
Aspektovské ňjúvinky 5/2021 – špeciál o reprodukčných a sexuálnych 

právach (nielen) počas pandémie 
 

 
Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk – o zaujímavých článkoch vo webzine 

ASPEKTin, o nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších aktualitách z našich webových rubrík aj 

ASPEKTovských priestorov. 

 

 

* 

Čo vieme o porušovaní reprodukčných a sexuálnych práv počas pandémie? Rešerš odborných 

štúdií a výskumu Pandémia trvá už druhý rok. Aký je počas nej prístup dievčat, žien či LGBTQI 

ľudí k reprodukčným právam? Prečo je sexuálne a reprodukčné zdravie otázkou ľudských 

práv? A čo všetko vieme o dostupnosti služieb v oblasti reprodukčného a sexuálneho zdravia 

počas pandémie COVID-19? Pripravili sme pre vás rešerš odborných štúdií a výskumu 

v problematike reprodukčných a sexuálnych práv počas pandémie COVID-19. 

 

* 

Pandémia ako zámienka na obmedzenie prístupu k interrupciám? Vyberáme zo zahraničného 

výskumu Počas pandémie môže častejšie dochádzať k neželanému tehotenstvu, a to v dôsledku 

stúpajúceho sexuálneho násilia na ženách, zhoršovania ekonomickej situácie alebo 

nedostatočného prístupu k antikoncepcii. Aj preto je zabezpečenie prístupu k bezpečným 

interrupciám počas tejto krízy kľúčové. Mnohé vlády však v čase zníženej mobility využili 

obmedzenie „neesenciálnej“ zdravotnej starostlivosti aj na obmedzenie prístupu k umelému 

prerušeniu tehotenstva. Pripravili sme pre vás výber štúdií o dostupnosti interrupcií aj o 

dopadoch jej zneprístupnenia počas pandémie COVID-19. 

 

* 

Aká je situácia v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv na Slovensku? Verejnú diskusiu o 

sexuálnych a reprodukčných právach na Slovensku do veľkej miery formujú tí aktéri, ktorí sa 

ich snažia obmedzovať. Aj preto sa vytvára dojem, že najvážnejším problémom v tejto oblasti 

sú snahy legislatívne obmedzovať prístup k interrupciám. Je to však tak? Kto si (ne)môže 

dovoliť antikoncepciu, aký je v skutočnosti prístup k umelému prerušeniu tehotenstva a čo 

zažívajú ženy pri pôrodoch? Vyberáme z výskumných správ. 

 

* 

Záznam z diskusie o prístupe k službám reprodukčného zdravia (nielen) počas pandémie 

O situácii v oblasti reprodukčných a sexuálnych práv diskutovala aspekťáčka Zuzana 

Maďarová s právničkou Jankou Debrecéniovou (Občan, demokracia a zodpovednosť) a 

politologičkou Adrianou Mesochoritisovou (Možnosť voľby). Ako sa darí na Slovensku 

zabezpečovať práva v týchto oblastiach? Ako sa zmenila situácia od začiatku pandémie 

COVID-19? A ako súvisí porušovanie práv žien na zdravie s nízkym spoločenským a 

finančným hodnotením starostlivosti? Pozrite si záznam z online diskusie, ktorú sme 

zorganizovali 21. novembra 2021. 

 

* 

Rozhodujte o feministickej budúcnosti! Dostupné tituly Knižnej edície ASPEKT si môžete 

objednať na webstránke: www.aspekt.sk Kúpou každej aspektovskej knihy podporujete 



vydávanie ďalších dobrých titulov. Našu prácu môžete podporiť aj pravidelným alebo 

jednorazovým finančným príspevkom. Ďakujeme. 

 

 

*** 

Budeme rady, ak pre vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, 

ktorí by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím 

prázdny e-mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE. 

 

***** 

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, 

aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk  

 

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, 

podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá organizácia 

ASPEKT. 

 

 


