zabezpečení 

ochrany reprodukčného zdravia sa ženský lekár snaží týmto ženám vštepiť zásady 

prevencie pred chorobami pohlavných orgánov i sexuálne prenosnými chorobami. Taktiež 

cieľom gynekológov a gynekologičiek je včasne diagnostikovať a následne liečiť poruchy 

reprodukčného zdravia. Podávajú ženám informácie o metódach kontracepcie a upozorňujú 

ich na možné riziká. Napomáhajú odhaliť a liečiť príčiny sterility a infertility.  

U tehotnej ženy sa starostlivosť lekára rozširuje aj na nenarodené dieťa. Pravidelne 

sleduje zdravotný stav ženy aj plodu a hľadá odchýlky od normy. Ak tehotenstvo ohrozuje 

zdravie alebo život ženy a ak sa zistí vážne poškodenie plodu, gynekológ podáva 

informácie o možnosti ukončenia tehotenstva (Cviková, Juránová, 2001, s. 80- 81). 

V rámci tehotenskej poradne ženy absolvujú vyšetrenia, ktoré sú založené na detekcii 

najrôznejších chýb vo vývoji plodu. Nie všetky vyšetrenia sú povinné, no väčšina 

gynekológov ich prevádza rutinne. Najmä ultrazvukové snímanie plodu a sprievodný 

komentár lekára pri vyšetrení môže mať na ženu a jej tehotenstvo rôzny dopad. Môže 

matke pomôcť vnímať svoje dieťa ako samostatnú bytosť. Nie všetkým ženám je ale 

vyšetrenie príjemné. No na gynekológov je vyvíjaný tlak zo strany spoločnosti, ktorá 

očakáva dokonalých potomkov a práve ich úlohou je eliminovať riziko narodenia dieťaťa 

s vrodenou vadou. Postihnutí či ľudia so zdravotným hendikepom nespĺňajú predstavy 

spoločnosti. Matky si však predstavu o normálnom dieťati utvárajú samy. Avšak 

odmietnutím vyšetrenia na vývojové vady by mohla matka narušiť vzťah so svojím 
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lekárom, ktorý by toto  odmietnutie mohol pochopiť ako odmietnutie jeho autority. Podľa 

českej štúdie o prenatálnych screeningoch by navyše taká matka musela neustále opakovať 

dôvody svojho rozhodnutia. Bola by označená ako problémová pacientka, ktorej by boli 

pripomínané riziká a dôsledky jej rozhodnutia. Nemať istotu v zdraví plodu vníma lekár 

ako matkinu nezodpovednosť. V prvom rade si matka uberá možnosť interrupcie zo 

zdravotnej indikácie pri poškodení plodu. Interrupcia však nie vždy predstavuje pre 

tehotnú ženu logický krok po zistení genetickej poruchy plodu Ďalej pri donosení 

poškodeného dieťaťa zaťaží seba a spoločnosť. Tiež odmietnutím vyšetrenia berie dieťaťu 

možnosť na prenatálnu liečbu, ktorá je však možná len v určitých prípadoch.
13

 

Lekár však nikdy nemôže ženu k interrupcii prinútiť, tak ako aj gynekológ má právo 

odmietnuť žene vykonanie interrupcie, ak sa to prie s jeho svedomím. Rešpekt k pacientke 

nemôže prevýšiť rešpekt k vlastnému svedomiu. Najmä v silne katolíckej krajine je občas 

náročné nájsť gynekológa vykonávajúceho interrupcie, aj keď v štáte platí liberálny 

interrupčný zákon (Munzarová, 2005, s. 123).. Ak je však žena rozhodnutá a odhodlaná 

podstúpiť interrupciu, pričom nájde lekára, ktorý sa podujme k vykonaniu zákroku, 

gynekológ musí ženu poučiť o priebehu zákroku, jeho rizikách či následkoch. Mal by jej 

poskytnúť pravdivé informácie, bez zveličovania či umenšovania rizík (Haškovcová, 2002, 

s. 241- 244 ). 

Lekári a najmä gynekológovia vo svojej práci niekedy narážajú na konflikt medzi 

svojimi povinnosťami pri ochrane reprodukčného zdravia a vlastnými morálnymi 

hodnotami. Musia si tak sami definovať etické hodnoty pri plnení svojich povinností 

(Cviková, Juránová, 2001, s. 83). 

 

3.2. Otec dieťaťa, rodina 

V partnerskom vzťahu medzi mužom a ženou by mala vládnuť rovnocennosť medzi 

pohlaviami. V mnohých rodinných spoločenstvách však pretrváva vžitý patriarchálny 

model. Muž nesie zodpovednosť za rozhodnutia a ekonomickú stránku, na žene je, aby 

vytvárala teplo domova a starala sa o všetkých členov rodiny.
14

 Nerovnomerné rozdelenie 

                                                 
13 Zrov. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Konstrukce normality, rizika a vědění o těle v 

těhotenství: Příklad prenatálních screeningů. In: Biograf 2008 (s. 47). Dostupné z: 

<http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4702> 

14
 Zrov. CVIKOVÁ, Jana. Nerodíme sa ako muži a ženy. In: Ružový a modrý svet. 2006 Dostupné z: 

<http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/ruzovy-a-modry-svet-%28cd-rom%29/jana-

cvikova:-nerodime-sa-ako--zeny-a-muzi> 
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moci medzi partnermi môže byť príčinou vzniku násilia. Taktiež rozdiely medzi 

pohlaviami v prežívaní sexuality môžu vyvolávať konflikty, kde silnejší partner si 

uplatňuje prevahu v moci. Všeobecne rozšírený názor na mužskú sexualitu ako na útočnú 

a ťažko mužom ovládateľnú, vedie k tolerovaniu obťažujúceho chovania, ktoré často 

prerastá v násilie. Navyše žena sa často domnieva, že si za mužovo násilné chovanie môže 

sama.
15

 

Muž svoju prevahu môže zneužívať v rôznych oblastiach, no najmä v sexuálnej. 

Ponajprv zákaz užívania antikoncepcie podnecuje strach žien z nechceného tehotenstva 

a hrubo porušuje ich reprodukčné práva. Užívanie antikoncepcie totiž pre niektorých 

mužov znamená dať možnosť žene na neveru. Muž si rovnako násilím dokáže vynútiť 

pohlavný styk. K veľkej väčšine znásilnení dochádza práve v manželstve, kedy žena nie je 

dostatočne silná, aby sa bránila. Otázka bariérovej antikoncepcie, napríklad prezervatívu 

spadá do ekonomickej oblasti, ktorú má tiež na starosti muž. Taká žena žije s neustálou 

hrozbou nechceného počatia s násilníckym partnerom. Ak nakoniec dôjde k neželanému 

tehotenstvu, žena mnohokrát váha, či otcovi dieťaťa o gravidite povie. Pri viacpočetnej 

rodine je žena presvedčená, že správa o ďalšom tehotenstve by mohla priniesť do rodiny 

nepokoj a starosti vo finančnej oblasti. V minulosti to bol práve muž, ktorý rozhodoval 

o prípadnej interrupcii. Dnes sa s rozhodnutím pasuje žena, no veľmi záleží od partnera, 

ako sa k situácii postaví. Ak ide o tehotenstvo pochádzajúce z mileneckého pomeru, kde 

otec dieťaťa žije v manželskom zväzku s inou, stane sa, že ponúkne časť peňazí na úhradu 

pre interrupciu. Ak je tehotenstvo výsledkom mimomanželského pomeru a navyše ak 

nenarodené dieťa spája mladých slobodných ľudí, zväčša sa vezmú ešte pred pôrodom. 

Mladí ľudia tak vstupujú do manželstva pod tlakom rodičov či spoločnosti. Takéto 

manželstvá nezriedka končia rozvodom. V inom prípade môže partner pri rozhodnutí ženy 

donosiť dieťa hroziť rozpadom vzťahu. Alebo partner a otec dieťaťa príjme rovnaký podiel 

zodpovednosti a podporí ženu v jej rozhodovaní (Cviková, Juránová, 2001, s. 156- 180). 

Ak sa matka rozhodne dieťa donosiť, neraz je tehotenstvo obdobím, kedy sa násilie 

v rodine začne, zvlášť ak ide o nechcené tehotenstvo. Tak môže partner vyjadrovať svoj 

strach pred blížiacim sa pôrodom. Následkami takejto situácie sú spontánne potraty, 

poškodenie plodu či negatívne dôsledky na psychický vývoj plodu. Žena v tak ťažkej 

a vážnej situácii volí niekedy aj umelé ukončenie tehotenstva (Mátel, 2008, s. 103- 107).   

                                                 
15

 Zrov. BOSÁ, Monika. Prečo ženy zažívajú násilie. In: Ružový a modrý svet. 2008 Dostupné z: < 
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Pri výchove dievčaťa a dospievajúcej ženy plní dôležitú úlohu matka. Najčastejšie od 

matky sa dcéra učí a osvojuje si svoju ženskú rolu. Matka by mala byť práve tou, od ktorej 

dospievajúca dcéra získava informácie z oblasti zdravého sexuálneho života, prípadne 

antikoncepcie. Ženy, ktoré rodili vo veľmi mladom veku, sú presvedčené, že so svojimi 

dcérami vedú rozhovory na sexuálne témy oveľa častejšie ako to činili s nimi ich rodičia 

(Cviková, Juránová, 2001, s. 62- 64).  

Matky by mali svoje dcéry pochopiť a snažiť sa im pomôcť, keď sa dostanú do situácie 

nechceného tehotenstva. Rolu matky tiež môže zastúpiť aj iná staršia žena, v ktorej má 

mladá žena dôveru. Podpora zo strany starších a skúsenejších žien dodáva mladej žene 

sebadôveru, ktorá jej pomôže pri neľahkom rozhodovaní. A s tou podporou tiež mladá 

žena ľahšie nájde istotu v jej materskom poslaní.
16

 

 

3.3. Náboženstvo 

Náboženstvo bolo viac v minulosti, ako je dnes, podstatnou súčasťou života človeka. 

Náboženstvo v sebe neobsahuje len určitý svetonázor či presvedčenie, skrýva v sebe oveľa 

viac. Človek si uvedomuje, že nič v jeho živote nie je samozrejmosťou. Je si vedomý, že 

veci, na ktorých v živote najviac záleží sa nedajú nejako získať alebo kúpiť. Život, zdravie, 

šťastie, lásku ľudia dostávajú ako dar. Taktiež človek cíti, že o tieto hodnoty môže 

kedykoľvek a ľahko prísť. Preto mnohí obracajú svoj pohľad za pôvodcom všetkého 

dobrého. Cítia sa byť vďační a dlžní, tak odpovedajú obetou, modlitbou a oslavou jedného 

alebo viacerých Bohov. Takíto ľudia často vytvárajú spoločenstvo, v ktorou platia určité 

pravidlá, podriaďujú sa príkazmi Boha. Rovnako však zásady morálky či etiky celej 

spoločnosti sa často opierajú o náboženské príkazy. A predsa iba čisté dodržiavanie 

príkazov či vzdávanie vďaky Bohu nestačia ako odpoveď človeka na získané dary. Úcta 

a bázeň pred Bohom sa musia premietnuť v spolunažívaní človeka s ľuďmi a v jeho 

správaní sa k nim. Ľudia vyznávajúci podobné hodnoty už v minulosti vytvárali skupiny, 

v ktorých spolu oslavovali Boha (Sokol, 2003, s. 45). 

Najpočetnejšie duchovné spoločenstvo na Slovensku aj v Českej republike je podľa 

štatistík vytvorené v kresťanskej cirkvi. Kresťanstvo bolo založené Ježišom Kristom, 

                                                 
16 Zrov. BEDNAŘÍKOVÁ, Hana. Materstvo ako súčasť ženskej identity. In: Ružový a modrý svet. 2004 

Dostupné z: <http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/citaren/ruzovy-a-modry-svet-%28cd-
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Božím synom, ktorého posolstvo spája prívržencov tohto náboženstva. Najväčšia vetva 

kresťanskej cirkvi je cirkev rímskokatolícka.
17

  

Učenie kresťanskej cirkvi vychádza z Biblie, katolícka vetva sa taktiež opiera o 

 neomylné učenia pápeža ako hlavy cirkvi. Členovia cirkvi veria, že človek nie je iba 

čistou telesnou bytosťou, ale, že sa skladá z tela a duše. Dnešná kresťanská cirkev 

vyhlasuje, že vždy hájila záujmy človeka od počatia po prirodzenú smrť. Avšak postoje 

niektorých svätých v cirkevných dejinách môžu zavádzať k tomu, že v minulosti cirkev 

pripúšťala interrupciu do určitého dňa od počatia. V súvislosti s tým sa často spomína sv. 

Augustín a sv. Tomáš Akvinský, ktorí  svoju teóriu postavili na tom, že duša sa do tela 

dostáva postupne, čo by mohlo znamenať, že kým nie je úplne v tele, interrupcia je 

prípustná. A predsa náuka cirkvi hovorí, že Boh utvára človeka jednorázovo s nesmrteľnou 

dušou a telom (Bahounek, 2007, s. 59- 102). Jednako od doby sv. Tomáša mnohí pápeži 

vyhlásili umelý potrat za hanebný čin v ktorejkoľvek fáze gravidity.
18

 Pápež Pius XI. 

v svojej encyklike Casti connubii (O kresťanskom manželstve) odsúdil potrat a Boha 

označil ako pomstiteľa nevinnej krvi.
19

 Tiež na druhom vatikánskom koncile, ktorý zvolal 

pápež Ján XXIII. bol umelý potrat označený ako opovrhnutia hodný čin, ktorý ničí 

civilizáciu a je príčinou morálnej krízy. Postoj dnešného kresťana je ovplyvnený pápežom 

Jánom Pavlom II., ktorý sa intenzívne venoval otázke interrupcie. Vo svojej encyklike 

Evangelium vitae (Evanjelium života) píše všetkým ľuďom dobrej vôle, aby si život ctili 

od počatia po prirodzenú smrť. Pápež v encyklike obšírne popisuje postoj cirkvi 

k interrupcii. Odvoláva sa na Bibliu, kde Boh hovorí, že v jeho rukách je život a dych 

každej bytosti a že poznal každého ešte skôr, ako vyšiel z lona matky (Jer 1, 5)
20

. Boh teda 

dáva človeku život ako dar a s každým má plán. Muž a žena sú tak spolupracovníkmi pri 

uskutočnení Božieho plánu. Takže splynutím pohlavných buniek vzniká nový život, ktorý 

nie je životom otca ani matky, ale novou bytosťou, ktorú treba aj takto rešpektovať. Ján 

Pavol  II. prirovnáva umelé prerušenie tehotenstva k vojne, kde sloboda silnejších je 

namierená proti slabším. Tiež upozorňuje, že vyliata krv umelo potratených detí volá 

                                                 
17

 Zrov. Štatistický úrad Slovenskej republiky. Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania. 2011 

Dostupné z: <http://portal.statistics.sk/files/tab-15.pdf> 

Zrov. Český statistický úřad. Předbežné vysledky Sčítání lidů, domů a bytů 2011- Česká republika 

a kraje. 2011 Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9500339D78/$File/pvcr072.pdf> 

18
 Zrov. Religious Tolerance. Roman Catholicism and abortion Access. 2011 Dostupné z: 

<http://www.religioustolerance.org/abo_hist.htm> 

19
 Zrov. PIUS XI. Encyklika Casti Connubii. In: Katolícka sociálna náuka. 2006 Dostupné z: 

<http://ksn.frcth.uniba.sk/CC%20S.html> 
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 Zrov. Sväté Písmo Starého i Nového zákona. Vyd. 5. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2003, s. 1597 
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k Bohu, ako kedysi krv Ábela, ktorý sa stal obeťou svojho brata Kaina (Gn 4, 10).
21

 Keďže 

interrupcia je teda vražda, je pre kresťana považovaná ako priestupok proti 5. prikázaniu 

Desatora, ktoré dal Boh ľuďom, aby sa ním riadili (Ex 20, 13).
22

 Dnes už cirkvou 

blahoslavený pápež videl príčinu existencie interrupcií v tom, že ľudia zle chápu svoju 

slobodu a v ľudskej necitlivosti na Boha. Chápal však, že nie je vždy iba výsledkom 

egoizmu partnerov či matky,  na druhej strane nepovažoval nič za dostatočný dôvod na 

interrupciu, čím vysvetlil tiež postoj k indikovaným či lekárskym potratom, kedy môže byť 

ohrozený život matky. Pripomínal najmä všetkým párom aby mysleli na slová Ježiša Krista 

zapísané v Novom zákone: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 

bratov, mne ste to urobili.“ (Mt 25, 40)
23

 Taká žena, ktorá sa dobrovoľne rozhodne pre 

interrupciu bude uskutočnením tohto činu exkomunikovaná z cirkvi. Taktiež sú spolu so 

ženou vylúčení z prijímania sviatostí cirkvi všetci, ktorí sa akokoľvek na takom skutku 

podieľajú.
24

 Navyše umelé prerušenie tehotenstva má právomoc odpustiť pápež, biskupi, 

ale iba málo kňazov, ktorí majú povolenie od biskupa.
25

 Avšak všetci hriešnici sú nielen 

zosnulým pápežom, ale všetkými členmi cirkvi povzbudzovaní, aby sa dali na cestu 

pokánia. Takže všetci kresťania majú viac počúvať Boha, ako ľudské zákony.
26

 

 

3.4. Štát  

Nie všetky ženy sveta majú možnosť na základe svojho slobodného rozhodnutia 

podstúpiť umelé ukončenie tehotenstva na území štátu, v ktorom žijú. Interrupcia na 

žiadosť ženy je totiž v niektorých štátoch nelegálna. Ženy sú tak nútené vyhľadať pomoc 

v iných štátoch alebo priviesť svoje dieťa na svet. V Českej republike a na Slovensku je 

uznané právo ženy na rozhodnutie, ale nie vždy tomu tak bolo. V roku 1918 

v československom štáte bola interrupcia trestná pre ženu aj pre vykonávateľa potratu. 

Podľa rakúskeho právneho poriadku, ktorý platil v českých krajinách, bol umelý potrat 

trestaný žalárom od 1 do 5 rokov. Na Slovensku a Podkarpatskej Rusi bolo prerušenie 
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tehotenstva podľa uhorského poriadku trestané do 3 rokov ťažkého žalára. V tom čase 

žiadna indikácia, či už lekárska, sociálna, eugenická alebo kriminálna nebola dostatočným 

dôvodom na vyhnanie plodu z tela matky. Predstavitelia štátu tak chceli docieliť zvýšenie 

našej populácie. Od matiek bola vyžadovaná hrdinská statočnosť a ochrana života plodu. 

V roku 1950 bol zaznamenaný v tejto oblasti pokrok. Podľa novo prijatého zákona č. 86/ 

1950 Zb. boli síce interrupcie naďalej pokladané za trestný čin, no v odstavci 4 boli 

definované podmienky, za ktorých bol umelý potrat povolený. Jednalo sa o prípady, kedy 

bol život tehotnej ženy graviditou vážne ohrozený alebo ak jeden z rodičov trpel ťažkou 

dedičnou chorobou. Na vykonanie zákroku bol vždy nutný aj súhlas tehotnej. Prelom 

nastal v roku 1957, kedy prijatím zákona č. 68/ 1957 Zb. o umelom prerušení tehotenstva 

bol zrušený dovtedy platný trestný zákon. Interrupciu však musela schváliť tzv. interrupčná 

komisia. Povolenie na zákrok mohlo byť vydané na základe zdravotnej indikácie alebo 

iných závažných dôvodov, ktoré posudzovala zriadená komisia. Ozajstný počet umelých 

potratov sa nedá presne určiť, keďže štatistika ministerstva zdravotníctva evidovala iba 

prípady ošetrené v zdravotníckom zariadení. Po pripočítaní zákrokov ošetrených mimo 

nemocnice a malých potratov by bol výsledný počet podstatne vyšší. Legalizácia zákona 

o umelom prerušení tehotenstva v týchto rokoch bola nutnou reakciou na veľké množstvo 

nelegálnych interrupcií, ktoré často ohrozovali životy matiek. Druhým zlomovým rokom 

sa stal rok 1986, keď v Českej národnej rade bol prijatý zákon č. 66 Sb. a v Slovenskej 

národnej rade rovnaký zákon č. 73 Zb. o umelom prerušení tehotenstva. Táto úprava 

zákona o umelom prerušení tehotenstva platí v oboch štátoch dodnes. Interrupcia je 

povolená do 12. týždňa tehotenstva na žiadosť ženy, ak neexistuje prekážka v jej 

zdravotnom stave. Ministerstvo zdravotníctva vyhláškou stanovilo legálnu interrupciu do 

24. týždňa tehotenstva, ak ide o ťažké genetické a vývojové poškodenie plodu. Takisto ak 

tehotenstvo znamená vážne ohrozenie zdravia a života matky alebo je ohrozený zdravý 

vývoj plodu, je umelé prerušenie tehotenstva v súlade so zákonom, bez ohľadu na štádium 

gravidity.
27

 Zavedením nového zákona došlo k prudkému zvýšeniu počtu interrupcií. 

Následne však na grafoch, ktoré zobrazujú vývoj počtu potratov pre oba štáty, môžeme 

pozorovať klesajúci charakter (viď Graf č. 1, Graf č. 2). Tento pokles je mnohými 

odborníkmi zdôvodnení osvetou ľudí v oblasti antikoncepcie. Aj napriek tomuto 

neustálemu znižovaniu počtu interrupcií, sa viac na Slovensku ako v Českej republike 

usiluje skupina ľudí o zakázanie interrupcií. No najväčšou výstrahou pred zmenou 
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interrupčného zákona je situácia v krajinách so zákonom protiinterrupčným (Cviková, 

Juránová, 2001, s. 23- 29). V Poľsku so silne katolíckou vládou sú interrupcie zakázané už 

viac ako desať rokov. Zákonom povolené interrupcie je možné vykonať v prípade, ak je 

ohrozené zdravie alebo život ženy, ak je zistené závažne poškodenie plodu alebo ak 

tehotenstvo je následkom znásilnenia či incestu. Poľské ženy ale často majú ťažkosti nájsť 

lekára, ktorý by vykonal aj zákonom povolenú interrupciu. Poľskí gynekológovia 

neposkytujú ženám umelé prerušenie tehotenstva v ich oficiálnom pracovnom čase, lež 

v ich súkromných ambulanciách za vysoké finančné príplatky. Máloktorá tehotná si takú 

sumu môže dovoliť utratiť, preto väčšina cestuje do iných krajín za účelom prerušenia 

svojho tehotenstva, čím sa rozširuje tzv. potratová turistika  Odhaduje sa, že ročne za 

interrupciou vycestuje asi 45 000 žien z Poľska. Pre mnohé z nich sa takáto skúsenosť 

stane traumatizujúcim zážitkom. Niektoré ženy sa dokonca odhodlajú ukončiť svoje 

tehotenstvo samy. Takéto prípady nezriedka končia tragicky. Aj vysoký počet 

zavraždených novorodeniatok mnohí vidia ako následok protiinterrupčného zákona. 

Navyše sa ani v štáte nepodarilo zvýšiť počet populácie (Cviková, Juránová, 2001, s. 137- 

148). Podobná situácia panuje v Írsku. V iných krajinách, akou je napríklad Nigéria, kde sa 

ženy uchyľujú ku kriminálnym potratom, je vysoké riziko úmrtia takých žien. Často sa 

totiž stáva, že potrat je vykonaný v nehygienických podmienkach či lekárom bez 

kvalifikácie (Cviková, Juránová, 2001, s. 117- 119). 

Na rozdielnych príkladoch sme mohli vidieť, ako štát interrupčnými zákonmi môže 

kontrolovať rozhodnutia žien o tehotenstve. Taktiež štát svojimi zákonmi má vplyv aj na 

kvalitu života jeho obyvateľov. Niektorá žena by sa azda nerozhodla pre interrupciu, ak by 

mohla zabezpečiť svojmu dieťaťu slušný život. Zvláštnu skupinu žien, ktoré žiadajú 

o prerušenie tehotenstva sú cudzinky, ktoré odišli zo svojej krajiny za prácou. Podmienky 

ohľadom pracovného víza a zdravotného poistenia často nie sú pre migrantov prijateľné, 

aby si v cudzom štáte zakladali rodinu (Candigliota, 2011, s. 55- 63). 
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Graf č. 1 Vývoj potratov na Slovensku
28

 

 

Graf č. 2 Vývoj potratov v Českej republike
29
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 Zrov. Národné centrum zdravotníckych informácií. Potraty v SR 2010. 2011 Dostupné z: 

<http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2010/zs1107.pdf> 
29

 Zrov. Zdravotnícka statistika. Potraty 2010. In: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 2010 

Dostupné z: <http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/potraty> 
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3.5. Skupiny, spoločnosť 

V každej spoločnosti, kde sa otázka interrupcie pokladá za kontroverznú, existujú 

skupiny ľudí, ktorí priznávajú právo žene a takých, ktorí hája život nenarodeného. Obe 

skupiny ľudí sa však jednoznačne zhodujú na tom, že interrupcia je určite zlá (Cviková, 

Juránová, 2001, s. 73). 

Skupina tzv. pro- choice, ktorú tvoria z prevažnej väčšiny feministky, neúnavne bojuje 

za práva žien v reprodukčnej oblasti. Snažia sa docieliť, aby každá žena mala kontrolu nad 

vlastným telom. Ženské telo a sexualita sú spojené so schopnosťou reprodukcie, na ktorú 

je ženské telo uspôsobené. Žena má tiež rovnaké právo ako muž na užívanie si sexuálneho 

styku a na vzniku neželaného tehotenstva nesie rovnaký podiel zodpovednosti ako muž. 

Avšak rozhodnutie o interrupcii či donosení dieťaťa má zostať výlučne na žene, keďže ide 

o jej telo. Feministky nehovoria, že žena vlastní embryo, lež uhniezdené oplodnené vajíčko 

prirovnávajú k votrelcovi, okupujúcemu cudzie územie. Do povedomia žien chcú dostať 

všetky práva obsiahnuté v Charte Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo. 

Podľa práv Charty má byť žene umožnený prístup k informáciám o metódach regulácie 

pôrodnosti, ako aj prístup k bezpečnej interrupcii. Žena má právo rozhodnúť o počte 

svojich detí, ako aj o dobe ich splodenia. Keďže tehotenstvo má veľký dopad na všetky 

oblasti života ženy a najmä na pracovnú, ona sama sa musí rozhodnúť o prípadnej 

interrupcii. Ak sa žena necíti pripravená na materstvo, dieťa by nemalo byť trestom za 

pohlavný styk. Dieťa má taktiež právo narodiť sa ako chcené, ako bolo definované v rámci 

Medzinárodného roku dieťaťa. Prívrženci skupiny odmietajú názor, že život sa začína 

počatím. Život by podľa ich presvedčenia nemohol vzniknúť oplodnením, ak by už 

neexistoval v pohlavných bunkách. Navyše na príklade partenogenézy vysvetľujú, že na 

oplodnenie vajíčka nie je vždy potrebná spermia. Skupine pro- choice sa často vyčíta, že 

šíri iba propotratovú klímu a propaguje promiskuitný spôsob života. Podporuje všetky 

druhy antikoncepcie, no málo upozorňuje na ich dôsledky, ako aj na dôsledky interrupcie 

(Cviková, Juránová, 2001, s. 111- 200). 

Tzv. pro- life skupinu tvoria zas zväčša nábožensky založení ľudia, ktorí sa naopak 

snažia upozorniť na život nenarodeného dieťaťa. Svoje poslanie vidia v ochrane života od 

počatia po prirodzenú smrť. Veria, že život sa začína počatím a interrupcia je vražda 

nevinného človeka. Oplodnením vajíčka spermiou vzniká nový život s jedinečnou 

genetickou výbavou. Tento názor podporila aj Maureen L. Condic vo svojej vedeckej 

štúdii, aj keď poznamenala, že presný okamih oplodnenia je ťažké určiť. Takisto vyjadrila, 
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že bunky po partenogenéze sú odlišné od zygoty. Po oplodnení vajíčka spermiou sa tak 

nejedná o zhluk buniek, ale o neopakovateľného jedinca s právami, aké prináležia už 

narodenému dieťaťu. V prenatálnom období neexistuje teda bod či okamih, ktorý by 

oddeľoval neosobu od osoby. V okamihu počatia ide o toho istého človeka ako po jeho 

narodení, len je v inom stupni vývoja. Nenarodený disponuje tak najzákladnejším právom, 

právom na život, ktoré prevyšuje právo narodiť sa ako chcené. Nechcené tehotenstvo sa 

nesmie riešiť umelým potratom ani keby ohrozovalo zdravie či život tehotnej. Žena sa 

môže podrobiť liečbe, pri ktorej môže dôjsť k ohrozeniu života alebo aj k smrti plodu ako 

k neželanému vedľajšiemu účinku. Avšak usmrtenie plodu nesmie nastať po priamom 

zásahu, ako súčasť terapie. Rovnako tak aj geneticky poškodený plod nesmie byť 

usmrtený. Plod s genetickou poruchou nemá nižšiu hodnotu ako zdravý, a tak má aj 

rovnaké práva.
30

 

Zástancovia nenarodeného života vidia príčinu existencie potratov v dnešnom 

konzumnom spôsobe života. Varujú však, že druhou obeťou interrupcie je žena, lekár 

a každý, kto sa na nej podieľa. Najčastejšie hovoria o psychických následkoch, často vo 

forme depresií, ktoré môžu postihnúť človeka bezprostredne po umelom potrate alebo aj 

omnoho neskôr.
31

 

Stúpencami pro- life je častou interrupcia prirovnávaná ku genocíde, kde ide 

o vyvražďovanie skupiny ľudí. Touto nežiaducou skupinou sú nevinné nenarodené deti, 

ktoré sú odsúdené na smrť bez možnosti brániť sa. Túto svoju myšlienku neváhajú šíriť 

napríklad prostredníctvo filmov či rôznych kampaní s obrázkami zohavených potratených 

plodov. Za tento spôsob boja proti potratom sú často kritizovaní. Vyčíta sa im, že tak 

prehlbujú trápenie žien.
32

   

 

                                                 
30

 Zrov. Fórum života. Umelý potrat. 2009 Dostupné z: <http://www.forumzivota.sk/umely-potrat> 

31
 Zrov. Hnutí pro život. Realita umělých potratů. 2008 Dostupné z: <http://www.prolife.cz/?a=34&id=63> 

32
 Zrov. TUTKOVÁ, Jana. Čo je genocída?. In: Centrum pre bioetickú reformu. Stop genocíde. 2007 

Dostupné z: <http://www.stopgenocide.sk/> 
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Praktická časť 

4. Metodika práce 

4.1. Cieľ práce 

Úlohou tejto teoreticko-praktickej práce bolo preskúmať vplyvy pôsobiace na ženu, 

ktorá sa nevie rozhodnúť medzi interrupciou a donosením dieťaťa. Zvýšená pozornosť bola 

venovaná preskúmaniu vplyvov zdravotníckeho zariadenia a jeho zamestnancov.  

Pri svojej práci som si kládla pomocné otázky: 

 Čo ovplyvňuje rozhodnutie žien ne/podstúpiť interrupciu? 

 Aké sú dôvody zvažovania možnosti interrupcie? 

 Môže zdravotnícky pracovník ovplyvniť rozhodnutie ženy? 

 

4.2. Metóda výskumu 

Za metódu výskumu tejto práce bola zvolená metóda analýzy kazuistík. Kazuistika je 

prípadová štúdia, v ktorej sa výskumník snaží o podrobný rozbor jedného alebo niekoľko 

málo prípadov. Prípadová štúdia je zameraná na zachytenie jednotlivých častí prípadu ako 

celku. Usiluje sa odhaliť a popísať všetky vzťahy v jednotlivých prípadoch. Takýto 

výskum sa často pripodobňuje mikroskopu: čím lepšie zaostrenie, tým vyššia hodnota 

výskumu. Starostlivé podrobné preskúmanie jedného prípadu pomáha porozumieť 

ostatným obdobným prípadom. Výsledky štúdie je možné porovnávať a pracovať s nimi 

v širších súvislostiach (Hendl, 2008, s. 47- 110).
33

   

 

4.3. Vykonanie výskumu 

Svoju výskumnú vzorku som hľadala pomocou internetového fóra. Na internetovej 

stránke www.najmama.sk som zverejnila výzvu pre ženy a mamičky, ktoré by sa chceli 

podeliť so svojou skúsenosťou s rozhodovaním o interrupcii. Na výzvu sa mi prihlásilo 

sedem žien. Iba päť z nich však bolo ochotných sa naozaj o svoju skúsenosť podeliť, z nich 

štyri sa rozhodli pre donosenie dieťaťa a jedna volila interrupciu. Zvyšné dve ženy, ktoré 

sa rozhodli pre ukončenie tehotenstva, nakoniec odmietli vyrozprávať svoj príbeh.  Jedna 
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 Zrov. SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar, 2005 
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zo žien, s ktorými som viedla rozhovor, mi poskytla kontakt na svoju sestru, ktorá 

podstúpila interrupciu. K poslednej pani som sa dostala cez mojich známych. Ani jednu 

z nich som predtým osobne nepoznala. 

Na mamičky, ktoré sa rozhodli donosiť dieťa sa kontakt nehľadal ťažko. Bolo zrejmé, 

že o svoje príbehy sa rady podelili. Samy sa prihlásili a na zvládnutie neľahkej životnej 

situácie boli patrične hrdé. Komunikácia s nimi bola po väčšine veselá. Pôsobili šťastne 

a vyrovnane. Zdalo sa, že žiadna z nich svoje rozhodnutie neľutuje, čo sa javí ako 

samozrejmé, keď prihliadneme na fakt, že každá sa o svoje dieťa stará a vychováva ho. 

Pravdepodobne nie je možné zistiť, či žena napokon donosenie dieťaťa ľutuje. Aj keby to 

ľutovala, máloktorá alebo žiadna by to nepriznala. Pripadalo mi občas nevhodné sa pýtať, 

či svoje rozhodnutie neľutujú, po tom, ako s láskou a citom opisovali roztomilosť 

a šikovnosť svojich ratolestí. Väčšina mamičiek svoj príbeh rozprávala bez pomocných 

otázok. Rady opisovali detaily.    

Naopak na ženy, ktoré sa rozhodli pre interrupciu bolo náročné získať kontakt. Na 

moje prekvapenie nebolo však ťažké s nimi komunikovať. Nesnažili sa svoje rozhodnutie 

ospravedlňovať, aj keď dve z troch žien podstúpenie zákroku ľutujú. Bolo pomerne 

namáhavé hľadať správne slová, ako sa k nim prihovoriť, keď pri rozprávaní sa im začal 

triasť hlas či tiecť slzy. Všetky radšej odpovedali na otázky, ako keby mali rozprávať svoj 

príbeh. Často sa pýtali na výskyt komplikácií a následkov po interrupcii.    

Svoj pohľad na problematiku som mala možnosť obohatiť o osobné stretnutie 

v nemocnici so ženami pripravujúcimi sa na zákrok, nahliadnutím do dokumentácií 

a pozorovaním priebehu zákroku.  

 

5. Výsledky 

V tejto kapitole je predstavených sedem príbehov slovenských žien a na záver sú 

spracované výsledky z jednotlivých kazuistík.  

 

5.1. Kazuistiky 

V úvode každej z kazuistík sú uvedené základné informácie o žene, následne je spísaný 

príbeh o rozhodovaní, obohatený o priame výpovede jednotlivých žien.   
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5.1.1. Kazuistika 1 

Meno: Katarína 

Vek: 21 rokov 

Vzdelanie: stredoškolské s maturitou 

Zamestnanie: študentka vysokej školy 

Rodinný stav: rozvedená, žije s druhom 

Vierovyznanie: ateistka 

Rodinná anamnéza: bezvýznamná 

Osobná anamnéza: operácia kolena v 15 rokoch 

Gynekologická anamnéza: menštruácia od 12 rokov, trvanie cyklu 28 dní, krvácanie 5 dní, 

pravidelný cyklus, 1x ITP v roku 2009, v dobe rozhovoru v 33. týždni tehotenstva 

 

Pani Katarína sa vydávala, keď mala iba 19 rokov. Chcela sa sama vydávať, bola to jej 

prvá veľká láska  Hneď na začiatku manželstva prišlo veľké sklamanie v partnerovi. Začal 

ju psychicky a fyzicky týrať. Často ju nútil k pohlavnému styku. Obaja pochádzali zo 

Slovenska, ale toho času bývali v Českej republike. Ťažkú situáciu skomplikovala správa 

o tehotenstve. Katarína o tom manželovi nič nepovedala. Cítila sa sama a opustená, keďže 

bola ďaleko od rodiny. Chcela sa nechceného plodu rýchlo zbaviť a rýchlo na túto etapu 

života zabudnúť. Plod nebol plodom lásky, ale vynúteného styku. Navyše jej rozhodovanie 

ovplyvnilo podozrenie, že manžel trpí psychickou poruchou. Bála sa, že dieťa to zdedí po 

otcovi.  

„Nemala som pocit, že by vo mne rástlo dieťa, skôr som to vnímala ako nádor, ktorý sa 

usadil v mojom tele.“ 

Tajne skontaktovala známeho lekára. Ten ju zapísal ako svoju pacientku, ktorá mala 

zdravotné poistenie v Českej republike a urobil jej interrupciu. Zaplatila mu a on jej 

situáciu nekomplikoval.  

„Myslím, že úplne chápal moju situáciu. Nezaťažoval ma vysvetľovaním následkov 

interrupcie, asi predpokladal, že moju situáciu by tak iba zbytočne komplikoval.“ 

Z Kataríninho opisu celej situácie je zrejmý nezáujem a pasivita jej partnera. Aktivitu 

až agresiu prejavil iba v sexuálnom živote. Nikdy sa nedozvedel, že jeho dnes už bývalá 

manželka bola s ním tehotná. S odstupom času je Katarína naďalej presvedčená, že umelé 
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prerušenie tehotenstva bola dobrá voľba. Nerada sa zamýšľa nad tým, čo by bolo, keby 

interrupciu nepodstúpila. Tvrdí, že nemá výčitky, ale rozprávať na túto tému odmietla. 

Po rozvode s manželom spoznala iného, lepšieho partnera a presťahovala sa naspäť na 

Slovensko. Krátko na to zas otehotnela napriek tomu, že užívala pravidelne antikoncepciu. 

Opakovala sa znovu dilema. Tentoraz bolo rozhodnutie omnoho ťažšie. Zo začiatku bola 

znovu rozhodnutá využiť možnosť umelého potratu, ale bránil jej v tom partner, ktorý 

chcel, aby dieťa donosila. S partnerom sa poznala krátko a navyše chcela dokončiť vysokú 

školu, preto uvažovala nad interrupciou. Čím krajšie sa však ku nej partner správal, tým 

ťažšie sa jej rozhodovalo. Konečné rozhodnutie však nechával na nej a cítila v ňom veľkú 

oporu. Na jej prekvapenie pri návšteve gynekológa jej on povedal, že je v 12. týždni 

tehotenstva a pokiaľ by chcela podstúpiť interrupciu musela by byť ihneď hospitalizovaná. 

Jej rozhodnutie ovplyvnilo ultrazvukové vyšetrenie a krásny popis nenarodeného dieťaťa 

jej gynekológom. 

„Nebola som ešte stále vnútorne rozhodnutá, no keď som šla na ultrazvuk, aby sa 

určila poloha plodu a videla som na obrazovke už tie vyvinuté ručičky a nožičky, s plačom 

som volala priateľovi, že bude oteckom.“ 

V tomto prípade opäť zohral veľkú úlohu partner, ktorý svojím správaním dopomohol 

k tomu, aby sa pani Katarína rozhodla pre dieťa. Určite veľkú zásluhu na tom má aj 

gynekológ. Nebyť jeho popisu dieťatka na obrazovke ultrazvuku, by možno pani Katarína 

neprejavila o dieťa záujem. Dnes sa veľmi teší na príchod prvého potomka a vyčíta si, že 

vôbec uvažovala o interrupcii.  

 

5.1.2. Kazuistika 2 

Meno: Marcela 

Vek: 30 rokov 

Vzdelanie: vysokoškolské 

Zamestnanie: ekonómka 

Rodinný stav: vydatá 

Vierovyznanie: kresťanka katolíčka 

Rodinná anamnéza: starý otec: zomrel v 68 rokoch- IM, stará mama: karcinóm prsníka, 

otec: hypertenzia, sestra: vrodená vada srdca  

Osobná anamnéza: užíva lieky na hypertenziu 
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Gynekologická anamnéza: menštruácia od 13 rokov, trvanie cyklu 28 dní, krvácanie 5 dní, 

pravidelný cyklus, 0x ITP, pôrody: rok 2002 chlapec, rok 2005 dievča 

 

Pani Marcela spomínala na obdobie spred 10 rokov, keď študovala na vysokej škole. 

Štúdium ju veľmi bavilo a mala v úmysle doštudovať. Bývala u rodičov. Antikoncepciu 

neužívala. S priateľom mávali pohlavný styk iba občas, tak na tehotenstvo nemyslela. Mala 

svojho gynekológa, ale na pravidelné prehliadky nechodila. S rodičmi sa o svojom 

sexuálnom živote nikdy nerozprávala. Jej priateľ už síce pracoval, ale taktiež býval 

u mamy. Keď sa pani Marcela dozvedela, že čaká dieťa, nemohla tomu spočiatku uveriť. 

Interrupcia sa zdala byť najlepším riešením, keďže vtedy mladá Marcela si nevedela 

predstaviť, ako by s dieťaťom študovala, z čoho by obaja žili. Nemala kam s dieťaťom 

odísť, bola závislá na svojich rodičoch. Nechcela ich trápiť. Na druhej strane vedela, že ich 

rodina je veriaca, síce nikto nebol zvlášť horlivý, ale interrupcia sa u nich považovala za 

vraždu. Marcela spomína, ako ju rodičia učili, že každé dieťa je dar, ktorý si treba vážiť. 

Často aj o nej hovorievali, že je pre nich dar od Boha. Obávala sa, ako na správu 

o tehotenstve zareaguje priateľ. Bola veľmi nešťastná, nevedela, čo má robiť. Po pár dňoch 

zúfalstva sa odhodlala a všetko povedala rodičom a priateľovi. Ich reakcia ju potešila. 

„Moji rodičia a priateľ nebrali možnosť interrupcie do úvahy. Sama som cítila, že 

dieťatko chcem donosiť, no nebola som si istá, či to zvládnem. Oni ma podporili, no 

neviem, ako by to dopadlo, keby rozhodnutie nechali na mne a nestarali sa.“  

Priateľ pani Marcely bol pevne rozhodnutý postarať sa o ňu aj dieťa. Podobne 

reagovali aj rodičia. Hneď bola svadba a začali spolu bývať v byte s priateľovou mamou. 

Finančná stránka mladej rodinky bola zlá. Navyše svokra pani Marcele veľmi strpčovala 

život, znepríjemňovala jej tehotenstvo a Marcela sa nedokázala tešiť na dieťa. Keď začala 

mať ťažkosti s donosením dieťaťa, rozhodli sa odsťahovať k Marceliným rodičom.  

„Bola som v neustálom strese, myslím, že si priala, aby som potratila. S tvrdnutím 

brucha som strávila dva týždne v nemocnici. Tam som sa upokojila.“  

Na všetky vyšetrenia spojené s tehotenstvom pani Marcela spomínala ako na 

stresujúce. Vždy bola v napätí, že niečo nie je v poriadku. Pred začiatkom problémov mala 

pocit nedostatočnej informovanosti o svojom zdravotnom stave a o stave dieťaťa. 

Gynekológa sa bála opýtať. Samotný pobyt v nemocnici a prístup personálu už vnímala 

pozitívne. V živote pani Marcely a zvlášť pri rozhodovaní o interrupcii hral dôležitú rolu 

partner. Jeho odvaha a odhodlanie jej boli oporou. Postoj pani Marcely k interrupcii bol 
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tiež formovaný rodinou a jej katolíckym základom. Dnes ľutuje, že na umelý potrat vôbec 

pomýšľala. O interrupcii počula odvtedy aj v kostole a s názorom katolíckej cirkvi plne 

súhlasí. 

 

5.1.3. Kazuistika 3 

Meno: Beáta 

Vek: 42 rokov 

Vzdelanie: stredné odborné učilište 

Zamestnanie: materská dovolenka 

Rodinný stav: rozvedená 

Vierovyznanie: verí v Boha, nepatrí však do žiadnej cirkvi 

Rodinná anamnéza: stará mama zomrela v 79 rokoch- karcinóm maternicového tela, 

rodičia zdraví 

Osobná anamnéza: bezvýznamná 

Gynekologická anamnéza: menštruácia od 12 rokov, trvanie cyklu 29 dní, krvácanie 5 dní, 

pravidelný cyklus, 0x ITP, pôrody: rok 1989 chlapec, rok 1995 chlapec, rok 1998 dievča, 

rok 2000 chlapec 

 

Pani Beáta bola vo svojom živote tehotná štyrikrát. Na začiatku každého tehotenstva 

zvažovala možnosť interrupcie. Raz ju alternatíva ukončenia tehotenstva lákala viac, 

inokedy menej. Dôvody, ktoré ju viedli, aby rozmýšľala o umelom potrate, boli rôzne.  

„Všetci moji neprajníci ma odsudzujú, no ja som vždy len túžila po úplnej, funkčnej 

rodine.“ 

Prvýkrát otehotnela, keď mala 18 rokov. Rozhodla sa dieťa si nechať a vydala sa za 

svojho vtedajšieho priateľa, napriek tomu, že ju jej a jeho rodičia odhovárali od svadby. 

Krátko po uzatvorení manželstva ju začal partner týrať. Zvykol ju biť, hoci bola tehotná. 

Domáce násilie vyvrcholilo, keď sa pani Beátu pokúsil jej manžel vyhodiť z balkóna bytu 

na 7. poschodí. Pani Beáta tajne naplánovala útek k mame, kde uvažovala, či donosiť dieťa 

násilníckeho partnera bude dobrá voľba. Dieťa nakoniec donosila a podala žiadosť 

o rozvod. Na krátku dobu sa po narodení prvého syna vrátila k manželovi, no keď sa 

opakoval podobný scenár, rozhodla sa definitívne sa s ním rozísť. Trvalo 6 rokov, kým 

bola rozvedená a medzitým si našla nového priateľa. Po krátkom čase otehotnela znovu. 
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S priateľom začali spolu bývať. Zanedlho však zistila, že muž, s ktorým žila a čakala jeho 

dieťa, je závislý na automatoch. Beáta utrpela touto správou veľký šok, no napriek 

všetkému sa rozhodla nepodstúpiť interrupciu. Snažila sa s priateľom vytvoriť fungujúcu 

rodinu. Na istý čas sa im to aj podarilo, aj keď v rodine chýbali peniaze. Keď pani Beáta 

otehotnela so svojím tretím dieťaťom, mali pre priateľovu závislosť nemalé finančné 

problémy. Správu o tehotenstve prijala s rozpakmi. Najbližší jej radili interrupciu, no ona 

dúfala, že po dvoch synoch by mohla mať dcéru, po ktorej veľmi túžila. Partner sľuboval, 

že zlepší rodinnú situáciu nielen po finančnej stránke. Svoju snahu prejavoval iba počas 

tehotenstva a po pôrode vytúženej dcéry podľahol opäť svojej závislosti. Nasledujúce štyri 

roky boli pre Beátu utrpením. Rok po pôrode musela začať pracovať, priateľ bol doma 

s deťmi. Keď však začal týrať hladom jej najstaršieho syna z prvého manželstva, chcela 

vzťah s ním ukončiť. Spočiatku sa nechcel vysťahovať, no keď si našiel novú priateľku, 

byt prenechal Beáte a deťom. Starostlivosť a výchova detí ostali na nej.  Dnes pani Beáta 

vie, že bola naivná, keď verila, že sa jej partner zmení a bude sa starať o ňu a deti. 

Dôverovala mu napriek tomu, že on neustále klamal a zrádzal jej dôveru. Milovala ho 

a myslela, že narodenie detí ho presvedčí, aby zmenil svoj život. Po pár rokoch osamelého 

života stretla pani Beáta muža, ktorý mal hneď od začiatku našiel cestu k jej deťom a mal 

s nimi pekný vzťah. Ako slobodný mládenec mal však veľkú túžbu aj po vlastných deťoch. 

Keď to navrhol Beáte, spočiatku odmietala, no na jeho naliehanie počala po štvrtý raz. Po 

tom, ako mu nadšene oznámila šťastnú novinu, cúvol a svojím rozhodnutím pre 

rodičovstvo si zrazu nebol taký istý ako predtým. Pri štvrtom tehotenstve vnímala veľký 

tlak okolia. Štvrté dieťa mnohí vnímali ako ďalšiu ťarchu v jej neľahkom živote. 

„Čím väčšie bruško bolo, tým viac ľudí z môjho okolia mi vravelo, že ostanem sama so 

štyrmi deťmi. Dilema? Nechať si to? Ísť na interrupciu? Každý, každý jeden do mňa hučal, 

aby som to dala preč, že to nezvládnem a utrápim sa.“ 

Napriek vyššiemu veku a tlaku okolia, aby podstúpila interrupciu, sa pani Beáta 

rozhodla, že popri troch deťoch vychová aj štvrté. Tehotenstvo nemala ľahké. Podľa slov 

pani Beáty ju jej gynekologička donútila podstúpiť amniocentézu. Po nejasnom výsledku 

z amniocentézy jej navrhovala podstúpiť zákrok ešte raz. Informáciu o možnosti využitia 

interrupcie do 24. týždňa tehotenstva chápala pani Beáta ako nátlak.  

„Keď mi lekárka, ktorú som považovala za autoritu, povedala, že môžem isť na potrat 

do 24. týždňa, myslela som, že odpadnem. Chcela som kričať, že ja už cítim, ako sa 

dieťatko vo mne hýbe.“  
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Pri tom, ako lekárka vyslovovala slovo interrupcia, sa pani Beáte vybavovali v mysli 

situácie, kedy takú možnosť v živote zvažovala. Obavy z interrupcie a odmietavý postoj 

k tomu zákroku sa formoval od doby, keď pani Beáta ako žiačka základnej školy videla 

dokument o umelom prerušení tehotenstva. 

„Vždy, keď počujem slovo potrat, abort, interrupcia či dať to preč, mám pred očami tie 

superkliešte, ktoré trhajú malilinkého človiečika na kúsky.“ 

Video, ktoré bolo dielom sympatizantov skupiny pro- life, ovplyvnilo veľké životné 

rozhodnutie pani Beáty. Od pôrodu štvrtého zdravého dieťaťa po súčasnosť žije sama so 

svojimi deťmi. Neľutuje pôrod ani jedného z nich, ľutuje iba ich otcov. 

 

5.1.4. Kazuistika 4  

Meno: Karolína 

Vek: 23 rokov 

Vzdelanie: vysokoškolské 

Zamestnanie: materská dovolenka 

Rodinný stav: vydatá 

Vierovyznanie: kresťanka katolíčka, vieru nepraktizuje 

Rodinná anamnéza: starý otec: zomrel v 72 rokoch- CMP, ostatní starí rodičia aj rodičia 

zdraví 

Osobná anamnéza: bezvýznamná 

Gynekologická anamnéza: menštruácia od 13 rokov, trvanie cyklu 28 dní, krvácanie 6 dní, 

pravidelný cyklus, 0x ITP, pôrody: rok 2007 chlapec, rok 2010 dievča 

 

Pani Karolína prvýkrát otehotnela so svojím o rok starším priateľom, keď mala 18 

rokov. Končila strednú školu, bola prijatá na vysokú školu a na štúdium sa tešila. 

S priateľom sa poznali 3 roky, no o spoločnom potomkovi ešte neuvažovali. Používali 

prezervatív, no nie pri každom styku. Hormonálnu antikoncepciu užívať nechcela. Správa 

o tehotenstve ju veľmi zaskočila.  

Tehotenstvo si najprv bola overiť u gynekológa. Lekár jej potvrdil, že je asi v 10. 

týždni tehotenstva. Na obrazovke ultrazvuku jej ukazoval maličký vyvíjajúci sa plod. Pani 

Karolína interrupciu vnímala ako rozumné riešenie, keďže chcela študovať a na výchovu 
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dieťaťa nemala peniaze. No jednako stále musela myslieť na to, že to, čo nosí pod srdcom 

je živé.   

„Ťažko to popísať, ale keď som videla tu malú bodku na ultrazvuku, tak som sa musela 

usmievať, ja som mu jednoducho musela sľúbiť, že ho ochránim, veď to je hlavne moje 

dieťa, moje malé srdiečko, moja krv, moje telíčko.“ 

Vtedy Karolína sľúbila svojmu dieťaťu aj sebe, že bude za neho bojovať. So strachom 

to oznámila priateľovi a rodičom. Rodičia jej radili ukončenie tehotenstva a priateľ jej na 

zákrok aj poskytol peniaze. Naliehali, argumentovali a Karolína vedela, že majú pravdu. 

Nakoniec súhlasila a za pár dní bolo všetko pripravené. Pamätá sa, že gynekológ sa jej 

snažil vysvetliť riziká interrupcie. Nechcela o tom nič vedieť, bola veľmi nešťastná. Cítila 

sa ako medzi dvoma mlynskými kameňmi. V deň, keď sa mala dostaviť do nemocnice na 

samotný zákrok, mala pocit, že zrádza svoje dieťa. Pocity, keď stála pred vchodom do 

nemocnice, popisovala iba ťažko. 

„Niečo veľmi silné vo vnútri mňa kričalo, že neplním sľuby, že som zbabelá, že raz 

budem všetko ľutovať.“ 

Pred dverami gynekologického oddelenia sa otočila a vrátila domov odhodlaná 

postaviť sa za dieťa. Na vysokú školu nastúpila a porodila na konci prvého semestra.  

Priateľ prehodnotil svoje rozhodnutie a rodičia navrhli svadbu. Vzali sa, mali druhé dieťa, 

no manželstvo nefunguje, ako by malo. Karolína je napriek všetkému na seba hrdá, ako 

ťažkú situáciu vo svojom živote zvládla. Ukázala, že je silná osobnosť a navzdory svojmu 

okoliu i najbližším sa rozhodla, že dieťa porodí. Povzbudilo to jej sebavedomie. 

Dnes je vďačná, že jej vtedy lekár urobil ultrazvukové vyšetrenie a popísal ho, aby 

niečo na ňom mohla rozlíšiť. Nechce ani pomyslieť na to, že by dnes syna nemala. 

 

5.1.5. Kazuistika 5 

Meno: Zuzana 

Vek: 20 rokov 

Vzdelanie: nedokončené stredné odborné učilište s maturitou 

Zamestnanie: študentka SOU 

Rodinný stav: slobodná 

Vierovyznanie: kresťanka katolíčka, vieru nepraktizuje 
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Rodinná anamnéza: starý otec: zomrel v 72 rokoch- CMP, ostatní starí rodičia aj rodičia 

zdraví 

Osobná anamnéza: bezvýznamná 

Gynekologická anamnéza: menštruácia od 12 rokov, trvanie cyklu 28 dní, krvácanie 5 dní, 

pravidelný cyklus, 1x ITP v roku  2008 

 

So slečnou Zuzanou, sestrou pani Karolíny, som si dopisovala. Opísala sa ako dievča 

plné života, no s ranou na srdci, ktorej sa nemôže zbaviť. Na okamihy, kedy sama musela 

rozhodnúť o interrupcii spomínala nerada. Fakt, že čakala dieťa v 17 rokoch vnímala ako 

hanbu. Cítila, akoby všetci ľudia na ňu ukazovali prstom, aj keď o jej tehotenstve nevedeli. 

Keď bola v podobnej situácii jej sestra, už vtedy sa hanbila aj za ňu. Nevedela pochopiť, 

prečo nepodstúpila interrupciu. Dnes svoju sestru obdivuje, že sa postavila proti všetkým 

a statočne si obhájila svoje rozhodnutie. 

Jej hanba bola o to väčšia, že sama nevedela presne, kto je otcom dieťaťa. Nemala 

stáleho priateľa. Antikoncepciu teda neužívala a muži, s ktorými mala pohlavný styk sa 

tiež všetci nechránili.  

„Chcela som vedieť, kto je otcom dieťaťa. Chcela som, aby sa k tomu vyjadril.“  

Zuzana sa musela sama rozhodnúť. Nemala ešte ukončenú strednú školu a nechcela 

byť ľuďom na posmech. Ľudia z jej okolia, ktorí vedeli o tehotenstve, jej radili interrupciu. 

Odvolávali sa na to, že je to jej telo a má právo si s ním robiť, čo chce. 

Od rozhodnutia sa zbehlo všetko veľmi rýchlo. Rodičia ju v rozhodnutí podporili. 

Podobne sa k tomu postavil jej gynekológ. Podľa slov slečny Zuzany chápal, že v 17 

rokoch stať sa matkou by nebolo najlepšie riešenie. Nepamätá si, že by hovoril o nejakých 

rizikách či následkoch potratu.  

„Nikto ma neodhováral. Myslela som, že aspoň niekto bude namietať.“ 

Po zákroku cítila najprv úľavu. Neskôr začala ľutovať svoje rozhodnutie. Na oslavu 

druhých narodenín svojho krstného syna nedokázala ísť. Deň jeho narodenín jej pripomínal 

deň zákroku. Pri rozhodovaní slečnu Zuzanu nič a nikto neovplyvňoval. Azda iba príklad 

jej sestry, ktorý nasledovať nechcela. Vtedy bola rada, že jej nikto do rozhodnutia 

nezasahuje, dnes sa na to pozerá inak. 

„Sama som sa rozhodla, sama sa pre to trápim, nik mi s tým nemôže pomôcť.“  
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V súčasnosti má stáleho priateľa a čím skôr by chcela mať dieťatko. 

 

5.1.6. Kazuistika 6 

Meno: Mária 

Vek: 22 rokov 

Vzdelanie: stredoškolské, Hotelová akadémia 

Zamestnanie: materská dovolenka 

Rodinný stav: slobodná 

Vierovyznanie: kresťanka katolíčka, vieru praktizuje málo 

Rodinná anamnéza: bezvýznamná 

Osobná anamnéza: bezvýznamná 

Gynekologická anamnéza: menštruácia od 13 rokov, trvanie cyklu 29 dní, krvácanie 5 dní, 

pravidelný cyklus, 0x ITP, pôrody: v roku  2009 chlapec 

 

Slečna Mária mala za sebou štvrtý rok na Hotelovej akadémii, pred sebou prázdniny 

a maturitný ročník. Mala stáleho priateľa. Užívala hormonálnu antikoncepciu, ale po 

zdravotných problémoch jej gynekológ odporučil ju vysadiť. Jej priateľ tiež nechcel, aby ju 

užívala, nechcel však ani používať prezervatív. Musela dôverovať partnerovi pri 

prerušovanej súloži. Mala čerstvých 19 rokov, myslela si, že jej sa nemôže stať, aby 

otehotnela. Odsudzovala všetky nezodpovedné mladé dievčatá, ktoré podstúpili 

interrupciu. Preto keď sa dozvedela, že príčinou meškania jej menštruácie je tehotenstvo, 

bola poriadne prekvapená. 

„Keď gynekológ podľa ultrazvuku zistil, že som tehotná, nadšene mi gratuloval.  No ja 

ešte na koze s rozkročenými nohami som sa rozrevala ako malé decko.“ 

Od gynekológa odchádzala uplakaná s termínom dvoch týždňov na rozmyslenie. 

Vysvetlil jej riziká interrupcie. Hovoril jej aj o psychických následkoch, ktoré trápia 

mnohé ženy po zákroku. No Mária myslela v tej chvíli iba na to, že sa nechce stať mladou 

slobodnou mamičkou, ktorá nedokončí ani strednú školu. Priateľ sa správe o tehotenstve 

veľmi potešil, čím slečna Mária nadobudla presvedčenie, že tehotenstvo plánoval a všetko 

urobil naschvál. Bola nešťastná a k partnerovi cítila odpor. Rodičia ju tiež spočiatku 

odsúdili. Rozhodnutie bolo na nej, no ona chcela, aby to niekto urobil za ňu. Priateľova 

radosť z tehotenstva a pohľad na sklamaných rodičov ju psychicky ničili.  



42 

„Keďže moja psychika bola na bode nula, budúcnosť nejasná, frajer sa mi zhnusil, 

maturita pred sebou - rozhodla som sa dať si vybrať tú malú bodku na ultrazvuku.“ 

Keď už bola takmer rozhodnutá pre interrupciu, oznámila to priateľovi. Ten nesúhlasil 

a chcel, aby dieťa donosila a on by sa oň postaral, inak jej hrozil rozchodom.  

„To čo sa mi stalo som brala ako vec, ktorá mi zničila život a že ani jedno riešenie nie 

je dobré. A tak som uvažovala aj nad samovraždou. Tak by som nemala výčitky svedomia z 

potratu a ani by som nemala zničený život deckom, ktoré som nechcela.“ 

Takéto Máriine myšlienky, odmietanie stravy a neustály plač trápili jej mamu, ktorá 

zamýšľala Máriu poslať k psychiatrovi. Rozhodnutie bolo pre nevyzreté mladé dievča 

príliš ťažké. Navyše v nikom z okolia necítila oporu, ktorú veľmi potrebovala. Nikto jej 

nechcel radiť, no ona chcela, aby jej poradili. Od priateľa vnímala skôr nátlak ako radu. 

Ani jej najbližší nedokázali vnímať jej potreby. Nakoniec Máriina teta odporučila rozhovor 

s kňazom. Celá rodina slečny Márie bola veriaca, ale do kostola nechodili veľmi často. 

Mária v kňazovi videla možnosť na zdôverenie sa a radu, ktorú v tej chvíli potrebovala. 

Osobu kňaza popisovala ako veľmi citlivého, ľudského a chápavého človeka.   

„Po rozhovore s ním som sa stopercentne rozhodla a pochopila som, že dieťa je dar, 

ktorý musím prijať a nijaký potrat nehrozí.“ 

Mária odmieta názor, že kňaz by ju o niečom presviedčal alebo by na ňu naliehal. 

Správal sa k nej láskavo a ľudsky ju vypočul. Neodsudzoval. Mária čakala, že niekto z jej 

okolia zaujme taký postoj, no napokon to bol až kňaz, cudzí človek, ktorého dobré srdce 

Máriu presvedčilo.  

Dnes je šťastnou mamou syna, ktorého označuje ako najväčšie šťastie jej života. 

 

5.1.7. Kazuistika 7 

Meno: Monika 

Vek: 33 rokov 

Vzdelanie: vysokoškolské 

Zamestnanie: podnikateľka 

Rodinný stav: rozvedená 

Vierovyznanie: ateistka 

Rodinná anamnéza: starých rodičov z otcovej strany nepozná, ostatní členovia rodiny sú 

zdraví 
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Osobná anamnéza: abstinujúca alkoholička, liečená na psychiatrii, v súčasnosti navštevuje 

psychológa, lieky neužíva 

Gynekologická anamnéza: menštruácia od 14 rokov, trvanie cyklu 30 dní, krvácanie 6 dní, 

nepravidelný cyklus, 1x ITP v roku 2007 

 

Pani Monika mala 28 rokov a bola v rozvodovom konaní, keď sa na protialkoholickom 

liečení zoznámila so ženatým mužom, ktorý mal podobný problém s alkoholom. Po liečení 

sa stretávali v rovnakej terapeutickej skupine v nemocnici. S tým mužom začala intímne 

žiť, aj keď tým porušovali pravidlá terapeutickej skupiny. Počatiu dieťaťa sa nebránili. 

Keď Monika zistila, že je tehotná, spolu s otcom dieťaťa sa tejto správe veľmi potešili. 

Menej nadšený bol primár psychiatrického oddelenia, ktorý bol zodpovedný za skupiny 

abstinujúcich alkoholikov. Odporučil im, aby si dali mesiac na rozmyslenie, keďže Monika 

bola iba v 6. týždni tehotenstva. Na obdobie svojho života, kedy sa musela rozhodovať 

medzi interrupciou a donosením dieťaťa, má ťažké a smutné spomienky. Počas mesiaca, 

kedy sa mala rozhodnúť, nemohla byť v kontakte s otcom dieťaťa, aby sa navzájom 

neovplyvňovali. Dodnes to vníma ako najhorší mesiac v živote. Musela brať do úvahy 

finančnú situáciu, školu, ktorú chcela dokončiť, a vzťah so ženatým partnerom. Pričom 

najväčšiu prekážku k ponechaniu si dieťaťa videla v zadanom partnerovi, o ktorom  vedela, 

že nemá v úmysle opustiť svoju zákonitú manželku. Na druhej strane túžila po bábätku. No 

tiež nechcela sa stať slobodnou matkou. Nakoniec racionálne dôvody prevážili 

emocionálne a rozhodla o ukončení tehotenstva. Dúfala však, že snáď partner by ju mohol 

presviedčať o druhej možnosti. Nestalo sa tak, preto v 10. týždni podstúpila zákrok. 

„Bola som na neho nahnevaná. Chcela som, aby ma odhováral od môjho rozhodnutia. 

On ma ani neodhováral, ani ma nepodporil.“ 

Svojho gynekológa vníma ako chápavého človeka, ktorý keď sa dozvedel, v akej je 

jeho pacientka situácii, nič sa zbytočne nevypytoval ani ju nepoučoval. Náklady s tým 

zákrokom spojené zaplatil Monikin ženatý priateľ, s ktorým krátko na to vzťah ukončila. 

Najhoršie spomienky sa jej vynárajú na pobyt v zdravotníckom zariadení a na samotný 

zákrok. Pozitívum videla v tom, že sa jej na dôvody zákroku nikto nevypytoval. No keď 

celé dopoludnie pred zákrokom preplakala, čakala, že ju aspoň niekto podporí.  

„Celé hodiny som plakala. Na izbe som bola s tromi mladšími dievčatami, ktoré čakali 

tiež na potrat. Oni to tam robili ako na bežiacom páse, bolo mi z toho zle.“ 
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Po samotnej interrupcii pani Moniku museli tlmiť liekmi, no psychologickej pomoci sa 

jej na oddelení nedostalo. Aj dlho potom trpela psychickými ťažkosťami. Tento negatívny 

zážitok ju poznačil natoľko, že dnes je rozhodnutá sa v budúcnosti nad interrupciou už ani 

nezamýšľať. Obáva sa, že fyzické následky umelého potratu by sa mohli prejaviť 

v ťažkostiach donosiť chcené dieťa. Žiadnej žene by interrupciu nepriala zažiť, ale je za to, 

aby sa každá rozhodovala sama a sama si niesla následky.  

 

5.2. Analýza výsledkov 

Dôvody, pre ktoré opýtané ženy zvažovali možnosť interrupcie, môžeme rozdeliť do 

niekoľkých skupín. Každá žena uviedla aspoň dva dôvody. Vzhľadom k tomu, že väčšina 

z nich boli alebo sa mali stať v priebehu tehotenstva študentkami, najviac zmieňovaným 

dôvodom pre ukončenie tehotenstva bolo dokončenie štúdia. Z celkového počtu piatich 

žien, pre ktoré bolo štúdium dôležité, sa iba slečna Zuzana rozhodla pre podstúpenie 

zákroku. V dobe tehotenstva však bola jediná študentkou iba strednej školy. Ostatné sa 

rozhodli počas vysokej školy donosiť a porodiť svoje dieťa. Teda neukončené štúdium na 

vysokej škole nie je nezvládnuteľnou prekážkou pre donosenie dieťaťa. Väčšina budúcich 

mamičiek porodí v priebehu štúdia a so starostlivosťou o dieťa im neskôr pomáha rodina či 

partner.   

Rovnako päťkrát sa ako dôvod pre interrupciu vyskytol problematický vzťah žien 

s otcom dieťaťa. Agresívny, ženatý, neznámy otec dieťaťa znamená, že by sa žena stala 

slobodnou matkou. Tri ženy túto alternatívu odmietli a radšej volili ukončenie tehotenstva. 

Zvyšné dve ženy, pani Mária a pani Beáta, ktoré sa rozhodli nechať si dieťa, síce žili spolu 

s otcami ich detí, no už počas tehotenstva vedeli, že svoje deti budú vychovávať samy. Je 

veľmi náročné posudzovať závažnosť problémov v jednotlivých vzťahoch, isté však je, že 

ženy neláka predstava slobodnej matky. Či je to z hanby pred ľuďmi, zo strachu, že si tak 

už nenájdu partnera alebo pre nedostatočnú podporu slobodných matiek zo strany štátu, 

ostáva nezodpovedané. Taktiež slobodné matky, odhodlané samy sa postarať o svoje deti, 

nespĺňajú predstavy spoločnosti o tom, že dieťa má prichádzať do stabilného vzťahu muža 

a ženy, do harmonického prostredia, ktoré ho očakáva. 

Štyrikrát sa ako príčina zvažovania interrupcie objavila zlá finančná situácia. Zo 

štyroch žien uvádzajúcich problémy s financiami, sa opäť len slečna Zuzana priklonila 

k možnosti podstúpenia zákroku. Slečna Zuzana pochádza z tej istej rodiny ako jej sestra, 

pani Karolína, ktorú zlá finančná situácia ich rodiny neprinútila podstúpiť interrupciu. 
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A tak ani nedostatok vo finančnej oblasti nebol pre väčšinu respondentiek dostatočne 

závažným dôvodom pre interrupciu. Česká republika ani Slovensko rozhodne nepatria 

medzi krajiny, kde by ľudia trpeli nedostatkom, a predsa vysoké percento osamelých 

matiek žije na hranici chudoby (Mareš, 2006, s. 21). 

Zo žien, ktoré sa zúčastnili výskumu, tri otehotneli vo veľmi mladom veku. Napriek 

tomu sa pani Beáta aj pani Karolína rozhodli stať mladými mamičkami. Na rozdiel od 

slečny Zuzany, ktorá bola najmladšia a navyše nepoznala otca dieťaťa. Aj keď v dnešnej 

dobe sú mladí ľudia veľmi zbehlí a informovaní o možnostiach antikoncepcie, stále veľká 

časť sa najmä pri prvom sexuálnom styku nechráni pred nechceným tehotenstvom.  

Neplánované a navyše nechcené tehotenstvo vyvoláva v pocitoch žien zmätok. 

V období neistoty a nestálosti v rozhodovaní na ne môžu vplývať rôzni ľudia, ich postoje 

či udalosti. Ba aj keď sa už žene zdá, že je definitívne rozhodnutá, ako naloží 

s neplánovaným tehotenstvom, práve pod pôsobením vplyvov zvonku môžu zmeniť toto 

zdanlivo konečné rozhodnutie. Mohli by sme sa nazdávať, že takú moc nad dôležitým 

krokom ženy, môže mať jej partner a otec dieťaťa. V každom príbehu výskumu, kde bol 

otec dieťaťa známy, sa ženy zväčša zaujímali o názor partnera. Vo všetkých troch 

prípadoch, kedy sa ženy rozhodli pre interrupciu, partner o tehotenstve nevedel alebo bol 

pri rozhodovaní ženy úplne pasívny. Najmä v prípade pani Moniky zohral nezáujem 

a pasivity partnera veľkú rolu v jej rozhodnutí pre ukončenie tehotenstva. Avšak ani 

prítomnosť či aktivita partnera pri rozhodovaní nemusí zavážiť natoľko, aby žena svoje 

rozhodnutie podriadila jeho vôli. Presne tak, ako to bolo v prípade pani Karolíny, kedy bol 

jej partner pripravený uhradiť všetky náklady spojené so zákrokom, len aby ho podstúpila, 

no ona sa napriek tomu rozhodla dieťa donosiť. Taktiež pani Mária chcela v istom 

okamihu podstúpiť interrupciu preto, aby tak urobila partnerovi napriek. Naopak 

rozhodnutie k donoseniu dieťaťa u pani Marcely a pri druhom tehotenstve aj u pani 

Kataríny ovplyvnil pevný a rozhodný postoj ich partnera. A tak reakcia partnera na 

tehotenstvo sa ukazuje ako závažný vplyv na rozhodnutie ženy, ale každopádne nie je 

rozhodujúcim pre jej postoj. 

V príbehoch pani Márie a pani Marcely tiež zohral značnú úlohu odmietavý postoj 

katolíckej cirkvi k interrupciám. Základy rodín, z ktorých obe ženy pochádzali, postavené 

na kresťanských hodnotách a v prípade pani Márie aj rozhovor s cirkevným predstaveným, 

donútili prehodnotiť ich úmysel ukončiť tehotenstvo. Označenie interrupcie ako vraždy 
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občas rezonuje v mysliach veriacich žien tak mocne, že aj pri ohrození vlastného života sa 

zdráhajú pristúpiť k umelému prerušeniu tehotenstva.  

Ženy, ktoré tápajú vo svojich pocitoch, zavše konajú na základe rád z okolia. 

Rôznorodosť názorov spoločnosti je výsledkom aktivity hnutí propagujúcich rozdielne 

postoje k interrupciám. Účinok práce týchto hnutí sa prejavil v určitej miere v príbehu pani 

Zuzany a pani Beáty.  

V rozhovoroch so ženami, ktoré od momentu, kedy im gynekológ potvrdil graviditu, 

premýšľali nad alternatívou interrupcie, bola venovaná zvýšená pozornosť práci 

a starostlivosti zdravotníckych pracovníkov o takú ženu. Z jednotlivých kazuistík je zrejmá 

dôležitosť chvíle ultrazvukového vyšetrenia. Toto vyšetrenie s podrobným popisom obrazu 

gynekológom je, ako sa zdá, rozhodujúci zlom vo vnímaní nenarodeného dieťaťa ženou. 

Tým, že je prostredníctvom tohto vyšetrenia umožnené vizuálne poznanie plodu, začína sa 

nenarodené dieťa predstavovať ako samostatná, od matky nezávislá, jedinečná osobnosť. 

Tým budúca mamička venuje zvýšenú pozornosť stavu a zdraviu plodu a cíti zaň 

zodpovednosť.
34

 Z jednotlivých výpovedí pani Kataríny, Karolína a Márie je očividný 

záujem matiek o ich vyvíjajúce sa detí, ktorých jednotlivé orgány pozorovali na obrazovke 

ultrazvuku. V prípade pani Karolíny a Márie sa gynekológovia nezdráhali im vysvetliť 

úskalia a riziká interrupcie. Naopak pani Monika, slečna Zuzana a pani Katarína, ktoré 

zákrok podstúpili, si nespomínajú, že by pred ním boli informované o následkoch. Svojim 

gynekológom to nevyčítajú, aj keď dve podrobenie sa zákroku ľutujú. Každý lekár má 

povinnosť svojho pacienta pred akýmkoľvek zákrokom podať pravdivé informácie 

o rizikách, následkoch či priebehu zákroku. Tak aj gynekológ by mal svoje pacientky 

informovať. Je tiež dôležité, aby pritom rešpektoval autonómiu každej pacientky 

a nezastrašoval ju nepodloženými tvrdeniami. Mal by byť citlivý a vnímavý na potreby 

pacientky, avšak nie na úkor splnenia si povinnosti informovať.
35

 Gynekológ teda 

neovplyvní svoju pacientku žiadnym slovným nátlakom alebo vyhrážkami, no 

sprostredkovaním kontaktu s poznávaním nenarodeného dieťaťa a podaním  pravdivých 

                                                 
34

 Zrov. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Konstrukce normality, rizika a vědění o těle v 

těhotenství: Příklad prenatálních screeningů. In: Biograf 2008 (s. 47). Dostupné z: 

<http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v4702> 
35

 Zrov. WOODCOCK, Scot, Abortion counselling and the informed consent dilemma. In: Bioethics. 2011 

Dostupné z: <http://ehis.ebscohost.com/ehost/detail?vid=4&hid=124&sid=e434b182-2451-4a0b-80e2-

c55d1baf6714%40sessionmgr110&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=664

43125> 
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poznatkov o interrupcii môže zmeniť pohľad ženy na umelé prerušenie tehotenstva 

i pohľad na jej vyvíjajúce sa dieťa.  

Výsledky tohto výskumu však nemôžeme pokladať za úplne objektívne. Ponajprv 

preto, že ani jedna zo žien, ktoré sa rozhodli donosiť dieťa, by nikdy nepriznala, že ľutuje 

svoje rozhodnutie. Taktiež ženy nerady priznávajú, že niekto alebo niečo ovplyvnilo ich 

rozhodnutie. Výskum prináša len akýsi všeobecný pohľad žien zo Slovenska na neľahkú 

situáciu nechceného tehotenstva. Zámerom výskumu bolo priblížiť pocity žien, ktoré 

museli rozhodnúť o riešení neplánovaného tehotenstva. 



48 

6. Diskusia 

Rozhodovaniu žien o interrupcii či donoseniu a porodeniu dieťaťa ako kontroverznej 

bioetickej problematike sa venuje iba málo štúdii alebo výskumov. Je smutné, že 

nerozhodným ženám sa nevenuje veľa pozornosti a pred ich nezávideniahodnou situáciou 

si zatvárame oči.  

Ženy, ktoré sa musia riešiť problém neplánovaného tehotenstva, sa rady rozhodujú 

samy. No nájsť to správne riešenie opisujú ako neľahkú cestu. Všetky moje informátorky 

mali v období neistoty ťažkosti so spánkom, cítili strach, zúfalstvo a hnev. Podobné pocity 

nerozhodných žien zachytáva aj jeden nórsky kvalitatívny výskum, ktorého sa zúčastnili 

štyri ženy. Tehotenstvo im prinieslo radosť a strach zároveň. Slovenské a nórske ženy sa 

zhodujú v označení ich situácie ako neriešiteľnej dilemy. Pokiaľ neboli rozhodnuté 

nechceli si pripustiť, že by sa v nich vyvíjalo niečo živé. Rastúcemu plodu neprikladali 

vyššiu hodnotu ako materskému znamienku či nádoru. Takto sa chránili pred veľkými 

výčitkami. Ženy z nórskeho výskumu, podobne ako ženy zúčastnené výskumu v tejto 

práci, sa rozhodli do rozhodovania o neplánovanom tehotenstve zapojiť partnerov a otcov 

detí. Väčšina zo všetkých žien bola z reakcie svojich partnerov sklamaná. Muži, slovenskí 

aj nórski, nechcú niesť zodpovednosť za tak vážne rozhodnutie, a tak radšej zostávajú 

pasívni. Z troch nórskych žien, ktoré boli v čase ich tehotenstva vo vzťahu s otcami detí, sa 

dve rozhodli v dôsledku nedostatočnej podpory a pochopenia zo strany partnerov vzťah s 

nimi ukončiť. Aj ženy zo Slovenska popisovali potrebu podpory, súdržnosti a pomoci 

najmä zo strany svojich partnerov. Ak otec dieťaťa volil útek pred možnosťou stať sa 

otcom, ženy si medzi alternatívou slobodnej matky s dieťaťom a ukončením tehotenstva 

volili druhú možnosť. Obe ženy z nórskeho výskumu, ktoré si zvolili interrupciu, sa 

nazdávajú, že mali prehodnotiť svoje rozhodnutie. Jedna z nich sa pred začínajúcimi 

pocitmi depresie uchránila tak, že krátko po umelom potrate znova otehotnela a dieťa 

donosila. Veľká spojitosť sa tu javí s príbehom slečny Zuzany, ktorá tiež v súčasnosti 

pomýšľa na dieťa. Ženy neisté vo svojich pocitoch žiadajú o radu svoje okolie. Od ľudí 

z okolia, ktorým sa zdôveria, očakávajú, že im podajú triezvy pohľad na ich situáciu 

a pomôžu im v hľadaní argumentov pre obe možnosti riešenia neplánovaného tehotenstva. 

Od zdravotníckych pracovníkov ženy na Slovensku aj v Nórsku čakajú, že im poskytnú 

informácie a poradenstvo. Obávajú sa kritických otázok a prehovárania. Teda z oboch 

výskumov vyplýva, že lekári, sestry či pôrodné asistentky nemajú možnosť ženy 
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ovplyvňovať kritikou a odsudzovaním, ale skôr prostredníctvom podania pravdivých 

informácií o nenarodenom dieťati a následkoch interrupcie.
36

  

                                                 
36

 Zrov. KJELSVIK, Marianne a GJENGEDAL, Eva. First- time pregnant women´s experience of the 

decision- making process related to completing or terminating pregnancy- phenomenological study. In: 

Scandinavian Journal of Caring Sciences. [online]. 2011 [cit. 20. 3. 2012]. Dostupné z: 
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Záver 

Asi v každej spoločnosti sa nájdu ľudia, ktorí odsudzujú a snáď aj odsúdia ženy, ktoré 

sa aspoň raz za život ocitli v situácii neplánovaného či dokonca nechceného tehotenstva. 

Väčšina sa zhodne na tom, že si za to tie ženy môžu samy. Nie všetci sa však zhodnú na 

správnosti riešenia ženinej situácie. Jedni budú odsudzovať ženu za to, že si nechcené 

dieťa nechala, iní zas ju označia ako vrahyňu, ktorá zmarila šancu na život svojmu dieťaťu. 

Ako dúfam aj táto práca pomôže vcítiť sa do takej ženy a lepšie pochopiť jej myšlienky 

a rozpoloženie. Tieto ženy rozhodne nepotrebujú odsudzovanie a kritiku. Aj praktická časť 

tejto práce ukazuje, že ženy sa dosť trápia a vyčítajú si či už samotné rozhodnutie, alebo 

váhanie medzi interrupciou a dieťaťom. Takéto ženy sa často samy odsudzujú a nám 

neprislúcha zväčšovať ich trápenie. Nám ako zdravotníckym pracovníkom, ktorí vo svojej 

práci snáď najčastejšie prichádzame do kontaktu s tehotnými, by malo veľmi ležať na srdci 

trápenie takých žien. Mali by sme vedieť a myslieť na to, že aj my im môžeme poskytnúť 

oporu a pomoc. V budúcnosti by teda bolo prínosné preskúmať, či ženy vedia 

o organizáciách, ktoré poskytujú takýto druh pomoci a či ich niekto aj v zdravotníckom 

zariadení upozornil na existenciu centier pre pomoc nerozhodným ženám.  

Či už je teda názor na problematiku interrupcií každého z nás akýkoľvek, nikto nemá 

právo posudzovať ženu a jej rozhodovanie pokiaľ nemá za sebou podobnú skúsenosť. 

Naopak mali by sme nerozhodnú ženu podporiť a pomôcť jej nájsť správnu cestu.  
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