
Predstavenie zákona  
na pomoc tehotným ženám

Aby sa ženy na Slovensku  
nemuseli rozhodovať pre potrat zo sociálnych 

alebo ekonomických dôvodov



Navrhovaný zákon neprináša zásadnú zmenu prístupu k in-
terrupciám ako ho upravuje Zákon o umelom prerušení teho-
tenstva z roku 1986. V tomto zmysle je kompromisným návr-
hom smerom k liberálnej časti politického spektra. Navrho-
vané zmeny tiež nezabezpečujú riešenie väčšiny problémov, 
ktorým musia čeliť tehotné ženy, ktoré sa v tomto náročnom 
životnom období ocitli v kríze. Ide o prvý krok k vytvoreniu 
účinnej siete pomoci pre ženy, ktoré sa v tehotenstve ocitli 
pod sociálnym či ekonomickým tlakom, aby neboli nútené 
rozhodnúť sa pre potrat. 

Ide o novelu 8 zákonov, ktorá vytvára prvý krok ku komplex-
nému systému pomoci tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťaž-
kej životnej situácii. Naša novela sa dotýka týchto zákonov:

• zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti

• zákon č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
• zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame
• zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 

starostlivosti uhrádzanej na základe verejného 
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

• zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve

• zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
• zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme
• zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení  

dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

Prečo predkladáme túto novelu? Aké zmeny navrhujeme?

Slovensko potrebuje politiku, ktorá podporuje a bráni život. 
Politiku, ktorá v každom zákone myslí na rodinu, pretože ro-
dina je najlepšie prostredie pre vznik života. Život jednotlivca 
má pre spoločnosť a krajinu nevyčíslitelnú hodnotu. V pred-
kladanom zákone sa staviame na stranu ochrany života 
a zdravia každého človeka, života matiek i tých najmenších 
a najzraniteľnejších.

Predložený návrh nevznikol z náhlej potreby meniť veci te-
raz, ale je výsledkom mnohoročnej diskusie o ochrane nena-
rodených a podpore tehotných žien a matiek na Slovensku. 
Dodnes sa však tejto problematike venovala v zákonodarstve 
nedostatočná pozornosť.

Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opat-
rení pre tehotnú ženu, ktorá zvažuje umelé ukončenie teho-
tenstva najmä zo sociálnych alebo ekonomických dôvodov. 
Úprava má pomôcť žene získať, čo najviac presných informá-
cií, času na rozmyslenie, overených alternatívnych riešení, 
väčšiu istotu o stave plodu, možnosť získať financie od štátu 
skôr, či získať viac peňazí pri narodení postihnutého dieťaťa. 
To všetko má tehotnej žene pomôcť, aby táto náročná voľba 
bola kvalifikovanejšia a zodpovednejšia. Ako totiž všetci vie-
me, ide o nezvratné životné rozhodnutie.

Navrhované zmeny vychádzajú z príbehov konkrétnych ľudí 
a nadväzujú na skúsenosť organizácií, ktoré sa tehotným 
ženám a rodinám v núdzi dlhodobo venujú nielen v oblasti 
poradenstva a sprevádzania, ale aj sociálnej či ekonomickej 
pomoci. Za svoje pôsobenie takto pomohli stovkám žien a de-
siatkam detí umožnili narodiť sa. Sme presvedčení, že táto 
práca by nemala ostať iba na pleciach neziskových organizá-
cii, ale pomocnú ruku by mal podať aj štát. Preto predkladáme 
túto novelu.
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1
Zmena názvu  

úkonu z prerušenia 
na ukončenie 

2
Pravidelná súhrnná 

správa o tejto problematike 
od ministerstva  
zdravotníctva

3
Predĺženie lehoty 

na rozmyslenie  
zo 48 na 96 hodín 

4
Lepšia  

informovanosť žien  
pred zákrokom 

5
V zákone  

zdôrazňujeme nielen  
záujem a ochranu matky,  

ale aj plodu

6
Zákaz reklamy  

na potrat 
 

7
II. lekársky  

názor preplácaný  
poisťovňou 

8
Rozšírenie možnosti 

núdzového bývania aj pre 
nečakane tehotné ženy 

9
Doplnenie dotazníka  

pred potratom, aby sme 
poznali skutočné príčiny 

10
Príspevok pri narodení 

dieťaťa vyplatiť hneď, nie až 
po 28. dni od narodenia 

11
Umožniť polovicu  
príspevku na dieťa  

dostať už pred narodením 
a druhú hneď po narodení

12
Značné zvýšenie  

príspevku pri  
narodení zdravotne  

znevýhodneného dieťaťa
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Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme predĺžiť lehotu bezprostredného rozhodovania 
o podstúpení potratu zo súčasných 48 na 96 hodín.

Prečo to navrhujeme?

Gynekológ tehotnú ženu informuje o alternatívnych rieše-
niach aj rizikách spojených so zákrokom a my jej chceme 
vytvoriť priestor, aby mala čas si možnosti podpory, pomoci 
či poradenstva, ktoré dostane v listinnej podobe dobre preštu-
dovať, poradiť sa s partnerom, rodinou či priateľmi a kvalifi-
kovanejšie sa rozhodnúť.

Skutočný príbeh: 
Niekedy je rozhodujúca aj jedna hodina navyše

Do poradne pre neplánovane tehotné sa ozvala mladá žena, 
ktorá neplánovane otehotnela. Nič nenasvedčovalo tomu, že 
by si dieťa chcela nechať. Prišla sa poradiť a vyrozprávať. Te-
hotenstvo bol pre ňu šok, zistila to len pred pár dňami a ne-
vedela si predstaviť čo sa bude diať ďalej – ako spojí prácu, 
školu, peniaze a dieťa dokopy.

Dostala informácie aké má možnosti a najmä – znova a zno-
va som jej opakovala, že sa nemusí rozhodnúť dnes ani zajtra, 
dokonca ani o týždeň. Hovorila mi, že to už chce mať za sebou. 
Jej rozhodnutia ísť či neísť na potrat sa však menili veľmi 
často. Stále nevedela, čo má urobiť. Nakoniec sa rozhodla, že 
sa objedná u lekára na termín potratu. Tak sa rozhodla.

O niekoľko dní mi zavolala, že si dieťa nechá. Aj napriek tomu, 
že mala termín, aj napriek tomu, že nad týmto rozhodnutím 
premýšľala dlhých 11 týždňov.

Mala dostatok času? Bolo ho veľa alebo málo? Čo sa udialo 
v jej hlave, v jej srdci a aké prišli okolnosti, že sa v poslednej 
chvíli rozhodla pre život? Niekedy je naozaj rozhodujúca aj 
jedna hodina navyše.

Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme v zákone zmeniť termín „umelé prerušenie teho-
tenstva“ na „umelé ukončenie tehotenstva“.

Prečo to navrhujeme?

Podstúpenie interrupcie je závažná skutočnosť, ktorá zásad-
ným spôsobom mení život matky aj dieťaťa. Tehotenstvo nie 
je možné prerušiť, iba ukončiť. Ide o nezvratné rozhodnutie, 
preto je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek zavádzaniu a pome-
novať veci presne.

Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme, aby ministerstvo pravidelne vypracovávalo 
správu, ktorá bude mapovať stav a vývoj v súvislosti s vy-
konávaním umelého ukončenia tehotenstva na Slovensku, 
ktorej obsahom bude analýza štatistík, a príčin potratovosti 
a návrh opatrení na zníženie potratovosti, na podporu rodi-
čovstva a priaznivého demografického vývoja obyvateľstva.

Prečo to navrhujeme?

Štát dnes nemá dostatok potrebných dát, aby si mohol byť 
istý, že nastavuje adresnú a efektívnu formu pomoci pre tie 
tehotné ženy a rodiny, ktoré to skutočne potrebujú. Aj na zá-
klade doplnenia dotazníka, ktorý navrhujeme bude možné 
efektívnejšie cieliť pomoc a viesť kvalitnejšiu odbornú a po-
litickú diskusiu založenú na faktoch a nie na domnienkach.

1Nie prerušenie,  
ale ukončenie

Súhrnná správa 
ministerstva zdravotníctva 2

3Viac času  
na rozmyslenie

- 7 -- 6 -



Snažila som hľadať pomoc aj cez internet a našla som web 
www.centrumfemina.sk. Napísala som im, aká je moja situá-
cia a moje obavy. Ochotne mi vysvetlili všetky možnosti, kto-
ré mám k dispozícii. Neodsúdili ma za to, že som rozmýšľala 
nad potratom. Cítila som sa tak, že im môžem slobodne pove-
dať, čo prežívam a čo cítim. Nakoniec som sa rozhodla neísť 
na potrat. Vybrala som si možnosť utajeného pôrodu.

Čo to konkrétne znamená?

Do zákona o umelom prerušení tehotenstva navrhujeme vô-
bec po prvýkrát pridať zreteľ na záujmy plodu, teda dieťaťa.

Prečo to navrhujeme?

Doteraz bol zákon postavený iba na výpočte podmienok, kedy 
sa môže žena rozhodnúť pre potrat a bral ohľad iba na ochranu 
a dobro matky. Potrebu chrániť matku nijako nespochybňuje-
me, je zrejmá zo všetkých ostatných ustanovaní a formulácií 
zákona, navrhujeme však, aby zákon bral zreteľ aj na záujem 
plodu nového ľudského jedinca.

Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme odovzdať žene, ktorá zvažuje umelé ukončenie 
tehotenstva, zoznam občianskych združení, nadácií, cirkví či 
náboženských spoločností, ktoré poskytujú finančnú, mate-
riálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve; sumy ma-
terského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť 
o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa 
a  informácie o poskytnutí sociálnej služby v zariadeniach 
núdzového bývania.

Prečo to navrhujeme?

Cieľom je poskytnúť žene čo najviac informácií, aby počas 
96 hodinovej lehoty na rozmyslenie mala k dispozícii všetky 
informácie potrebné na kvalifikované rozhodnutie. Prax uka-
zuje, že ženy, ktoré tehotenstvo prekvapí v náročnej životnej 
situácii samy hľadajú pomoc. My im to chceme uľahčiť a za-
riadiť, aby dostali čo najviac relevantných informácii priamo 
u gynekológa, mohli si ich v listinnejj podobe zobrať domov 
a mali čas zistiť a rozhodnúť sa, či pre nich niektorá forma 
pomoci môže byť užitočná.

Skutočný príbeh: 
Aj utajený pôrod môže byť riešením

Vyrastala som v detskom domove, kde ma všetci volali Maja. 
Ako každý, aj ja som sa snažila postaviť na vlastné nohy. Prvé 
manželstvo mi nevyšlo, ale mám dve pekné a dobré deti. Hľa-
dala som lásku ďalej. Myslela som, že to on bude ten pravý. 
Ale…rozišli sme sa. Zostala som tak sama, s dvomi deťmi. Do 
toho som zistila, že som tehotná. Neplánovane. Pre mňa šok. 
Áno, bola som tehotná a môj bývalý partner to nechal celé na 
mne. Nech sa sama rozhodnem, čo robiť. Nevedela som, čo si 
počať. Vážne som uvažovala nad potratom, ale nechcela som 
zmariť život nevinného dieťaťa. No zároveň som si nevedela 
ani predstaviť, ako sama vychovám tri deti.

4Kvalitnejšia  
informovanosť

5Nielen záujem matky,  
ale aj plodu

Poznámka ku skutočným príbehom: Príbehy sú publikované s vedomím 
Fóra života. Inšpirované sú skutočnými príbehmi z projektov Poradňa Alexis, 
Centrum pomoci Femina alebo projekt Zachráňme životy. So zreteľom na za-
chovanie anonymity a súkromia osôb a rodín, ktorým tieto projekty pomáha-
jú sú niektoré skutočnosti (meno, okolnosti) upravené. Avšak konkrétna po-
moc v rámci uvedených projektov Fóra života plne zodpovedá skutočnosti.

- 9 -- 8 -



Prečo to navrhujeme?

Umelé ukončenie tehotenstva je rodičom navrhnuté po vy-
šetrení, ktoré percentuálne určí, s akou pravdepodobnosťou 
sa im narodí choré dieťa a aký hendikep môžu očakávať. 
Keď sa žena dozvie takúto informáciu je vo veľkom strese 
a zvyčajne sama hľadá ďalšie vyšetrenia. Chceme, aby toto 
druhé odbornejšie vyšetrenie bolo pre všetkých a bolo platené 
zo zdravotného poistenia. 

Skutočný príbeh: 
Necháme si ho, nech je akékoľvek

Po vyše roku manželstva sa nám narodila krásna dcérka. 
Ďalšie dieťatko sme plánovali neskôr. Keď mala naša dcér-
ka rok, zistila som, že som opäť tehotná. Aj som si poplaka-
la, že to je príliš skoro a že to nezvládnem, ale po úvodnom 
„prekvapení“ sme sa začali tešiť na ďalší prírastok do rodiny. 
Všetko prebiehalo hladko až do chvíle, keď ma gynekológ za-
volal na osobnú konzultáciu mojich krvných testov. Diagnóza 
– toxoplazmóza akútnej formy. Oznámil mi, že odporúča ísť 
na interrupciu, pretože moje dieťa bude hluché, slepé a jeho 
centrálna mozgová sústava bude poškodená. Uplakaná som 
sa vybrala domov. Manžel z môjho výrazu vyčítal, že sa deje 
niečo vážne a keď som mu všetko vyrozprávala, povedal len: 
„Necháme si ho, nech je akékoľvek.“ 

Veľmi prospešné bolo naše rozhodnutie poradiť sa s ďalšími 
odborníkmi. Na infektológii potvrdili diagnózu aj s jej dôsled-
kami, no keď som povedala, že napriek tomu si chcem die-
ťatko nechať, usilovali sa nám všemožne pomôcť. Pri každej 
návšteve lekára som sa bála, čo mi povedia. Po čase som sa 
zmierila s myšlienkou, že som pripravená postarať sa o svoje 
dieťa bez ohľadu na to, či bude zdravé alebo nie. V tej chvíli 
som pocítila úžasný pokoj. Celé tehotenstvo však prebiehalo 
dobre. Veľkou oporou mi bol aj môj pôrodník, ktorý ma stále 
uisťoval, že malý bude v poriadku. Po deviatich mesiacoch sa 
nám narodil krásny, úplne zdravý synček, ktorý nám robí ne-
skutočnú radosť. Je to taký „šinter! veľmi živý, ale všade, kde 
príde, akoby zasvietilo slniečko. Dnes je už školák a máme už 
aj jeho bračeka.

Čo to konkrétne znamená?

Zákaz komerčnej reklamy vykonávania potratu.

Prečo to navrhujeme?

Potrat nikto nepovažuje za ideálne riešenie. Preto si myslíme, 
že je nemiestne z jeho podstúpenia robiť biznis, ktorý budeme 
podporovať reklamou. Reklama sa snaží o zvýšenie predaja 
propagovaného produktu alebo služby za účelom dosiahnu-
tia zisku. V tomto prípade by to nepriamo znamenalo snahu 
o zvýšenie počtu potratov, čo si nikto neželá. Preto si myslí-
me, že by reklama na potrat nemala byť umožnená. Samozrej-
me, zákaz reklamy a nedotýka práva na informácie o ume-
lých potratoch.

Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme, aby poisťovňa preplatila tehotnej žene aj druhé, 
odbornejšie vyšetrenie, ktoré potvrdí alebo vyvráti prvotné 
podozrenie. Tento návrh má za cieľ pomôcť ženám získať 
čím väčšiu istotu o zdravotnom stave svojho dieťaťa a ďalších 
možnostiach, ktoré poskytuje moderná medicína.

6Zákaz reklamy  
na potrat

II. lekársky názor 
preplatený poisťovňou 7
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ťažký čas, kedy kvôli tomu, že nemá kde bývať, súhlasila s in-
terrupciou. Nezáleží pri tom na tom, či o domov prišla vlast-
ným pričinením alebo ťažkými okolnosťami života. Ona aj jej 
nenarodené dieťa si stále zaslúžia šancu na nový domov, kde 
dostanú nádej na dôstojný život.

Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme upraviť dotazník, ktorý sa už dnes používa pred 
umelým ukončením tehotenstva nasledovne:

a) k rodinnému stavu sa pridáva aj situácia v domácnosti, 
keďže sociologická situácia na Slovensku sa zmenilo a to, 
aký má žena stav (slobodná, vydatá a pod.) už nehrá takú 
rolu ako skutočný stav v jej domácnosti

b) dopyt na vnútromaternicové teliesko, ktoré obsahuje sú-
časný dotazník sa rozširuje aj na iné formy používanej an-
tikoncepcie v čase otehotnenia

c) pridáva sa dôvod umelého ukončenia tehotenstva, pokiaľ 
to nie je zdravotný dôvod.

Prečo to navrhujeme?

Tak, ako pred inými vážnymi zákrokmi, aj pred podstúpe-
ním potratu musí žena vyplniť tlačivo, v ktorom informuje 
o niektorých dôležitých skutočnostiach. Zmeny sa navrhujú 
z dôvodu, aby bolo možné lepšie pochopiť príčiny potratovosti 
na Slovensku a aby mohla SR prijať také politiky, ktoré budú 
naďalej znižovať mieru potratovosti a to nielen umelej, ale aj 
prirodzenej, ktorá je v súčasnosti vyššia ako umelá (cca. 5 000 
vs. cca. 7 000 ročne).

Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme rozšíriť možnosti bývania v zariadeniach núdzo-
vého bývania aj z dôvodu neplánovaného tehotenstva alebo 
narušenia sociálnych či rodinných vzťahov z dôvodu teho-
tenstva. 

Prečo to navrhujeme?

Existujú prípady, kedy žena po tom čo oznámila partnerovi, že 
je tehotná musela odísť alebo odišiel partner a ona sama ne-
dokázala platiť nájom. Iná situácia môže byť, keď rodičia kvôli 
neplánovanému tehotenstvu vyhodia z domu svoju tehotnú 
dcéru. Matky, ktoré sa ocitnú v takejto situácii budú môcť zo-
stať v zariadeniach núdzového bývania až tri roky v prípade, 
že sa o svoje dieťa osobne starajú.

Skutočný príbeh: 
Náhradné bývanie skutočne pomáha

Zavolala Monika, čaká štvrté dieťa a nevie čo má robiť. Po-
radňu pre neplánovane tehotné našla na internete a prosila 
o pomoc. Všetky deti jej boli odobraté a ona býva chvíľu u zná-
mych, chvíľu na ulici... Otec detí nie je na Slovensku, ale nevie 
kde presne je. Hovorila, že ak by mala kde bývať, dieťa by si 
nechala, ale takto, keď nemá ani deti a má za sebou drogovú 
minulosť, nevie nájsť ubytovanie. 

Rozbehol sa kolotoč telefonátov do zariadení, ktoré ponúkajú 
núdzové bývanie. V Bratislave bolo ťažko niečo nájsť. Monika 
v časovej tiesni a strachu súhlasila, že pôjde na interrupciu. 
Že to nemá zmysel. Že nebude mať dieťa na ulici, aký bude 
mať život. Bolo to náročné obdobie plné neistoty, kedy sa ná-
dej menila na vyčerpanosť a sklamanie. 

Nakoniec sa nám podarilo nájsť pre Moniku a jej nenarodené 
dieťa núdzové bývanie, ktoré ju príjme na dlhší čas. Monika 
je dnes v piatom mesiaci tehotenstva. Prežila si však naozaj 

8Rozšírenie možnosti 
núdzového bývania

9Doplnenie dotazníka  
pred interrupciou
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Prečo to navrhujeme?

Mnohé náklady spojené s  narodením dieťaťa vznikajú už 
pred samotným pôrodom a je dobré, aby rodina mala možnosť 
a finančné prostriedky sa na pôrod pripraviť. Preto navrhu-
jeme rozdeliť príspevok pri narodení dieťaťa (829,86 Eur) na 
dve časti. Prvú časť môže tehotná žena dostať už v 12. týždni 
tehotenstva a druhú hneď po pôrode.

Skutočný príbeh: 
Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva

„Od narodenia som vyrastala v detskom domove, rodičov som 
nikdy nepoznala. Počas môjho pobytu v detskom domove 
som sa vyučila za krajčírku a našla som si zamestnanie ako 
chyžná. Pracovala som. Po odchode z detského domova som 
bývala v rôznych sociálnych zariadeniach pre odchovancov 
z detských domovov. Stalo sa mi, že som otehotnela a dieťat-
ko som si nechcela dať vziať. Moju situáciu som však sama 
nedokázala zvládnuť. Otec môjho dieťatka takisto vyrastal 
v  detskom domove. Obidvaja sme bez zázemia. Plánujeme 
spoločnú budúcnosť, ale zatiaľ ani on nemá na to podmienky.“

Napriek zložitej situácii si chceli dieťatko v každom prípade 
nechať veľmi sa naň tešili. Potrebovali však „štartovací balí-
ček“. Keď bude dieťa väčšie, rada by som sa vrátila do práce, 
aby sme mu zabezpečili budúcnosť. Mám obavy, kam pôjde-
me, keď pobyt v zariadení skončí. Každopádne sa chceme 
s nepriaznivým osudom nás obidvoch popasovať a mať riad-
nu rodinu, ktorú sme ani jeden z nás nezažili.

Posledné októbrové dni boli pre Marianu naplnené šťastím. 
Priviedla na svet krásne dievčatko, Magdalénku. Napriek 
všetkým problémom pred jej narodením sa teraz zo svojho 
dievčatka veľmi tešia. Ťažkú situáciu zvláda aj vďaka svoj-
im priateľkám – domováčkam a všetkým, ktorí ju v projekte  
Zachráňme životy odborne aj finančne podporili .

10Príspevok na dieťa  
hneď pri narodení,  
nie až po 28. dni
Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme zrušiť lehotu 28 dní pri poskytovaní príspevku 
pri narodení dieťaťa, ktorej sa musí dieťa dožiť, aby vznikol 
nárok na príspevok.

Navrhujeme ho vyplatiť bezprostredne po narodení.

Prečo to navrhujeme?

Náklady rodičov sú spojené s dieťaťom už pred jeho narode-
ním a to bez ohľadu, či sa dieťa dožije viac alebo menej ako 
28 dní.

11
Čo to konkrétne znamená?

Príspevok pri narodení dieťaťa navrhujeme rozdeliť na dve 
časti. Zaviedol by sa tak nárok na prvú časť príspevku ešte 
pred narodením dieťaťa, v prípade ak má žena trvalý pobyt 
a bydlisko na území Slovenskej republiky a jej tehotenstvo 
presiahlo 12 týždňov a na druhú časť príspevku pri narode-
ní dieťaťa.

Polovica príspevku  
na dieťa už pred jeho 
narodením
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Čo to konkrétne znamená?

Navrhujeme, aby rodičia zdravotne ťažko postihnutého bá-
bätka dostali štvornásobok príspevku pri narodení dieťaťa.

Prečo to navrhujeme?

S narodením zdravotne znevýhodneného dieťaťa sa jeho ro-
dičom značne zvyšujú aj náklady spojené so starostlivosťou 
o neho.Chceme pomôcť matkám a rodinám, aby tieto náklady 
nemuseli byť príčinou rozhodnutia sa pre umelé ukončenie 
života poškodeného plodu.

Skutočný príbeh: 
Nikdy sme nežiadali nijakú finančnú pomoc

„Volám sa Miriam, mám 42 rokov a tri deti vo veku 14, 11, 6 ro-
kov. Pre nás v najhorších časoch som znovu otehotnela. Inter-
rupcia pre mňa neprichádzala do úvahy. V 21. týždni som bola 
na 2D a v 24. týždni na 3D vyšetrení. Všetko bolo v poriadku. 
V 26. týždni zistili bábätku vrodenú vývojovú chybu srdca. 
Stav nepriaznivý, neistý. Začalo sa behanie s manželom po 
genetike, lekároch. V 26. týždni som šla na amniocentézu, 
kde zistili aj Dawnov syndróm. Prežívanie týchto troch me-
siacov bolo ťažké psychicky a aj finančne. Úspory padli a aj 
najbližší čo mohli, už pomohli. Nikdy sme nežiadali nijakú fi-
nančnú pomoc od žiadnej inštitúcie, ale teraz by sme ju veľmi 
potrebovali. Ľudia, ktorí so mnou odborne pracovali, mi od-
poručili projekt Zachráňme životy. Tu mi poskytli mi nielen 
odborné poradenstvo v najhorších chvíľach, ale aj finančnú 
a hmotnú pomoc.“

Začiatkom mesiaca sa narodila Anička. Miriam je veľmi 
vďačná ľuďom, ktorí ju ani nepoznal za pomoc a podporu 
v poslednom štádiu tehotenstva, ktoré bolo obzvlášť ťažké.

„Podobne ako Martin Luther King, aj ja mám sen. V mojom sne 
sa všetky deti na Slovensku môžu narodiť a žiť ako občania 
tejto krajiny dôstojný život až do svojej staroby a smrti. Aby 
sme žili v takejto spoločnosti, potrebujeme ešte mnoho zme-
niť. Vykoreniť domáce násilie, odstrániť chudobu, dôsledne 
chrániť pred zneužívaním, či učiť mladých nesebeckej lás-
ke, zdravému prežívaniu sexuality a rešpektu k dôstojnosti  
každého človeka. Tento zákon je iba začiatok.

Ale musíme, potrebujeme začať, tak ako sme začali v oblas-
ti spravodlivosti a justície či v zlepšovaní podnikateľského 
prostredia. Urobme krok vpred aj v tejto oblasti Pre dobro 
detí, ich mám a rodín na Slovensku.“

 
Anna Záborská,  

prejav v NRSR 10. júla 2020

12
Zvýšenie príspevku 
pri narodení  
hendikepovaného dieťaťa
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Tento zákon predkladá skupina poslancov poslaneckého 
klubu OĽANO a Kresťanskej únie.

Kto zákon predkladá?

Ján Szőllős Marek Šefčík

Michal Šipoš Richard Vašečka

Milan Vetrák Peter Vons

Peter Kremský

Anna Záborská Lucia Drábiková

Katarína Hatráková Milan Kuriak

Radovan Marcinčin Marcel Mihálik
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ĎAKUJEME ZA PODPORU  
TOHTO ZÁKONA


