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Univerzita Komenského v Bratislave vydala v roku 2016 vo Vydavateľstve UK 

monografiu doc. PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš, PhD. s názvom „Interrupcia: Etická 

výzva pre svetové náboženstvá“. Z dielne autorky pochádzajú taktiež monografie ako 

„Staroveký svet zdravia a choroby: Uzdravenie v dejinách náboženstiev a medicíny“ 

(2012) a „Zdravlje i bolest u okviru srednjovekovne koegzistencije teologije i medicine“1 

(2013). Monika Zaviš sa celkovo špecializuje na religionistiku a tiež psychológiu 

náboženstva. 

 Autorka si vo svojej monografii zvolila za cieľ „zisťovanie myšlienkovej 

etymológie postojov k interrupcii vo svetových náboženstvách na základe svätých 

spisov“ (s. 9). Konkrétne sa jedná o päť svetových náboženstiev – judaizmus, 

kresťanstvo, islam, hinduizmus a buddhizmus. Za hlavnú tézu monografie sa dá 

považovať tvrdenie, že v uvedených svetových náboženstvách neexistuje jednotný 

postoj k problematike interrupcií, a preto interrupcia predstavuje neustále etickú výzvu 

(s. 8 a 91). Štruktúra diela a členenie kapitol sú prispôsobené cieľu. Autorka ďalej 

uvádza, že „Zámer knihy napĺňame v piatich kapitolách, kde v každej zvlášť 

analyzujeme a robíme závery [...]. Generálny záver [...] prináša stručné zhrnutie 

a kritické zhodnotenie problematiky“ (s. 9). 

                                                 

1 V preklade: Zdravie a bolesť v rámci stredovekej koexistencie teológie a medicíny 
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Prvá kapitola (s. 10-26) si všíma postoj k interrupcii v judaizme od stvorenia po pokus o 

maskulínnu infanticídu Hebrejov v Egypte, ďalej od obdobia Dekalógu po Talmud, 

v čase holokaustu a v súčasnosti. V časti „od stvorenia po infanticídu“ autorka rozoberá 

problematiku fertility, ktorá predstavuje v judaizme rozhodujúcu oblasť vzťahu a viery 

človeka k Bohu. Súvislosť náboženského presvedčenia a rastu populácie tu potvrdzuje 

postoj k plodnosti, ktorá je v judaizme vnímaná ako prejav Božej priazne a rast 

populácie ako ovocie viery vyvoleného ľudu Božieho. Pozornosť v tejto kapitole si 

zasluhujú tiež regulačné nástroje na obmedzenie počtu Hebrejov, ako napr. útlak ľudu, 

väčšie zaťaženie prácou, a napokon maskulínna infanticída. Autorka uvádza aj ďalšie 

regulačné metódy v Egypte – antikoncepciu, plánované rodičovstvo a potrat – ako 

bežnú prax.  

Postoje k interrupcii v židovstve od obdobia Dekalógu po Talmud predstavuje 

Zaviš v kontexte elohistického (Ex 20,1-17) a jahvistického (Ex 34) Dekalógu 

a opakovania zákona v Dt 5. Izraelci sa v tejto dobe ocitli v nábožensko-sociálnom 

prostredí kultov plodnosti (Oz 4,14; Am 2,17; Jer 2,20), ktoré boli podľa 

starozmluvných prorokov neprijateľné. Z prikázaní sa dá vyvodiť tento záver: 

Dodržiavanie prikázaní prináša požehnanie (plodnosť, ochrana pred potratom), ich 

nedodržiavanie zase kliatbu (prekliatie plodu). Autorka upriamuje pozornosť aj na 

prikázanie nevraždiť, ktoré v judaizme nemožno automaticky aplikovať na zárodok 

alebo plod, a taktiež na pokutu alebo trest, ak dôjde k poškodeniu života plodu 

či matky. Druh trestu závisí od spôsobenej škody, čo Zaviš stručne objasňuje v kontexte 

Talmudu, kabalistickej knihy Zohar a mystického komentára k Tóre. 

V období holokaustu sa do popredia dostáva situačná etika, prostredníctvom 

ktorej židovský národ rieši dilemu interrupcie a sterilizácie, ktoré sú vykonávané na 

ženách neárijského pôvodu. Platí tu, že potrat je prípustný, ak sa ním zachráni žena 

pred smrťou. V prípade cisárskeho rezu na mŕtvej žene (problém znesvätenia) platí, že 

„Ktokoľvek zachráni život jediného Žida, podieľa sa na záchrane celého sveta“ (s. 22), 

a preto je tento zákrok prípustný.   

Postoje v súčasnosti sú diferencované: 1) interrupcia sa rovná vražde a je 

súčasťou zákazu nevraždiť, 2) interrupcia je povolená v prípade ohrozenia života matky, 

3) interrupcia je zakázaná v prípade Tayov-Sachsovho a Downovho syndrómu, 4) 

interrupcia je zakázaná v prípade zakázaného pohlavného styku, 5) interrupcia je 

dovolená v prípade psychického a fyzického utrpenia matky, 6) interrupcia nie je 
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vražda, 7) v prípade syndrómov sa môže vykonať do 7. mesiaca tehotenstva. Zaviš 

upozorňuje v tejto časti monografie tiež na problematiku sterilizácie žien a mužov. 

Druhá kapitola (s. 27-44) pojednáva o kresťanskom postoji voči interrupciám, 

ktoré preberá niektoré koncepcie z judaizmu. V Starej a Novej zmluve sa nachádzajú 

iba implicitné zmienky o potrate, ktoré sa dajú vyvodiť z postoja Starej a Novej zmluvy 

k ľudskej sexualite, životu rodiny a k morálke. K tejto problematike sa viac vyjadrujú 

apoštolskí a cirkevní otcovia a niektoré cirkevné koncily. Autorka tu výstižne približuje 

prostredie, v ktorom sa rané kresťanstvo ocitalo – tehotenstvo, pôrod a bežná 

interrupčná prax v rímskej kultúre. Rané kresťanstvo napriek prostrediu, v ktorom sa 

nachádzalo, hájilo negatívny postoj a odmietalo interrupčnú prax, abortíva 

a infanticídu. Disciplinárne opatrenia v ranom kresťanstve však potvrdzujú, že 

interrupciu okrem nekresťaniek podstupovali i kresťanky, a preto problematika 

interrupcií nebola v kresťanských kruhoch neznámym problémom. 

Tretia kapitola (s. 45-61) sa sústredí na islamskú perspektívu. Islam dôvodí svoj 

etický postoj voči interrupciám na základe viacerých spisov (Korán, hadís, novšie fatvy 

– oficiálne legislatívne vyhlásenia, etc.). Dôležité je vdýchnutie duše do zárodku, ktoré 

sa deje po 120 dňoch vývoja plodu. Interrupcia v islame je teda v nevyhnutnom prípade 

prípustná do 120. dňa. Odpovede na otázku, čo sa považuje za nevyhnutný dôvod, sa 

rôznia. Zaviš v tejto kapitole prezentuje viaceré pozície a poukazuje na skutočnosť, že 

islamské náboženstvo problematiku interrupcií rieši v dialógu s odborníkmi z oblasti 

medicíny, ktorí sú veriacimi moslimami. Zaoberá sa tu tiež témou, prečo islam chráni 

život bez ohľadu na okolnosti jeho počatia, rieši otázku hmotného zabezpečenia dieťaťa 

v prípade nepriaznivých životných podmienok a predstavuje taktiež prístup islamu 

k problematike postihnutého plodu a vyrovnania sa s tehotenstvom ako dôsledkom 

znásilnenia. 

V štvrtej kapitole (s. 62-70) má čitateľ možnosť spoznať hinduistickú pozíciu 

voči interrupcii, ktorá je etickou výzvou, nakoľko, ako uvádza autorka, je interrupčná 

prax v tomto náboženstve nedostatočne ošetrená. Hinduizmus vníma ľudský život ako 

dar, je posvätný a usmrtenie matky a zárodku sa považuje za veľký hriech a hrozný čin 

porovnateľný s vraždou brahmana. Podľa hinduistických spisov dominantnej tradície 

sú rôzne štádiá vývoja zárodku irelevantné, z terminologického hľadiska však rozlišujú 

medzi spontánnym a indukovaným potratom.  

Piata kapitola (s. 71-79) predstavuje buddhistický postoj k problematike 

interrupcie. „Pre buddhizmus je typický rešpekt k životu vo všetkých podobách“ (s. 72) 
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a od tohto presvedčenia sa odvíjajú aj buddhistické etické zásady. Podstatnou je tu úcta 

k životu a neubližovanie iným bytostiam – ahinsá. Porušenie týchto zásad v konečnom 

dôsledku ubližuje samotnému človeku, a to v rovine karmy negatívnymi dôsledkami. 

Napriek tomu, že manželstvo patrí do svetskej sféry a pohlavný styk je možný len pre 

laikov, sa k problematike potratov vyjadrujú aj mnísi. Názory sa rôznia v závislosti od 

vplyvu tradície, kultúry, západného myslenia, filozofie či iných náboženstiev. Tradičné 

spisy nerozlišujú medzi včasným a neskorým potratom a vnímajú ho ako zničenie 

života. Umiernený názor pripúšťa interrupciu v prípade ohrozenia života a autonómie 

matky, hoci s negatívnymi karmickými dôsledkami. Prítomný je rovnako názor, že 

interrupcia by mala byť zo strany štátu potrestaná. Zaviš tu predstavuje tiež problém 

včasnej a neskoršej interrupcie vo vzťahu ku karme (možné pozitívne následky) a všíma 

si, kedy sa fétus stáva ľudskou bytosťou a za akých podmienok by bol možný potrat, aby 

nebol považovaný za vraždu. V tejto kapitole je napokon možné vidieť postoje 

buddhizmu na Srí Lanke, v Thajsku a Japonsku. 

V závere autorka sumarizuje problematiku interrupcie v jednotlivých 

náboženstvách a konštatuje, že jednotný postoj k interrupciám nie je možný 

a predstavuje neustále etickú výzvu. Zároveň tvrdí, že „hlboko veriaci ľudia 

ktoréhokoľvek svetového náboženstva sa jednoznačne zhodnú v tom, že počatie dieťaťa 

je darom transcendencie [...] a je sväté v každom okamihu svojho vývinu [...]“ (s. 90). 

Interrupcia je tiež podľa autorky závažným problémom, ktorý sa v názorovej línii nedá 

vystihnúť adjektívami „konzervatívny“ alebo „liberálny“, ale za vhodnejšie považuje 

rozlišovanie v rámci väčšej či menšej miery empatie, „všenáboženskej senzibility“. 

V monografii „Interrupcia: Etická výzva pre svetové náboženstvá“ autorka 

pracuje s relevantnou literatúrou a používa vedeckú terminológiu. Pozornosti čitateľa 

však predsa len neujde neštandardná formulácia, ktorej sa autorka dopustila hneď pri 

stanovení cieľa pri použití slovného spojenia „myšlienkovej etymológie postojov 

k interrupcii“ (s. 9). Etymológia ako jazykovedná disciplína totiž skúma prvotný 

význam slova, jeho pôvod alebo príbuznosť slov. Autorka sa vo svojej publikácii 

nevenuje jazykovednému rozboru zaužívanej terminológie, zrejme mala na mysli skôr 

„myšlienkový vývoj postojov k interrupcii“. Obsah monografie sa prikláňa viac 

k prezentovaniu vývoja postojov než by sa zaoberala etymológiou problematických 

pojmov.  

Z formálneho hľadiska je celkový text monografie zrozumiteľný a informatívny. 

Autorka veľmi dobre vovádza čitateľa do kontextu (náboženský, kultúrny, sociálny), 
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v rámci ktorého jednotlivé svetové náboženstvá riešia problematiku potratov. Do 

popredia sa tak dostáva religionistický charakter práce. Hoci monografia nie je 

hĺbkovou vedeckou analýzou problému interrupcie, čomu zodpovedá rozsah práce 

a snaha spracovať túto tému z pohľadu 5 svetových náboženstiev, čitateľ má predsa len 

možnosť zoznámiť sa s touto témou a prístupmi k nej vo vybraných náboženstvách. 

Monografiu preto považujem skôr za prehľadovú prácu, no s hutným religionistickým 

materiálom.  

Po obsahovej stránke pokladám za najlepšie spracovanú islamskú perspektívu k 

potratom, pretože táto kapitola pristupuje k potratom najkomplexnejšie, a to ako 

z chronologického, tak i tematického hľadiska. Následne je to judaistická, buddhistická, 

kresťanská a hinduistická pozícia. Keďže je téma interrupcií komplikovanou 

a komplexnou oblasťou, je pochopiteľné, že s ohľadom na počet vybraných 

náboženstiev nie je možné vyčerpávajúco pokryť všetky relevantné témy, ktoré sa tejto 

témy dotýkajú. Z hľadiska vnútornej štruktúry jednotlivých kapitol by bolo ale 

prínosné, keby autorka v prípade perspektívy kresťanstva a hinduizmu aspoň 

informatívne prezentovala súčasné postoje týchto náboženstiev k potratom, aby tým 

zachovala argumentačnú líniu, ktorú si zvolila a ktorá je prítomná v častiach 

opisujúcich postoj judaizmu, islamu a buddhizmu. V kresťanstve by to mohla byť napr. 

analýza dvoch typov postojov – „pro choice“ a „pro life“ –, o ktorých sa autorka 

zmieňuje jednou vetou v celkovom závere monografie (s. 86). Pre čitateľa by bolo tiež 

zaujímavé vedieť, aké stanoviská voči potratom zaujíma cirkev na Slovensku. 

V hinduizme by bola určite dôležitou problematika feminínnej feticídy, ktorá je 

v hinduistickej kultúre praktizovaná kvôli kultúrnej preferencii synov. Táto kultúrna 

preferencia je prítomná nielen v kultúre, ale aj v náboženstve hinduizmu a odzrkadľuje 

sa v nazeraní na úlohu ženy matky, ktorá si pôrodom mužského potomka zasluhuje 

najvyššiu úctu, na čo poukazuje samotná autorka (s. 63). 

Z hľadiska predloženej formálnej štruktúry, ktorej zámer je definovaný 

v samotnom úvode, autorka čiastočne nenapĺňa stanovený cieľ, ktorý mal pozostávať zo 

zhodnotenia jednotlivých náboženských postojov k interrupcii v rámci každej kapitoly. 

Konkrétne ide o zhodnotenie jednotlivých náboženských postojov k interrupcii, ktoré 

mali nasledovať za každou kapitolou. V monografii sú tieto zhodnotenia súčasťou 

všeobecného záveru a v jednotlivých kapitolách absentujú. 

Čo sa týka kredibility monografie, autorka sa problematike interrupcií venovala 

už v starších vedeckých štúdiách (dostupné online), ako sú „Prierez dejinami 
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antagonizmu postojov k ženskej fertilite v židovstve“ (2012)2, „Problematika interrupcií 

v islame“ (2014)3 a „Teoretické východiská postojov k interrupcii a prax u prvotných 

kresťanov“ (2014) 4 . Výstupom z konferencií boli tiež relevantné štúdie ako 

„Partikulárne otázky multikulturalizmu: interrupcia v hinduizme“ (2014) 5 

a „Problematika interrupcií v buddhizme“ (2014) 6 . Autorka v monografii uvádza v 

záverečnej bibliografii dve z týchto štúdií. 7  Na tri ďalšie štúdie sa neodvoláva ani 

v referenciách, ani v záverečnej bibliografii, čo býva bežnou praxou autorov, ktorí pri 

monografiách vychádzajú zo svojich predchádzajúcich štúdií.8 State v monografii sú 

pritom viac menej prebratým textom týchto štúdií, v minimálnej miere doplnené 

o nové informácie, ktoré výrazne neovplyvňujú závery v monografii.9  

Monika Zaviš v monografii dokázala argumentačne obhájiť stanovisko, že vo 

vybraných náboženstvách neexistuje jednotný postoj k problému interrupcie, a preto 

interrupcia naďalej zostáva etickou výzvou. Čitatelia majú v tejto knihe preto možnosť 

oboznámiť sa s problematikou interrupcií vo svetových náboženstvách a zorientovať sa 

tak aspoň čiastočne v tejto eticky komplikovanej téme.  

 

                                                 

2 Monika Zaviš, „Prierez dejinami antagonizmu postojov k ženskej fertilite v židovstve,“ in Testimonia 
theologica 6, no. 1 (2012): 75-92. Dostupné na: 

https://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2012/TT_2012-

1_ZAVIS_Prierez_dejinami_antagonizmu_postojov_k_zenskej_fertilite.pdf. 
3 Monika Zaviš, „Problematika interrupcií v islame,“ in Testimonia theologica 8, no. 1 (2014): 61-74. 

Dostupné na: https://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2014/TT_2014_-

_1_ZAVIS_Problematika_interrupcii_v_islame.pdf 
4  Monika Zaviš, „Teoretické východiská postojov k interrupcii a prax u prvotných kresťanov,“ in 

Testimonia theologica 8, no. 2 (2014): 169-184. ISSN 1337-6411. Dostupné na: 

https://www.fevth.uniba.sk/fileadmin/ebf/testimonia_theologica/2014/2014-2/TT_2014_-

_2_ZAVIS_Teoreticke_vychodiska_postojov_k_interrupcii_a_prax_prvotnych_krestanov.pdf 
5 Monika Zaviš, „Partikulárne otázky multikulturalizmu: interrupcia v hinduizme,“ in Sociálne posolstvo 

Jána Pavla II. pre dnešný svet: „Univerzita ako miesto dialógu“ [elektronický zdroj]. Ružomberok : 

Verbum, 2014, 885-890 [CD-ROM]. 
6 Monika Zaviš, „Problematika interrupcií v buddhizme = Interruptions Issue in Buddhism,“ in MMK 

2014 [elektronický zdroj] (Hradec Králové: Magnanimitas, 2014), 1979-1985. [CD-ROM]. 
7 Ide o štúdie: Prierez dejinami antagonizmu postojov k ženskej fertilite v židovstve a Partikulárne otázky 

multikulturalizmu: interrupcia v hinduizme. 
8 Ide o štúdie: Teoretické východiská postojov k interrupcii a prax u prvotných kresťanov, Problematika 

interrupcií v islame, Problematika interrupcií v buddhizme = Interruptions Issue in Buddhism. 
9 Porovnanie textu monografie so štúdiami je možné v troch prípadoch: Teoretické východiská postojov 

k interrupcii a prax u prvotných kresťanov, Prierez dejinami antagonizmu postojov k ženskej fertilite 

v židovstve a Problematika interrupcií v islame. Všetky uvedené štúdie a monografia vznikli ako 

publikačný výstup v rámci grantového projektu VEGA č.1/1310/12 (2012-2014) Možnosť jednotného 
postoja k interrupciám z hľadiska náboženských hodnotových systémov, ktorý bol riešený na 

Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
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