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2. %o je to sexuálne a!reproduk$né zdravie?
Pojem sexuálne a&reproduk!né zdravie (SRZ) sa v&sú$asnosti t(ka aj 'udsk(ch práv, a&preto by sa 
malo hovori* o „sexuálnom a&reproduk$nom zdraví a&právach (SRZP). Problémy sexuálneho a&re-
produk$ného zdravia sú toti) aj problémami z 'udsko-právneho slovníka. Hoci pojmy „sexuálne“  
a „reproduk$né“ spolu úzko súvisia, pou)ívajú sa sú$asne, preto)e 'udská reprodukcia (rozmno)o-
vanie) sa u) nevia)e len na sexuálny )ivot (napr. umelé oplodnenie) a&rovnako sexualita sa nevia)e 
len na plodenie detí.

Hlavn$ princíp SRZP 
 •  právo slobodnej vo'by na základe dostato$ného mno)stva správnych informácií
Informovan$ súhlas
 •  súhlas uroben( slobodne a&bez nátlaku na základe dostato$ného mno)stva objektívnych 

informácií pod'a najnov+ích vedeck(ch poznatkov
Sexuálne a reproduk!né zdravie je: 
 •  stav, v ktorom $lovek nemá )iadnu sexuálne prenosnú infekciu (napr. syfilis, kvapavka 

a&pod.),
 •  stav, v&ktorom nemá )iadnu zdravotnú preká)ku pre uspokojiv( sexuálny )ivot,
 •  nemá ochorenie, ktoré by mu bránilo po$a* – splodi* alebo porodi* deti.
)alej to tie' znamená, 'e: 
 •  $lovek má uspokojujúci sexuálny )ivot,
 •  )iadnemu $loveku nie je bránené slobodne sa rozhodnú* o&tom, kedy bude ma* deti a&ko'-

ko bude ma* detí,
 •  mô)e sa slobodne rozhodnú* $i sa chce zosobá+i* a&koho si vyberie za man)ela/man)el-

ku. 
Sú!as%ou tohto zdravia je aj (z definície SRZP pod#a OSN):
 •  právo mu)ov a )ien na spo'ahlivé informácie o&ochrane pred chorobami a&reprodukcii,
 •  právo na prístup k&bezpe$n(m a efektívnym metódam plánovaného rodi$ovstva pod'a 

vlastného v(beru, ktoré nie sú proti zákonom, 
 •  právo na prístup k primeran(m slu)bám plánovaného rodi$ovstva, ktoré umo)nia )e-

nám ma* bezpe$né tehotenstvo a materstvo a zabezpe$ia párom najlep+ie mo)nosti ma* 
zdravé deti.

Sexualita sa t$ka ka'dého z&nás, detí aj dospel$ch.
Pozna% svoje práva aj v&tejto oblasti je nevyhnutné kvôli vlastnému uvedomeniu, kvôli vz*ahu 
k&partnerovi $i partnerke a&in(m osobám v na+om okolí. 
Re+pektovanie práva na súkromie, slobodnú vo'bu a&práva „by* in( $i iná“ je základom dobr$ch 
#udsk$ch vz%ahov a&uspokojujúcej sexuality.


