
 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

Počet potratov medziročne mierne klesol  
                                                                                                                 

 
V Bratislave dňa 13. 5. 2020 

 

Počet potratov sa medziročne znížil o 168. V roku 2019 klesol počet umelých 

prerušení tehotenstva a navýšili sa potraty v dôsledku mimomaternicových 

tehotenstiev. Vyplýva to z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych 

informácií (NCZI). 

 

V roku 2019 sme zaznamenali v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku  15 106 

potratov, z toho 1 346 sa týkalo žien bez trvalého pobytu v SR.  

Oproti predchádzajúcemu roku sa celkový počet znížil o 168 potratov, a to v dôsledku 

poklesu umelých prerušení tehotenstva (UPT) o 197 na 7 153 prípadov. Pokles UPT bol 

však evidovaný len u žien s trvalým bydliskom v SR (o 200 prípadov), u žien bez trvalého 

bydliska v SR medziročne vzrástol o 3 prípady. 

Medziročný nárast spontánnych potratov na 7 092 a pokles ostatných potratov na 390 bol 

spôsobený zmenou metodiky zaraďovania potratov. Umelé prerušenia tehotenstva (47,4 %) 

a spontánne potraty (46,9 %) tak tvorili vyrovnaný podiel, po nich nasledovali 

mimomaternicové tehotenstvá (3,1 %) a ostatné potraty (2,6 %). 

 

Potraty žien s trvalým bydliskom v SR 

Za rok 2019 evidujeme 13 760 potratov u žien s trvalým bydliskom v SR, čo je o 164 

potratov menej oproti predchádzajúcemu roku. Najväčší podiel, vzhľadom na zmenu 

metodiky, predstavovali spontánne potraty (51,4 %), nasledovali UPT (42,3 %), 

mimomaternicové tehotenstvá (3,4 %) a ostatné potraty (2,8 %). 

 

Umelé prerušenia tehotenstva žien každým rokom klesajú. Počet UPT sa medziročne znížil 

o 200 potratov z 6 024 v roku 2018 na 5 824 v roku 2019. V porovnaní s rokom 2009 ich 

počet klesol 1,7-násobne o 4 146 potratov a oproti roku 1997 až 3,6-násobne. 

 

So zreteľom na vek plodu bolo najviac spontánnych potratov v 7. týždni (14,7 %), UPT v 8. 

týždni (25,3 %), ostatných potratov v 7. týždni (16,9 %) a potratov z dôvodu 

mimomaternicového tehotenstva v 6. týždni (18,7 %). 

 

 

 

 
 
 
O organizácii: 



 

 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) - štátna príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu 

informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom 

informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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