
Vek, kedy prvý krát začínajú ženy uvažovať nad tým, že sa stanú 
matkami, sa čoraz viac posúva do výšin. Kým v roku 2003 bol 

priemerný vek ženy prvorodičky 26 rokov, dnes je to už viac ako 29 
rokov. Optimálny čas pre pôrod je však podľa odborníkov medzi 

20.-27. rokom života ženy. Niečo tu teda nesedí.     
PRIPRAVILA: MÁRIA PAGÁČ

Dieťa nie je 
samozrejmosť



K aždá žena sa rodí s kompletnou 
výbavou vajíčok, ktorých počet 
počas svojho života vyčerpá 

do dna. Je to fakt, počet šancí na otehot-
nenie sa s každou ovuláciou „nazmar“ 
znižuje. So stúpajúcim vekom matky sa 
zvyšuje pravdepodobnosť, že pár bude 
mať problém s úspešným počatím dieťaťa. 
Po tridsiatke stúpa riziko, že tehotenstvo 
skončí spontánnym potratom, že plod 
bude geneticky poškodený, zároveň ženu 
viac ohrozujú komplikácie ako tehotenská 
cukrovka či preeklampsia a dieťa sa môže 
narodiť s nízkou pôrodnou hmotnosťou. 
Gynekológovia označujú tehotenstvo 
po 35. roku za rizikové a stúpa i pravdepo-
dobnosť, že žena neporodí prirodzene ale 
cisárskym rezom.    

CHCIEŤ NIEKEDY NESTAČÍ...
Keď si zrazu žena na prahu tridsiatky 
uvedomí, že jej v živote aj napriek zabez-
pečeniu a úspešnej kariére niečo chýba, 
razom sa tak z niečoho krásneho a pri-
rodzeného ako je splodenie dieťaťa, stáva 
akýsi boj, kedy je dôležité si počítať plodné 
a neplodné dni, kontrolovať hustotu hlienu 
či bazálnu teplotu a sledovať lunárny kalen-
dár či výpočty podľa Jonáša. Prichádzajú 
na rad doplnky výživy a bylinky a dobie-
hanie zameškaného v boji s neúprosným, 
ubiehajúcim časom. Tým, že dnes páry 
dávajú do popredia iné priority a materstvo 
odkladajú, často potom po roku i viac, čo sa 
im nedarí počať potomka prirodzene, klopú 
na dvere Centier asistovanej reprodukcie. 
Až 1 zo 6 párov je dnes neplodný a až 17 % 
párov trpí vážnymi poruchami plodnos-
ti. Na Slovensku je ročne realizovaných 
takmer 4000 cyklov mimotelových oplod-
není v 11 Centrách asistovanej reprodukcie. 
Práve tam sa rozbieha kolotoč vyšetrení, 
vďaka ktorým odborníci nakoniec zistia, 
v čom je problém a navrhnú možnosti, 
ako ho vyriešiť tak, aby pár nakoniec dieťa 
počal. Tá cesta však nie je jednoduchá a ani 
rýchla. Príčina neplodnosti je v 30-tich 
percentách na strane ženy, čisto mužský 
problém je to v ďalších 30-tich percen-
tách. U 25 – 30 percent párov je problém 
u oboch súčasne a 10 – 15 percent neplod-
ností zostáva nevysvetlených. Niektoré 
diagnózy sú závažné natoľko, že nie je mož-
né, aby pár počal dieťa prirodzenou cestou 
a v niektorých prípadoch je nutné i použitie 
darovaných vajíčok alebo spermií. 

Prí-
čina neplodnosti 

je v 30-tich percentách 
na strane ženy, čisto muž-
ský problém je to v ďalších 
30-tich percentách. U 25 – 

30 percent párov je problém 
u oboch súčasne a 10 – 15 
percent neplodností zo-
stáva nevysvetlených. 
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Aké riešenia sú možné  
na Slovensku? 
Pojmy ako náhradná matka, či 
darcovstvo vajíčok alebo spermií pri 
ceste za vysnívaným cieľom dnes už 
nie je sú len replikou z amerického 
filmu. O tom, čo je možné a reálne 
na Slovensku a aké riešenia dnes 
Centrá asistovanej reprodukcie 
ponúkajú, sme sa porozprávali 
s MUDr. Petrom Harbulákom, PhD., 
vedúcim lekárom GYN-FIV, a.s. – 
centra pre gynekológiu, urológiu 
a asistovanú reprodukciu.

 Pri akých diagnózach je nutné použiť 
darované vajíčka/spermie?
Program darcovských spermií je najčastejšie
využívaný darcovský program v procese 
asistovanej reprodukcie. O darované 
spermie môžu požiadať páry, kde je partner 
nositeľom genetického ochorenia, v jeho 
ejakuláte sa nenachádzajú žiadne spermie 
alebo len spermie nízkej kvality. Prijatie 
darovaných oocytov (vajíčok) je pre niektoré 
ženy jediná možnosť, ako porodiť zdravé 
dieťa. Príčiny sú viaceré – napr. predčasná 
menopauza, predčasné zlyhanie funkcie 
vaječníkov, genetické ochorenie, nízka 
kvalita oocytov, prekonaná onkologická 
liečba a podobne. 

 Aké podmienky musí darca/darkyňa 
spĺňať?
Darcovstvo je prísne anonymné. Všetci 
darcovia sú podrobení dôsledným 
vyšetreniam na vylúčenie infekčných, 
sexuálne a geneticky prenosných ochorení. 
Všetci darcovia musia spĺňať vekové kritériá 
a stupeň dosiahnutého vzdelania.

 Ako prebieha vyšetrenie pred 
darovaním vajíčok/spermií?
Darca pri prvej návšteve absolvuje základné 
vyšetrenie ejakulátu, osobný pohovor 
a odber krvi pre vyšetrenie pohlavne 
prenosných chorôb (HIV, hepatitída, syfilis 
a pod.) a stanovenie krvnej skupiny. Taktiež 
musí absolvovať genetické vyšetrenie z krvi 
(karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry 
chromozómov a vyšetrenie 
cystickej fibrózy). Darkyňa 
absolvuje základné 
gynekologické vyšetrenie 
(vrátane vyšetrenia 
hormonálneho profilu 
a osobného pohovoru), 
vyšetrenie pohlavne prenosných 
chorôb (HIV, hepatitída, syfilis 

MUDr. Peter  
Harbulák, PhD.       
gynekológ, vedúci lekár 
a odborný zástupca GYN-FIV 
MUDr. Harbulák absolvoval 
Lekársku fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave, 
odbor všeobecné lekárstvo, 
v roku 1988. Vzdelanie si 
doplnil atestáciou I. a II. 
stupňa v odbore gynekológia 
a pôrodníctvo a ďalšou ates-
táciou v odbore reprodukčná 
medicína. Prakticky pôsobil 
ako lekár na II. Gynekolo-
gicko-pôrodníckej klinike 
LFUK a UNB a v jej centre 
pre humánnu reprodukciu. 
MUDr. Peter Harbulák sa 
na svojich viacerých odbor-
ných stážach počas niekoľ-
kých rokov formoval na Cli-
nique Mutualiste La Sagges 
v Rennes (Francúzsko) pod 
vedením špičkových odborní-
kov Dr. Michela Rio, Dr. Gé-
rarda Priou a Dr. Daniela 
Colleu, pričom spolupráca 
a výmena profesionálnych 
skúseností stále pokračuje. 
V súčasnej dobe sa odbor-
ne zameriava a participuje 
na projektoch venujúcich sa 
skúmaniu úlohy LH v proto-
koloch stimulácie ovulácie 
v IVF cykloch. V roku 2010 
ukončil externé doktorand-
ské štúdium udelením titulu 
PhD. na LFUK Bratislava, 
zamerané na asistovanú 
reprodukciu. V roku 2004 
založil v Bratislave GYN-FIV, 
a.s. - centrum pre gyneko-
lógiu, urológiu a asistovanú 
reprodukciu, kde pôsobí 
ako vedúci lekár a odborný 
garant. Od roku 2009 je od-
borným garantom a hlavným 
organizátorom medzinárod-
nej konferencie pre asistova-
nú reprodukciu VITA NOVA.

a pod.) a genetické vyšetrenie z krvi 
(karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry 
chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy).

 Môže darca/darkyňa očakávať 
finančnú odmenu?
Darcovstvo je bezplatné, avšak centrum 
GYN-FIV poskytuje darcom finančnú 
kompenzáciu nákladov spojených 
s darcovstvom spermií vo výške 50 eur 
za jeden odber. V prípade darovania 
vajíčok, keďže ide o náročnejší proces, je 
finančná kompenzácia nákladov spojených 
s darcovstvom vo výške 850 eur.

 Ako prebieha výber vhodného darcu/
darkyne z vašej databázy?
Žiadatelia o darcovské spermie alebo vajíčka 
(oocyty)  vypĺňajú pred začatím celého 
procesu dotazník pre výber darcov, v ktorom 
uvádzajú svoj vek, výšku, váhu, pigmentáciu, 
farbu a typ vlasov, farbu očí, krvnú skupinu, 
ale aj vzdelanie a záujmy.
Centrum GYN-FIV má rozsiahlu databázu 
darcov spermií a oocytov  a požiadavkám 
príjemcov sa snažíme vyjsť maximálne 
v ústrety.



 Je na Slovensku možné stať sa 
matkou  pomocou mimotelového 
oplodnenia aj pokiaľ žena nie je vydatá/
nemá partnera, ktorý s tým súhlasí?
Podľa platnej legislatívy môžu podstúpiť 
mimotelové oplodnenie iba heterosexuálne 
páry, ktoré však nemusia byť zosobášené. 
Súhlas manželov/partnerov s mimotelovým 
oplodnením je vždy jasne deklarovaný.

 Pokiaľ si u vás nechá pár uskladniť 
spermie, vajíčka alebo zamraziť embryá, 
aký dlhý čas je možné ich uskladňovať? 
Čas uskladnenia nie je obmedzený. 
Mrazené vzorky sú uskladnené v tekutom 
dusíku pri teplote  -196 stupňov Celzia 
a zatiaľ sa nezistilo, že by skladovanie 
po dobu niekoľkých rokov malo na vzorky 
negatívny vplyv.

 Čo sa udeje v prípade, ak sa medzitým 
pár rozíde/rozvedie?
Genetický materiál – embryá – má svojich 
majiteľov, ktorými sú žena a muž. Bez 
úradne overeného súhlasu oboch z páru 
netransferujeme do maternice pripravené 
embryá. Pokiaľ pár už spolu nežije, zvyčajne 
sa dohodnú na vyradení embryí z procesu 
kryokonzervácie.

 V zahraničí je známy aj pojem 
náhradná matka. Ako je to na Slovensku? 
Existuje i táto možnosť? 

Na Slovensku nie je možnosť mať náhradnú 
matku. V záujme právnej istoty naša právna 
úprava jednoznačne definuje, že matka je 
žena, ktorá dieťa porodila. V zákone o rodine
je zároveň zavedená zásada neplatnosti 
akýchkoľvek zmlúv a dohôd, ktoré sú 
v rozpore s tým, že matkou je žena, ktorá 
dieťa porodila. 

 Ako dlho spravidla musí pár čakať, 
kým príde k samotnému IVF (In Vitro 
Fertilisation) s darovanými spermiami/
vajíčkami ? 
V našom centre GYN-FIV máme bohatú 
databázu darcov spermií a oocytov, preto 
môžeme vo väčšine prípadov zahájiť liečbu 
bez čakacej doby.

 V prípade oplodnenia darovanými 
spermiami je možné oplodnenie len 
formou IVF alebo existuje aj možnosť 
oplodnenia formou IUI (Intra Uterinná 

Inseminácia)? Odporúča sa to vzhľadom 
na úspešnosť?
Oplodnenie darovanými spermiami sa 
používa v indikovaných prípadoch (vážne 
poruchy spermiogramu, geneticky prenosné 
ochorenia) a v rámci darcovského programu 
je to úspešná a najbežnejšie používaná 
metóda oplodnenia. Používa sa pri IUI, pri 
IVF, či IVF s ICSI. ICSI je intracytoplazmatická 
injekcia spermie do oocytu (vajíčka). Ide 
o mechanické vpravenie jednej spermie 
do oocytu pomocou mikroihly pod 
špeciálnym mikroskopom pomocou 
mikromanipulátora. 

 Aké finančné náklady sú spojené 
s použitím darovaných vajíčok/spermií 
a pri klasickom IVF?
Zdravotné poisťovne hradia 3 cykly 
mimotelového oplodnenia pacientkam 
do dovŕšenia 39. roku života. Cenník 
všetkých výkonov je verejne dostupný 
na našej webovej stránke.
Aj keď sa zdravotná poisťovňa podieľa 
na úhrade IVF cyklu, laboratórne výkony nie 
sú zo zdravotného poistenia hradené. Lekár 
a embryológ odporúčajú jednotlivé metódy 
tak, aby liečba neplodnosti bola úspešná. 
Finančná náročnosť je individuálna a so 
všetkými výkonmi musí pár vopred súhlasiť. 
O výslednej cene sa rozhoduje v procese 
liečby, nakoľko liečba každého páru je 
špecifická. n FO
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Zdravotné poisťovne 
hradia 3 cykly 
mimotelového 

oplodnenia 
pacientkam 

do dovŕšenia 39. 
roku života.




