
 

http://www.StopSurrogacyNow 

PROHLÁSENIE KU KAMPANI ZA ZASTAVENIE NÁHRADNÉHO MATERSTVA 
 

Sme ženy a muži  rôznych etník, náboženstiev, kultúr a pochádzame z rôznych socio-
ekonomických prostredí zo všetkých regiónov sveta. Spoločne vyjadrujeme znepokojenie nad 
osudmi žien a detí, zneužívaných prostredníctvom zmlúv o náhradnom materstve. 

 
Spoločne ubezpečujeme, že chápeme hlbokú túžbu po rodičovstve, ktorú mnohí prežívajú. 
Napriek tomu, ako pri väčšine túžob, aj táto má isté obmedzenia. Ľudské práva  sú tým dôležitým 
indikátorom naznačujúcim, kde by tieto hranice mali byť. Sme presvedčení, že náhradné 
materstvo by malo byť zastavené, pretože predstavuje zneužívanie ľudských práv žien a detí. 
Náhradné materstvo je spravidla závislé na zneužívaní chudobnejších žien. V mnohých 
prípadoch sú to chudobní, ktorí musia predávať a bohatí, ktorí si môžu dovoliť kúpiť. Výsledkom 
týchto nerovnocenných transakcií je súhlas, ktorý je sprevádzaný nedostatočnou, prípadne úplne 
chýbajúcou informovanosťou, nízkou odmenou, nátlakom, zlou zdravotnou starostlivosťou 
a závažnými krátkodobými ako aj dlhodobými rizikami pre ženy, ktoré podstupujú náhradné 
materstvo. 

 
Z lekárskeho hľadiska náhradné materstvo nesie so sebou riziká, tak pre náhradnú matku, ako aj 
pre mladé ženy, ktoré predávajú svoje vajíčka, a tiež pre deti narodené s využitím asistovanej 
reprodukcie. Medzi riziká pre ženy patrí ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS), torzia 
vaječníkov, cysty na vaječníkoch, chronická bolesť panvy, predčasná menopauza, strata 
plodnosti, rakovina reprodukčných orgánov, vznik krvných zrazenín, ochorenie obličiek, mozgová 
mŕtvica a v niektorých prípadoch smrť. Ženy, ktoré otehotnejú s vajíčkami od inej ženy, sú 
vystavené vyššiemu riziku preeklampsie a vysokého krvného tlaku. 
Deti narodené prostredníctvom metód asistovanej reprodukcie, obvykle využívaných pri 
náhradnom materstve, taktiež čelia známym zdravotným rizikám, akými sú napríklad: predčasný 
pôrod, narodenie mŕtveho dieťaťa, nízka pôrodná hmotnosť, anomálie plodu a zvýšený krvný tlak. 
Náhradné materstvo úmyselne ničí prirodzenú materskú väzbu (bonding), ktorá vzniká už počas 
tehotenstva – tú väzbu, ktorej význam odborníci v oblasti medicíny neustále zdôrazňujú a šíria 
o nej osvetu. Biologické puto medzi matkou a dieťaťom je nepopierateľne nanajvýš intímne a jeho 
prerušenie spôsobuje  pretrvávajúce následky pre obidve strany. V krajinách, kde je náhradné 
materstvo legalizované, je táto potenciálna ujma inštitucionalizovaná (tj. štátom úradne 
prevádzkovaná) a podporovaná. 

 
Sme presvedčení, že prax komerčného náhradného materstvá sa nelíši od nákupu a predaja detí. 
Aj v prípadoch, keď je náhradné materstvo nekomerčné (teda neplatené alebo čisto „altruistické“), 
akákoľvek prax, kde ženy a deti podstupujú tieto riziká, musí byť zakázaná. 
Nikto nemá právo na dieťa, bez ohľadu na to, či je heterosexuál, homosexuál alebo dobrovoľne 
slobodný. 

 
Spoločne žiadame národné vlády sveta a predstaviteľov  medzinárodnej komunity, aby 
spolupracovali na okamžitom zastavení praxe náhradného materstva. 

 


