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Národná rada SR 
Námestie Alexandra Dubčeka 1 
812 80 Bratislava 1 

V Trnave, dňa 26.9.2022 

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, 

čoskoro budete hlasovať o návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry 

Marcinkovej, Romany Tabák, Jany Bittó Cigánikovej, Anny Záborskej, Evy Hudecovej a 

Zuzany Šebovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej 

starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1049). 

Navrhovaná novela upravuje právo rodiacich žien na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas 

pôrodu. Ako občianske združenie Ženské kruhy Vás chceme požiadať, aby ste návrh 

zákona podporili.  

Prítomnosť sprevádzajúcej osoby (osôb) pri pôrode podľa vlastného výberu ženy dokázateľne 

pozitívne ovplyvňuje priebeh pôrodu. Zvyšuje šance na vaginálny pôrod a predstavuje pre ženu 

psychickú a emočnú podporu v dôležitej a náročnej životnej situácii. Jej prítomnosť môže tiež 

odbremeniť zdravotnícky personál a znížiť pravdepodobnosť, že budú nevyhnutné medicínske 

zásahy do pôrodu, ktoré si vyžadujú zručnosti zdravotníckeho personálu. Prítomnosť blízkej 

osoby pri pôrode tiež patrí medzi základné ľudské práva.  

Svetová zdravotnícka organizácia zahŕňa prítomnosť sprevádzajúcej osoby resp. 

sprevádzajúcich osôb podľa voľby ženy medzi podmienky pre bezpečný a pozitívny priebeh 

pôrodu.1 Medzinárodná federácia pre gynekológiu a pôrodníctvo vydala stanovisko, v ktorom 

uvádza, že rešpektujúca starostlivosť pri pôrode vyžaduje: „Uznať právo matky na nepretržitú 

podporu počas pôrodu, informovať ju o prínosoch takejto podpory a zaistiť, že takúto podporu 

dostane od zdravotníckeho personálu a sprevádzajúcich osôb podľa jej výberu.“2 

Ženské kruhy ako občianske združenie, ktoré za 11 rokov svojej činnosti prišlo do kontaktu 

s tisíckami žien potvrdzujú, že prítomnosť sprevádzajúcej osoby (osôb) počas celého pôrodu je 

pre ženy mimoriadne dôležitá. Napriek tomu sa nám ženy stále zverujú so skúsenosťou, že im 

nebolo umožnené byť so sprevádzajúcou osobou podľa svojho výberu, že prítomnosť 

sprevádzajúcej osoby bola podmieňovaná napríklad finančne alebo nesplniteľnými 

podmienkami alebo prítomnosť sprevádzajúcej osoby bola umožnená až v záverečnej dobe 

pôrodu a to napriek tomu, že podporu zo strany sprevádzajúcej osoby potrebovala žena už 

v počiatočných fázach pôrodu.  

V septembri 2022 sme uskutočnili monitoring webových stránok pôrodníc na Slovensku 

s cieľom zistiť, ktoré nemocnice vyberajú poplatky za prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri 

pôrode. Zistili sme, že z celkového počtu 50 pôrodníc, vyberá poplatok za prítomnosť 

sprevádzajúcej osoby alebo inú formu poplatku až 33 pôrodníc. Poplatky za sprevádzajúcu 

osobu sa pohybovali vo výške od 15 do 50 eur. Ďalšie dodatočné poplatky zahŕňali napríklad: 

 
1 WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: World Health Organization; 2018. 

Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO Dostupné na: https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215 
2 Gynecology and Obstetrics. FIGO Statement – Health System Strengthening and Respectful Care. 2021. Dostupné na: 

www.figo.org/resources/figo-statements/health-system- strengthening-and-respectful-care 
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antigénový alebo PCR test na COVID-19, rôzne povinné „balíčky“ pre sprevádzajúcu osobu 

a podobne. 

 

 
 

 

Súčasná situácia, keď právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode nie je explicitne 

upravené v slovenskej legislatíve, udržiava stav, v ktorom si nemocnice svojvoľne nastavajú 

podmienky účasti sprevádzajúcej osoby (vrátane vyberania poplatkov). To má najvážnejšie 

dopady na ženy zo zraniteľných socio-ekonomických podmienok a taktiež na ženy, ktoré 

utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Z nášho monitoringu sme tiež zistili, že na Slovensku sú 

regióny, v ktorých žena nemá možnosť ísť do pôrodnice, ktorá prítomnosť sprevádzajúcej 

osoby nepodmieňuje finančným poplatkom (napríklad výrazné je to v košickom a prešovskom 

kraji). Počas nášho pôsobenia sme boli účastné tiež situácií, kedy dôležitosť sprevádzajúcej 

osoby nebola zo strany spoločnosti a inštitúcií rozpoznaná a ženy boli nútené rodiť v izolácii, 

osamote a bez náležitej podpory, ktorú im môže poskytnúť iba sprevádzajúca osoba.3  

 

Z uverených dôvodov Vás chceme požiadať, aby ste návrh zákona podporili.  
 

 

S pozdravom 

 

  
 

Zuzana Krišková   

Predsedníčka        

 
3 DEBRECÉNIOVÁ, J. – KOTRÍKOVÁ RAŠMANOVÁ, M. – MAROŠIOVÁ, L.: PÔROD – PRÁVA – PANDÉMIA: 

Monitorovacia správa o porušovaní ľudských práv žien pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti počas pandémie ochorenia 

COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku. Bratislava : Občan, demokracia a zodpovednosť, Ženské kruhy, 

2021. Dostupné na: https://zenskekruhy.sk/wp-content/uploads/2021/04/POROD_PRAVA_PANDEMIA.pdf 
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